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PARATHËNIE 

 

Hartimi teksteve universitare në shërbim të studentëve, por edhe për komunitetin e 

juristëve, gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve përmbaruesve etj., nuk është 

gjithmonë çështje e thjeshtë vetëm të shkruhen rreshta me tekst ligjor. Por, esenciale 

dhe qëllim kryesor duhet të jetë nxjerrja e njohurve përmbajtjesore për normat juridike, 

gjë që është edhe qëllim i hartimit të këtij teksti. Për më shumë studentët kanë nevojë 

që me një tekst universitar ta marrin njohurinë e parë për sistemin juridik në Kosovë, e 

ku pastaj me lëndët tjera mësimore do zhvillojnë këto njohuri. Sistemi juridik në 

Kosovë aktualisht është vend në tranzicion që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, me 

një përzierje të ligjeve dhe me ndikime nga shumë juridiksione të huaja, ku në shumë 

raste edhe ligjet nuk janë të harmonizuara mirë, ashtu që krijojnë edhe defekte në 

zbatim, por edhe të kuptuarit e normave juridike. Prandaj, shtjellimi i juridiksionit në 

Kosovë, respektivisht të së drejtës,  nuk është çështje e lehtë për tu trajtuar, por shumë 

e domosdoshme për studentët dhe juristët. 

 

Me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës me 17 Shkurt të vitit 2008 dhe me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës, të miratuar me 9 Prill 2008 dhe hyrjen në fuqi me 15 Qershor 

2008, vendosen bazat e shtet ndërtimit të Kosovës. Me Kushtetutë është paraparë 

rregullimi shtetëror, si dhe parimet e organizimit dhe funksionimit të shtetit, duke përfshirë 

edhe standardet më të larta ndërkombëtare në fushën të drejtave të njeriut dhe sundimi i 

ligjit. Në këtë drejtim, nxjerrja e ligjeve të veçanta dhe zbatimi i tyre duhet të ketë fokus 

respektimin e këtyre standardeve. Po të njëjtat duhet të shtjellohen edhe gjatë 

mësimdhënies në fakultet juridik por edhe të zbatohen në praktikë nga sistemi i drejtësisë. 

 

Hartimi i një teksti universitar me titull: “Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë”, i 

shkruar nga disa autor të fushave përkatëse ka qenë e domosdoshme për studentë por 

edhe komunitetin e juristëve. Kjo për faktin se një libër i tillë në gjuhen shqipe ka 

munguar; por edhe për arsyeje të një përfshirje më të gjerë të mendimit juridik nga disa 

autorë. Ky tekst ka për qëllim t’i pajis studentët me njohurit themelore për sistemin 

juridik në Kosovë. Është zgjedhur si metodë që të përfshihen shumë autorë, ku secili të 

shkruaj nga fusha juridike përkatëse dhe të ofroj njohuritë themelore, respektivisht 

bazike për sistemin juridik në Kosovë. 

 

Së bashku me GIZ-in dhe autorët, është zgjedhur një metodologji e shkrimit, e njëjtë 

me modele të librave të kësaj natyre që shkruhen në vendet perëndimore. Metoda është 

përshtatur për sistemin juridik në Kosovë dhe me planprogramin mësimor të Fakultetit 

Juridik. Hapësira e planifikuar dhe e lejuar për secilin autor ka qenë e kufizuar me 

qëllim përqendrimi vetëm në çështjet kryesore. Andaj, edhe shtjellimi më i zgjeruar 

mbetet të trajtohet në librat dhe punimet tjera. Megjithatë, është bërë përpjekje që me 

pjesët e përcaktuara të ketë shtjellim të materies aq sa është mundur për të dhënë 

njohuri të mjaftueshme për sistemin juridik në Kosovë, me referenca në ligjet pozitive, 

krahasime dhe literaturë relevante të fushës. 
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KAPITULLI I 

 

Prof. Dr. Arsim Bajrami (Departamenti Kushtetues dhe Administrativ) 

TRANZICIONI I RENDIT JURIDIK NË KOSOVË 

 

Hyrje  

 

Përderisa, fillimi i shekullit XXI shumicën e vendeve të rajonit i gjeti në përballjen e 

tyre me tranzicionin post komunist dhe sfidat e ndërtimit të rendeve të reja juridike si 

shkëputje nga e kaluara e sistemit monist, Kosova, njëkohësisht zhvillonte betejën e saj 

për tranzicionin e statusit të saj juridik, drejtë pavarësisë si proces përfundimar. 

Ndërtimi i sistemit juridik të Kosovës, e cila sapo kishte dalë nga lufta dhe jetonte me 

sfidat e shumta të menaxhimit të fazës së pasluftës, ishte mjaftë i ndërlikuar. Rendi 

juridik nuk kishte një kontinuitet ligjor sado pak minimal dhe të nevojshëm për 

lehtësuar tranzicionin, por përkundrazi, trashëgonte një tërësi ligjesh nga sistemi 

monist, që rezulatuan të pa zbatueshme. Kështu, edhe lindi nevoja e domosdoshme e 

krijimit të kuadrit ligjor për zbatimin e fazës fillestare të tranzicionit politik, juridik, 

ekonomik, social, etj.  

Përkundër ndërtimit dhe konsolidimit të sistemit juridik, Republika e Kosovës, pas 

hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor në të gjitha fushat e marrëdhënieve shoqërore, ka 

filluar dhe ende vazhdon, procesin e unifikimit të sistemit juridik, përmes rishikimit të 

legjislacionit dhe harmonizimit të tij, para se gjithash, me Kushtetutën si aktin më të 

lartë dhe themelor juridik, por edhe me burimet e tjera kushtetuese-juridike të 

zbatueshme në Republikën e Kosovës. 

Është e rëndësishme për t’u theksuar që, pas pavarësisë Kosova filloi të ndërtojë 

sistemin juridik të mbështetur në konstitucionalizmin burimor përmes të cilit filloi 

tranzicionin demokratik të saj në të cilin ideja e kushtetutës, parimit të 

kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë paraqesin sfidën kryesore të ndërtimit të një shteti 

modern Europian. 

Si më sipër, trajtimi në këtë punim, i aspekteve të tranzicionit juridik njëzetvjeçar të 

Kosovës, do të ofrojë një pasqyrë të shkurtër përmbledhëse dhe përmbajtësore të 

proceseve kyçe dhe akteve juridike që kanë karakterizuar secilën fazë të tranzicionit si 

dhe do të paraqesë disa nga elementet që e kanë karakterizuar njërën apo tjetrën fazë, 

përfshirë edhe burimet kryesore të së drejtës kushtetutese pozitive të Republikës së 

Kosovës. 

 

1. Faza e parë e periudhës tranzitore - administrimi i Kosovës nga UNMIK-u - 

1999-2001 

 

1.1. Vendosja e kosovës nën administrimin ndërkombëtar 

 

Pas Konferencës ndërkombëtare paqësore për Kosovën e cila u mbajt në Rambuje dhe 

Paris, prej 6 deri më 23 shkurt dhe prej 15 deri në 18 mars 1999, si përpjekja e fundit 
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politike e komunitetit ndërkombëtar për ndaljen e luftës dhe gjenocidit serb kundër 

shqiptarëve, u hap rruga për fillimin e aksioneve ushtarake nga NATO-jo kundër 

Serbisë, të cilat aksione, zgjaten plotë 78 ditë, për të rezultuar me fitoren e plotë të 

NATO-s, kapitullimin e Serbisë dhe çlirimin e Kosovës. 

Kjo Konferencë synonte arritjen e një marrëveshje juridike dhe politike për zgjidhjen 

politike të krizës në Kosovë, duke përcaktuar një zgjidhje kalimtare që parashihte 

vendosjen e Kosovës nën mbrojtjen e NATO-s, të mundësonte një vetadministrim të 

përkohshëm për Kosovën në periudhën trevjeçare dhe të hapte mundësinë e zhvillimit 

të një procesi politik për përcaktimin e statusit final për Kosovën.  

Teksti i Marrëveshjes së propozuar nga negociatorët ndërkombëtarë përbëhej nga 

Marrëveshja bazë e quajtur Marrëveshje e Përkohshme për Paqe dhe Vetëqeverisje në 

Kosovë dhe tetë kaptina (anekse) kryesore. 

Si rezultat, pas dështimit të Marrëveshjes së Rembujesë, pas vitit 1999 në Kosovë u 

vendos administrimi ndërkombëtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB), si 

një mision i posaçëm. Ky administrim ishte një model i veqantë i krijuar vetëm për 

Kosovë dhe i njohur si misioni i Kombeve të Bashkuara për Kosovës (United Nations 

Mission in Kosovo-UNMIK). Ky mision madje krahasohet dhe është pak a shumë i 

ngjashëm me atë të Timorit Lindor (1999-2002), Afganistanit i vendosur në vitin 2002 

apo edhe Kamboxhias i vendosur gjatë vitëve 1992-1993.
1
  

Ky proces ndodhi në vigjilje të krijimit të rendit të ri ndërkombëtarë, sepse ndërhyrja e 

NATO-s në Kosovë, ishte rasti që dëshmoi në mënyrë të qartë pikëpamjet e një grupi të 

autorëve e eksperëve të së drejtës ndërkombëtare dhe konstitucionalistëve për 

legalitetin e ndërhyrjes, si dhe rolin prijës dhe gjithnjë më të madhë të rendit juridik 

ndërkombëtar në mënyrë të veçantë për sa i përket mbrojtjes së parimeve universale të 

të drejtave të njeriut dhe kufizimit të sovranitetit shtetëror, në raport me sovranitetin 

klasik të shteteve, që mbështetej e përfaqësohej nga një tjetër grup i autorëve dhe 

ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare. 

Pas humbjes së luftës, Serbia pranoj kapitullimin e saj dhe nënshkroi Marrëveshjen 

Militaro-Teknike të ashtuquajturën Marrëveshje e Kumanovës, e cila përcaktonte 

detalet teknike dhe ushtarake të tërheqjes së forcave policore dhe ushtarake të Serbisë 

nga Kosova dhe vendosjen e forcës së sigurimit ndërkombëtar (KFOR) në Kosovë. 

Marrëveshja përmban gjithsej 6 nene dhe dy shtesa.  

Pas hyrjes së forcave të NAT0-s në Kosovë, Këshilli i Sigurimit më 10 qershor 1999 

miratoi Rezolutën 1244, me të cilën edhe formalisht vendosi Kosovën nën 

administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe hapi rrugën për vendosjen e prezencës 

ndërkombëtare civile dhe ushtarake në territorin e Kosovës. 

 

                                                           
1
 Simon Chesterman, “Justice Under International Administration: Kosovo, East Timor and Afghanistan”, 

International Peace Academy, shtator 2002, fq.3. 
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1.2. Miratimi i rezolutës 1244 dhe vendosja e prezencës ndërkombëtare civile dhe 

të sigurisë në Kosovë 

 

Në aspektin juridik kjo Rezolutë paraqet akt konstitutiv të vendosjes së Kosovës nën 

administrimin e OKB-së, duke vendosur një prezencë civile dhe ushtarake 

ndërkombëtare. Miratimi i kësaj Rezolute i dha fund agresionit serb ndaj Kosovës dhe 

ndërpreu gjenocidin shtetëror serb i cili synonte spastrimin etnik të Kosovës.  

Administrimi Ndërkombëtar në Kosovë i përcaktuar me Rezolutën 1244 është i 

karakterit të përkohshëm dhe synon krijimin e kushteve të përshtatshme demokratike 

për zgjidhjen e statusit final të Kosovës. Veçantia e këtij modeli të administrimit 

ndërkombëtar shprehet me faktin se ai paraqet modelin e parë të OKB-së në përmasa 

kaq të gjera.  

Rezoluta 1244 si akt konstitutiv i vendosjes së administrimit ndërkombëtar në Kosovë 

në aspektin juridik dhe politik ka sanksionuar gjendjen e status-quos, pra gjendjen që 

ka ekzistuar para rrënimit kushtetues të pozitës së Kosovës, të përcaktuar me 

Kushtetutën e vitit 1974. Pra, ajo ka përcaktuar një zgjidhje balancuese duke mos 

njohur okupimin institucional të Kosovës nga Serbia, që ka pasuar pas vitit 1990 (kur 

Serbia në mënyrë kundërkushtetuese vendosi Kosovën në juridiksionin e plotë dhe 

vendosi zbatimin e politikës së gjenocidit shtetëror dhe politikën e aparteidit ndaj 

shqiptarëve si popullsi me shumicë dërmuese në Kosovë). Mirëpo në anën tjetër, 

Rezoluta nuk njeh dhe nuk pranon shprehimisht deklarimin e mëparshëm politik të 

popullit të Kosovës të shprehur në referendumin për pavarësinë e Kosovës.  

Megjithëse, Rezoluta promovon konceptin e vetëqeverisjes për Kosovën, kompetencat 

substanciale të karakterit shtetëror rezervohen dhe ushtrohen nga Misioni i Përkohshëm 

i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), i cili paraqet autoritet përfundimtar në 

funksionimin e pushtetit në Kosovë në tri trajtat e tij: legjislativ, ekzekutiv dhe 

gjyqësor. 

Kjo rezolutë u miratua në mbledhjen e 4011 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. E 

njëjta ende formalisht është në fuqi, meqenëse asnjëherë nga miratimi i saj nuk është 

nxjerrë një rezolutë tjetër e cila do të shfuqizon atë. 

Përveç tjerash në përmbajtjen e saj, Rezoluta 1244 e njeh Kosovën si pjesë të ish-

RSFJ-së
2
 si dhe nuk ka paraparë ndonjë datë të saktë se kur do të shpallej pavarësia e 

Kosovës apo ndonjë datë të saktë se kur do të përfundonte administrimi ndërkombëtar i 

Kosovës, fakt ky që ishte bërë pengesë dhe kishte zgjatur tej mase zgjidhja e statusit 

përfundimëtar të Kosovës.
3
 

Pasi që, administrimi ndërkombëtar i Kosovës, kishte për qëllim trasimin e rrugës 

drejtë statusit final dhe shpalljes së pavarësisë, e cila u arrit vetëm pas 8 viteve, me të 

drejt priudha prej vitit 1999-2008,
4
 mund të cilësohet si periudhë tranzicionale 

                                                           
2
 Jure Vidmar“International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence”, VANDERBILT 

JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW, [Vol. 42: 7792009], fq.796-797. 
3
 Jürgen Friedrich, “UNMIK in Kosovo: Struggling ëith Uncertainty”, Max Planck UNYB 9 (2005), fq.252-

254. 
4
 Oliver Jens Schmitt “Kosova histori e shkurtër e një treve qëndrore ballkanike”, botimet Koha, Prishtinë, 

Nëntor 2012, fq.265-266. 
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(kalimtare) si në aspektin e shtetndërtimit ashtu edhe atë të krijimit të së drejtës. 

Periudha tranzitore në Kosovë mund të ndahet në tri faza kryesore:  

1. Faza e parë dhe administrimi i Kosovës në mënyrë të plotë nga UNMIK-u
5
 

1999-2001; 

2. Faza e dytë dhe krjimi i institucionëve të përkohshme vetëqeverisëse të 

Kosovës (IPVQ), 2001-2005; 

3. Faza e tretë dhe përgatitja për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës, 

2005-2008, kjo fazë njohet edhe si faza e neociatave për statusin final të 

Kosovës. 

 

Faza e parë e administrimit ndërkombëtarë të Kosovës, që përfshinë vitet 1999-2001 

karakterizohet me vakum institucional, marrë parasysh që Kosova si një vend i dalë 

nga lufta kishte kaluar në një realitet krejt tjetër social, politik e juridik, duke bërë një 

shkëputje nga e kaluara. Në këtë fazë përpos institucionëve ndërkombëtare të bazuara 

në rezolutën 1244 nuk ka pasur institucione vendore dhe ligje të zbatueshme të cilat do 

të shërbenin për organizimin dhe funksionimin e shtetit dhe shoqërisë së kosovare. 

Disa karakteristikat e kësaj faze ishin: Mungesa e rregullave kushtetuese të 

zbatueshme, mungesa e ligjeve të zbatueshme, mungesa e institucionëve shtetërore dhe 

legjitime.
6
 

Gjatë vitëve 1999-2001, përveç tjerash në Kosovë ishin themeluar parti politike dhe 

ishin mbajtur zgjedhjet e para lokale (viti 2000), si një përpjekje për të kijuar 

institucionet e para legjitime. Këto zgjedhje në tërësi ishin organizuar dhe monitoruar 

nga organizatat ndërkombëtare dhe administrate e UNMIK-ut.
7
 Po ashtu për herë të 

parë në këto zgjedhje në realitetin e ri kosovar kishte ardhur në shprehje pluralizmi 

politik si vlerë kushtetuese.  

 

2. Faza e dytë e periudhës tranzitore - krjimi i institucioneve të përkohshme 

vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ) - 2001-2005 

 

2.1. Korniza kushtetuese 

 

Faza e dytë e periudhës tranzitore të Kosovës, fillon me miratimin e Kornizës 

Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme më 15 maj 2001 si rregullore e UNMIK-

ut 2001/9.
8
 Ky akt është i natyrës konstitucionale dhe synon të përcaktojë bazat e rendit 

kushtetues të Kosovës në periudhën e administrimit ndërkombëtar. 

Miratimi i Kornizës Kushtetuese ka filluar procesin e ndërtimit të institucioneve 

legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore në Kosovë. Ndërsa, baza juridike për nxjerrjen e 

                                                           
5
 Jürgen Friedrich, “UNMIK in Kosovo: Struggling ëith Uncertainty”, Max Planck UNYB 9 (2005), fq.255-

256. 
6
 Arsim Bajrami, “E Drejta e Kosovës në Tranzicion”, Prishtinë 2002, fq.89-90. 

7
 Albert J. Schmidt, “TOWARD THE RULE OF LAW: Kosovo 2000 ELECTIONS”, [Vol. 20: 467-2001], 

fq.485-486. 
8
 Rregullore e UNMIK-ut 2001/9, 15 Maj 2001. 
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kësaj Kornize Kushtetuese është përcaktuar në Rezolutën 1244, që parasheh ushtrimin 

e një qeverisjeje të mirëfilltë (substanciale) për Kosovën gjatë periudhës kalimtare.  

Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme kishte tri qëllime kryesore:  

1. Të krijojë bazën juridike për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme 

parlamentare dhe për krijimin e institucioneve legjislative, ekzekutive dhe 

gjyqësore në nivel të Kosovës; 

2. Vendosjen e Vetëqeverisjes së Përkohshme për Kosovën brenda kornizës së 

përcaktuar me Rezolutën 1244 për periudhën kalimtare; 

3. Përgatitjen e Kosovës për zgjidhjen finale politike, proces ky që lihej për një 

fazë të mëvonshme, pas përfundimit të administrimit ndërkombëtar, të 

përcaktuar me Rezolutën 1244. 

 

Hartimi i Kornizës nuk ka qenë vetëm një proces i thjeshtë i të shkruarit të një 

kushtetute, por ka pasur edhe mjaft elemente të negociatave politike rreth gjerësisë së 

qeverisjes që duhet ta ketë Kosova në fazën kalimtare, strukturës institucionale të saj, 

kompetencave të organeve, etj. 

 

2.2. Legjislacioni dhe struktura institucionale sipas kornizës kushtetuese 

 

Miratimi i Kornizës Kushtetuese, për dallim nga aktet kushtetuese të mëhershme të 

Kosovës, respektivisht të vitëve 1969,
9
 1974

10
 dhe 1990

11
 ishte shkruar në një realitet 

krejt të ri social, juridik dhe politik. 

Qëllimi kryesor i këtij akti kushtetues ishte krijimi i një baze kushtetuese të 

funksionimit të Kosovës, e cila do të mundësonte edhe krijimin e një rendi kushtetues 

dhe institucional të Kosovës. Njëherësh gjatë kohës sa ka qenë në fuqi Korniza 

Kushtetuese ajo ka paraqitur burimin kryesor të së drejtës kushtetuese në tranzicion, e 

cila ka qenë e zbatueshme në Kosovë deri në vitin 2008, respektivisht deri në shpalljen 

e pavarsisë. Nuk mund të mohohet fakti që bazuar në Kornizën Kushtetuese Kosova ka 

pasur edhe një të drejtë kushtetuese (një tërsi të normave dhe institucioneve) të cilët e 

kanë pasur bazën dhe burimin kryesor në Kornizën Kushtetuese. 

Korniza kushtetuese kishte instaluar një rend kushtetues dhe formë të qeverisjes tipike 

parlamentare, ku sistemi shtetëror bazohej në parimin e sovranitetit popullor dhe 

ndarjes së pushtetëve në legjislativ ekzekutiv dhe gjyqësor.
12

 

Sipas Kornizës Kushtetuese, Kosova kishte institucionet e saj që kishin karakter të 

përkohshëm. Institucionet kryesore të Kosovës sipas Kornizës Kushtetuese ishin: 

Kuvendi i Kosovës, Kryetari i Kosovës, Qeveria e Kosovës, Gjykatat, Prokuroria 

publike, Kolegji i veqantë i Gjykatës supreme për qështje të Kornizës Kushtetuese, 

Ombudspersoni dhe institucionet e tjera të pavarura.
13

 

                                                           
9
 Ligji Kushtetues i Kosovës 1969. 

10
 Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës 1974. 

11
 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 1990. 

12
 Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohëshme, 15 Maj 2001. 

13
 Ibid, (Institucionet e Kosovës sipas Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohëshme). 
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Një rol të veqantë institucional dhe mbi të gjitha fuqi kushtetuese sipas Kornizës 

Kushtetuese kishte edhe PSSP. Përveçse PSSP ishte një autoritet mbikëqyrës 

kushtetues i institucionëve të Kosovës (IPVQ) duke luajtur edhe rolin e mbikëqyrsit, 

PSSP kishte të drejtë edhe të bënte ndryshimin e Kornizës Kushtetuese sipas 

diskrecionit të tij, edhe pse Korniza Kushtetuese ndryshonte edhe përmes Kuvendit.
14

 

Përveç miratimit të Kornizës kushtetuese, kryesisht gjatë periudhës së parë dhe të dytë 

të administrimit ndërkombëtarë në Kosovë, ka qenë në fuqi një mori ligjesh.
15

 Përpos 

Kornizës kushtetuese e cila në njëfarë forme kishte karakterin e aktit normativ të aktit 

më të lartë pjesë e rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës nën administrimin 

ndërkombëtar kanë qenë edhe:  

1. Rregulloret e UNMIK-ut të shpallura nga PSSP,  

2. Legjislacioni në fuqi në Kosovë më 22 mars 1989.
16

 

 

Pas miratmit të Kornizës Kushtetuese pjesë e rendit kushtetues dhe juridik të Kosovës 

kanë qenë edhe ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës (IPVQ). Po ashtu pjesë e 

ligjeve të aplikueshme në Kosovë kanë qenë edhe ligjet në fuqi edhe pas datës 22 mars 

1989, pra me kusht që ato të mos kenë qenë me karakter diskriminues ndaj 

shqiptarëve.
17

 

Përpos Kornizës Kushtetuese, Rezolutës 1244 dhe ligjeve tjera pjesë e sistemit 

kushtetues gjatë kohës së administrimit ndërkombëtarë kanë qenë edhe aktet 

ndërkombëtare si:  

1. Deklarata universale të të drejtave të njeriut të 10 dhjetorit 1948; 

2. Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive themelore të 

njeriut të 4 nëntorit 1950 dhe Protokollet e saj;  

3. Marrëveshja ndërkombëtare për të drejtat qytetare dhe politike të 16 dhjetorit 

1966 dhe protokollet e saj; 

4. Pakti ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore të 16 

dhjetorit 1966; 

5. Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial të 21 

dhjetorit 1965; 

6. Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër grave të 

17 dhjetorit 1965; 

7. Konventa kundër torturës dhe keqtrajtimit çnjerëzor dhe poshtërues apo 

degradues ose ndëshkues të 17 dhjetorit 1984;  

8. Konventa ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve të 20 dhjetorit 1989.
18

 

                                                           
14

 Marc Weller, “Shtetësia e Kontestuar”, botimet KOHA, Prishtinë 2011, fq.306. 
15

 Robert Muharremi, Lulzim Peci, Leon Malazogu, Verena Knaus and Teuta Murati “ADMINISTRATION 

AND GOVERNANCE IN KOSOVO: LESSONS LEARNED AND LESSONS TO BE LEARNED”, 

Pristina/Geneva 2003, fq.13-14. 
16

 Rregullore e UNMIK-ut nr.1999/24, neni 1. 
17

 Robert Muharremi, Lulzim Peci, Leon Malazogu, Verena Knaus and Teuta Murati “ADMINISTRATION 

AND GOVERNANCE IN KOSOVO: LESSONS LEARNED AND LESSONS TO BE LEARNED”, 

Pristina/Geneva 2003, fq.14. 
18

 Rregullore e UNMIK-ut nr.1999/24, neni 1.1.3. 
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Kjo kornizë parashihte krijimin e institucioneve të përkohshme Vetëqeverisëse (IPVQ) 

që përbëheshin nga Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Kosovës, Qeveria, Gjykatat dhe 

organet tjera dhe institucionet e përcaktuara në kuadër të saj. Korniza Kushtetuese 

përcaktoi që sistemi gjyqësor të jetë i përbërë nga Gjykata Supreme, Gjykatat e Qarkut, 

Gjykatat Komunale dhe Gjykatat për Kundërvajtje.  

Nga kjo sa u tha më sipër, mund të argumentohet që Kosova ka pasur një rend 

kushtetues me karakter të përkohshëm, meqenëse vetë karakteri i Kornizës Kushtetuese 

ka qenë i përkohshëm, pra deri në miratimin e një kushtetute të re, kushtetutës e cila 

është aktualisht në fuqi. 

 

3. Faza e tretë e periudhës tranzitore - zgjidhja e statusit përfundimtar të Kosovës 

- 2005-2008 

 

3.1. Procesi ndërkombëtar drejt statusit final 

 

Faza e tretë e administrimit ndërkombëtarë në rrugën e ndërtimit të rendit kushtetues 

aktual karakterizohet kryesisht me proceset politike që kishin të bënin me negociatat 

për statusin përfundimëtarë të Kosovës, respektivisht shpalljen e pavarësisë së saj. Kjo 

fazë praktikisht fillon në vitin 2005, kur përfundimisht Kosovës i është dhënë drita e 

gjelbër që të fillojë negociatat për zgjidhjen e statusit përfundimëtarë. Faza e tretë e 

administrimit ndërkombëtarë të Kosovës përfundon me shpalljen e pavarësisë së 

Kosovës dhe hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 2008.  

Në këtë fazë, procesi drejt statusit përfundimtar të Kosovës përbënte një rrugë 

jashtëzakonisht të mundimshme. Nëse procesi drejt statusit përfundimtar të Kosovës 

lidhet dhe analizohet në kontinuitetin e ngjarjeve, të cilat janë të ndërlidhura njëra me 

tjetrën, mund të veçojmë se janë tri momente kyçe të cilat janë të lidhura me zgjidhjen 

e statusit përfundimtarë të Kosovës, momente këto të cilat mund të konsiderojmë se i 

kanë paraprirë edhe Pakos së Ahtisaarit, që përbën dokumentin bazë të zgjidhjes së 

statusit përfundimtar. 

Tri momente që konsiderohen si vendimtare karshi procesit të përcaktimit të statusit 

janë:  

 Standardet për Kosovën ose të ashtuquajturat Standardet para statusit; 

 Raporti i z. Kai Aide; 

 Bisedimet e Vjenës. 

 

Nga rezultatet e këtyre tri momenteve më pas rrodhi Pakoja e Ahtisaarit mbi bazën e së 

cilës edhe u përcaktua statusi përfundimtar dhe u krijua shteti i Kosovës. 

 

3.2. Standardet para statusit  

 

Gjendja juridike e krijuar nga Rezoluta 1244 në Kosovë impononte nevojën e daljes 

nga status quo-ja, sepse duhej gjetur një rrugë që të vazhdohej tutje drejt statusit. Kjo 

nevojë u pasua edhe nga kërkesa e Sekretarit të OKB Kofi Anan para Këshillit të 
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Sigurimit të OKB-së e ku kërkonte nga i dërguari i atëhershëm i tij në Kosovë Michael 

Steiner që të maste progresin në disa fusha.  

Fushat kryesore të cilat u bënë edhe pika referimi që ishin qartazi një strategji dalëse 

nga gjendja e turbullt juridike dhe që iu prezantuan edhe Këshillit të Sigurimit në 

mbledhjen e 4519-të ishin: sundimi i ligjit, liria e lëvizjes, respekti për të drejtën e të 

gjithëve për të qëndruar dhe për t’u kthyer, ekonomia e tregut, qartësia e pronës, 

dialogu me Beogradin, reduktimi dhe transformimi i Trupave Mbrojtëse të Kosovës 

brenda mandatit të tyre.  

Këto pika referimi quan në krijimin e një dokumenti të rëndësishëm që hapte edhe më 

shumë rrugën drejt përcaktimit të statusit dhe krijimit të shtetit. Nga pikëreferencat që i 

përmendëm më lart u krijua dokumenti me emrin “Standardet për Kosovën”, i cili 

referoj edhe domosdoshmërinë e standardeve që përmbante dokumenti i nënshkruar më 

10 dhjetorë 2003, para se të fillohet që të bisedohet për statusin e Kosovës.  

Janë tetë standarde të cilat i përmban dokumenti në fjalë:  

1. Funksionimi i institucioneve demokratike; 

2. Sundimi i ligjit; 

3. Liria e lëvizjes; 

4. Kthimi i qëndrueshëm dhe të drejtat e komuniteteve e pjesëtarëve të tyre; 

5. Ekonomia; 

6. Të drejtat pronësore, ku hyn edhe ruajtja e trashëgimisë kulturore; 

7. Dialogu; 

8. Trupat Mbrojtëse të Kosovës.
19

  

 

3.3. Raporti i z. Kai Aide, bazë e vlerësimit të standardeve për Kosovën para 

statusit - Bisedimet e Vjenës 

 

Në rrugën e vlerësimit të progresit të përgjithshëm duheshin mekanizma funksional dhe 

natyrisht objektivë. Vështruar në këtë kontekst Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së 

caktoi z. Kai Aiden si emisar i posaçëm që të bënte vlerësimin e gjendjes 

gjithëpërfshirëse në Kosovë, duke e konsideruar atë një person mjaft kredibil dhe me 

përvojë sidomos në njohjen e çështjeve të Ballkanit. Vlerësimi i dokumentit 

“Standardet për Kosovën”, siç e kemi thënë edhe më lart, ishte paraparë edhe në vetë 

dokumentin në fjalë pikërisht në vitin 2005. Z. Aide më pas do të përgatiste një raport, 

i cili do t’i referohej gjendjes së përgjithshme në Kosovë, duke hapur kështu rrugën 

drejt statusit. 

Raporti në aspektin përmbajtjesor paraqet një pasqyrim të gjendjes në vija të 

përgjithshme, e cila ishte arritur në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante 

vendore dhe ndërkombëtare.
20

 Ndërsa, ishin identifikuar tri probleme kryesore të cilat 

determinonin edhe vetë raportin, por edhe në tërësi hapjen e rrugës për të shkuar më 

tutje: Problemet ndëretnike, të cilat duhej të rezultonin me përfshirjen sidomos të 

serbëve në institucione dhe kthimin e tyre; Decentralizimi, që shihej si një rrugë për 

                                                           
19

 Dokumenti zyrtar “Standardet për Kosovën” 10 dhjetor 2003. 
20

 Raporti i Kai Aides, “Shqyrtim Gjithëpërfshirës i Gjendjes në Kosovë”, pika 21.  
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përballimin e kësaj sfide ndëretnike; Zonat e mbrojtura, të cilët duhej të kishin nevojë 

për përkujdesje.  

Përgjithësisht vlerësimi i standardeve ishte pozitiv dhe kjo i hapte rrugën procesit të 

statusit, konsiderohej që Kosova duhej të ecte përpara drejt progresit në këtë drejtim.  

 

3.4. Propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit final të Kosovës (pakoja e 

Ahtisaarit) 

 

Propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, i njohur edhe si Pakoja e 

Ahtisaarit, më 2 mars 2007 iu dorëzua të dy palëve në bisedime (Kosovës dhe Serbisë) 

nga i dërguari i posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për procesin e statusit 

të Kosovës. Martti Ahtisaari
21

 ishte ish-kryetar i Finlandës dhe diplomat e negociator 

me përvojë të madhe ndërkombëtare. Më 26 mars 2007 Sekretari i Përgjithshëm i 

OKB-së ia dërgoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së versionin përfundimtar të 

Propozimit gjithëpërfshirës dhe rekomandimin për statusin e Kosovës, i cili konsistonte 

se opsioni i vetëm i mundshëm ishte pavarësia e Kosovës, e cila për një periudhë 

fillestare do të mbikëqyrej nga bashkësia ndërkombëtare (pa e theksuar kohëzgjatjen e 

kësaj periudhe). 

Për të arritur deri te ky Propozim, gjatë vitit 2006 në Vjenë u zhvilluan 15 raunde 

(sesione) të bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, të cilat u 

udhëhoqën nga z. Ahtisaari dhe Rohan, duke përfshirë edhe takimin e zyrtarëve më të 

lartë të Kosovës dhe Serbisë të mbajtur më 24 korrik 2006.
22

 Bisedimet shtesë 

vazhduan edhe gjatë vitit 2007 po në Vjenë. Ndërmjetësit përkraheshin nga Zyra e 

OKB-së e krijuar enkas për këto bisedime, e emërtuar UNOSEK. 

Bisedimet në Vjenë, që kishin filluar më 20 shkurt 2006 në njëfarë mënyre paraqesin 

hapin e parë praktik drejt statusit përfundimtar të Kosovës. Ishte po ashtu raporti i Kai 

Aides, i cili edhe i hapte rrugën për mbajtjen e këtyre bisedimeve, që do të definonin 

përfundimisht statusin, në të njëjtin dokument gjithashtu përcaktohej “Së fundi, një ekip 

negociator, i përbërë nga pesë liderët shqiptarë më të njohur të Kosovës, që do të caktohet 

nën udhëheqjen e presidentit të Kosovës”.
23

 Kjo më vonë ishte konkretizuar me formimin 

e Grupit të Unitetit, i cili e kishte përfaqësuar Kosovën në këto bisedime. I dërguar 

special i këtyre bisedimeve nga ana e OKB-së ishte caktuar z. Marti Ahtisaari. 

Rëndësia e këtyre bisedimeve ishte pikërisht përcaktimi i statusit përfundimtar të 

Kosovës. Pikërisht nga këtu kishte rrjedhur edhe vetë “Propozimi gjithëpërfshirës për 

zgjidhjen e statusit të Kosovës” që ishte prezantuar nga i dërguari special i OKB-së në 

këto bisedime, nga e kishte marrë më pas edhe emrin “Pakoja e Ahtisaarit”, meqë 

bisedimet nuk kishin treguar rezultat. Një propozim i tillë shihej si zgjidhje optimale 

për të dalë nga gjendja e krijuar.  

                                                           
21

 Ish-Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Kofi Annan emëroi Martti Ahtisaarin të dërguar të posaçëm për 

procesin e statusit të Kosovës dhe Albert Rohanin për zëvendës të tij, të cilat emërime i miratoi Këshilli i 

Sigurimit i OKB-së më 10 nëntor 2005.  
22

 Në Kosovë ky takim u përshkrua si “takimi i elefantëve”.  
23

 Raporti i Kai Aides, “Shqyrtim gjithëpërfshirës i gjendjes në Kosovë”, pika 65. 
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Kuvendi i Kosovës më 5 prill 2007 miratoi Deklaratën për përcaktimin e statusit të 

Kosovës me anë të të cilit mbështet Propozimin gjithëpërfshirës. Ndërsa, Kuvendi i 

Serbisë, nëpërmjet rezolutës, e refuzoi atë.  

Ndërkohë, për shkak të kundërshtimeve të hapura, në radhë të parë të Rusisë, e cila 

paralajmëroi se do të vë veto, projektrezoluta për përkrahjen e Propozimit 

gjithëpërfshirës nuk u paraqit fare për votim në Këshillin e Sigurimit. Për të zhbllokuar 

tërë këtë situatë, në Mbledhjen e G8-ës në Heiligendamm (Gjermani), të mbajtur më 6-

8 qershor 2007, kryetari i Francës Nicolas Sarkozy propozoi bisedime shtesë me afat të 

caktuar (120 ditë) dhe nëse as pas kësaj periudhe nuk do të kishte marrëveshje mes 

palëve, atëherë Këshilli i Sigurimit do të përkrahte Propozimin gjithëpërfshirës.
24

  

Megjithatë, u përkrah nisma për bisedime shtesë dhe në kontekst të kësaj Grupi i 

Kontaktit emëroi Treshen e negociatorëve në këtë përbërje: Ëolfgang Ischinger 

(Gjermani), në emër të BE-së, Frank Ëiesner (SHBA) dhe Alexander Botsan-

Harchenko (Rusi). Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së e mirëpriti këtë nismë dhe kërkoi 

nga kjo Treshe raport deri më 10 dhjetor 2007 (pas 120 ditëve të bisedimeve shtesë). 

Ashtu siç pritej, as kjo periudhë shtesë e bisedimeve nuk solli asgjë të re, pasi që 

faktikisht të dyja palët mbetën në qëndrimet e tyre.
25

  

 

3.5. Struktura dhe karakteristikat themelore të pakos së Ahtisaarit 

 

Pakoja e Ahtisaarit në vija të përgjithshme i vë konturat e shtetit të Kosovës. 

Strukturalisht dokumenti është i përbërë nga dymbëdhjetë anekse dhe shtojcat e aneksit 

III, të cilat përfshijnë shtyllat kryesore, por edhe vetë kornizat e shtetit të Kosovës. 

Në vazhdim do të paraqesim shkurtazi përmbajtjen e dokumentit në bazë të strukturës 

së tij (anekset). Aneksi i parë ka të bëjë me dispozitat kushtetuese, që në vete paraqet 

përbërjen e kushtetutës së Kosovës, e cila njëherësh do të themelojë shtetin e Kosovës. 

Së këndejmi, këtu paraqiten edhe shtyllat e pushtetit shtetëror, përbërja e qeverisë, e 

parlamentit, sistemi i drejtësisë, liritë dhe të drejtat e njeriut etj.
26

 Aneksi i dytë “Të 

drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre” përbën një segment mjaft të ndjeshëm 

mbi bazën e të cilit është e ndërtuar edhe vetë Pakoja e Ahtisaarit. Ky aneks paraqet 

pozitën e komuniteteve pakicë në Kosovë, me theks të veçantë atë të komunitetit serb 

dhe është ndër çështjet që i është kushtuar vëmendje e posaçme. Së bashku me të 

drejtat e komuniteteve, hapësirë të theksuar ka edhe decentralizimi, i cili është i 

përmbledhur në kuadër të aneksit të tretë, ku në detaje pasqyrohet modeli i qeverisjes 

lokale dhe karakteristikat e tjera të cilat i ngërthen në vete ky lloj i decentralizimit. 

Sistemi gjyqësor është përfshirë në aneksin e katërt, kurse në atë të pestin trashëgimia 

fetare dhe kulturore, (natyrisht me interes të veçantë për komunitetin serb). “Borxhi 

ndërkombëtar” dhe “Prona dhe arkivi” përbëjnë aneksin e gjashtë, gjegjësisht të 

                                                           
24

 Arsim Bajrami “Historia e Konstitucionalizmit Shqipëtar, 1912-2012”, Prishtinë 2014, faqe 246; 
25

 Për rrjedhën e procesit të bisedimeve për zgjidhjen e statusit të Kosovës më gjerësisht shiko: Marc 

Weller, Shtetësia e kontestuar, KOHA, Prishtinë, mars 2009, fq. 323-346 dhe 361-375.  
26

 “Propozimi gjithëpërfshirës për zgjedhjen e statusit të Kosovës”, Aneksi I. Nga kjo tregohet se Kushtetuta 

e ardhshme duhet të jetë në përputhje me Propozimin. 
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shtatin. Sektori i sigurisë, si një ndër sektorët shumë të rëndësishëm për një shtet të ri i 

sistemuar në aneksin e tetë, përcakton në vija të trasha dukjen e mekanizmave kyç të 

kësaj fushe. Prezenca ndërkombëtare, duke përfshirë këtu prezencën civile në fushën e 

drejtësisë dhe atë ushtarake pasqyrohen në aneksin nëntë, dhjetë dhe njëmbëdhjetë. 

Aneksi i dymbëdhjetë përfshinë agjendën legjislative, që në vete ngërthen ligjet që 

dalin nga Pakoja.
27

 

Si tërësi, vështruar në këndin e shtetndërtimit, dokumenti ka anët e veta pozitive dhe 

negative.
28

 

 

4. Konstituimi i shtetit - konteksti juridik 2008-2012 

 

4.1. Deklarata e Pavarësisë së Kosovës (2008) 

 

Pas përfundimit të procesit negocues në Vjenë në mungesë të konsensusit të palëve 

negocuese, ish presidenti finlandez dhe udhëheqësi i negociatave Marti Ahtisaari i 

dërgoi së bashku me Pakon e zgjidhjeve të Planit Gjithëpërfshirës rekomandimin që 

Kosovës t’i jepet pavarësia e mbikëqyrur. Ky rekomandim iu dërgua Sekretarit të 

Përgjithshëm të OKB-se Ban Ki Moon, por për shkak të bllokimit nga Rusia dhe Kina 

ky raport asnjëherë jo vetëm që nuk u miratua, por as që u diskutua në OKB, e cila si 

autore e Rezolutës 1244 nuk arriti të përmbyllë misionin e vet me miratimin e 

Rezolutës tjetër me të cilën do të pranonte rekomandimin e Ahtisaarit për pavarësinë e 

mbikëqyrur. 

Pas dështimit të OKB-së për të pranuar rekomandimin për pavarësinë e mbikëqyrur të 

Kosovës, institucionet e Kosovës të posadala nga zgjedhjet nacionale të muajit nëntor 

të vitit 2007 filluan përgatitjet për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në këtë aspekt 

Qeveria e Kosovës, kishte rolin kyç në koordinimin e shpalljes me SHBA-në, shtetet e 

Bashkimit Europian të kohës, formës dhe modaliteteve të shpalljes së aktit historik - 

Pavarësisë së Kosovës. 

Element kyç i përgatitjes së aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte përgatitja e 

Deklaratës së Pavarësisë. Përfundimisht, më 17 shkurt 2008 Kuvendi i Kosovës miratoi 

Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.
29

  

 

4.2. Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008) 

 

Kushtetuta paraqet akt konstitutiv me të cilin krijohet shteti i Kosovës dhe përcaktohen 

bazat e sistemit kushtetues të Republikës së Kosovës. Pra, Deklarata e Pavarësisë është 

akt politik me të cilin deklarohet një gjendje e re statusore e Kosovës - Pavarësia, kurse 

kushtetuta materializon në aspektin kushtetues-juridik deklarimin e pavarësisë.  

                                                           
27

 “Propozimi gjithëpërfshirës për statusin përfundimtar të Kosovës”: Dispozitat e përgjithshme neni 1.5 

dhe 2.1, aneksi IX, neni 1.1.a, aneksi VI, aneksi VIII neni 7. 
28

 Në një mënyrë të tillë analizës në lidhje me Pakon e Ahtisaarit i qaset edhe Akademik Esat Stavileci në 

punimin e tij “Një këndvështrim për Pakon e Ahtisaarit”, Prishtinë, 17 shkurt 2007. 
29

 Për Deklaratën votuan njëzëri 109 deputetë të pranishëm (shqiptarë dhe shumica e deputetëve të 

komuniteteve joserbe). Mbledhjen e bojkotuan 10 deputetë serbë dhe një deputet goran.  
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Në aspektin juridik këto dy akte nuk qëndrojnë në raporte hierarkike, por në aspektin 

material ato paraqesin një proces unik politik të krijimit të shtetit. Që të dyja kanë 

karakter shtetkrijues dhe historik. Këtë e vërteton edhe verdikti (vendimi) i GJND-së i 

cila ka vlerësuar se Deklarata e Pavarësisë së Kosovës është plotësisht në pajtim me të 

drejtën ndërkombëtare. 

Krahas legjislacionit, menjëherë pas miratimit të Deklaratës së Pavarësisë u finalizua 

puna në përgatitjen e Kushtetutës së Kosovës. Pas një procesi të gjatë që nga viti 2005, 

kur Grupi i Unitetit të Kosovës ngarkoi një Komision që të udhëheqë negociatat në 

Vjenë për çështjet kushtetuese të statusit final, më vonë sipas Pakos së Ahtisaarit, 

Presidenti i Republikës formoi Komisionin Kushtetues të përbërë nga 21 anëtarë, 

ekspertë dhe përfaqësues të partive politike. Nga ky komision i gjerë, grupi i ngushtë 

prej gjashtë anëtarëve me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë përpiloi tekstin final të 

Kushtetutës i cili u miratua në mbledhjen solemne të Kuvendit të Kosovës më 9 prill 

2008, për të hyrë në fuqi më 15 qershor 2008 pas një ceremonie solemne të 

nënshkrimit të tekstit nga anëtarët e Komisionit Kushtetues.  

Miratimi i Kushtetutës, krahas Deklaratës së Pavarësisë paraqet një ditë historike, që u 

reflektua edhe në Ligjin për festat shtetërore, ku këto dy data u përcaktuan si festat 

kryesore shtetërore të Republikës së Kosovës.  

Në kontekstin e pavarësisë së Kosovës, krahas Deklaratës së Pavarësisë, Kushtetuta 

shënoi materializimin e saj kushtetues dhe përfundoi procesin e shtetëzimit të plotë të 

Kosovës.  

Janë tri misione historike që do t’i arrijë kjo kushtetute: misionin historik të themelimit 

të Shtetit Sovran dhe të Pavarur të Kosovës; misionin e promovimit të vlerave të një 

shteti demokratik të bazuar në një demokraci kushtetuese funksionale, parlamentarizëm 

të ekuilibruar të bazuar në ndarjen dhe kontrollin reciprok të pushteteve dhe parimin e 

sundimit të ligjit dhe misioni i tretë paraqet përcaktimin e qartë të Kosovës për t’u 

rreshtuar në agjendën e integrimeve euroatlantike.  

Të tri këto kërkesa janë sublimuar në tekstin e Kushtetutës, e cila u arrit pas një viti 

pune të palodhshme të ekspertëve më eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. 

Kushtetuta e re paraqet një tekst modern që promovon një shtet të pavarur dhe sovran 

me të gjitha vlerat Europiane të një demokracie kushtetuese.  

Kjo Kushtetutë e hartuar me shumë kujdes dhe me një përvojë të lartë ndërkombëtare 

do të promovojë vlerat më të larta qytetëruese dhe demokratike dhe një sistem ku 

krahas qeverisjes së shumicës do të sigurohen mekanizma të fuqishme për mbrojtjen e 

komuniteteve pakicë. E bazuar në frymën e Pakos së Ahtisaarit, Kushtetuta promovon 

opsionin Europian të shtetit të Kosovës të bazuara në standarde të larta demokratike 

dhe vizione për rrugën e qartë të integrimeve euroatlantike.  

Procesi i informimit dhe konsultimit me qytetarë të Kosovës u zhvillua në periudhën 

prej 19 shkurtit deri më 4 mars 2008 në shumicën e qyteteve të Kosovës, me ç’rast u 

dhanë një sërë komentimesh, vërejtjesh dhe sugjerimesh për plotësimin dhe 

përmirësimin e projektkushtetutës së propozuar, të cilat u morën për bazë dhe një pjesë 

e tyre gjetën vend në versionin e përmirësuar të projektkushtetutës. Ndërsa elementet 
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kryesore të Propozimit Gjithëpërfshirës nuk mund të ndryshoheshin dhe si të tilla u 

inkorporuan fjalë për fjalë në projektkushtetutë.  

Përfundimisht, Kushtetuta e Republikës së Kosovës u certifikua nga PCN më 2 prill 

2008, u miratua në Kuvendin e Kosovës më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor 

2008. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është në përputhshmëri të plotë me 

Propozimin Gjithëpërfshirës. Ajo, pos preambulës, përmban 162 nene të ndara në 14 

kapituj.  

 

5. E Drejta Kushtetuese e aplikueshme në Republikën e Kosovës 

 

5.1. Burimet e të Drejtës Kushtetuese në Republikën e Kosovës 

 

Sikur shumica e vendeve të tjera edhe Republika e Kosovës bën pjesë në vendet të cilat 

dominohen nga burimet formale të së drejtës. Megjithëse, Republika e Kosovës në 

historinë e saj kushtetuese ka pasur një shkëputje në kuptimin social, duke përjetuar tri 

realitete kushtetuese, fillimisht atë në kuadër të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë në vitet e 

1969-1998, si dhe më pas nga viti 1999 deri në vitin 2007 nën adminsitrimin 

ndërkombëtarë të misionit të OKB-së si dhe pas vitit 2008 kur edhe u shpall pavarësia 

dhe u krijua Republika e Kosovës, respektivisht me 17 shkurt 2008, qka rezultoj edhe 

me miratimin e kushtetutës e cila nga data 15 qershor e deri sot është ende në fuqi.
30

  

Pas vitit 2008 Republika e Kosovës krijoj sistemin e burimeve të saj formale të cilat 

shumica prej tyre janë në fuqi edhe sot e kesaj dite. Burimet e të drejtës kushtetuese në 

Republikën e Kosovës janë: Deklarata e pavarësisë 2008, Kushtetuta e vitit 2008, 

Instrumentet ndërkombëtare të cilat zbatohen drejtëpërdrejtë në Republikën e Kosovës, 

Marrëveshjet ndërkombëtare që ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave, Legjislacioni 

me interes vital, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, rregullret e organëve kushtetuese, 

disa ligje sistemore etj. Burimë të veqanta të së drejtës kushtetuese në Kosovë janë 

edhe Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit Final të Kosovës dhe Rezoluta 

1244. 

Deklarata e Pavarsisë së Republikës së Kosovës e datës 17 shkurt 2008 

konsiderohet burim formal i të drejtës kushtetuese në Republikën e Kosovës sepse e 

njëjta konsiderohet akt themelues i shtetit të Kosovës dhe si e tillë përpos kësaj ka 

caktuar elementet e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës.  

Në pikën 1 të kësaj deklarata proklamohet parimi i sovranitetit popullor një ndër 

parimet bazike në të cilin janë bazuar dhe bazohen të gjitha kushtetutat e vendeve 

demokratike dhe pluraliste.
31

 Elementi tjetër i rëndësishëm i konstitucional i kësaj 

deklarate është përcaktimi i Republikës së Kosovës si një shtet i bazuar në qeverisjen e 

parimëve demokratike dhe multietnike si dhe fakti që kjo deklaratë ka përcaktuar një 

rrethanë të ardhëshme, pra miratimin e kushtetutës së Reoublikës së Kosovës, e cila do 

                                                           
30

 Realitetin socio politik kosovar e kanë pasqyruar edhe autorët e huaj si: Noel Malcolm “Kosova një 

Histori e Shkurtër”, Mecmilan, London, 1993, fq.327-347 dhe 348-372 apo shih edhe Marc Weller 

“Shtësia e Kontestuar”, botimet KOHA, Qershor 2011, fq.299-405. 
31

 Deklarata e Pavarsisë së Republikës së Kosovës, 17.02.2008, pika 1. 
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t’i përcaktonte bazat e rendit kushtetues dhe të drejtës kushtetuese.
32

 Rëndësia e 

deklaratës së pavarësisë lidhet me faktin se kjo deklaratë ka krijuar bazën për miratimin 

e kushtetutës së Republikës së Kosovës në vitin 2008. 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar me 9 prill 2008 është burimi 

kryesor i të drejtës kushtetuese në Republikën e Kosovës. Kjo kushtetutë si burim i së 

drejtës bazohet në parimet e qeverisjes së sovranit, ndarjen e pushtetëve, mbrojtjen e 

lirive dhe të drejtave të njeriut dhe komunitetëve, barazinë para ligjit, mbrojtjen e 

pronës, drejtësinë sociale, ekonominë e tregut etj. Po ashtu e njëjta ka përcaktuar 

mënyrën e ndarjes dhe kontrollit të pushteteve si dhe raportin ndërmjet tyre.
33

  

Në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, e drejta ndërkombëtare jo vetëm së 

është zbatueshme dhe ka rëndësi të madhe në hapësirën dhe efektin ndaj legjislacionit 

të brendshëm,
34

 por edhe për sa i përket hierarkisë së saj në listën e burimeve kryesore 

të së drejtës kushtetuese pozitive. Këto burime, janë instrumentet ndërkombëtare të 

cilat gjejnë zbatim të drejtpërdrejtë dhe kanë epërsi ndaj ligjeve, por jo edhe ndaj 

Kushtetutës.  

Këto instrumente (akte) ndërkombëtare të cilat zbatohen drejtëpërdrejtë janë burime të 

së drejtës kushtetuese vetëm përsa i përket lirive dhe të drejtave të njeriut, të cilat janë 

kategori e mbrojtjes me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Këto akte të cilat 

zbatohen drejtëpërdrejtë në Republikën e Kosovës janë: (1) Deklarata Universale për të 

Drejtat e Njeriut; (2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj; (3) Konventa Ndërkombëtar e për të Drejtat 

Civile e Politike dhe Protokollet e saj; (4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për 

Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; (5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit Racor; (6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Gruas; (7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës; (8) Konventa kundër 

Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
35

 

Pas këtyre aktëve ndërkombëtare, burime të së drejtës kushtetese në Republikën e 

Kosovës, për aq sa ato prekin rendin kushtetues dhe materien e të drejtës kushtetuese 

mund të konsiderohen edhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare sipas nenit 18.1 

të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Përveq tjerash këto lloje të marrëveshjëve 

mund konsiderohen burim indirekt i të drejtës kushtetuese në Kosovë.
36

  

Në Republikën e Kosovës, përpos akteve të lartcekura ndërkombëtare, për aq sa prekin 

rendin kushtetues dhe materien e së drejtës kushtetuese, mund të konsideron burime të 

së drejtës kushtetuese edhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare, sipas nenit 18.1 

të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

                                                           
32

 Ibid, pika 2 dhe 4. 
33

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008. 
34

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 19 “Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare” paragrafi 1: 

“Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e sistemit të brendshëm 

juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetë zbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen 

e një ligji” dhe paragrafi 2: “Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të 

detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës”.  
35
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Siç u tha më lartë, Marrëveshjet Ndërkombëtare, duke qenë burimi kryesor juridik dhe 

forma më e përhapur e të drejtës ndërkombëtare, pozitën dhe raportin e tyre me të 

drejtën e Republikës së Kosovës e kanë të përcaktuar me Kushtetutë, respektivisht 

nenet 17, 18 dhe 19. 

Ligjet sistemore apo organike janë një burim tjetër formal të drejtës kushtetuese në 

Republikën e Kosovës. Këto ligje prekin dhe rregullojë dimesione të caktuara të 

sistemit kushtetues në Kosovës andaj edhe konsiderohen si ligje organike, meqenëse 

zbatojnë drejtëpërdrejtë normën kushtetuese. Ligje të tilla në Republikën e Kosovës 

mund të konsiderohen ligjet si në vijim: Ligji për simbolet, ligji për shtetësinë, ligji për 

qeverinë, ligji për kryeqytetin, ligji për presidentin, ligji për gjykatat, ligji për policinë, 

ligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK), ligjet e tjera për institucionet e sigurisë, 

ligji për përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë etj.  

Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës janë burim i 

rëndësishëm formal i të drejtës kushtetuese në Kosovë. Duke filluar nga fundi i vitit 

2009 e deri më tani Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka nxjerrë një numër 

të madh të aktgjykimëve dha aktvendimëve, përmes të cilave ka interpretuar 

kushtetutën dhe kështu këto interpretime përfundimëtare kanë fituar fuqinë e normës së 

zbatushme kushtetuese dhe në këtë mënyrë janë burim i pandashëm formal i të drejtës 

kushtetuese të zbatushme në Republikën e Kosovës. Madje përmes disa vendimëve 

Gjykata Kshtetuese e Kosovës ka zgjëruar normën kushtetuese përmes interpretimit të 

zgjëruar dhe duke bërë interpretimin e frymës së Kushtetutës në një formë ose tjetër ka 

ndryshuar përmbajtjen e kushtetutës së Kosvës, duke i dhenë kështu një frymë 

dinamike tekstit të saj.
37

 

Rregulloret e organeve kushtetuese përbëjnë burime formal të së drejtës kushtetuese 

në Republikën e Kosovës sepse këto rregullore edhe pse në aspekti e hierarkisë janë 

akte nënligjore, të njëjtat rregullojnë organizimin e brendëshëm të institucionëve të 

Republikës së Kosovës. Për shembull, Rregullorja e Kuvendit të Republikës së 

Kosovës apo akte tjera të rëndësishme që rrregullojnë organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve kryesore shtetërore.  

Burime të specifike në të drejtën kushtetuese të Kosovës janë edhe propozimi 

gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit final të Kosovës (Pakoja e Ahtisarit) dhe dhe 

Rezoluta 1244. 

 

6. Përfundime 

 

Tranzicioni i rendit juridik të Kosovës, përgjatë kësaj periudhe të tranzicionit të 

shumfisht, mund të themi se ka njohur zhvillim të hovshëm në kuptim të konsolidimit 

të tij, mirëpo deri më tani, si dhe aktualisht, sfidohet në kuptim të zbatimit të normave 

kushtetuese dhe ligjore në rrafshin praktik. 

Pavarësisht kësaj, mund të konkludojmë që konstitucionalizmi në Kosovë si dhe vet 

rendi juridik, që ka karakterizuar këtë përiudhë, ka shënuar arritje dhe pa dyshim që 

                                                           
37

 Disa Aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese përmes të cilëve ka ndryshuar norma kushtetuese janë: Rastin 
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Kosova ka krijuar një identitet të saj kushtetues të cilin ka nisur të ndërtojë vetëm pas 

hyrjes në fuqi të Kushtetutës së vitit 2008 dhe për këtë një meritë të madhe e ka 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës.  

Andaj, duke marrë parasyshë trajktorën dhe kompleksitetin e zhvillimeve politike dhe 

shoqërore të kësaj periudhe, rendi juridik i Koosvës, megjithatë, përbënë një sistem të 

konsoliduar, të unifikuar dhe të avancuar në mënyrë të veçantë për sa i përket fushës së 

mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, qasjes afirmative ndaj të drejtave të 

komuniteteve si dhe garantimin e mbrojtjes së vlerave fundamentale kushtetuese të 

shtetit dhe shoqërisë. 

Vlerësuar në përgjithësi, mund të themi se jo vetëm konstitucionalizmi por edhe vet e 

drejta në përgjithësi në Republikën e Kosovës, ka njohur zhvillim dhe avancim në 

drejtim të sundimit të ligjit, sigurisë juridike dhe Shtetit të së Drejtës. Natyrisht një 

zhvillim i tillë, ndërlidhet edhe me procesin e integrimeve evopiane dhe 

domososhmërisë së përmbushjës së kushteve dhe kritereve përkatëse si dhe 

harmonizimin e standardeve dhe legjislacionit në fusha të ndryshme. 
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http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A1999regs/RA1999_24.htm
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KAPITULI II 

 

Prof. Dr. Enver Hasani (Departamenti Ndërkombëtar) 

E DREJTA KUSHTETUESE DHE TË DREJTAT E NJERIUT - 

PARIMET DHE INSTITUCIONET 

 

1. Hyrje 

 

Në këtë kapitull diskutojmë për të drejtën kushtetuese, të drejtat e njeriut, si dhe për 

parimet dhe institucionet e së drejtës kushtetuese. Qasja jonë është klasike dhe përfshin 

të drejtën kushtetuese si degë e së drejtës dhe të drejtën kushtetuese si teori (shkencë) 

mbi normat, parimet dhe përvojat kushtetuese.  

Qasja jonë është kryesisht nacionale, përkatësisht ka të bëjë në rend të parë me sistemin 

kushtetues kosovar. Diskutimi ynë, megjithatë, prek edhe çështjet krahasimore të së 

drejtës kushtetuese, nisur nga fakti se trajtimi i të drejtës kushtetuese, në dy kuptimet 

klasike si më sipër, është bërë i pamundur në kushtet e trendeve jashtëzakonisht 

globalizuese që kanë filluar pas mbarimit të Luftës së Ftohtë. Aktualisht ekzistojnë 

shumë pak institute, parime apo kategori kushtetuese që nuk përfaqësojnë një 

transplant nga sistemet e huaja kushtetuese. Në këtë kontekst, mjafton të përmendim 

institucionin e ndarjes së pushteteve, institutin e ankesës kushtetuese, parimin e 

prezumimit të pafajësisë, rregullën “habeas corpus” etj., për të vënë në dukje 

ngjashmëritë e sistemit kushtetues kosovar me sistemet e vendeve tjera që kanë 

përqafuar standardet e demokracisë kushtetuese liberale.  

Një pjesë e mirë e diskutimit, aq sa lejojnë standardet e formatit si ky, i kushtohet 

historisë së Kushtetutës së Kosovës dhe kuptimit të “grundnorm”-ës në kontekstin 

kosovar. Ngushtë i lidhur me këtë është edhe diskutimi mbi llojin e demokracisë së 

instaluar në Kosovë përmes “grundnorm”-ës së saj, e cila më pastaj është vënë në jetë 

përmes dispozitave konkrete kushtetuese. Këto dispozita kushtetuese që promovojnë 

këtë lloj specifik të demokracisë, të a.q. demokraci konsociacionale, janë pjesë 

përbërëse e përpjekjeve të kosovarëve për njohje ndërkombëtare dhe integrim në 

kulturat kushtetuese të familjes së popujve evro-atlanikë. 

Katalogu i lirive dhe të drejtave njerëzore, si dhe mekanizmi i vënies së tyre në jetë, po 

ashtu zënë një vend meritor në këtë kapitull. Kjo bëhet për dy arsye: e para, sepse 

trajtimi i kësaj materie përbën një standard gjërësisht të pranuar në teorinë dhe 

praktikën kushtetuese; dhe e dyta, sepse në kontekstin kosovar ekziston edhe një 

kapitull shtesë kushtetues që ngërthen një katalog shtesë të lirive dhe të drejtave 

njerëzore. Një qasje e tillë nuk gjendet në kushtetutat e vendeve tjera në rajon dhe më 

gjërë. 

Në fund të këtij kapitulli gjenden rreshtat tonë lidhur me organizimin institucional të 

pushtetit shtetëror, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, mekanizmat e sistemit të 

drejtësisë kushtetuese dhe të drejtësisë së rregullt, si dhe përshkrimi i mënyrës së 

manifestimit kushtetues të demokracisë konsociacionale në tërë sistemin politik dhe 

kushtetues kosovar.  
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2. E drejta kushtetuese: kuptimi dhe objekti i saj 

 

Me shprehjen “E drejta kushtetuese” nënkuptohen shumë gjëra, si për laikun ashtu 

edhe për jolaikun. Në lëmin juridik, ndërkaq, me këtë shprehje asocohen dy kuptime 

themelore: si degë juridiko-pozitive e një sistemi juridik-kushtetues dhe si dije mbi 

lindjen, zhvillimin, kahet e zhvillimit dhe vetë përmbajtjen e kësaj dege të së drejtës. 

Cilësori “juridik” në këto fjali ka për qëllim themelor të bëjë dallimin, në njërën anë, në 

mes të sistemeve normative që nuk janë manifestim dhe rezultat i një vullneti politik, 

siç janë religjioni, morali apo sistemet tjera normative dhe, në anën tjetër, sistemeve 

normative që kanë një cilësi të tillë, pra që shprehin vullnetin politik të një shoqërie 

konkrete të organizuar në shtet.  

Dy shprehjet si më sipër kanë kuptimin e tyre material dhe formal. E drejta kushtetuese 

në kuptimin material tregon se kush i solli në jetë normat kushtetuese, pa marrë 

parasysh se ku gjenden ato në aspektin formal. Sa i përket kuptimit formal, ndërkaq, e 

drejta kushtetuese paraqet pjesë të sistemit juridik që ngërthen në vete një tërësi 

normash të dallueshme në pikëpamje cilësore nga normat tjera dhe që, për pasojë, zënë 

një vend të caktuar në hierarkinë e normave të sistemit juridik.
38

  

Objekt i së drejtës kushtetuese në kuptimin material janë tërësia e marrëdhënieve 

juridiko-kushtetuese. Normat e së drejtës kushtetuese si degë e sistemit pozitiv juridik 

që rregullon këto marrëdhënie juridiko-kushtetuese në kuptimin material kanë natyrë 

horizontale dhe vertikale. Në grupin e parë të normave hyjnë rastet që kanë të bëjnë me 

rregullimin e organizimit të pushtetit politik dhe autoritetit publik, origjinës dhe natyrës 

së tij, si dhe vetë mënyrës së bartjes dhe ushtrimit të këtij pushteti. Në të dytin grup, 

ndërkaq, bëjnë pjesë normat që i referohen mbrojtjes dhe promovimit të lirive dhe të 

drejtave njerëzore.  

Një kohë të gjatë kjo degë e së drejtës pozitive është cilësuar si “E drejtë shtetërore”. 

Kjo sepse që nga fundi i shekullit 16-të (Revolucioni i lavdishëm anglez i vitit 1688) e 

deri në fund të shekullit 18-të (revolucionet amerikane dhe franceze), periudhë përgjatë 

së cilës kur në mënyrë graduale u krijua shteti modern, asnjëherë nuk është diskutuar 

mundësia që objekt i regullimit kushtetues të jenë liritë dhe të drejtat njerëzore. Kjo 

shpjegon pse tekstet kushtetutuese në këtë periudhë kanë pasur të bëjnë kryesisht me 

organizimin, formën dhe mënyrën e ushtrimit të pushtetit (autoritetit) publik. Vetëm 

nga fundi i shekullit 18 nis evoluimi i konsiderueshëm i të drejtës kushtetuse, në atë 

mënyrë që objekt rregullimi fillojnë të bëhen edhe liritë dhe të drejtat njerëzore, pra jo 

vetëm organizimi i shtetit dhe i pushtetit, përkatësisht ndarja e kompetencave në mes të 

organeve shtetërore (sistemi politik). Kjo fazë, e cila nis me revolucionet në Amerikë e 

Francë respektivisht, ndryshe njihet edhe si faza e shtetit kushtetues dhe e ka pasuar 

fazën pararendëse të shtetit absolut.
39

 

                                                           
38

 Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain 1. Théorie générale - Les régimes 

étrangers. 7e éd. (Paris: Dalloz, 2013), fq. 32-36 (ku autori flet për kontrollin e kushtetutshmërisë si një 

ndër konsekuencat e cilësisë sipërore të normave kushtetuese kundrejt normave tjera juridike si dhe për 

procedurat speciale për ndryshimin e Kushtetutës dhe përjashtimet nga këto rregulla). 
39

 Cf. Marc Uyttendaele, Trente leçons de droit constitutionnel, (Bruxelles: Brylant, 2014), fq. 50. Edhe 

fjala “Kushtetutë” definohet në kuptimin material dhe në kuptimin formal. Në kuptimin material, kushtetuta 

https://www.amazon.fr/Dominique-Chagnollaud/e/B001JOY656/ref=dp_byline_cont_book_1
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Kjo si më sipër ka të bëjë vetëm me të drejtën kushetuese si degë e sistemit juridik-

pozitiv, jo për të drejtën kushtetuese si teori (shkencë). Çka nënkuptohet, atëherë, me të 

drejtën kushtetuese si teori? Teoria kushtetuese nënkupton një disiplinë shkencore që 

studion tërësinë e rregullave dhe praktikave që cilësohen si kushtetuese, sipas një 

metodologjie të caktuar. Në aspektin metodologjik, ndërkaq, metodat e teorisë 

kushtetuese, grosso modo, mund të përmbledhen në dy grupime: në metodat natyraliste 

të së drejtës kushtetuese dhe në metodat pozitiviste të së drejtës kushtetuese. Në kuadër 

të këtyre qasjeve kryesore, më pas janë zhvilluar metodologjitë konkrete për studimin e 

së drejtës kushtetuese. Të parat qasje metodologjike, natyralistët, insistojnë në atë se 

studimi i së drejtës kushtetuese duhet të niset nga e drejta natyrore. Me këtë koncept 

nënkuptohet krijuesi apo natyra, natyra njerëzore apo arsyeja humane dhe kështu me 

radhë. Kjo qasje teorike në veçanti ka dhënë kontribut në lëmin e lirive dhe të drejtave 

njerëzore sepse konsideron se konsideratat e drejtësisë duhet të mbizotërojnë kur vjen 

puna të respektimi dhe promovimi i lirive dhe i të drejatve njerëzore, pa marrë parasysh 

nëse të njejtat janë të shkruara në Kushtetutë. Kjo qasje, përveç në këtë lëmi, ka dhënë 

kontribut të çmuar edhe në lëmin e legjitimitetit të pushtetit politik. Teoritë e dyta, 

ndërkaq, nisen nga presupozimi se teoria e së drejtës kushteuese nuk mund të ketë për 

objekt studimi të drejtën natyrore por vetëm të drejtën pozitive, atë të drejtë që 

manifeston një vullnet konkret. Si e tillë, e drejta pozitive mund të verifikohet 

empirikisht me metoda të shkencave natyrore dhe të njejtën gjë duhet ta bëjnë edhe 

juristët kushtetues, pra të merren me studimin vetëm të atyre normave që janë pozitive 

dhe që ekzistojnë. Çdo qasje tjetër, sipas tyre, përbën moral dhe subjektivizëm. Kjo 

ndryshe njihet edhe si qasje dogmatike juridike, për dallim nga qasja sociologjike.
40

  

 

3. Historiku i Kushtetutës së Kosovës 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës është miratuar nga një kuvend i zakonshëm, që në 

të njëjtën kohë ka luajtur edhe rolin e një kuvendi kushtetues. Kjo ka ndodhur më datën 

9 prill 2008. Në fuqi ka hyrë më datën 15 qershor të po atij viti. Nxjerrja e saj ka qenë 

pjesë e zotimit ndërkombëtar të njëanshëm të Kosovës, me efekt erga omnes, i marrë 

përsipër përmes Deklaratës së Pavarësisë të datës 17 shkurt 2008, me të cilin vendi 

është shpallur shtet sovran dhe i pavarur.
41

 Në kuptim të së drejtës kushtetuese 

                                                                                                                                                    
definohet sipas përmbajtjes së normave: fjala është për tërësinë e rregullave, të shkruara apo të pashkruara, 

që kanë të bëjnë me origjinën, organizimin, bartjen dhe ushtrimin e pushtetit politik dhe autoritetit publik, si 

dhe me liritë dhe të drejtat e njeriut. Në kuptimin formal, ndërkaq, me fjalën “Kushtetutë” nënkuptohet 

tërësia e rregullave juridike prodhimi dhe ndryshimi i të cilave i nënshtrohet një procedure të veçantë dhe që 

për cilësi të tyre themelore e kanë faktin se qëndrojnë mbi rregullat tjera juridike. 
40

 Francis Hamon dhe Michel Trope, Droit constitutionnel. 37
e
 edition (Paris: L. G.D.J., 2016) fq. 40-47. 

41
 Në grupin e akteve të njënashme juridike të cilat prodhojnë efekte juridike dhe detyrime në të drejtën 

ndërkombëtare, njejtë si marrëveshjet ndërkombëtare, hyn në kohën më të re edhe zotimi (premtimi). Ky 

është një akt i njënashëm i dhënë në mënyrë publike nga ana e shtetit me të cilin shprehet vullneti shtetëror 

për vënien në jetë të asaj që premtohet me tesktin e zotimit (premtimit). Krahas tij, në literaturë zakonisht 

numërohen këto akte të njëanshme juridike si burime të së drejtës: notifikimi (lajmërimi), njohja (pranimi), 

protesta dhe heqja dorë. Këto nganjëherë grupohen në dy grupe, sipas fuqisë së tyre si burime të së drejtës 

ndërkombëtare. Në grupin e parë hyjnë ato akte të njëanshme me të cilat premtohet diçka, kurse në të dytin 

hyjnë ato akte juridike të njëanshmme me të cilat hiqet dorë nga një e drejtë subjektive që një shtet e ka. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/francis-hamon.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/michel-troper.html
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pozitive, ndërkaq, Deklarata e Pavarësisë paraqet normën e parë kushtetuese të 

Kosovës, “grundnorm”-ën e saj, përkatësisht “Kushtetutën e parë historikisht shikuar” 

(Hans Kelsen)
42

 apo “vendimin total lidhur me natyrën dhe formën e unitetit politik” 

(Karl Shmit).
43

 Bazuar në këtë normë të parë dhe me qëllim të vënies në jetë të zotimit 

(premtimit) ndërkombëtar të marrë publikisht kundrejt të gjithëve, Kosova nxori 

Kushtetutën e vet me të cilën instaloi jo një demokraci të shumicës por një demokraci 

që nuk është as e pakicës dhe as e shumicës. Ky lloj demokracie në teorinë dhe 

praktikën kushtetuese njihet si demokraci konsociacionale.
44

 Futja e këtij modeli të 

demokracisë në Kosovë ka qenë pasojë e drejtpërdrejtë e ndikimit të fuqishëm të 

faktorit ndërkombëtar në draftimin e Deklaratës dhe Kushtetutës.
45

 Pjesëmarrja e 

                                                                                                                                                    
Kur zotimi (premtimi) bëhet kundrejt tërë bashkësisë ndërkombëtare, siç ka qenë, ta zëmë, rasti i Francës 

për moskryerjen e testimeve nukleare në Pacifikun e Jugut (1974), atëherë të gjitha shtetet kanë të drejtë që 

të thirren në të për të realizuar një të drejtë apo për të imponuar një detyrim ashtu siç janë premtuar ato në 

publikë. E kësaj natyre është, pa asnjë dyshim, edhe Deklarata e Pavarësisë: paragrafi i saj i fundit, pa 

dykuptimësi, përmban zotimin (premtimin) e njëanshëm të Kosovës me përmbajtjen si vijon:   

“[…]. Ne, nëpërmjet kësaj, afirmojmë në mënyrë të qartë, specifike dhe të parevokueshme se Kosova do të 

jetë ligjërisht e obliguar të plotësojë dispozitatat e përmbajtura në këtë Deklaratë, përfshirë këtu veçanërisht 

obligimet e saj nga Plani i Ahtisaarit. Në të gjitha këto çështje, ne do të veprojmë në pajtueshmëri në 

parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 

përfshirë Rezolutën 1244 (1999). Ne shpallim publikisht se të gjitha shtetet kanë të drejtën të mbështeten në 

këtë Deklaratë, dhe i bëjmë apel të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështetjen e tyre”. Mbi natyrën juridike të 

Deklaratës së Pavarësisë si një akt i njëanshëm në të drejtën ndërkombëtare, cf. më shumë në Colin 

Warbrick, “Kosovo: The Declaration of Independence”, International and Comparative Law Quarterly. 57, 

no. 03 (2008): 675 – 690, në fq. 679 & 684; Marc Weller, Shtetesia e kontestuar. Administrimi 

ndërkombëtar i luftës së Kosovës për pavarësi (Prishtinë: KOHA, 2009), fq. 377. 12 

Sa i përket vlefshmërisë, për zotimin (premtimin) e dhënë në publik vlejnë të njejtat kushte që vlejnë edhe 

për marrëveshjet ndërkombëtare: ai nuk duhet të jetë në kundërshtim me normat jus cogens të së drejtës 

ndërkombëtare, nuk guxon të cenojë të drejtat e shteteve të treta, zbatimi i tij duhet të jetë i mundshëm në 

aspektin material, realizimi i tij duhet të bëhet me mirëbësim (bona fide) dhe kështu me radhë. Për natyrën 

juridike si dhe për caqet e vlefshmërisë së akteve të njëanshme juridike në të drejtën e përgjithshme 

ndërkombëtare, përfshirë zotimin (premtimin) e dhënë në  publik, cf. më shumë në punimet si vijon: Alfred 

P. Rubin, “The International Legal Effects of Unilateral Declarations.” American Journal International Law 

71, no. 1 (1977): fq. 1–30; Jean Didier Sicault, “Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en 

droit international public.” Revue Général de Droit International Public 83 (1979): fq. 633–688; Jean 

Charpentier, “Engagements unilatéraux et engagements conventionnels: Différences et convergences”, në 

Jerzy Makarczyk, ed., Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour 

of Krzysztof Skubiszewski (The Hague: Kluwer Law International, 1996),  fq. 367–380; Karl Zemanek, 

“Unilateral Legal Acts Revisited”, në Karel Wellens, ed., International Law: Theory and Practice; Essays 

in Honour of Eric Suy. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1998), fq.  209–221; Eric Suy, “Unilateral Acts of 

States as a Source of International Law: Some New Thoughts and Frustrations”, në Olivier Corten, Pierre 

Klein, Anne Lagerwall, et al.,  Droit du pouvoir, pouvoir du droit: Mélanges offerts à Jean Salmon  

(Brussels: Bruylant, 2007) fq. 631-642; Vladimir Đuro Degan, Međunarodno pravo (Zagreb: Skolska 

Knjiga, 2011), fq. 192 – 194. 
42

 Cf. Hans Kelsen,  Pure Theory of Law (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.: Clark, 2002, 2009) fq. 

193-194; 198-205 
43

 Cf. Carl Schmitt, Constitutional Theory (Durham and London: Duke University Press, 2008) fq. 60-61, 

67-68, 70-71, 74, 77-80, 82-84, 87-88, 102-103, 107-11, 125, 142, 148. 
44

 Për shtjellimet e para dhe të vetmet të kësaj demokracie në kontekstin kosovar, Dren Doli dhe Fisnik 

Korenica ‘The Consociational System of Democracy in Kosovo: Questioning Ethnic Minorities’ Special 

Status in Kosovo’s Constitutional Regime’, International Journal of Public Administration, . 36, no. 9 

(2013): fq. 601–613.  
45

 Në literaturë kjo është cilësuar si ndarje e pushtetit original Kushtetutëbërës, pouvoit constituent, në mes 

të vendorëve dhe ndërkombëtarëve. Cf. më shumë për këtë në Cf. Emily Hay, “International (ized) 
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vendeve të huaja dhe faktorit tjetër ndërkombëtar në ndërtimin dhe ushtrimin e vullnetit 

origjinal kushtetutbërës, pouvoir constituiant originaire, jo domosdo është gjë e keqe: 

rastet e Gjermanisë dhe Japonisë pas Luftës së Dytë Botërore janë shembull tipik i 

anëve pozitive të situatave kur pushteti origjinal kushtetutbërës ndahet me vendet e 

huaja dhe faktorët tjerë ndërkombëtarë. 

Arsyet për instalim të demokracisë konsociacionale në Kosovë janë kryesisht të natyrës 

historike: me shumë të drejtë është vërejtur para shpalljes së pavarësisë se e kaluara 

tragjike në Kosovë, “ndarjet e thella dhe fragmentimet e brendshme nëpër nën-kultura 

armiqësore”
46

 mund të adresohen vetëm përmes instalimit të demokracisë 

konsociacionale. Kjo demokraci, pra, është instaluar si një “përpjekje e vetëdijshme e 

elitës me qëllim të stabilizimit të sistemit”.
47

 Instalimi nga “lart-poshtë” i demokracisë 

konsociacionale me qëllim të stabilizimit të sistemit, në rastin kosovar përkthehet si një 

përpjekje e qëllimshme e elitës vendore, e bërë me synim konsolidimin e shtetësisë në 

planin ndërkombëtar dhe fitimin e sa më shumë njohjeve ndërkombëtare.
48

 Ky model i 

demokracisë nënkupton futjen e garancioneve specifike kushtetuese për promovimin 

dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të komuniteteve etnike dhe të komuniteteve tjera 

kosovare: me këtë hap në pushtetndarjen e gjithanshme, Kosova ia ka bërë të qartë 

botës se modeli konsociacional i ndarjes së pushtetit në planin horizontal dhe vertikal, 

si dhe njohja e vetos për komunitetet lidhur çështjet që prekin interesat e tyre vitale 

paraqet një projekt real dhe serioz në funksion të ndërtimit të shtetit kosovar sipas 

parimeve liberale të demokracive kushtetuese perëndimore. 

 

4. Struktura e Kushtetutës së Kosovës 

 

Kushtetuta e Kosovës ka këtë strukturë: pjesën jo-operative apo preambulën, pjesën 

operative apo qëndrore dhe së fundi pjesën përfundimtare dhe kalimtare. 

Në preambulë jepen synimet dhe orientimet e përgjithshme të Shtetit të Kosovës në 

raport me vetveten dhe botën që e rrethon. 

                                                                                                                                                    
Constitutions and Peacebuilding”. Leiden Journal of International Law 27, no. 01, (2014): fq. 141 – 168 

(autori, duke analizuar nga aspketi komparativ rastet e Kosovës dhe të Irakut, vjen në përfundimin se 

kushtetutat e ndërkombëtarizuara gjatë historisë kanë potencial për të qenë legjitime dhe jolegjitime, në 

vartësi të rrethanave të secilit vend dhe kontekstit historik; autori në mënyrë të shkëlyqer konstaton, duke 

sqaruar pse-në, se kushtetutat e ndërkombëtarizuara sfidojnë rëndë konceptet themelore tradicionale mbi 

sovranitetin, vetëvendosjen dhe Kushtetutën dhe rolin e funksionin e saj në një shoqëri të organizuar në 

shtet). 
46

 Arend Lijphart, “‘Consociational Democracy”’, World Politics 21, no. 2 (1969): fq. 207-225, në fq. 213, 

215. 
47

 Arend Lijphart, “Constitutional Design for Divided Societies” Journal of Democracy 15, no. 2 (2004): fq. 

96-109, në fq. 97. 
48

 Dren Doli & Fisnik Korenica (2013), Op. Cit. :   fq. 602; Fisnik Korenica & Dren Doli, “The Politics of 

Constitutional Design in Divided Societies: The Case of Kosovo” Croatian Yearbook of European Law and 

Policy 6, no. 6 (2010): fq. 265-292 në fq. 273-274; Professor Louis Aucoin,  “Views from the Field On 

Constitution Writing: The Case of Kosovo (Interview)”. PRAXIS: The Fletcher Journal of Human Security 

XXIII, (2008): fq. 123-128, në fq. 125; John Tunheim, “Rule of Law and the Kosovo Constitution” 

Minnesota Journal of International Law 18, no. 2 (2009): fq. 371-379 në fq. 375; Cf. Emily Hay, 

“International (ized) Constitutions and Peacebuilding”. Leiden Journal of International Law 27, no. 01, 

(2014): fq. 141 – 168, në fq. 160-161. 

https://www.researchgate.net/journal/1845-5662_Croatian_Yearbook_of_European_Law_and_Policy
https://www.researchgate.net/journal/1845-5662_Croatian_Yearbook_of_European_Law_and_Policy
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Në pjesën e parë të pjesës operative jepen parimet themelore të cilat definojnë natyrën, 

pozitën, formën dhe përmbajtjen e shtetit të Kosovës, rolin dhe pozitën e individit në 

shoqëri.
49

 Pas kësaj vijnë, konform traditës së nisur me Kushtetutën e Vajmarit (1919), 

dispozitat e kapitujve mbi liritë dhe të drejtat e njeriut.
50

 Si rezultat i instalimit të 

demokracisë konsociacionale, në Kosovë ekziston një kapitull shtesë mbi liritë dhe të 

drejtat e komuniteteve.
51

 Krejt natyrshëm, kjo pjesë pakësohet me kapitujt që normojnë 

organizimin e pushtetit dhe mëyrën e ushtrimti të tij. Këtu vijnë në shprehje në rend të 

parë dispozitat mbi organizimin e pushtetit në nivel qendror (Kuvendi,
52

 Presidenti,
53

 

Qeveria,
54

 Sistemi i Drejtësisë
55

 dhe Gjykata Kushtetuese
56

). Këto më pas pasohen nga 

dispozitat mbi organizimin e pushtetit lokal,
57

 organizimin dhe ushtrimin e autoritetit 

nga ana e institucioneve të pavarura
58

 dhe atyre të sigurisë,
59

 përfshirë vendin dhe rolin 

e tyre në sistemin kushtetues. Një pjesë e mirë e dispozitave kushtetuese i kushtohen 

marrëdhënieve ekonomike
60

 dhe profesioneve të pavarura.
61

 Fare në fund janë 

dispozitat kalimtare dhe të fundit.
62

 Dispozitat kalimtare janë fshirë me amendamentet 

kushtetuese me të cilat është mbyllur pavarësia e mbikqyrur dhe, si të tilla, i takojnë 

historisë: dispozitat e këtij kapitulli kanë rregulluar situatën e pavarësisë së mbikqyrur 

e cila ka mbaruar në shtator të vitit 2012. 

Sa i përket aspektit funksional, ndërkaq, me Kushtetutë qartë përcaktohet modeli 

konsociacional i demokracisë. Ky model përshkon dhe reflektohet në Deklaratën e 

Pavarësisë, në preambulë dhe çdo normë të Kushtetutës: preambula e cilëson Kosovën 

si një shtet të të gjithë qytetarëve të barabartë, kurse dispozitat kushtetuese fuqizojnë 

komunitetet duke prodhuar këtë rezultat:  

 e para, koalicionet e mëdha në nivel qendror;  

 e dyta, autonominë kulturore segmentare në nivel qendror dhe një vetëqeverisje 

të thellë lokale;  

 e treta, proporcionalitetin në përfaqësim pa marrë parasysh fuqinë zgjedhore; 

dhe 

 e katërta, të drejtën e vetos së pakicave në çështjet që prekin interesat e tyre 

vitale.  

 

                                                           
49

 Kapitulli I: Dispozitat Themelore (nenet 1-20) i Kushtetutës. 
50

 Kapitulli II: Të Drejtat dhe Liritë Themelore (nenet 21-56) i Kushtetutës. 
51

 Kapitulli III: Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjestarëve të Tyre (nenet 57-62) i Kushtetutës. 
52

 Kapitulli IV: Kuvendi I Republikës së Kosovës (nenet 63-82) i Kushtetutës. 
53

 Kapitulli V: Presidenti I Republikës së Kosovës (nenet 83-91) i Kushtetutës. 
54

 Kapitulli VI:  Qeveria e Republikës së Kosovës (nenet 92-101) i Kushtetutës.  
55

 Kapitulli VII: Sistemi i Drejtësisë (nenet 102- 111) i Kushtetutës.  
56

 Kapitulli VIII: Gjykata Kushtetuese (nenet 112-118) i Kushtetutës. 
57

 Kapitulli X: Qeverisja Lokale dhe Organizimi Territorial (nenet 123-124) i Kushtetutës. 
58

 Kapitulli XII: Institucionet e Pavarura (nenet 132-142) i Kushtetutës. 
59

 Kapitulli XI: Sektori i Sigurisë (nenet 125-131) i Kushtetutës. 
60

 Kapitulli IX: Marrëdhëniet Ekonomike (nenet 119-122) i Kushtetutës.  
61

 Kapitulli VII: Sistemi Drejtësisë (neni 111, Avokatura) i Kushtetutës. 
62

 Kapitujt XII & XIV: Dispozitat Përfundimtare dhe Kalimtare (nenet 143-162) i Kushtetutës.  
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5. Liritë dhe të drejtat e njeriut në Kushtetutën e Kosovës 

 

Liritë dhe të drejtat e njeriut bëjnë pjesë në atë pjesë të së drejtës kushtetuese që 

figurojnë shumë lartë në kushtetutat moderne, jo vetëm të ish vendeve komuniste,
63

 por 

edhe të vendeve me traditë të gjatë demokratike.
64

 Rasti i Francës dhe i Kushtetutës së 

vitit 1958 përmendet si përjashtim i një vendi demokratik që nuk përmban një katalog 

të qartë të lirive dhe të drejtave të individit. Normat për liritë dhe të drejtat e njeriut 

zakonisht figurojnë pas dispozitave themelore të Kushtetutës nacionale, me përjashtime 

të rralla, si psh. rasti i Ligjit Themelor të Gjermanisë, në të cilin katalogu i lirive dhe të 

drejtave të njeriut figuron menjëherë pas preambulës. Kjo është bërë me qëllim që të 

pengohen përsëritjet e gabimeve të Kushtetutës së Vajmarit (1919).
65

 Në këtë kontekst, 

liritë dhe të drejtat e njeriut në Kushtetutën e Kosovës zënë një vend të spikatur dhe, 

për dallim nga kushtetutat e vendeve ish-komuniste, gjenden të grumbulluara në dy 

kapituj, në kapitullin e dytë dhe të tretë respektivisht. Baza e tyre shtretëzohet fuqishëm 

në të drejtën ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Ky shtretëzim në të drejtën 

ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut lidhet me historinë e kaluar të Kosovës, në 

veçanti kur bëhet fjalë për vlerat dhe parimet që mëton të sanksionojë kapitulli i tretë i 

Kushtetutës. Marrëdhënia në mes të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës kushtetuese 

kosovare, në literaturë është cilësuar si një marrëdhënie e çiltër.
66

  

Normat kushtetuese të këtyre dy kapitujve kanë një status të privilegjuar. Ky status i 

privilegjuar i lirive dhe të drejtave njerëzore rrjedh nga dy burime: nga vetë Kushtetuta 

e Kosovës dhe nga zotimi i njëanshëm ndërkombëtar për të vënë në jetë në tërësi 

germën, frymën dhe shpirtin e Paktit Ahtisari, zotim që ka efekt erga omnes. Cilësia e 

fundit ka të bëjë, në rend të parë dhe mbi të gjitha, me mbrojtjen e komuniteteve pakicë 

dhe qeverisjen e mirë, për çka Kosova po ashtu është zotuar ndërkombëtarisht në 

mënyrë të njëanshme.  

Kushtetuta e Kosovës nuk bën kategorizimin e lirive dhe të drejtave të njeriut sipas 

gjeneratës, përkatësisht sipas kohës së lindjes së tyre dhe materies që i takojnë ato.
67

 

Këtë zakonisht nuk e bëjnë as kushtetutat tjera. Në rastin e Kosovës, megjithatë, me 

                                                           
63

 Cf. Ruth Gavison, “What Belongs in a Constitution?” Constitutional Political Economy 13, no. 1, (2002): 

fq. 89 – 105, në fq. 95.”Në të gjitha vendet ish-komuniste, katalogu i lirive dhe të drejtav të njeriut figurojnë 

menjëherë pas dispozitave të përgjithshme apo themelore“.. 
64

 Cf. Gennady M. Danilenko, “The New Russian Constitution and International Law”. The American 

Journal of International Law 88, no. 3 (1994): fq. 451-470, në fq. 453. ”Normat e të drejtës ndërkombëtare 

që zakonisht figurojnë nëpër kushtetutat moderne të demokracive kushtetuese kanë të bëjnë me rregullimin 

kushtetues të fushave që lidhen me: 1. kapacitetin kontraktues të shtetit në planin kontraktues; 2. 

marrdhëniet në mes të drejtës së brendshme dhe asaj ndërkombëtare; 3. promovimin dhe mbrojtjen e lirive 

dhe të drejtave të njeriut; 4. pjesmarrjen në institucinet ndërkombëtare; dhe 5. përdorimin e forcës së 

armatosur jashtë vendit”. 
65

 Nigel Foster & Satis Sule, “German Legal System and Laws”, (Oxford: Oxford Universoty Press, 2010), 

fq. 160-161.  
66

 Visar Morina, Fisnik Korenica dhe Dren Doli, “The Relationship between International Law and National 

Law in the Case of Kosovo: A Constitutional Perspective” International Journal of Constitutional Law 9, 

no. 1 (2011): 274-296, në fq. 283. 
67

 Karel Vasak, “A 30-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration 

of Human Rights”. The UNESCO Courier XXX, no. 11 (1977): fq. 28-32, në fq. 29 Për herë të parë, këtë 

kategorizim e ka bërë Karel Visar në vitin 1977.  
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shumë lehtësi mund të zbulohet se në këta dy kapituj gjenden të përmbledhura liritë 

dhe të drejtat që i takojnë tri gjeneratave të të drejtave të njeriut.
68

 Historikisht shikuar, 

lindja e tyre sipas gjeneratave i gjason valëve: vala e parë, që ka nisur me Revolucionin 

Francez (1789), ka dhënë shkas për lindjen e gjeneratës së të drejtave civile dhe 

politike. Me valën e dytë, pas Revolucionit të Tetorit (1917), të drejtat ekonomike, 

sociale dhe kulturore fituan një njohje universale. Në fund, vala e tretë, në mes të 

shekullit 20, ka pasuar emancipimin e popujve të kolonizuar me shekuj nga 

kolonizatorët evropianë.
69

 

Gjenerata e parë: te drejtat dhe liritë civile dhe politike - Të drejtat civile ofrojnë 

garancione minimale për integritetin moral dhe fizik dhe i mundësojnë individit që të 

ketë sferën e vet të ndërgjegjes dhe besimit. Kështu, ta zëmë, e drejta e barazisë dhe 

lirisë,
70

 liria për të praktikuar fenë apo për të shprehur mendimin
71

 dhe e drejta për të 

mos qenë i torturuar
72

 bëjnë pjesë në të drejtat kushtetuese që kanë për synim parësor 

mbrojtjen e integritetit moral dhe fizik të individidit në një shoqëri. Në kuadër të të 

drejtave civile mund të futen edhe të drejtat ligjore: këto të drejta ofrojnë garancione 

procedurale për individët që ndeshen me sistemin politik dhe sistemin e drejtësisë. 

Kështu, ta zëmë, e kësaj natyre është mbrojtja kundër arrestimit dhe mbajtjes 

arbitrare,
73

 e drejta e prezumimit të pafajësisë deri të vërtetohet e kundërta nga një 

gjykatë në formë të prerë
74

 dhe e drejta për mjete juridike.
75

  

Të drejtat politike janë të domosdoshme për të mundësuar pjesmarrjen në jetën e 

komunitetit dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kështu, ta zëmë, e drejta e votës, e drejta e 

bashkimit dhe organizimit në parti politike, e tubimit lirshëm dhe pjesmarrjes në 

tubime, e drejta e shprehjes së mendimit dhe pastaj qasjes në informata. 

Të drejta civile dhe politike janë objekt rregullimi juridik në planin ndërkombëtar dhe 

regjional. Ndër këto rregullime, më të rëndësishmet janë Pakti për të Drejtat Civile dhe 

                                                           
68

 Në literaturë flitet edhe për gjeneratën e katërt të të drejtave të njeriut. Në këtë kategory hyjnë të a.q. të 

drejtat që kanë të bëjnë me inxhinieringun gjenetik. Këto të drejta janë në nivel debati doktrinar. Në 

gjeneratën e katërt të të drejtave mund të hyjnë edhe të a.q. të drejtat e gjeneratave të ardhshme, të cilat nuk 

i takojnë as individit e as grupeve shoqërore, përfshirë kombet, por njerëzimit si tërësi. Këtu mund të futen 

edhe të drejtat e eksploatimit dhe eksplorimit të kozmosit. Thënë me fjalë tjera, gjenerata e katërt e të 

drejtave përfshin ato të drejta që aktualisht nuk ka konsensus apo pajtuehsmëri të madhe rreth përmbajtjes 

së tyre si dhe nivelit të mbrojtjes që duhet ofruar. Kështu, ta zëmë, në debat dhe kontestueshmëri 

permanente janë çështjet siç janë ndihma në eutanazi (e drjeta për të vdekur në paqe dhe me dinjitet), 

mbajtja e personit në jetë në mënyrë artificiale pas vdekjes së trurit, sterilizimi, statusit i fetusit, infanticidi 

(abortimi i vonshëm) etj. etj. 
69

 Antonio Cassese, “Modern Constitutiutions and International Law”. Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law 192 (Leiden/Boston: Brill/Nijhoff, 1985), fq. 351-367; Për më shumë rreth 

kësaj, cf. edhe P. H. Kooijmans, “Human Rights – Universal Panacea? Some Reflections on the So-called 

Human Rights of the Third Generation” Netherlands International Law Review 37, no. 3 (1990): fq. 315-

329. 
70

 Neni 24 [Barazai Para Ligjit] & 29 [E Drejta e Lirisë dhe Sigurisë] i Kushtetutës.    
71

 Neni 38 [Liria e Besimit, e Ndërgjegjes dhe Fesë] i Kushtetutës. 
72

 Neni 27 [Ndalimi i Torturës, Trajtimit Mizor, Çnjerëzor dhe Poshtreues] i Kushtetutës. 
73

 Neni 29 [E Drejta e Lirisë dhe Sigurisë] i Kushteutës. 
74

 Neni 31.5 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] i Kushtetutës. 
75

 Neni 32 [E Drejta për Mjete Juridike] i Kushtetutës. 
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Politike (PDCP)
76

 i vitit 1966 dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(KEDNJ).
77

 Dy prej këtyre instrumenteve janë të zbatueshmë drejtpërdrejt në sistemin 

juridik-kushtetues kosovar sepse normat e tyre kanë natyrën e normave kushtetuese 

meqë përfshihen në mënyrë shprehimore në nenin 22 të Kushtetutës. 

Gjenerata e dytë: të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore - Këto të drejta kanë të 

bëjnë me mënyrën e jetësës së njerëzve dhe nevojat themelore për jetesë. Si të tilla, të 

drejtat e gjeneratës së dytë bazohen në idetë e barazisë dhe qasjes së garantuar në të 

mirat, shërbimet dhe mundësitë themelore shoqërore. Këto të drejta janë bërë objekt i 

rregullimit në planin ndërkombëtar si pasojë e efekteve të industriualizimit dhe ngritjes 

së klasës punëtore. Këto efekte u shprehën në rend të parë në lindjen e ideve dhe 

kërkesave për një kuptim tjetër të jetës dhe dinjitetit njerëzor: njerëzit kuptuan se 

dinjiteti njerëzor kërkon diçka më shumë se kërkesa për ndërhyrje minimale të shtetit 

në punët njerëzore, siç propozon gjenerata e parë e të drejtave të njeriut. 

Të drejtat sociale janë ato të drejta që janë të domosdoshme për pjesëmarrje të plotë të 

njeriut në jetën shoqërore. Ato përfshijnë të drejtën për arsimim,
78

 të drejtën për 

themelim dhe mbajtje të familjes
79

 por edhe disa të drejta tjera që zakonisht cilësohen 

si të drejta civile. Të natyrës së tillë janë, ta zëmë, e drejta për rikrijim, kujdes 

shëndetësor dhe liria nga diskriminimi. 

Të drejtat ekonomike normalisht duhet të përfshijnë të drejtën për punë
80

 dhe të drejtën 

për pension nëse je i vjetër apo me të meta.
81

 Në disa vende këto të drejta përfshijnë 

edhe të drejtën për standard adekuat të jetesës, të drejtën për banim dhe kështu me 

radhë. Të drejtat ekonomike reflektojnë faktin që një siguri minimale materiale është e 

domosdoshme për dinjitetin njerëzor, si dhe faktin që, ta zëmë, mungesa e punësimit 

dhe banimit kuptimplotë e bëjnë jetën të pakuptimtë. 

Të drejtat kulturore kanë të bëjnë me mënyrën e jetesës së komunitetit dhe zakonisht 

tërheqin më pak vëmendje se llojet tjera të të drejtave. Ato përfshijnë të drejtën për të 

marrë pjesë lirshëm në jetën kulturore të komunitetit dhe, mundësisht, të drejtën për 

arsimim. Megjithatë, shumë te drejta tjera që nuk klasifikohen zyrtarisht si të drejta 

kulturore kanë një rëndësi të madhe për komunitetet pakicë brenda shoqërisë sepse i 

shërbëjnë qëllimit të ruajtjes së kulturës së tyre të ndryshme nga tjerët. Në këtë klasë 

bëjnë pjesë, ta zëmë, e drejta për mosdiskriminim dhe mbrojtja e barabartë e ligjeve.
82

  

Të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore janë të rregulluara në planin ndërkombëtar 

me Paktin mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (PDESK) të vitit 1966,
83
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kurse në nivelin evropian me Kartën Evropiane Sociale (KES) të vitit 1996.
84

 KES dhe 

PDESK nuk bëjnë pjesë në rendin juridik-kushtetues kosovar, pra nuk hyjnë në grupin 

e instrumenteve ndërkombëtare të cilat Kosova i ka futur në sistemin e brendshëm 

juridik dhe nuk kanë zbatim të drejtëpërdrejtë. Për nga fuqia juridike, normat e tyre nuk 

kanë statusin e normave kushtetuese.  

Gjenerata e tretë: të drejtat kolektive - Prapa kësaj gjenerate të të drejtave të njeriut 

qëndron teoria dhe praktika e solidaritetit njerëzor. Të drejtat nga kjo gjeneratë 

përfshijnë të drejtat kolektive njerëzore apo të drejtat kolektive të popujve, në të cilat 

hyjnë: e drejta për zhvillim të qëndrueshëm, e drejta për paqe dhe ambient të 

shëndoshë, e drejta për të marrë pjesë në ndarjen dhe eksploatimin e trashëgimisë së 

përbashkët të njerëzimit, e drejta për komunikim dhe ndihmesë humanitare etj.  

Ekziston një debat i gjallë lidhur me këto të drejta. Një mohim i madh i këtyre të 

drejtave bëhet në vazhdimësi. Kjo ndodh për dy arsye: E para, këto janë të drejta 

kolektive që nuk i takojnë individit dhe, si të tilla, mund të shërbejnë si shkak për 

mohimin e të drejtave individuale civile dhe politike. Kështu, ta zëmë, një diktator 

mund të thotë se, për hir të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duhet të vijë deri të 

kufizimi i disa të drejtave individuale civile dhe politike. E dyta, arsyeja e dytë e 

mohimit të këtyre të drejtave ka të bëjë me përgjegjësinë: meqenëse këto të drejta 

njihen kryesisht në planin ndërkombëtar, atëherë mungon përgjegjësia efektive për 

sigurimin dhe garantimin e tyre. Në ndërkohë që kjo si më sipër del të jetë e saktë për 

vendet tjera, si pasojë e faktit që në të shumtën e rasteve instrumentet juridike që 

garantojnë dhe siguronë këto të drejta kanë karakter regjional dhe ndërkombëtar 

(universal), në rastin e Kosovës kjo nuk është kështu: kapitulli i tretë i Kushtetutës së 

Kosovës i dedikohet pikërisht të drejtave kolektive të komuniteteve. Kjo nënkupton se 

të drejtat që kanë natyrë kolektive, siç janë identiteti kolektiv kulturor, nacional, 

gjuhësor dhe identiteti tjetër, vetëvendosja e kuptuar si e drejtë për qeverisje të mirë 

dhe kështu me radhë sigurohen dhe mbrohen jo vetëm me instrumentet ndërkombëtare 

nga neni 20 i Kushtetutës së Kosovës por edhe me vetë dispozitat shtesë nga kapitulli i 

tretë i saj.  

 

6. Epërsia e Kushtetutës 

 

Në disa kushtetuta definohen burimet e së drejtës, llojet dhe hirearkia e tyre. I tillë nuk 

është rasti me Kosovën: të vetmet dispozita që normojnë burimet e së drejtës në 

Kosovë janë ato që kanë të bëjnë me epërsinë e Kushtetutës.
85

 Të kësaj rëndësie janë 

edhe dispozitat që rregullojnë efektin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese
86

 dhe 

dispozitat që normojnë fuqinë juridike të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe normave 

juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare.
87
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E shikuar në thelb, epërsia e Kushtetutës i takon marrëdhënies së sovranitetit 

kushtetues të një vendi dhe qasjes që ai vend ka ndaj burimeve vendore dhe 

ndërkombëtare të së drejtës. Kjo qasje është reflektuar edhe në mënyrën se si është 

redaktuar teksti kushtetues kosovar për aq sa ka të bëjë me këtë çështje. Dispozita e 

nenit 16 të Kushtetutës thotë se ajo ka epërsi ndaj çdo ligji dhe akti tjetër juridik 

(paragrafi i parë), përfshirë këtu burimet e së drejtës ndërkombëtare (paragrafi i tretë), 

ashtu që secili duhet t’i nënshtrohet asaj (paragrafi i katërt) dhe asnjë pushtet nuk mund 

të burojë veçse nga vetë ajo (paragrafi i dytë). E shikuar edhe më nga afër, dispozita e 

nenit 16 të Kushtetutës nënkupton dy gjëra: e para, se Kushtetuta rrin në maje të 

hierarkisë së normave juridike kosovare dhe, e dyta, se asnjë kufizim apo prishje e 

kësaj hierarkie nuk mund të prezumohet por duhet të jetë qartë e përcaktuar në vetë 

tekstin kushtetues.  

Të shohim nga afër si duket kjo dhe si realizohet në praktikë epërsia e një kushtetute, 

përfshirë këtu Kushtetutën e Kosovës. 

Parimi i epërsisë së Kushtetutës përbën postulatin teorik dhe praktik më të rëndësishëm 

dhe më themelor të konstitucionalizmit modern. Ka disa mënyra për të siguruar 

epërsinë e një kushtetute, kryesore ndër të cilat është sigurimi epërsisë përmes 

mekanizmit të gjyqësisë kushtetuese. Në fakt, në literaturë thuhet me plot të drejtë se 

gjyqësia kushtetuese ka lindur dhe legjitimohet përmes ushtrimit të detyrës së saj 

themelore - sigurimi i epërsisë së Kushtetutës.
88

 Kjo epërsi e Kushtetutës sigurohet 

kryesisht përmes kontrollit të kushtetutshmërisë së akteve, veprimeve dhe 

mosveprimeve të pushtetit (qendror dhe atij lokal) dhe të autoriteteve tjera publike. Në 

sistemet kushtetuese federative, ky funksion vërehet më dukshëm se në rastin e 

shteteve me rregullim shtetëror unitar. Sigurimi i epërsisë së normave kushtetuese, 

megjithatë, paraqet vetëm një aspekt të sovranitetit shtetëror, i njohur si sovranitet i 

brendshëm apo kushtetues.  

Sa i përket sovranitetit të jashtëm, përkatësisht vendit dhe fuqisë së normave 

ndërkombëtare në sistemin e brendshëm juridik, gjërat qëndrojnë pak më ndryshe. Janë 

vetë kushtetutat nacionale ato që përcaktojnë dhe definojnë marrëdhëniet e normave 

dhe akteve tjera të brendshme me normat dhe aktet tjera të së drejtës ndërkombëtare. 

Këtë e bën edhe Kushtetuta e Kosovës në paragrafin e tretë të nenit të sipërcekur 16, i 

cili më pastaj shtjellohet në nenet 17 [Marrëveshjet Ndërkombëtare], 18 [Ratifikimi i 

Marrëveshjeve Ndërkombëtare], 19 [Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare], 20 [Bartja e 

Sovranitetit] dhe 22 [Zbatimi i Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve Ndërkombëtare] të 

Kushtetutës, nene që flasin për zbatimin e të drejtës ndërkombëtare në Kosovë. 

Dispozitat e këtyre neneve pëcaktojnë dy lloje të marrëdhënieve në mes të drejtës së 

brendshme dhe asaj ndërkombëtare në kontekstin kosovar: e para marrëdhënie mund të 

cilësohet si marrëdhënie e privilegjuar në favor të së drejtës ndërkombëtare, por vetëm 

sa i përket instrumenteve të së drejtës ndërkombëtare të cilat listohen expresis verbis në 

nenin 22 të Kushtetutës, kurse e dyta marrëdhënie e shtjelluar në nenet 17-20 të 
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Kushtetutës mund të cilësohet si marrëdhënie miqësore kundrejt të drejtës 

ndërkombëtare. Nga kjo del, pra, se Kosova bën pjesë në vendet që kanë qëndrim mjaft 

të hapur dhe miqësor ndaj të drejtës ndërkombëtare.
89

 Hapja e Kosovës ndaj ndikimit të 

së drejtës ndërkombëtare dhe institucioneve e mekanizmave të saj vjen si rezultat i të 

kaluarës sonë tragjike në dekadat e fundit të sundimit reperesiv të regjimit të diktatorit 

serb Sllobodan Millosheviç, por edhe sundimit të gjatë autoritar komunist. Kjo hapje 

nuk është unike për Kosovën sepse një gjë e tillë ka ndodhur edhe me vendet tjera ish-

komuniste në Evropë. Një hapje e të drejtës kushtetuese ndaj ndikimit të së drejtës 

ndërkombëtare, në historinë evropiane zakonisht ka ndodhur pas rrënimit të diktaturave 

dhe si rezultat i përmbysjeve të dhunshme dhe të thella revolucionare.
90

 

Nga kjo del se hapja e Kosovës ndaj ndikimit të normave dhe përvojave ndërkombëtare 

ka dy aspekte. I pari është ai që normohet me nenin 19 të Kushtetutës, që e diskutojmë 

në vijim dhe që bën fjalë për zbatimin e të drejtës ndërkombëtare, kurse i dyti normohet 

me nenin 20 të Kushtetutës dhe ka të bëjë me bartjen e sovranitetit nacional te subjektet 

tjera të së drejtës ndërkombëtare. Dispozitat nga ky nen flasin për cilësinë e dytë të 

epërsisë së Kushteutës nga neni 16, të cilën e zumë në gojë më sipër, përkatësisht se 

epërsia e Kushtetutës çdoherë prezumohet dhe çdo përjashtim nga ky prezumim duhet 

qartë të specifikohet apo autorizohet me një dispozitë tjetër kushtetuese. Në këtë 

drejtim, si dispozita të tilla specifike dhe autorizuese konsiderohen në rend të parë 

dispozitat e neneve 19 dhe 20 të Kushtetutës. Përveç këtyre, në Kushtetutën e Kosovës 

ekzistojnë edhe dispozita tjera që shprehimisht përjashtojnë epërsinë e normave 

kushtetuese në lëminë e caktuar. Fjalën e kemi për dispozitën e nenit 33.1 të 

Kushtetutës që përcakton se nuk vlen parimi i legalitetit për veprat penale “[...] të cilat, 

në kohën e kryerjes së tyre, sipas të drejtës ndërkombëtare, përbënin gjenocid, krime 

lufte ose krime kundër njerëzimit“.  

 

7. Zbatimi i drejtpërdrejtë i instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut 

 

Në nenin 22 [Zbatimi i drejpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve 

Ndërkombëtare], Kushtetuta përcakton listën e marrëveshjeve dhe instrumenteve 

ndërkombëtare që zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në Kosovë në sferën e lirive 

dhe të drejtave të njeriut. Kështu siç figurojnë në këtë nen, pak a shumë kanë figuruar 
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edhe në Kornizën Kushteuese (2001),
91

 në Planin Ahtisari (2007)
92

 dhe në Kushtetutën 

e Rambujesë (1999).
93

 Kjo e fundit asnjëherë nuk ka gjetur zbatim në Kosovë si pasojë 

e rrethanave të krijuara nga lufta me Serbinë dhe ndërhyrja ushtarake e NATO-s 

kundër trupave ushtarake dhe paramilitare serbe në Kosovë gjatë muajve mars-qershor 

1999. Ky koncept i lirive dhe të drejtave të njeriut që sot figuron në Kushtetutën e 

Kosovës, në mënyrë efektive për herë të parë është futur në sistemin juridik kosovar 

gjatë kohës së administrimit ndërkombëtar të OKB-së përmes UNMIK-ut: Rregullorja 

e UNMIK-ut nr. 1999/24 ka përqafuar qasjen e njëjtë me atë që sot reflektohet në 

dispozitat kushtetuese kosovare.
94

 

Kjo qasje i bën një grup të caktuar të marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtrare 

mbi liritë dhe të drejtat e njeriut pjesë të sistemit kushtetues kosovar me vlerë të njëjtë 

juridike si çdo normë kushtetuese. Si e tillë, dallon nga inkorporimi në të drejtën e 

brendshme të marrëveshjeve dhe instrumenteve tjera ndërkombëtare të marra përsipër 

nga ana e Kosovës. Për këto arsyeje vlejnë dispozitat tjera kushtetuese nga neni 19 

[Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare] i Kushtetutës. 

Sipas fjalisë së parë të nenit 19.1 të Kushtetutës, “marrëveshjet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi 

të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës”. Në fjalinë e dytë të nenit të 

njejtë thuhet se marrëveshjet në fjalë “zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me 

përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon 

nxjerrjen e një ligji marrëveshjet ndërkombëtare”. Më zbatim të drejtpërdrejtë të 

marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare nënkuptohen situatat kur normat e 

tyre mund të zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë pa pasur nevojë që të nxjerret një 

ligji apo akti tjetër shtesë. Kjo ndodh vetëm në rastet kur normat e marrëveshjeve dhe 

instrumenteve ndërkombëtare kanë natyrë të vetëzbatueshme. Kanë natyrë të 

vetëzbatueshme ato norma që janë mjaft të qarta dhe precize ashtu që përmbajtja e tyre 

vetëkuptohet në çdo ambient kulturor. Nëse një normë e një marrëveshjeje apo 

instrumenti ndërkomëtar ka natyrë të vetekzekutueshme vendoset nga ana e organeve 

të brendshme të një shteti, përkatësisht nga gjykatat, agjensionet dhe institucionet tjera 

nacionale të zbatimit të ligjit. 

Dispozitat e nenit 19.1 të Kushtetutës si më sipër përshkruajnë situatën kur me 

Kushtetutë përcaktohet statusi i një pjese të së drejtës ndërkombëtare në rendin e 

brendshëm juridik. Ky formulim i Kushtetutës së Kosovës ka një përhapje të gjërë në 

sistemet kushtetuese të vendeve ish-komuniste. Këtu fjala është për inkorporim në 

sistemin e brendshëm, përmes ratifikimit, të asaj pjese të së drejtës ndërkombëtare që 
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buron nga marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare. Këtu flitet për marrëdhënien e 

marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare me normat e sistemit juridik si tërësi, pra 

jo vetëm me normat ligjore në kuptimin teknik të fjalës por me çdo akt tjetër juridik, 

siç janë aktet administrative apo aktet tjera më të ulta se ligji: çdo marrëveshje 

ndërkombëtare që është ratifikuar, qoftë nga parlamenti (ratifikimi kushtetues) apo nga 

shefi i shtetit apo qeveria bëhet pjesë e sistemit juridik kosovar dhe ka fuqi juridike më 

të madhe se ligji i zakonshëm dhe zëvendëson çdo ligj apo akt tjetër me fuqi më të ulët 

se ligji që eventualisht bie në kundërshtim me të.
95

 

 

8. Parimet 

 

Në secilën Kushtetutë ekzistojnë parimet bazë të cilat mishërojnë vlera dhe koncepte 

bazike që përshkojnë çdo pjesë të sistemit juridik-kushtetues dhe mbi të cilat qëndrojnë 

themelet e shtetit dhe të shoqërisë marrë si tërësi. Këto parime, njejtë si normat 

konkrete kushtetuese, mund të kenë natyrë civile, administrative, penale dhe tjetër. Më 

pastaj, legjislacioni i zakonshëm dhe aktet tjera juridike i vënë në jetë dhe u japin shpirt 

këtyre parimeve kushtetuese. Kjo bëhet si pasojë e faktit se ato në të shumtën e rasteve 

nuk kanë natyrë të vetekzekutueshme dhe përmes legjislacionit primar dhe akteve tjera 

juridike bëhet saktësimi dhe konkretizimi i tyre. Ne këtu nuk flasim për të gjitha 

parimet, por vetëm për disa prej tyre. Këtë e bëjmë, jo pse kemi bërë ndonjë rangim të 

tyre për nga rëndësia por sepse në mënyrë të randomizuar kemi përzgjedhur vetëm disa 

prej tyre me bindjen se kjo mjafton për lexuesin për të krijuar një ide lidhur me parimet 

kushtetuese dhe vlerat që mishërojnë ato në kontekstin kosovar. Thënë me fjalë të tjera, 

lënia anash e disa parimeve të rëndësishme kushtetuese, siç është rasti, ta zëmë, me 

parimin e sovranitetit popullor, parimin e ndalimit të veprimit retrokativ të ligjit, 

parimin e legalitetit dhe proporcionalitetit në rastet penale, parimin e mosparashkrimit 

të veprave penale kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare etj., etj., 

nuk është bërë për arsye të rëndësisë që kanë këto parime kushtetuese por për shkaqe 

pragmatike dhe përshkak të kufizimeve metodologjike.  

  

a. Parimi i sundimit të ligjit 

 

Parimi i sundimit të ligjit përbën një detyrim ndërkombëtar dhe kushtetues të Kosovës. 

Si detyrim ndërkombëtar, ai është i mishëruar në Deklaratën e Pavarësisë, e cila në 

pikën nën dy flet për zotimin e Kosovës për të respektuar përbërësit kryesorë të 

konceptit të sundimit të ligjit, siç janë shpallja e Kosovës si shtet demokratik, laik dhe 

multietnik, mosdiskriminimi dhe barazia para ligjit, mbrojtja, respektimi dhe 

promovimi i lirive dhe të drejtave njerëzore dhe zotimi se shteti i Kosovës do të krijojë 

kushtet për pjesëmarrje efektive të bashkësive etnike në proceset politike dhe në 

proceset tjera shoqërore. Si detyrim kushtetues i Kosovës, ndërkaq, parimi i sundimit të 

ligjit paraqitet fuqishëm në nenin e tretë dhe të shtatë të kapitullit të parë [“Dispozitat 
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Themelore”] të Kushtetutës: në nenin e tretë, ky parim shkrihet me parimin e barazisë 

para ligjit, kurse në të shtatin bëhet fjalë për grupin e vlerave themelore kushtetuese 

mbi të cilat qëndron rendi kushtetues kosovar.  

Parimi i sundimit të ligjit, si çdo parim kushtetues, definon çdo pjesë operative të 

Kushtetutës duke i dhënë asaj një kuptim konkret. Se cilët janë përbërësit e këtij 

parimi, në teori dhe në praktikë janë bërë përpjekje të mëdha për ta përcaktuar. Në 

kuadër të Komisionit të Venecias ekziston një listë kontrolluese që ka synime 

pragmatike për të shërbyer si një udhëzues për të ndihmuar shtetet që duan të ndjekin 

vlerat e sistemit liberal të demokracive kushtetuese perëndimore.
96

 Në teori, ndërkaq, 

ky parim zakonisht definohet në kuptimin e ngushtë dhe në kuptimin e gjërë. Kuptimi i 

ngushtë ndryshe definohet edhe si koncepti formal apo minimalist i sundimit të ligjit, 

kurse kuptimi i gjërë përcaktohet si koncepti substancial apo maksimalist i sundimit të 

ligjit.
97

 

Te kuptimi i ngushtë apo formal (minimalist) i sundimit të ligjit theksi vihet mbi 

komponentet formale apo strukturore të ligjeve, jo në përmbajtjen substanciale të tyre. 

Më fjalë tjera, sundimi i ligjit në këtë koncept përfshin ligjet dhe praktikat të cilat 

ndiqen rregullisht ndaj të gjithëve: ky koncept mbështetet në përshkrimin e bërë nga 

Aristoteli i cili thoshte se qeverisja duhet të jetë qeverisje e ligjeve, jo njerëzve. 

Kuptimi i gjerë apo substancial (maksimalist) i sundimit të ligjit nuk mohon se sundimi 

i ligjit ka elemente formale dhe strukturore, siç janë parashikueshmëria e ligjeve, 

universaliteti i zbatimit të tyre, joarbitrariteti në zbatimin e tyre dhe kështu me radhë. 

Sipas këtij kuptimi, përveç aspekteve formale apo strukturore, sundimi i ligjit kërkon 

që të ekzistojë një substancë me zotime përmbajtësore, siç janë mbrojtja dhe garantimi 

i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve, pavarësia e gjyqësorit dhe ndarja e 

pushteteve, supremacia (epërsia) e Kushtetutës dhe kështu me radhë. Ky koncept i 

sundimit të ligjit duhet të mbizotërojë nga shkaku se në praktikë kanë ekzistuar dhe 

akoma ekzistojën raste e situata, siç ka qenë rasti i Gjermanisë së Hitlerit apo Serbisë 

gjatë kohës së diktatorit serb Sllobodan Millosheviç, kur aspektet formale janë 

respektuar në ndërkohë që në substancë shteti ka qenë diktaturë brutale dhe ka 

diskriminuar dhe persektuar shtetasit e vet në mënyrë sistematike.  

 

b. Parimi i mosdiskriminimit dhe barazisë 

 

Edhe parimi i mosdiskriminimit dhe i barazisë përbën një detyrim ndërkombëtar dhe 

kushtetues të Kosovës. Si i tillë, ky parim hyn në përbërësit kryesor të parimit të 

sundimit të ligjit: së bashku përbëjnë një shtyllë serioze kundër arbitraritetit shtetëror. 

Njejtë si në rastin e parimit të sundimit të ligjit, parimi i mosdiskriminimit dhe i 

barazisë nuk mund të shërbejë si bazë e vetme, e ndarë nga një shekelje konkrete e një 
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të drejte kushteuese, për vënien në lëvizje të proceduareve ligjore dhe kushtetuese. Kjo 

do të thotë se çdoherë duhet të ketë shkelje të një të drejte kushtetuese për të ekzistuar 

diskriminimi apo cënimi i parimit të sundimit të ligjit në sferën e diskriminimit. Ky 

standard ekziston në praktikën e GJEDNJ dhe gjerësisht është reflektuar në 

jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese.  

Si detyrim ndërkombëtar, parimi i mosdiskriminimit dhe i barazisë gjendet i mishëruar 

në pikën e dytë të Deklaratës së Pavarësisë, kurse në Kushtetutën e Kosovës stipulohet 

në nenet e saj 3 dhe 7 të kapitullit të parë [“Dispzoitat Themelore”] dhe në nenin 24 të 

kapitullit të dytë [“Të Drejtat dhe Liritë Themelore”].  

Neni 3 dhe neni 24 kanë emërtim të njejtë, “barazia para ligjit”. Vetëm neni 24 i 

përcakton në mënyrë të qartë bazat mbi të cilat mund të ndodhë një diskriminim dhe të 

cilat në mënyrë shprehimore janë të ndaluara nga Kushtetuta. Në kuadër të këtyre 

bazave diskriminuese bëjnë pjesë: raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, mendimet politike 

ose të tjera, prejardhja kombëtare apo shoqërore, lidhja me ndonjë komunitet, prona, 

gjendja ekonomike, sociale, orientimi seksual, lindja, aftësia e kufizuar ose ndonjë 

status tjetër personal.  

Sikundër shihet, në këtë nen përcaktohet edhe orientimi seksual si bazë që nuk guxon 

të përdoret për të diskriminuar askënd, përfshirë këtu komunitetin LGBT: të gjithë kanë 

të drejtë në martesë apo bashkëjetesë me një partner sipas dëshirës apo orientimit të 

tyre seksual. Kjo dispozitë përbën një risi dhe një hap progresiv nga ana e Kosovës dhe 

e rendit të saj kushtetues.  

  

c. Parimi i laicitetit 

 

Marrëdhënia e shtetit me besimet fetare dhe besimet tjera të ndërgjegjes përbën një 

çështje mjaft të rëndësishme sepse ka të bëjë me ndarjen e sferës publike nga sfera 

private. Kjo ka pasoja në barazinë e qytetarëve dhe respektimin e lirive dhe të drejtave 

të tyre. Kjo është arsyeja pse materia e marrëdhënies së shtetit me besimet fetare dhe 

besimet tjera të ndërgjegjes përbën një kategori kushtetuese.  

Dy janë funksionet e Kushtetutës sa i përket çështjeve të besimeve fetare dhe besimeve 

tjera që lidhen me ndërgjegjen e njeriut: e para, secila Kushtetutë e definon natyrën e 

marrëdhënies së shtetit dhe institucioneve shtetërore me komunitetet e besimtarëve dhe 

besimtarët individualë; dhe, e dyta, secila Kushtetutë saktëson nëse orientimi i shtetit 

në çështjet e besimeve fetare dhe të besimeve tjera që lidhen me ndërgjegjen është 

pozitive, negative, neutrale apo, që është më e zakonshme, ajo marrëdhënie është e 

shtresëzuar dhe komplekse në shumë drejtime.
98

 

Quhet marrëdhënie pozitive atëherë kur shteti në tërësi identifikohet me një besim të 

caktuar fetar apo besim tjetër të ndërgjegjes (teokraci). E kundërta e kësaj, quhet 

negative marrëdhënia në të cilën shteti në tërësi mohon besimin fetar dhe besimin tjetër 

të ndërgjegjes (ateizmi). Në vendet demokratike, shteti supozohet se duhet të mbajë një 
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distancë të barabartë ndaj të gjitha besimeve fetare dhe besimeve tjera të ndërgjegjes 

duke mos mbajtur qëndrim ndaj tyre, duke mos favorizuar apo diskriminuar ndonjërin 

prej tyre apo organizatat që përfaqësojnë besimet e tilla fetare apo besimet tjera të 

ndërgjegjes (neutraliteti).  

Në botën perëndimore, zakonisht jepen tri modele sa i përket marrëdhënies së shtetit 

me bashkësitë fetare dhe me bashkësitë tjera besimesh të ndërgjegjes: modeli gjerman i 

bashkëpunimit (ku shteti bashkëpunon me bashkësitë fetare për çështjet që posedojnë 

interes publik); modeli francez i laicitetit (ku supozohet ndarja e rreptë në mes të dy 

sferave, gjë që në praktikë nuk ndodh); dhe, së fundi, modeli amerikan i 

mosmbështetjes së bashkësive fetare dhe mosngatërrimit me to (që po ashtu në praktikë 

nuk respektohet në tërësi).
99

 

Kosova bën pjesë në grupin e shteteve që kanë qëndrim neutral ndaj besimeve fetare. 

Kjo thuhet në nenin 8 [“Shteti Laik”] të Kushtetuës, i cili përcakton si vijon:  

 “Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare”. 

Në këtë dispozitë kushtetuese ekzistojnë të shtretëzuara dy segmente me rëndësi për t’i 

theksuar: e para, se jeta publike në Kosovë, ligjet e saj dhe krejt ajo që normohet me 

Kushtetutë e ligje duhet të përjashtohet nga rregullimi fetar dhe besimet tjera të 

ndërgjegjes; dhe, e dyta, shteti është neutral sepse nuk mund të ndërhyjë në rregullimin 

e brendshëm institucional dhe tjetër të bashkësive fetare.
100

 Një gjë e tillë nënkupton se 

e drejta kushtetutese nga neni 38 [“Liria e Besimit, e Ndërgjegjes dhe e Fesë”] i 

Kushtetutës është një e drejtë individuale e sferës private të secilit individ, e cila e 

drejtë në të njëjtën kohë nuk guxon të ndërhyjë në jetën publike dhe të cenojë drejtat e 

njejta të individëve tjerë.  

 

d. Parimi i multi-etnicitetit 

 

Parimi i multietnicitetit përbën një ndër parimet bazë të rendit kushtetues të Kosovës. I 

futur në Kushtetutë si pjesë e detyrimit ndërkombëtar të marrë përsipër me Deklaratën 
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e Pavarësisë, ky parim është shtylla kryesore e detyrimit kushtetues për të ndërtuar një 

shoqëri që akomodon interesat, liritë dhe të drejtat e të gjitha komuniteteve etnike, 

fetare, gjuhësore dhe të komuniteteve tjera në Kosovë. Në kuptim të organizimit 

politik, sikundër u tha më lartë, Kosova bën pjesë në demokracitë konsociacionale, gjë 

që reflektohet si në formën ashtu dhe në përbërjen (strukturën) e secilit organ shtetëror 

dhe institutcion tjetër publik, qoftë në nivel horizontal apo në atë vertikal.  

Në kuptim të lirive dhe të drejtave njerëzore, parimi i multietnicitetit shtjellohet më së 

shumti në kapitullin e tretë të Kushtetutës i cili operacionalizon zotimin ndërkombëtar të 

Kosovës, i marrë përsipër me Deklaratën e Pavarësisë. Ky zotim, sikundër u tha më herët, 

më pastaj është reflektuar në preambulë
101

 dhe në dispozitat tjera kushtetuese nga 

kapitulli i parë. Të marra së bashku, këto dokumente dhe dispozitat e tyre definojnë 

shtetin e ri të Kosovës dhe fizionominë e tij,
102

 përkatësisht identitetin kushtetues të 

Kosovës në kuptimin e ngushtë të fjalës.
103

 Në këtë kuptim, interpretimi i parimit të 

multietnicitetit në thelb është dogmatik, gjë që nënkupton se vetëm pjesët dhe dispozitat 

kushtetuese si më sipër përbëjnë esencën e identitetit të ri kushtetues të Kosovës. Ky 

identitet kushtetues nuk është etnik dhe nuk bazohet në dominim të një komuniteti ndaj 

tjerëve. Kjo do të thotë se, si i tillë, ai nuk mund të ndryshohet njëanshëm nga asnjëri prej 

komuniteteve: çdo amendamentim kushtetues, bazuar në nenin 113.9 [“Gjykata 

Kushtetuese” Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara”] lidhur me nenin 144.2 

[“Amendamentimi”] të Kushtetutës, duhet të kryhet duke marrë parasysh dispozitat e 

kapitullit të dytë [“Të Drejtat dhe Liritë Themelore”] të Kushtetutës. Sipas interpretimit 

të Gjykatës Kushtetuese, ndërkaq, nuk mjafton vetëm ky kuptim i ngushtë dhe dogmatik i 

identitetit kushtetues kosovar: fryma dhe shpirti i identitetit kushtetues kosovar nuk 

ankorohet vetëm në kapitullin e dytë por edhe në kapitullin e tretë dhe në dispozitat tjera 

kushtetuese që garantojnë demokracinë kushtetuese, sundimin e ligjit dhe respektimin e 

të drejtave të njeriut dhe të komuniteteve etnike dhe komuniteteve tjera kosovare. 

 

e. Parimi i prezumimit të pafajësisë 

 

Ky parim kushtetues bën pjesë në parimet themelore të drejtësisë dhe i takon 

dispozitave kushtetuese që kanë natyrë juridiko-penale. Kjo natyrë nënkupton se këto 

dispozita kushteuese kanë fuqi superiore (sipërore) kundrejt çdo dispozite penale 

(materiale dhe procedurale) lidhur me të njejtën çështje.
104
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Përmbajtja e këtij parimi përcaktohet me nenin 31.5 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe 

të Paanshëm] të Kushtetutës. Ky institut është thellë i rrënjosur në kulturën juridike të 

dy anëve të Atlantikut, si në sistemin kontinental ashtu dhe në sistemin e të drejtës së 

përgjithshme. Me të sigurohet komponenta e lirisë së njeriut: dyshimi nuk guxon të 

shërbejë si bazë për fajësim. Vetëm provimi përtej dyshimit të bazuar se dikush ka 

kryer një vepër penale mund ta zhvendosë prezumimin e pafajsisë. Kjo bëhet vetëm 

përmes respektimit pafund të procedurave gjyqësore të formës së prerë, të cilat duhet të 

jenë të drejta dhe të paanshme. Si pjesë përbërëse e kësaj të drejte është edhe e drejta 

për heshtje dhe e drejta për mosvetinkriminim nga paragrafi 6 i nenit 30 [Të Drejtat e të 

Akuzuarit] të Kushtetutës. Në rastin John Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar 

(1996),
105

 GJEDNJ ka gjetur se ekziston një lidhje e ngushtë në mes të drejtës së të 

akuzuarit për të heshtur dhe të drejtës për mosvetinkriminim. Në këtë rast, megjithatë, 

Gjykata nuk ka konstatuar se kjo e drejtë e fundit buron nga e drejta e parë: këtë e ka 

bërë vetëm më vonë në vendimin e vet lidhur me rastin Allan kundër Mbretërisë së 

Bashkuar (2002).
106

 Këtë herë, Gjykata ka konstatuar në mënyrë shprehimore se e 

drejta për mosvetinkriminim në rend të parë ka të bëjë me respektimin e vullnetit të 

personit për të heshtur: barra e provimit të fajësisë bie në organin e akuzës, në shtetin, 

kundrejt të cilit individi çdoherë është i pafuqishëm. Kjo normë kushtetuese, me fjalë 

tjera, ka për qëllim që të mbrojë individin nga tirania shtetërore. 

 

f. Parimi Ne Bis in Idem dhe instituti Habeas Corpus  

 

Ky parim konsiston në të drejtën e çdokujt për të mos u gjykuar dy herë për të njejtën 

vepër. Normohet me nenin 34 [E Drejta për të mos u Gjykuar dy herë për të njejtën 

Vepër] të Kushtetutës dhe ka vetëm një paragraf dhe është ndër parimet më të vjetra të 

së drejtës kushtetuese.  

Shprehjen e vet të hershme ky parim e ka gjetur në të drejtën romake, përkatësisht në 

maksimën e njohur Ne Bis in Idem. Në sistemet juridike të së drejtës së përgjithshme, 

“common law”, për të njejtin parim përdoret shprehja “ndalimi i dëmit të dyfishtë” apo 

“double jeopardy”. Kjo i referohet kryesisht procedurës penale, por shtrihet edhe në 

procedurën disiplinore. U mor vesh, veprimi i njejtë mund të përbëjë vepër penale dhe 

vepër diciplinore. Në një rast të tillë, dy procedurat mund të vazhdojnë në mënyrë të 

njëkohshme meqenëse natyra e tyre nuk është përjashteuse dhe ligji është ai që duhet 

t’i përcaktojë efektet e sakta juridike të njerës dhe procedurës tjetër. 

Në procedurat tjera administrative, kushtetuese dhe civile vlejnë rregullat tjera por që 

në thelb, per analogiem, gjen zbatim e njejta rregull si më sipër.  

                                                                                                                                                    
Drejta e Lirisë dhe Sigurisë], neni 30 [Të Drejtat e të Akuzuarit], neni 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë 

dhe të Paanshëm], neni 33 [Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit në Rastet Penale] dhe neni 34 [E 

Drejta për të Mos u Gjykuar dy herë për të për të njëjtën Vepër]. 
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 Cf. John Murray v. the United Kingdom, 8 February 1996, § 47, Reports of Judgments and Decisions 

1996-I.  
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 Cf. Allen v. the United Kingdom [GC] - 25424/09. Judgment 12.7.2013 [GC]. 
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Për të ekzistuar situata kur gjen zbatim kjo rregull, si në të drejtën penale ashtu dhe në 

të drejtat tjera, duhet të ekzistojë identiteti objektiv dhe subjektiv i dy gjykimeve në 

mënyrë që të vijë deri te përjashtimi i gjykimit të dytë apo të njëkohshëm.  

Habeas Corpus është po ashtu një kategori e lashtë juridike në truallin e Evropës. Në 

Kosovë normohet me nenin 29.2 [E Drejta e Lirisë dhe Sigurisë] të Kushtetutës. Në 

ndërkohë që rastet tjera të privimit të lirisë janë të qarta dhe taksativisht të numëruara 

në paragrafin e parë të këtij neni, kontestuese ngelet formulimi i paragrafit që normon 

këtë institut. Para se të shohim si duket kjo, pra para se të bëjmë analizën e kësaj 

dispozite, vlen të theksojmë se fjala është për privim administrativ nga liria. Kjo përbën 

esencën e institutit Habeas Corpus shikuar në planin historik. Kontrolli gjyqësor i 

veprimit administrativ të shtetit, me qëllim të pengimit të arbitraritetit shtetëror, 

përkatësisht arrestimeve arbitrare të individëve, në rastet e Habeas Corpus nis me 

kohën e Napoleonit. Në këtë kohë, Këshilli Shtetëror (“Conseil d'État”) ishte 

autorizuar për të ushtruar kontrollin e ligjshmërisë së privimit administrativ nga liria të 

individëve. Në sistemin anglosakson të së drejtës së përgjithshme (“common law”), 

ndërkaq, ky institut ka origjinë më të lashtë, që në Mesjetë në kohën para Kartës së 

Madhe të Lirive (“Magna Carta Libertatum”) (1215). Në kohët moderne, megjithatë, 

ky institut fillet e veta i ka në kohën e Henrit të VII të Anglisë (1485-1509), për t’u 

bërë në kohën e Çarlsit të I-rë në shekullin 17 një institut stabil në mbrojtje të 

arrestimeve arbitrare të personave nga ana e gjykatave apo zyrtarëve të ulët. Këtu e 

kemi fjalën për “Habeas Corpus Act”-in e vitit 1679.
107

  

Kaq për aspektin historik të këtij instituti. Të shohim në vijim si rregullohet kjo në 

Kushtetutën e Kosovës. Sikundër u tha, vetëm paragrafi i dytë i nenit 29 normon këtë 

institut. Aty, në pjesën që ka të bëjë me Habeas Corpus, thuhet si vijon:  

“2.[…] Çdokush që privohet nga liria pa urdhër të gjykatës, brenda dyzet e tetë (48) 

orësh duhet të dërgohet përpara gjyqtarit, i cili vendos për paraburgimin ose lirimin e 

tij/saj, jo më vonë se dyzet e tetë (48) orë nga momenti kur personi i privuar është 

sjellë para gjykatës. Çdokush që arrestohet, ka të drejtën që të nxirret në gjykim brenda 

një periudhe të arsyeshme, ose të lirohet në pritje të gjykimit, me përjashtim kur 

gjyqtari konstaton se personi përbën rrezik për komunitetin ose ka rrezik për ikjen e 

saj/tij para gjykimit.” 

Këtu shtrohet çështja si duhet llogaritur koha prej dyzetë e tetë (48) orëve: a duhet kjo 

kohë të merret si kohë “brenda dyzetë e tetë (48) orëve nga privimi i lirisë së personit” 

apo nga “momenti kur personi i privuar është sjellë para gjykatës”. Kjo ka rëndësi të 

madhe për ruajtjen dhe promovimin e lirive dhe të drejtave të njeriut nisur nga fakti se 

standardi dhe tendenca evropaine dhe më gjërë është që sa më shumë të shkurtohet 

koha e privimit të personit pa urdhër të gjykatës. Nëse merret versioni i parë, atëherë 

do të jetë çdo gjë në rregull në aspektin kushtetues. Nëse mbizotëron pikëpamja e 
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 Cf. më gjërësisht për zhvillimin historik të Habeas Corpus që nga lindja e tij në shkrimet si vijon: Albert 

S. Glass, “Historical Aspects of Habeas Corpus”. St. John’s Law Review 9, no. 1 (1943): fq. 55-70; Charles 

Alan Wright, “Review: Habeas Corpus: Its History and Its Future”. Michigan Law Review 81, no. 4 (1983): 

fq. 802-810; Judith Farbey, R. J. Sharpe, Simon Atrill, The Law of Habeas Corpus (Oxford: Oxford 

Scholarship Online, 2011), kapitulli i parë (“Historical Aspects of Habeas Corpus”). 
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versionit të dytë, atëherë do të ketë probleme serioze kushtetuese sepse një përllogaritje 

e tillë përbën shkelje esenciale të institutit të Habeas Corpus dhe të drejtës së lirisë dhe 

sigurisë nga neni 29 i Kushtetuës. Çdo zgjatje e këtij afati për privim të lirisë pa urdhër 

gjykate përbën shkelje të lirisë së individit dhe të drejtës së tij për siguri, gjë që do të 

thot shkelje e rregullit Habeas Corpus sepse vetë ideja e këtij rregulli konsiston në 

kontrollin gjyqësor të çdo privimi nga liria.  

 

g. Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut 

 

Në Kushtetutën e Kosovës ekziston një dispozitë mjaft specifike, e cila nuk gjendet në 

ansjë Kushtetutë tjetër në Evropë. E kemi fjalën për dispozitën e nenit 53 [Interpretimi 

i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut], i cili përcakton si vijon: 

“Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, 

interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.” 

Në disa vende, si në Afrikën e Jugut dhe në Bosnje-Hercegovinë, kushtetutat nacionale 

përcaktojnë një rol të caktuar për të drejtën ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Të 

tilla janë vendet si Afrika e Jugut, Bosnje-Hercegovina, Holanda, si dhe shumica e 

vendeve ish-vendet komuniste. Në këto vende, kushtetutat nacionale kanë dispozita të 

cilat iu njohin një vend të privilegjuar instrumenteve ndërkombëtare dhe regjionale mbi 

liritë dhe të drejtat e njeriut. Kosova, sikundër u pa, shkon më tutje se të gjitha këto 

vende. Krahas njohjes së statusit kushtetues në nenin 22 të disa prej marrëveshjeve dhe 

instrumenteve ndërkombëtare, në nenin 53 bëhet e qartë se praktika gjyqësore e 

GJEDNJ është e detyrueshme për të gjitha autoritetet publike në Kosovë. 

 

h. Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore 

 

Të kufizimi i të drejtave të njeriut, dy çështje kanë rëndësi që duhen pasur parasysh: e 

para, kush është autoritetit kufizues dhe, e dyta, parimi i proporcionalitetit në kufizimin 

e lirive dhe të drejtave të garantuara me Kushtetutë. 

Çështjes së kufizimit të lirive dhe të drejtave njerëzore, Kushtetuta ia kushton një nen 

të tërë, nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore]. Ky nen ka pesë 

paragrafe.  

Autoriteti kufizues i lirive dhe të drejtave të njeriut është legjislativi. Kjo nënkupton që 

autoritetet tjera mund të bëjnë kufizimet e lirive dhe të drejatve të njeriut vetëm sipas 

ligjit në fuqi që më parë, jo ad hoc. Kjo nënkupton se legjislacioni i deleguar nuk mund 

të shërbejë si bazë për kufizim të lirive dhe të drejtave njerëzore. Këtë e ka konfirmuar 

edhe Gjykata Kushtetuese në rastin e njohur si “rasti i pasaportave”:
108

 në këtë rast, 

Gjykata ka thënë se testi i zbatueshëm lidhur me kufizimin e lirisë së lëvizjes, 

përkatësisht të drejtës për të dalur jashtë vendi konsiston në vënien në jetë të nenit 2 të 

Protokollit 4 në KEDNJ me të cilin përcaktohet se çdo kufizim duhet të jetë i bazuar në 
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 Aktgjykimi i 30 tetorit 2010 në rastin KI 06/10. Valon Bislimi vs Ministria e Punëve të Brendshme, 
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ligj, të ndjekë një qëllim legjitim dhe të jetë i domosdoshëm në një shoqëri 

demokratike.
109

  

Në rastin si më sipër ka pasur kufizim të lirisë së lëvizjes jo në bazë të ligjit por në bazë 

të të një memorandumi të mirëkuptimit të lidhur në mes të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme (MPB), Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe Ministrisë së Drejtësisë 

(MD) në gusht të vitit 2008. Ky memorandum i jepte të drejtë MPB-së që të shmangë 

zbatimin e Ligjit mbi Dokumentet e Udhëtimit, Ligjin nr. 2008/03-L-037 të datës 15 

qershor 2008, neni 27 i të cilit kërkonte që çdo refuzim për dhënie të pasaportës të 

bazohet në një vendim gjyqësor. Kjo ishte e kundërt me atë që thoshte Memorandumi, i 

cili parashikonte përpilimin e listave nga ana e MPB-së për njerëz të cilëve nuk u duhej 

dhënë pasaporta, pa ua njohur atyre të drejtën e ushtrimit të një mjeti juridik për të 

sfiduar një listë të tillë.
110

 Kjo qasje përbënte cënim të lirisë së lëvizjes sepse kufizimi 

bëhej me delegim, jo me ligj, dhe pa një vendim gjyqësor. 

Ekzistojnë një sërë parimesh kushtetuese që zbatohen me rastin e kufizimit të lirive dhe 

të drejtave të njeriut. Një ndër to thotë se kufizimi nuk guxon të prekë esencën e së 

drejtës së garantuar kushtetuese. Kjo shprehimisht përcaktohet në paragrafin e fundit të 

nenit 55 të Kushtetutës dhe përbën një standard të Gjykatës së Strasburgut.  

Një aspekt me rëndësi në sferën e kufizimit të të drejtave të njeriut ka të bëjë me 

gjendjen e jashtëzkonshme. Kjo rregullohet në mënyrë të detajuar në çdo Kushtetutë 

demokratike, përfshirë Kosovën, si lidhur me aspektet procedurale të kufizimit ashtu 

edhe më ato të natyrës materiale. Në rastin kosovar, baza juridike-kushtetuese për këtë 

gjendet në paragrafin 1 të nenit 56 [“Të Drejtat dhe Liritë Themelore gjatë Gjendjes së 

Jashtëzakonshme”] të Kushtetutës. Me këtë dispozitë normohen bazat e aspekteve 

materiale dhe procedurale të gjendjes së jashtëzakonshme dhe shmangjet e lejueshme 

kushtetuese, përkatësisht kufizimet që mund të bëhen ndaj lirive dhe të drejtave 

njerëzore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. 

Aspekti material i gjendjes së jashtëzakonshme normohet me nenin 131 [Gjendja e 

Jashtëzakonshme] të Kushtetutës, kurse kontrolli kushtetues i gjendjes së 

jashtëzakonshme parashikohet në paragrafin 3.3 të nenit 113 [“Gjykata Kushtetuese: 

Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës me të cilin rregullohet gjykimi 

kushtetues për rastet e gjendjes së jashtëzakonshme. 

Përmbajtja e parimit të proporcionalitetit, si një zbulim i teorisë dhe praktikës 

evropiane që nuk njihet në sistemin kushtetuese të vendeve tjera, si psh në SHBA,
111

 

trajtohet në paragrafin 4 të nenit 55 si më sipër të Kushtetutës së Kosovës, ku thuhet:  

“Me rastin e kufizimit të të drejtave të njeriut dhe interpretimit të atyre kufizimeve, të 

gjitha institucionet e pushtetit publik, dhe sidomos gjykatat, e kanë për detyrë t’i kushtojnë 
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 Cf. Paragrafët 87-99 të Aktgjykimit KI 06/10. 
111

 Paul L. McKaskle, “The European Court of Human Rights: What It Is, How It Works, and Its Future” 

University of San Francisco Law Review 40, no. 1 (2005): fq. 2-84; Cf. poashtu edhe Aharon Barak, 
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kujdes esencës së të drejtës që kufizohet, rëndësisë së qëllimit të kufizimit, natyrës dhe 

vëllimit të kufizimit, raportit midis kufizimit dhe qëllimit që synohet të arrihet, si dhe të 

shqyrtojnë mundësinë e realizimit të atij qëllimi me kufizim më të vogël”. 

Në jurisprudencën e Gjykatës Kushteteuse, proporcionaliteti merr një vend të veçantë 

dhe përbën një përvojë të re kushtetuese ndër ne që ka filluar me miratimin e 

Kushtetutës së Kosovës.
112

 

 

9. Institucionet dhe ndarja e pushtetit 

 

Çështja e institucioneve shtetërore dhe e ndarjes së pushtetit përbën një ndër segmentet 

më të rëndësishme kushtetuese. Kjo prek thelbin e pushtetit shtetëror nisur nga fakti se 

nga mënyra e organizimit të tij varet shumë cilësia e qeverisjes në një vend. 

Pas një përvoje të gjatë nën sisteme totalitare dhe jo demokratike, Kosova 

përfundimisht me Kushtetutën e vitit 2008 fillon vënien në jetë në mënyrë efektive të 

një organizimi institucional të pushtetit shtetëror të bazuar në ndarjen horizontale dhe 

vertikale të pushtetit. Sa i përket kësaj të dytës, Kosova përbën rastin më specifik të 

modelit të demokracisë konsociacionale. Në vijim të zbatimit të dispozitave nga 3 

[Vetëqeverisja Lokale dhe Decentralizimi] të Planit Ahtisari, Kosova ndërmori një 

proces decentralizimi të thellë bazuar kryesisht në interesat e komunitetit serb, duke 

krijuar komuna të reja në vendbanimet ku serbët lokal përbënin shumicën.
113

 

Sa i përket ndarjes horizontale të pushtetit, ky orientim kushteues haset në nenin 4 

[Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit] të Kushtetutës, i cili përcakton ndarjen në 

mes të pushteteve në nivel qendror. Ky nen duhet të shikohet në lidhshmëri me dy 

nenet tjera të Kushtetutës: nenin 1 [Përkufizimi i Shtetit], që flet për sovranitetin e 

Kosovës, si një dhe i pandarë, si dhe nenin 2 [Sovraniteti], që flet për pushtetin 

shtetëror dhe origjinën e tij popullore. Në ndërkohë që sovraniteti është një dhe i 

pandarë, i takon popullit dhe ushtrohet përmes përfaqësuesve të tij dhe në mënyrë të 

drejtpërdrejtë,
114

 pushteti shtetëror nuk është një por i ndarë dhe përbëhet nga pushteti 

legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. John Locke dhe Baroni Montesquieu, nismëtarët e 

idesë mbi ndarjen e pushteteve në kuptimin modern të fjalës, kanë paraparë si pushtet 

të katërt pushtetin federal. Më këtë kanë nënkuptuar pushtetin në lëmin e punëve të 

jashtme, të cilin e kanë dalluar nga pushteti ekzekutiv.
115
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Gjykata Kushtetuese nuk bën pjesë në kuadrin e tri pushteteve të ndara. Ajo përbën, në 

sistemin evropian (kelsenian), një organ shtetëror kushtetues të krijuar, pouvoir 

constitué, që i përgjigjet Kushtetutës dhe ligjit dhe që për detyrë primare e ka sigurimin 

e supremacinë (epërsisë) së Kushtetutës ndaj çdo akti tjetër juridik. Për pasojë, kjo 

nënkupton se detyrë e saj është që të sigurojë edhe ndarjen e pushteteve dhe epërsinë e 

normave që sanksionojnë një gjë të tillë. 

Përveç institucioneve me të cilat identifikohet ndarja e balansimi i tri pushteteve nga 

neni 4 i Kushtetutës, ekzistojnë edhe organe tjera kushteteuse, të pavarura dhe të 

mandatuara me norma kushtetuese, që kanë për qëllim të shërbejnë si lehtësues dhe 

kontrollues i levave të pushtetit shtetëror në të gjitha nivelet me qëllim të realizimit 

efektiv të parimit kushtetues të ndarjes dhe balansimit të pushteteve. Këto organe dhe 

institucione luajnë një rol të rëndësishëm, krahas shefit të shtetit, në balansimin dhe 

garantimin e funksionimit të pushtetit shtetëror. Krijimi i tyre paraqitet si rrjedhojë e 

lindjes së shtetit administrativ në fillim të shekullit njëzetë dhe sofistikimit e 

demokratizimit të tij kushtetues të mëpastajmë. E kemi fjalën për autoritetet e pavarura 

rregullative, të cilat ekzistojnë në praktikë dhe në kushtetutat e e vendeve me 

demokraci kushtetuese liberale. Ato kanë emërtime të ndryshme: në Britaninë e Madhe 

quhen “trupat publik jodepartmental” ose “organizatat gjysmë-autonome joqeveritare” 

(Quangos); në SHBA ato kanë emrin “agjensionet e pavarura rregullative”; në Francë, 

“autoritetet e pavarura administrative” dhe kështu me radhë
116

 (Sandrine Baume, op. 

cit. fq. 24-25). Kosova në këtë drejtim nuk bën përjashtim. Kapitulli i XII i Kushtetutës 

përbën bazën kushtetuese për themelimin e institucioneve, komisioneve dhe 

agjensioneve të pavaraura të cilat luajnë rol të rëndësishëm në moderimin e pushtetit 

publik në Kosovë. Në këtë qasje të re të neutralizimin, e lindur si pasojë e rritjes së 

nevojave të shtetit për rregullim të shpejtë të jetës dhe aktiviteteve tjera shtetërore dhe 

me qëllim të ruajtjes së individit dhe lirisë së tij, vendet e Evropës kanë ndërtuar edhe 

rregullative administrative të nivelit evropian. Kjo e bën këtë mënyrë të neutralizimit të 

pushtetit shtetëror mjaft specifik. 

Më vonë diskutojmë vetëm për rolin dhe pozitën e shefit të shtetit, kurse për organet 

dhe institucionet tjera që balansojnë dhe garantojnë funksionimin normal të pushtetit 

shtetëror nuk flasim sepse nuk na lejon formati i këtij punimi.  

 

a. Kuvendi 

 

Kuvendi në traditën kushtetuese të Kosovës nën regjimin ish-jugosllav ka qenë organi 

më i lartë i pushtetit, i cili pushtet, në të njejtën kohë, ka qenë unik dhe i pandashëm. 

Ushtrimi i këtij pushteti në kohën komuniste është bërë përmes mekanizmave 

ideologjikë në krye të të cilëve ka qenë partia komuniste me qëllim të realizimit të 

interesave klasore dhe ideologjike të ndërtimit të sistemit socialist (komunist). Kjo 

është arsyeja që akoma aty-këtu ndëgjohet të thuhet se Kuvendi i Kosovës është organi 

më i lartë i pushtetit në vend. Në sistemin e një demokracie kushtetuese parlamentare 
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siç është Kosova dhe nëpër vendet tjera nëpër botë ku ekziston një sistem demokratik 

dhe kushtetues i qeverisjes sipas proveniencës liberale, kuvendi (parlamenti) nuk është 

veçse njëri prej organeve shtetërore që merr pjesë në ndarjen horizontale të pushteteve. 

Në këtë ndarje horizontale, Kuvendi definohet si organ ligjvënës dhe përfaqësues i 

popullit.
117

 Ndër kompetencat më të rëndësishme të Kuvendit është ajo që i jep atij të 

drejtën e ushtrimit të pushtetit derivativ kushtetutbërës nga neni 65.2 [Kuvendi i 

Kosovës: Kompetencat] i Kushtetutës. Në rastin e Kosovës, pra, ky pushtet 

kushtetutbërës derivativ i takon Kuvendit. Në disa vende kjo i lihet një kuvendi të 

posaçëm kushtetutbërës, i dalë nga zgjedhjet e lira, apo drejtpërdrejt ushtrohet nga 

populli përmes referendumit. Përveç kësaj, në demokracitë kushtetuese parlamentare, 

kuvendi (parlamenti) zakonisht asocohet me kontrollin dhe frenimin e pushtetit 

ekzekutiv (qeverisë). Në të njejtën kohë, kjo nuk do të thotë që kuvendi (parlamenti) 

ushtron vet në mënyrë të pafrenuar kompetencat ligjvënëse dhe kompetencat tjera. 

Përveç mekanzimave të rregullt që sigurojnë ndarjen dhe balansimin e pushteteve, një 

rol të posaçëm luajnë edhe gjykatat kushtetuese, të cilat shërbejnë si një frenues i 

aktivitetit të pakontrolluar ligjvënes dhe aktivitetit tjetër të kuvendeve (parlamenteve) 

nacionale. Ky rol i gjykatave kushtetuese në vendet ku ekzistojnë ato, në rend të parë 

ka të bëjë me futjen nën parametrat kushtetues të aktivitetit ligjvënës dhe të aktiviteteve 

tjera të këtij organi, të cilat mund të tejkalojnë autorizimet e dhëna kushtetuese, siç 

është rasti, ta zëmë, me diskutimet dhe vendosjen nga ana e kuvendit (parlamentit) 

nacional për çështjet që janë në kompetencë të gjyqësorit apo organeve të tjera 

shtetërore. 

 

b. Presidenti 

 

Kapitulli V i Kushtetutës i dedikohet statusit, kompetencave, rolit dhe rëndësisë së 

shefit të shtetit në sistemin kushtetues kosovar. Në këtë kapitull poashtu normohen 

edhe çështjet tjera jojuridiksionale, siç janë: kualifikimi dhe zgjedhja e Presidentit; 

mandati dhe betimi; papajtueshmëria, imuniteti, mungesa e përkohshme, si aryset për 

mungesë të përkohshme të Presidentit; ushtruesi i detyrës së Presidentit si mënyrë e 

plotësimit të vakumit institucional; dhe në fund, shkarkimi dhe arsyet për shkarkim të 

Presidentit. Ne këtu flasim vetëm për çështjet që kanë të bëjnë më statusin dhe 

kompetencat, përkatësisht rolin dhe pozitën e këtij institucioni në sistemin kushtetues 

kosovar. 

Regjimi kushtetues i Kosovës e ka vënë në një pozicion shumë të rëndësishëm postin e 

Presidentit të Republikës. Duke ndjekur traditat logjike të republikave parlamentare, 

Presidenti i Republikës, kryen dy funksione bazike: një, kryen detyrën më shumë 

ceremoniale të kreut të shtetit, dhe dy, është i veshur më një numër shumë të vogël të 

kompetencave që kanë karakter frenues të organeve tjera, të cilat nuk lejojnë që vendi 

të rrëshqasë kah sistemi presidencial por të ngelet një sistem i pastër parlamentar. 
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Në rolin e tij si kreu i shtetit, Presidenti i Republikës kryen funksione kryesisht 

formale, në të cilat parimisht vihet në rolin e konfirmuesit ceremonial të vendimeve të 

organeve tjera të shtetit dhe, në parim, nuk ndërhyn në çështje të natyrës partiake. Nën 

këtë supozim, Presidenti i Republikës, në rolin e kreut të shtetit, konfirmon vendime 

duke qëndruar mbi palët dhe thjesht për interesat e përgjithshme të shtetit.  

Në funksionin e tij frenues, ndërkaq, Presidenti i Republikës vepron më shumë si një 

aktor politik sesa si një figurë e gjërë përfaqësuese dhe ceremoniale e shtetit: kjo në 

rastin e Kosovës mund të vlejë vetëm pjesërisht sepse Presidenti ka shumë pak 

kompetenca autonome, të cilat nuk mund të thuhet se u gjasojnë kompetencave të 

natyrës gjysmë-ekzekutive. Të kësaj natyre janë kompetencat e Presidentit sa i përket 

shpalljes së zgjedhjeve nacionale, vetos legjislative, iniciativës legjislative dhe 

kushtetuese, udhëheqjes së Komiteitit Konsultativ për Komunitete, dhënies së 

medaljeve, mirënjohjeve, çmimeve, si dhe shpallja e faljeve. Të gjitha tjerat janë 

kompetenca që ajo/ai i realizon krahas ose së bashku me qeverinë dhe mekanizmat 

tjerë kushtetues. Në fakt, edhe shumicën e kompetencave autonome si më sipër, 

Presidenti i realizon, sipas zakonit kushtetues, në konsultim dhe në bashkëveprim me 

forcat politike. I tillë është rasti, ta zëmë, me caktimin e zgejdhjeve nacionale, 

çështjeve që kanë të bëjnë me Komitetin e Komuniteteve dhe kështu me radhë. Nuk ka 

asnjë dyshim se Kosova paraqet një republikë të qartë parlamentare dhe çdo dukje 

tjetër për rolin dhe pozitën e Presidentit të Kosovës është e rrejshme dhe e gabuar deri 

në fund. Kjo është kështu jo pse Presidenti zgjedhet nga Kuvendi por sepse 

kompetencat janë kryesisht gjysmake dhe joautonome. Në ndërkohë që neni 4.3 

[Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit] lidhur me nenin 83 [Statusi i Presidentit] të 

Kushtetutës qartë e bëjnë të ditur se kompetencat janë dhënë në vijim të vënies në jetë 

të një roli përfaqësues, ceremonial dhe garantues institucional, jo krijues dhe zbatues i 

politikave nacionale në mënyrë të pavarur nga institucionet tjera.  

 

c. Qeveria 

 

Qeveria është burimi i fuqisë udhëheqëse të shtetit, kurse mekanizmat si gjyqësori, 

parlamenti, kushtetuta apo partitë politike janë ndërtuar për të ushtruar kufizimin dhe 

ruajtjen prej tendencave për diktaturë të pushtetit ekzekutiv.
118

 Për këtë arsye, lidhur 

me ekzekutivin, ka rëndësi të shtjellohet vetëm neni definues i Kushtetutës, neni 92-2 

[Qeveria e Republikës së Kosovës: Parimet e Përgjithshme], i cili thotë si vijon: 

“[...] Qeveria e Kosovës ushtron pushtetin ekzekutiv në pajtim me Kushtetutën dhe 

ligjin”.  

Ky nen pra, përcakton natyrën e funksionit të qeverisë, dhe përcakton kushtet mbi të 

cilat një funksion i tillë duhet të ushtrohet. Ky nen përcakton burimin e autorizimit të 
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qeverisë, “territorin” funksional dhe kufijtë e saj.
119

 Sipas këtij neni, Qeveria është 

bartëse e pushtetit ekzekutiv, duke shtuar që ky është funksion origjinal i qeverisë. 

Megjithatë, i njëjti nen vendos kufijtë e ushtrimit të pushtetit ekzekutiv të qeverisë, 

duke përcaktuar që kushtetuta dhe ligjet e shtetit përcaktohet si limite të të njëjtit 

pushtet.  

Duhet shpjeguar që pavarësisht që neni kushtetues 92.2 e përcakton qeverinë si bartëse 

të pushtetit ekzekutiv të shtetit, ky përcaktim nuk duhet kuptuar me ngurtësi absolute. 

Shumë institucione tjera të shtetit bartin kompetenca që kanë karakteristika 

ekzekutive.
120

 Mirëpo, këto karakteristika, sipas nenit 92.2 të Kushtetutës nuk i 

vendosin institucionet e tilla në kuadrin e ekzekutivit sepse kompetencat e tyre nuk 

derivohen nga Kapitulli VI [Qeveria e Republikës së Kosovës] i Kushtetutës dhe, në të 

shumtën e rasteve, janë të deleguara si pasojë e “rritjes së shtetit administrativ” dhe 

ushtrohen nga agjensitë dhe institucionet e pavarura shtetërore, të cilat i zumë në gojë 

më sipër. E njejta vlen edhe për kompetencat që vetëm në dukje kanë karakteristika 

ekzekutive, të cilat ushtrohen nga presidenti i republikës parlamentare. Këto lloje të 

kompetencave fiktive të natyrës ekzekutive më shumë janë relikte të së kaluarës dhe 

njihen me emrin “pushteti ekzekutiv pasiv”,
121

 term ky i krijuar nga Benjamin Constant 

në kohën e Revolucionit Francez.
122

  

Në kuptim të nenit 92.2 të Kushtetutës, duhet thënë që bartja e pushtetit ekzekutiv nuk 

duhet nënkuptuar si monopol i qeverisë,
123

 dhe kjo për dy arsye bazike kushtetuese. E 

para, funksioni ekzekutiv i shtetit, pjesa më e madhe e të cilit ushtrohet nga ana e 

qeverisë, është funksion i kontrolluar institucionalisht nga dy pushtete tjera, 

përkatësisht pushteti legjislativ dhe gjyqësor. Prandaj, në ushtrimin e këtij funksioni, 

qeveria kontrollohet substancialisht nga të dy pushtetet tjera, dhe ushtrimi i funksionit 

ekzekutiv nga ana e qeverisë kufizohet në mënyrë kontinuale. I vetmi monopol që bart 

qeveria në këtë aspekt është që, edhe pse të dy pushtetet tjera ushtrojnë kontroll dhe 

kufizim të pushtetit ekzekutiv të qeverisë, ato nuk lejohen që këtë pushtet ta ushtrojnë 

vetë, meqë neni 92.2 qartësisht këtë autoritet ia njeh vetëm qeverisë së shtetit. Dhe, e 

dyta, në ushtrimin e pushtetit ekzekutiv, qeveria nuk gëzon diskrecion të plotë në 

ushtrimin e veprimeve ekzekutive, meqë veprimet ekzekutive që duhet të ushtrojë 

qeveria përcaktohet apo limitohen në shumicën e rasteve me anë të normave juridike 

përkatëse. Bazuar në këto dy arsye, neni 92.2 nuk duhet shikuar si një autorizues i 

pakufishëm i monopolit mbi funksionin ekzekutiv të shtetit.  
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d. Pushtetit Gjyqësor 

 

Pushteti gjyqësor është dega e tretë e pushtetit shtetëror, e ndarë sipas logjikës së 

parimit të ndarjes së pushtetit. Rrënjët filozofike të ndarjes së pushtetit gjyqësor nga 

pushteti ekzekutiv dhe legjislativ mbështeten, ndër të tjera, në idenë e Monteskjesë i 

cili argumentonte se “nuk ka liri, nëse pushteti gjyqësor nuk është i ndarë nga ai 

legjislativ dhe ekzekutiv”.
124

 Megjithatë, ndarja e pushtetit gjyqësor nga dy pushtetet 

tjera merr zhvillim filozofik sidomos në procesin e ndërtimit kushtetues të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës. Në Letrat e Federalistit arsyetohej që nuk mund të ketë 

qeverisje të përshtatshme dhe të sigurt për një popull të lirë pa pasur një pushtet 

gjyqësor të pavarur, siç argumentohet edhe në Cohens v. Virginia.
125

 Argumenti 

themelor i etërve amerikanë ishte që nëse një sistem kushtetues nuk ka një pushtet 

gjyqësor për të interpretuar, promovuar dhe zbatuar ligjin, për të vënë në jetë të drejtat 

e njeriut dhe për të zgjidhur kundërthënie juridike, qeverisja ose do të kalbet nga 

imbeciliteti i saj, ose degët tjera të pushtetit do të uzurpojnë autoritetin shtetëror për të 

pushtuar lirinë, me qëllim të komandimit të dëgjueshmërisë.
126

  

Kushtetuta e Kosovës mishëron këto ide të Monteskjesë dhe etërve amerikanë. Ajo 

përcakton qartësisht që funksioni gjyqësor i shtetit ushtrohet ekskluzivisht nga 

gjykatat.
127

 Kjo rregull ndaluese i shërben garantimit të sigurisë juridike, meqë e 

parandalon në formë eksplicite okupimin ose marrjen e kompetencave gjyqësore të një 

gjykate nga një organ jogjyqësor. Në anën tjetër, kjo rregull mundëson që interpretimi 

final i normave juridike - të cilësdo instancë - të bëhet vetëm nga një organ i 

specializuar e profesional, jashtë ndikimit të pushteteve tjera.  

Cilësitë themelore të pushtetit gjyqësor në Kosovë, sipas neneve 4.5 [Forma e 

Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit] dhe 102.2 [Parimet e Përgjithshme të Sistemit 

Gjyqësor] të Kushtetutës, janë si vijon: 

a) “Pushteti gjyqësor është unik...”  

b) “Pushteti gjyqësor është i pavarur, ... dhe i paanshëm...”  

c) “Pushteti gjyqësor është ... i drejtë ... dhe siguron qasje të barabartë në gjykata.” 

d) “Pushteti gjyqësor është ... apolitik...”  

 

e. Gjykata Kushtetuese 

 

Fizionomia e Gjykatës Kushtetuese dhe specifikat e saj themelore përcaktohen nga dy 

faktorë. I pari ka të bëjë me atë se ajo nuk paraqet pjesë të sistemit gjyqësor e as pjesë 
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të sistemit të drejtësisë kosovare, por një pushtet i krijuar, pouvoir constitué, e ndarë 

nga pjesët e tjera të pushtetit.
128

 Në këtë kuptim, ajo paraqitet si një organ shtetëror që 

kryen punë sipas autorizimit shprehimor kushtetues, me një dallim që bën kontrollin e 

kushtetutshmërisë së punës së tjerëve. Për dallim nga organet tjera mbi të cilat qëndron 

një autoritet përfundimtar për të treguar, siç thuhet ndër laikët, se çka është mirë e çka 

është keq sipas Kushtetutës, në rastin e Gjykatës Kushteuese kjo nuk është kështu. Ajo 

nuk ka asnjë autoritet tjetër mbi vete përveç autoritetit të Kushtetutës. “Gjykata 

Kushtetuese është plotësisht e pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj”, thotë 

paragrafi i dytë i nenit 112 [“Gjykata Kushtetuese”] të kapitullit VIII të Kushtetutës, 

fjali që nuk është përdorur askund tjetër dhe për asnjë organ tjetër kushtetues. Struktura 

e saj, si një pouvoir constitué, që dallon nga të gjitha organet tjera kushtetuese, 

përcaktohet me dy nene të Kushtetutës, respektivisht me nenet 4.6 5 [Forma e 

Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit] dhe 112.1 [Gjykata Kushtetuese: Parimet e 

Përgjithshme]. Kjo qasje kushtetuese është tipike për modelin kelsenian/evropian, të 

cilit i takon Kosova. Në këtë model, gjykata kushtetuese paraqitet si e ndarë nga tri 

pushtetet tjera, përfshirë këtu gjyqësorin, dhe ka një mandat dhe juridiksion të qartë 

kushtetues. 

Në vijim si më sipër, faktori i dytë që përcakton fizionominë e Gjykatës lidhet me 

juridiksionin e saj nga neni 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] i Kushtetutës. 

Ky juridiksion përcaktohet qartë me Kushtetutë dhe nuk duhet të caktohet nga askush 

tjetër, përfshirë këtu vetë Gjykatën Kushtetuese. Edhe atëherë kur thuhet se juridiksioni 

shtesë përcaktohet me ligj, siç bëhet në paragrafin e fundit të nenit 113 të Kushtetutës, 

fjala është për një juridiksion që nuk mund të jetë veçse në përputhshmëri me 

dispozitat kushtetuese që rregullojnë fushën respektive që normohet me ligj. I tillë 

është juridiksioni shtesë që ka të bëjë me certifikimin e zgjedhjeve të përgjithshme dhe 

largimin nga detyra të kryetarit të komunës. Kjo cilësi e fizionomisë së Gjykatës 

ndryshe njihet si gjyqësi kushtetuese juridiksionale, me të cilën nënkuptohet se 

Kushtetuta në mënyrë të qartë dhe pa asnjë dyshim përcakton sferën e të drejtave dhe 

detyrave të saj si një organ që ka monopol për interpretim kushtetues dhe për ushtrim të 

kontrollit të kushtetutshmërisë. 

Gjykata Kushtetuese në Kosovë ka juridiksionin më të gjerë të mundshëm krahasuar 

me gjykatat simotra në Ballkan. Ai është shumë i aftërt me sistemin gjerman të 

gjyqësisë kushtetuese. Kjo do të thotë, me një fjalë, se ka juridiksion mbi të gjitha 

veprimet e të gjitha autoriteteve publike në vend, përfshirë këtu gjyqësorin. Të pakta 

janë procedurat apo mekanizmat që nuk i parashikon Kushtetuta e që kanë të bëjnë me 

juridiskionin e Gjykatës, siç është rasti, ta zëmë, me procedurat actio popularis, 

mekanizmin e kontrollit kushtetues të veprimeve të partive politike, mekanizimin e 

                                                           
128

 Në disa kushtetuta të disa vendeve, gjyqësia kushtetuese llogaritet si pjesë e gjyqësorit. Cf. më shumë 

për këtë në: European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Models of 

constitutional jurisdiction (Strasbourg: Council of Europe Press, 1994); European Commission for 

Democracy Through Law (Venice Commission), The role of the constitutional court in the consolidation of 
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versus Supreme Courts”. International Journal of Constitutional Law 5, no. 1 (2007). 
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procedurave penale që kryhen në kuadër të gjykatave kushtetuese në disa vende në 

rastet e gjykimit të funksionarve të lartë shtetërorë etj. etj.  

Lloji i kompetencave të gjykatave kushtetuese është çështje e zgjedhjes së dizajnit 

kushtetues të një vendi, nevojave të këtij dizajni dhe qëllimeve që synohet të arrihen 

përmes tij. Kjo zakonisht shihet nga dispozita kushtetuese me të cilën përcaktohet 

fizionomia e gjyqësisë kushtetuese dhe e organit apo e organeve që e ushtrojnë këtë 

funksion të rëndësishëm shtetëror, pra funksionin e gjyqësisë kushtetuese. Në rastin e 

Kosovës kjo përcaktohet me paragrafin e parë të neni 112 [“Parimet e Përgjithshme”] 

të Kushtetutës me të cilin nis kapitulli i VIII [“Gjykata Kushtetuese”]. Sikundër 

çdokund tjetër në botë, juridiksioni kushtetues kosovar reflekton historinë e nevojave 

dhe qëllimeve konkrete aktuale dhe të së ardhmes së shoqërisë që synojmë. Në këtë 

kuptim, Gjykata Kushtetuese ka juridiksion lidhur me çështjet si vijon: 

 kontrollin abstrakt të normave ligjore dhe kushtetuese, ex ante
129

 dhe ex post, 

përfshirë kontrollin ex post të vendimeve dhe dekreteve individuale të 

organeve qendrore si dhe rregulloret që kanë natyrë abstrakte të aktit 

nënligjor;
130

  

 kontrollin incidental të normës, i cili mund të iniciohet nga çdo nivel i 

gjyqësorit në Kosovë;
131

  

 konfliktin për kompetencë, që lind ndërmjet pushtetit qendror dhe autoriteteve 

të tjera publike në Kosovë;
132

 

 vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për shpalljen e gjendjes së 

jashtëzakonshme dhe veprimeve të ndërmarra gjatë gjendjes së tillë;
133

 

 kushtetutshmërinë e referendumeve të propozuara;
134

 

 përputhshmërinë e një amendamenti të propozuar kushtetues me marrëveshjet 

e detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara konform dispozitave kushtetuese, 

si dhe rishikimin e kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur;
135

  

 kushtetutshmërinë e zgjedhjeve për Kuvend;
136

  

 mbrojtjen gjithpërfshirëse të të drejtave të autoriteteve lokale kundrejt 

autoriteteve qendrore;
137

  

 shkeljet e pretenduara të Kushtetutës nga ana e Shefit të Shtetit;
138

 

 kushtetutshmërinë e vendimeve individuale të autoriteteve publike kosovare në 

lidhjen me liritë dhe të drejtat e garantuara me Kushtetutë, përkatësisht ankesat 
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 Neni 113.9 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] i Kushtetutës. 
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 Neni 113.6 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] i Kushtetutës. 
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individuale pas shterjes së të gjitha mjeteve juridike brenda rendit kushtetues 

dhe juridik të Kosovës;
139

 dhe në fund,  

 çdo lëndë tjetër që si juridiksion shtesë caktohet me ligj.
140

 

 

f. Mekanzimat e veçantë institucionalë për mbrojtjen e komuniteteve në nivel 

qendror dhe lokal 

 

Dy qasje ekzistojnë në Kushtetutën e vitit 2008 sa i përket mbrojtjes dhe promovimit të 

lirive dhe të drejtave të komuniteteve kosovare: e para ka të bëjë me nivelin qendror, 

kurse e dyta i referohet nivelit lokal. Në nivel qendror, ndarja e pushtetit në mes të 

komuniteteve të Kosovës ka natyrë strukturore sepse është e ingranuar në vetë 

institucionet qendrore, kurse në nivel lokal fjala është për mbrojtjen funksionale dhe 

institucionale të komuniteteve kosovare,
141

 pa marrë parasysh fuqinë e tyre elektorale 

apo numrin.
142

  

Në Kuvendin e Kosovës, nga 120 deputetë sa ka ky organ, njëzet (20) u takojnë 

komuniteteve. Në këtë mes, 10 vende u takojnë komunitetit serb të Kosovës, kurse 

dhjetë (10) vendet tjera u takojnë komuniteteve joshqiptare dhe joserbe.
143

 Këto quhen 

vendet e garantuara, kurse kategoria e vendeve të a.q. të rezervuara i takon historisë 

sepse me mbylljen e pavarësisë së mbikqyrur të Kosovës në shtator të vitit 2012 kjo 

kategori më nuk ekziston. Kategoria e vendeve të garantuara ka për qëllim që të 

sigurojë diversitetin etnik, fetar, gjuhësor dhe tjetër, si një ndër shtyllat kryesore të 

identitetit kushtetues të Kosovës së pavarur dhe sovrane. Edhe në përbërjen e 

udhëheqësisë së Kuvendit duhet të reflektohet parimi i diversitetit etnik, fetar, gjuhësor 

dhe tjetër. Dy nga nënkryetarët e Kuvendit duhet të jenë nga përfaqësuesit e 

komunitetit serb dhe nga komuniteti joserb dhe joshqiptar.
144

 Jo vetëm sa i përket 

strukturës (përbërjes) së Kuvendit dhe kryesisë së tij, por edhe në nivel përmbajtësor, 

përkatësisht sa i përket cilësisë së vendimmarrjes në këtë organ, demokracia 

konsociascionale kosovare ka krijuar mekanizma të vetos në dobi të komuniteteve. Kjo 

e drejtë e vetos ekziston si kur bëhet fjalë me amendamentimin e Kushteutës ashtu dhe 

kur flitet për miratimin, ndryshimin ose shfuqizimin e ligjeve me interes vital për 

komunitetet.  

E drejta e vetos në amendamentimin kushtetues garantohet me nenin 144.2 

[Amendamentimi] të Kushtetutës, që thotë se asnjë amendament kushtetues nuk mund 

të miratohet pa pëlqimin e dy të tretave (2/3) të komuniteteve joshumicë të Kosovës. 
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 Neni 113.10 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] i Kushtetutës. 
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 Dren Doli & Fisnik Korenica (2013), fq. 605. 
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 Cf. më shumë për këtë në Emma Lantschner, “Protection of Minority Communities in Kosovo: Legally 

Ahead of European Standards -Practically Still a Long Way to Go”, Review of Central and East European 

Law 33, no. 4 (2008): fq. 451-490.”Përveç përfaqësimit efektiv, si aspekte tjera me rëndësi për realizimin e 

demokracisë konsociacionale janë edhe mosdiskriminimi, arsimimi dhe përdorimi i barabartë i gjuhëve të 
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Sa i përket anës legjislative të demokracisë konsociacionale kosovare, vlen të 

theksohen dy aspekte: E para, se ligjet nga neni 81.1 [Legjislacioni me Interes Vital] 

nuk mund të jenë objekt referendumi. Me këtë dispozitë, kushtetutbërësi kosovar ka 

reprodukuar në tërësi pozicionin e mbajtur nga Plani Ahtisari.
145

 Ky pozicion nuk është 

i panjohur në historinë evropiane: në Evropë konsiderohet se duhen përjashtuar nga 

referendumi çështjet që mund të prodhojnë fitues dhe humbës, përkatësisht çështjet që 

përligjësojnë pozicionin dominues të një shumice dhe refuzojnë pozicionin e 

pakicës.
146

 Në këto raste, referendumet janë shumë të padobishme sepse kanë të bëjnë 

me çështje që përshkojnë (prekin) ndarjen e thellë në shoqëri.
147

 Kjo dispozitë 

kushtetuese në tërësi konfirmon përvojën e evropianëve me referendumet si dhe 

kufizimet dhe përcaktimet e tyre me Kushtetutë. Që nga referendumet për çështje të 

sovranitetit dhe pavarësisë e deri te referendumet kushtetuese për çështje të brendshme 

të natyrës më pak politike, historia evropiane tregon se ato më shumë shërbejnë si një 

mjet për të arritur diçka në situatat e turbulencës shoqërore se sa një mekanizëm ideal 

që mishëron parimin demokratik.
148

 Aspekti i dytë ka të bëjë me kufizimin tjetër 

kushtetuese: sipas nenit 18.1 të Kushtetutës, miratimi, ndryshimi dhe shfuqizimi i 

këtyre ligjeve i nënshtrohet vetos legjislative të komuniteteve.  

Në sferën e ekzekutivit kosovar, poashtu garantohet përfaqësimi i diversitetit etnik, 

fetar, gjuhësor dhe tjetër. Në këtë rast, Kushtetuta nuk u jep të drejtën e vetos, por 

vetëm të përfaqësimit të komuniteteve në ekzekutivin kosovar, ani pse partitë fituese të 

zgjedhjeve mund të mos kenë në përbërjen e tyre asnjë komunitete etnik, fetar, 

gjuhësor dhe tjetër nga Kosova. Kjo dispozitë kushtetuese garanton që komunitetet të 

përfaqësojnë interesat e komunitetit të tyre në vendimarrjen dhe politikëbërjen 

qeveritare. Këtë ata mund ta bëjnë përmes dy ministrave të tyre: një ministër i takon 

komunitetit serb kurse tjetëri komuniteteve joserbe. Në rastet kur ka më shumë se 12 

(dymbëdhjetë) ministri, atëherë komuniteteve joshumicë u takon edhe një ministër.
149

 

Përveç dy ministrave, deri në numërin dymbëdhjetë (12) të ministrive, komunitetet 

kanë nga dy zëvendësministra. Në rastet kur ky numër tejkalohet, atëherë komunitetet 

joshumicë kanë të drejtën edhe për dy zëvendësministra.
150

 

Përveç përfaqësimit efektiv në Kuvend dhe në Qeveri, komunitetet pakicë të Kosovës e 

kanë të garantuar përfaqësimin efektiv edhe në organet shtetërore dhe trupat tjerë që 

ushtrojnë autorizime publike në nivel qendror, siç janë: Gjykata Kushtetuese,
151
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Gjykata Supreme dhe gjykatat e niveleve tjera,
152

 Prokuroria e Shtetit;
153

 Këshilli 

Gjyqësor
154

 dhe Këshilli Prokurorial;
155

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve;
156

 Shërbimi 

Civil;
157

 dhe së fundi, Sektori i Sigurisë.
158

 

Demokracia konsociacionale kosovare shprehet edhe në përbërjen dhe punën e disa 

institucioneve qendrore të ngarkuara për çështjet e komuniteteve kosovare. Fjalën e 

kemi për institucionet që janë të lidhura për zyrën e Presidentit,
159

 Kuvendin,
160

 

Kryeministrinë dhe ministritë respektive.
161

 

Në nivel lokal, barazia e komuniteteve kosovare është edhe më e theksuar. Në fakt, 

vetë decentralizimi në Kosovë është bërë në tërësi mbi baza etnike, me qëllim të 

akomodimit të shqetësimeve dhe interesave parciale të komuniteteve kosovare, jo mbi 

bazën e kritereve dhe standardeve evropiane ku ofrimi i shërbimit qytetarëve përbën 

esencën e vetëqevërisje lokale. Kjo qasje etnike në decentralizim në Kosovë është 

imponuar kryesisht përmes Planit Ahtisari dhe ka qenë pjesë e zotimit ndërkombëtar, 

pranuar njëanshëm nga Kosova më rastin e shpalljes së pavarësisë. Institucionet e 

arsimit, shëndetësisë, të kulturës dhe të sferave tjera të jetës në nivel lokal në tërësi janë 

në shërbim të komuniteteve pakicë edhe atëherë kur organet përfaqësuese nuk 

reflektojnë fuqinë elektorale të komunitetit të caktuar. Pa marrë parasysh këtë fuqi, 

komunitetet nëpër komuna gëzojnë liri dhe të drejta autonome që kanë për synim 

rujatjen dhe kultivimin e identitetit të tyre etnik, kulturor, gjuhësor, fetar dhe tjetër.  

 

10. Komente dhe pyetje 

 

10.1. E drejta kushteuese, përveç si degë e sistemit pozitiv juridik dhe si teori apo 

shkencë ka edhe dy kuptime tjera themelore. Edhe fjala “Kushtetutë”, përveç si 

nocion gjuhësor dhe etimologjik, ka edhe dy kuptime tjera themelore. Për cilat 

kuptime bëhet fjalë dhe cili është dallimi në mes tyre? Diskutoni në jo më shumë 

se dy faqe në formë eseje! 

10.2. E drejta kushtetuese si teori ka disa specifika tjera dhe definohet më ndryshe se e 

e drejta kushtetuese si degë e sistemit pozitiv juridik. Ky definim lidhet me 

koncepte, definicione dhe kategori teorike për prodhimin e të cilave përdoren 

disa qasje metodologjike. Çka nënkuptohet me të drejtën kushtetuese si teori dhe 

cilat janë qasjet kryesore metodologjike që shërbëjnë për të prodhuar dijen mbi 

të drejtën kushtetuese? Diskutoni në jo më shumë se dy faqe në formë eseje! 
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10.3. Në historinë e çdo shteti të ri ekzistojnë momentet kushtetuese definuese. Në 

fakt, ato momente kushtetuese definuese ekzistojnë edhe tek shtetet ekzistuese 

dhe të popujt me traditë të gjatë kushtetuese dhe shtetërore. Si në rastin e parë 

ashtu dhe në rastin e dytë bëhet fjalë për lindjen e një situate kushtetuese 

thellësisht të ndryshme nga situata pararendëse. Ky moment kushtetues prodhon 

një akt juridik që ka pasoja kushtetuese sepse definon një situatë kushtetuese në 

një moment të dhënë kohor dhe në një hapsirë të dhënë territoriale. Hans Kelsen 

këtë situatë e ka cilësuar si “kushtetuta e parë historikisht shikuar” apo si lindje 

të “grundnorm”-ës së parë. Karl Shmit, një dijetar tjetër i madh, lindjen e 

normës së parë, që e ka cilësuar ndryshe edhe si Kushtetutë, ngjashëm me Hans 

Kelsen e ka definuar si një akt konkret me të cilën një popull e definon formën e 

ekzistencës së vet. Në rastin e Kosovës, cila është “grundnorm”-a e parë, akti 

themelues dhe definues i formës së ekzistencës së saj si shtet sovran dhe i 

pavarur? Diskutoni në jo më shumë se tri faqe në formë eseje!  

10.4. Struktura e Kushtetutës së Kosovës pak a shumë ndjek standardin e kushtetutave 

të reja, të nxjerra së fundmi nga ish vendet komuniste. Në këto kushtetuta, liritë 

dhe të drejtat e njeriut zenë një vend të spikatur dhe të privilegjuar. Në rastin e 

Kosovës kjo gjendje është edhe më specifike sepse ekziston një kapitull i 

veçantë që njeh disa të drejta shtesë kategorive të caktuara të shtetasve të 

Kosovës. Përveç kësaj, në Deklaratën e Pavarësisë është përqafuar një lloj i 

demokracisë, që nuk është demokraci e shumicës por një lloj specifik i 

demokracisë kushtetuese që shumë rrallë zbatohet nëpër vendet tjera të botës. 

Qiproja dhe Libani bëjnë pjesë në rastet shembull të këtij lloji të demokracisë. Si 

quhet kapitulli i veçantë mbi liritë dhe të drejtat specifike të kategorive të 

caktuara të shtetasve të Kosovës? Si quhet lloji i demokracisë në Kosovë i 

përqafuar me Deklaratën e Pavarësisë dhe me Kushtetutën e vitit 2008? 

10.5. Në lëmin e lirive dhe të drejtave të njeriut ekziston një histori e gjatë e futjes së 

tyre në sistemin e brendshëm juridik. Lindja dhe ngritja e tyre në kategorinë e të 

drejtave të patjetërsueshme, të pacënueshme dhe të garantuara me Kushtetutë 

nacionale ka qenë pjesë e pandashme e luftës së njeriut për kushtetutshmëri, 

përkatësisht për kufizim të pushtetit shtetëror. Më vonë, ky funksion i kufizimit 

të pushtetit, si pjesë e filozofisë së Iluminizimit, nuk ka qenë i vetëm. Në 

ndërkohë kanë lindur liri e të drejta njerëzore që i takojnë sferës sociale, 

ekonomike dhe kulturore si dhe sferës së jetës në përbashkësi. Kjo ka pasur për 

pasojë ndryshimin e funksionit të tyre: tani më nuk bëhet fjalë vetëm për 

kufizimin e pushtetit shtetëror, por për kërkesën që vetë pushteti të ketë një rol 

aktiv në vënien në jetë të këtyre të drejtave. Lindja e tyre në planin nacional dhe 

bartja në terrenin ndërkombëtar përmes mishërimit të tyre në instrumentet e 

caktuara ndërkombëtare i gjason valëve, të cilat fillojnë me revolucionet në 

Amerikë dhe në Francë për t’u përhapur gjithandej nëpër botë. Diskutoni se për 

cilat të drejta e liri bëhet fjalë në secilën prej valëve gjatë të përhapjes së tyre! 

Për cilat instrumete ndërkombëtare bëhet fjalë? A janë ato instrumente 
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universale apo kanë karakter regjional, apo kanë natyrën e dyjave? Kufizoni 

diskutimin tuaj në një ese tri faqesh më së shumti!  

10.6. Sigurimi i epërsisë së normave kushtetuese paraqet vetëm një aspekt të 

sovranitetit shtetëror, i njohur si sovranitet i brendshëm apo kushtetues. Sa i 

përket sovranitetit të jashtëm, përkatësisht vendit të normave ndërkombëtare në 

sistemin e brendshëm juridik, gjërat qëndrojnë pak më ndryshe. Janë vetë 

kushtetutat nacionale ato që përcaktojnë dhe definojnë marrëdhënien e normave 

dhe akteve tjera të brendshme me normat dhe aktet tjera të së drejtës 

ndërkombëtare. Këtë e bën edhe Kushtetuta e Kosovës në paragrafin e tretë të 

nenit 16, i cili më pastaj shtjellohet në nenet 17-19 & 22, të cilat flasin për 

zbatimin e të drejtës ndërkombëtare në Kosovë. Një dispozitë tjetër shtesë dhe 

me shumë rëndësi që flet për mungesën e supremacisë së Kushtetutës është 

dispozita e nenit 33.1 të Kushtetutës. Për çfarë bëhet fjalë këtu dhe cili është 

dallimi në mes të standardit të përcaktuar me nenet 17-19 & 22 dhe atij të vënë 

me nenin 33.1 të Kushtetutës? Diskutoni në një ese jo më të gjatë se katër faqe!  

10.7. Në nivel qendror (horizontal) ashtu dhe në atë lokal (vertikal), Kushtetuta e 

Kosovës garanton ndarjen e pushteteve dhe sanksion një demokraci përtej 

standardeve klasike të demokracive kushtetuese. Krahas Bosnje-Hercegovinës, 

Qipros dhe Libanit, Kosova bën pjesë në vendet që kanë instaluar demokracinë 

konsociacionale. Kjo reflektohet në të gjitha levat e pushtetit. Përshkruani këtë 

sa i përket organeve qendrore, formimit (përbërjes) dhe mënyrës së funksionimit 

të tyre, si dhe sa i përket atyre në nivel lokal, në jo më shumë se në tri faqe të 

esesë suaj.  

10.8. Gjykata Kushtetuese përbën një organ të ri dhe të ndryshëm nga sistemi tjetër i 

gjyqësisë kosovare. Ky standard i ndarjes së gjyqësisë kushtetutese nga 

gjyqësori i rregullt njihet edhe si modeli evropian/ kelsenian i gjyqësisë 

kushtetuese. Çfarë do të thotë kjo? Tregoni vendin e Gjykatës Kushtetuese në 

sistemin e ndarjes së pushtetit dhe marrëdhënien e saj me gjyqësorin e rregullt, 

në jo më shumë se dy faqe! 
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KAPITULLI III 

 

Prof. Dr. Hajredin Kuçi (Departamenti Ndërkombëtar) 

E DREJTA EVROPIANE 

 

1. Hyrje 

 

Që nga viti 1999 integrimi në Union Evropian ka qenë qellim politik i qytetarëve dhe 

institucioneve të Kosovës, ndërsa nga viti 2003 nga procesi i Selanikut ky proces është 

inkorporuar edhe në kuadër të agjendës së UE-së. Shqyrtimi i specifikave juridike të 

këtij procesi është i një rëndësie të veçantë. Këto specifika behën edhe më me rendësi 

kur dihet se raportet e Kosovës me UE-në janë të unike për shkak të mosnjohjes nga 

pesë shtetet anëtare të UE-së rrjedhimisht edhe nga institucionet e UE-së dhe nga vetë 

misionet e UE-së në Kosovë, gjë që e bën procesin integrues të Kosovës të ndryshëm 

edhe nga shtetet tjera aspiruese për anëtarësim në UE. Ky punim për bjket trajtimi ka të 

Drejtën Evropiane e cila për qëllime të këtij punimi përfshin të Drejtën e Unionit 

Evropian (më tutje E Drejta e UE-së) dhe atë të Këshillit të Evropës (“KE”). Punimi do 

të fokusohet kryesisht në ndikimin e legjislacionit të UE-së dhe KE-së, si dhe të 

praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) në të 

drejtën e Republikës së Kosovës.  

E drejta Evropianë është një fushe e gjerë që përfshin burimet primare (si traktatet 

themeltare etj.) dhe ato sekondare (si rregulloret, udhëzimet dhe vendimet etj.) ndërsa 

ajo e KE në radhe të parë përfshinë Konventën Evropianë për Liri dhe të Drejta të 

Njeriut dhe protokollet e saja si dhe praktikën gjyqësore, qoftë atë të Gjykatës 

Evropianë të Drejtësisë (GJED) si institucion i UE-së apo praktiken e Gjykatës 

Evropianë për të Drejtavt dhe Liritë e Njeriut (GjEDNj) si institucion i KE-së. Kjo e 

drejtë rregullon të drejtat dhe obligimet e shteteve anëtare në radhe të parë, pastaj të 

personave fizik apo juridik të shteteve respektive dhe në disa raste edhe në raport me 

shtetet e treta, sikurse është rasti i Kosovës. Në ketë punim do t’i kushtohet rendësi 

thelbësore të drejtave dhe obligimeve të Republikës së Kosovës në raport me këto akte, 

së drejtës Evropianë dhe në veçanti ndikimit të kësaj të drejtë në sistemin juridik të 

vendit duke pas parasysh se ndërtimi i sistemit juridik të Kosovës pas vitit 1999 ka 

qenë nën ndikim direkt të kësaj të drejte.  

Ky punim ka për qëllim të bëj një analizë koncize të ndikimit të së drejtës Evropiane në 

të drejtën e Kosovës, qoftë përmes marrëveshjeve kontraktuale si MSA-ja, apo përmes 

pranimit direkt në sistemin juridik të Kosovës sikur rasti i Konventës Evropianë për 

mbrojtjen dhe lirive dhe të drejtave të njeriut (më tutje KEMLDNJ) apo përmes 

traspozimit të akteve juridike të UE-së në sistemin juridik vendorë në mënyrë të 

njëanshme. Në kuadër të punimit do të trajtohet edhe ndikimi i praktikës gjyqësorë në 

veçanti të GjEDNj në sistemin juridik vendor. Po ashtu do të theksohet raporti i veçantë 

juridik që ka Republika e Kosovës me institucionet e UE-së në Bruksel apo edhe me 

përfaqësuesit e institucioneve të UE-së që veprojnë në Kosovë të cilat ushtrojnë edhe 

kompetenca që ndërlidhen me sovranitetin e Kosovës siq është rasti i aktiviteteve të 
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EULEX-it apo bashkëpunimi juridik ndërkombëtar. Çështjet e përmendura do të jenë 

objekt trajtimi dhe atë duke trajtuar aspektin e ndikimit në sistemin juridik të Republikës 

së Kosovës dhe jo si e drejtë Evropianë në veçanti duke ju përshtatur edhe qëllimit të 

këtij projekti për libër për të drejtën e aplikueshme në Kosovë. 

 

2. Historiku i themelimit të UE-së 

 

Ideja e bashkimit të Evropës është e vjetër për aq sa është edhe ideja Evropiane e 

shteteve sovrane.
162

 Natyrisht qasja globale e forcave sociale, aspektet e sigurisë dhe 

ekonomisë botërore duke pasur edhe eksperiencën e luftërave botërore ka diskredituar 

idenë e shteteve sovrane dhe ka rritur nevojën e bashkëpunimeve ndërshtetërore.
163

 

Unioni Evropianë është themeluar para me shume së gjashtë dekadave,
164

 ndërsa që 

nga viti 1952 Unioni Evropian ka ndryshuar dhe është rritur si në aspekt gjeografik 

ashtu edhe atë tematik. Ka filluar me 6 shteteve të Evropës me qëllim të bashkëpunimit 

në fushën e thëngjillit dhe çelikut ndërsa sot ka 28 shtete dhe ka ndikim gati në të gjitha 

fushat e jetës së njerëzve në këto shtete dhe me gjerë. Ndryshimet në botë dhe në 

marrëdhëniet ndërkombëtare kanë ndikuar edhe në vetë qasjen e Unionit Evropian por 

edhe të së drejtës ndërkombëtare.
165

 Lufta e dytë botërore dhe përfundimi i saj dhanë 

një sinjal të qartë për nevojën e bashkëpunimit të shteteve të Evropës perëndimore. 

Evropa filloj që të organizohet, të krijoj unitetin e brendshëm që garantonte zhvillim 

me të mire ekonomik, krijim të paqes
166

 dhe forcim të sigurisë dhe të përshtatje me 

ndryshimet nga e drejta ndërkombëtare e ko-ekzistencës në të drejtën ndërkombëtare të 

bashkëpunimit.
167

 

                                                           
162

 R.H.Foerster, ‘Die Idee Europa’, Quellen zur Geschichtë der politischen Einigung* Deutcher 

Taschenbuchverlag, (1963) 1300-1946, cituar në Robert Schutze, European Union Law (Cambridge: 

Cambridge University press, 2017), f. 3 
163

 Po aty, f. 3-4 
164

 Më 1951 Traktati i Parisit themeloi komunitetin Evropian për thëngjill dhe çelik me shtetet nismëtare: 

Belgjika, Franca, Gjermania, Italia, Luksemburgu dhe Holanda. Ky traktat kishte për qëllim integrimin dhe 

vullnetin e shteteve nenshkruesë dhe thyen formën e rregullt të traktateve dhe organizatave ndërkombëtare. 

Me 1957 në Romë u nenshkrua Traktati që do të krijonte mundësi për dy komunitetë tjera, për Energji 

atomike dhe Bashkimin Ekonomik Evropian. Të tri keto komunitete pjesërisht u fuzionuan në vitin 1967 

por vazhduan të funksionojnë sitë pavarura. Ndryshimi më i madh ka ndodhur në vitin 1993 kur me 

Traktatin e Mastrihtit të tri këto komunitete janë integruar në Union Evropian.P ër mbi një dekadë janë bërë 

ndryshime në ketë strukturë përfshirë edhe draft traktatin për Kushtetutën e UE-së që dështoj në vitin 2005. 

Ndryshimi me i madh u bë në vitin 2007 me Traktatin reformues të Lisbonës. Ky traktat e zevendesoj 

‘Unionin e vjetër’ me Unionin Evropian të ri. Rindarja ideologjike e botës krijoj blloqet e lindjes dhe 

perëndimit. Është me rendësi të thuhet se aspekti ideologjik pati rëndësi më shumë se sa luftërat dhe etnia 

ngase aleatët e luftës së dytë u bënë kundershtarë dhe ndodhi që kundërshstarët të ishin bashkë, sikur ishtë 

rasti me disa shtetë të BEE në atë kohë. Edhe në themelimin e BEE kishtë ndikim SHBA, ku Franca mori 

iniciativën për themelim pas sygjerimit të Amerikanve, Robert Schuman MPJ i Francës shpalos planin për 

ndërtimin e Komunitetit pëe Thengjill dhe çelik me 9 maj 1950. Ai plan ishtë bazament i Traktatit të Parisit 

të vitit 1951 që parshihte.Shih me shume: Si funksionon UE- www.eu.org 
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 C. de Visscher, Theory and reality in Public International Law, (Princeton: Princeton University Press, 

1968) cituar në Schutze, op. cit. 1, f. 4 
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 Imanuel Kant, Paqja e përhershme, (Tiranë Toena, 2006, Përkthim)  
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 Woldgang Friedman, The changing structure of international law, (New York: Columbia University 

Press, 1978)  
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Sot UE paraqet tregun me të fuqishëm në botë si dhe mënyrë të veçantë të funksionimit 

ku shtetet bashkojnë sovranitetin e tyre me shtetet tjera dhe ruajnë pavarësinë e tyre 

dhe kështu shtojnë ndikimin në nivel botëror që në mënyrë tjetër secili veç e veç nuk 

do të mund ta realizonte. 

UE krijoj edhe strukturën e vetë supra-nacionale,
168

 por paraprakisht edhe Komunitetit 

Evropian për Thëngjill dhe Çelik (KETHC) ishte organizatë supra-nacionale.
169

 Kjo 

organizatë supra-nacionale mori detyra që ti zbatojë përmes marrjes së vendimeve të 

cilat ishin të detyrueshme për të gjitha shtetet anëtare që jepte pamjen e supermacisë së 

të drejtës së komunitetit.
170

 Emërtimi Komunitet kishte për qëllim vetëm të bëj dallimin 

nga organizatat tjera ndërkombëtare dhe kjo do ti jepte mundësi për nxjerrjen e 

burimeve sekondare. Kështu e drejta e Komunitetit nuk kërkonte një vendim të 

shteteve anëtare që ajo të jetë valide për individët dhe shtetet u përjashtuan nga vetoja 

për të kufizuar të drejtën brenda kufijve të tyre.
171

 Kjo paraqet një bartje të sovranitetit 

edhe përkundër faktit së Komuniteti nuk kishte forcë detyruese fizike
172

 por ishte fuqia 

normative që e definonte karakterin supra-nacional.
173

 

BEE (Bashkësia Ekonomike Evropiane) ashtu si KETHC kishte pushtet autonom.
174

 

Sipas Traktatit të BEE ishte definuar edh fuqia juridike e rregulloreve dhe vendimeve 

të BEE si dhe supermacia në rast të konfliktit me të drejtën nacionale. Ndryshimi më i 

madh ndodhi me Traktatin e Lisbonës që mund të definohet si rishikim total. Ky traktat 

është i ndërtuar mbi aquis constitutionnel të themeluar nga Traktati i Romës, me të 

cilin është themeluar Komuniteti Evropian dhe atë të Mastrihtit me të cilin është 

themeluar Unioni Evropian. Me këtë është krijuar Traktati me dy baza sikur u theksua 

por me traktatin e ri të Lisbonës nuk ka dallime në mes të Komuniteti dhe Unionit dhe 

sipas këtij të fundit Unioni i ri do të jetë organizatë e vetme ku të dy Traktatet trajtojnë 

Unionin Evropian, strukturën dhe funksionimin.
175

 Ndarja në dy Traktatet të Evropës 

është bërë sipas kritereve të funksionimit. Derisa Traktati i (ri) Unionit Evropian 

(“TUE”) përmbante dispozitat e përgjithshme të definimit të Unionit Evropian, Traktati 

mbi Funksionimin e Unionit Evropian (“TFUE”) normon specifikat e institucioneve 

dhe politikave të Unionit. Kjo strukturë dualistë është një përpjekje e shteteve anëtare 

ta ripaketojnë substancën e Traktatit Kushtetues të cilin anëtarët e UE-së kishin 

dështuar ta ratifikojnë.
176
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Kështu Unioni Evropian (i Mastrihtit) si dhe Komuniteti Evropian (i Romës) tashmë 

janë shkrirë në Union Evropian (të Lisbonës). Edhe pse Unioni Evropian nuk është i 

mbështetur në një traktat të vetëm, Traktati i Lisbonës në mënyrë të suksesshme i ka 

shkrirë tri shtyllat e Unionit (të Mastrihtit) dhe sot pas mbi 60 viteve të themelimit ka 

arritur karakterin supranacional në aspekt të normatives dhe vendimmarrjes. Sot Unioni 

Evropian paraqet një objekt kompakt kushtetues. Natyrisht ndryshimet ligjore do të 

vazhdojnë në Union Evropian duke ju përshtatur ndryshimeve sociale.
177

 

 

3. E drejta e UE-së 

 

a. Natyra kushtetuese e të drejtës së UE-së 

 

Sovraniteti i shteteve si koncept në veçanti ai absolut dhe si ide ka krijuar perceptimin 

e mohimit të krejt autoriteteve mbi shtetin.
178

 Kjo qasje edhe ka krijuar ndarjen në mes 

të drejtës nacionale dhe ndërkombëtare në sistemet juridike të botës. Ka mendime së e 

drejta ndërkombëtare nuk është e drejtë reale ngase nuk mund t’i detyroje palët.
179

 

Dominon mendimi së të gjitha marrëdhëniet në mes të shteteve duhet në mënyrë 

vullnetare të krijohen përtej çdo force publike. Kjo e ka penguar kuptimin adekuat të së 

drejtës së Unionit Evropian.
180

 Definimi për federatat dhe konstatimi që ajo paraqet 

vetëm shtetin ka bërë që UE të mos jetë federatë por një lidhje kimike
181

 në mes të së 

drejtës ndërkombëtare dhe nacionale. Në mungesë të teorisë federale përtej shtetit është 

gjetur nocioni inventiv supranacionalizem dhe për Unionin Evropian si sui generis. Në 

fakt fjala sui generis nuk është teori është anti-teori që refuzon ti gjeje të përbashkëtat e 

në fakt teoria do të duhej të gjente të përbashkëtat në mes të etniteteve të ndara.
182

 

Si pasojë ka polarizim konceptual në mes të autoreve së a është federatë apo 

konfederatë. Unioni Evropian nuk është federatë e as konfederate ai përmban 

karakteristikat të dy formave të shteteve dhe paraqet një mixtum compositum.
183

 Unioni 

Evropian është një strukturë e re në mes të drejtës ndërkombëtare dhe nacionale. Për ta 

kuptuar këtë dimension duhet ta shikojmë nga tri aspekte: ai i themelimit të UE që 

përfshin origjinën dhe natyrën e rendit juridik të UE-së, i institucioneve që trajton 

pushtete dhe legjitimitetin e tyre,
184

 si dhe funksional që tregon kompetencat dhe 

zbatimin e tyre.
185
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b. Origjina e rendit juridik të UE-së 

 

UE është pranuar si një organizatë ndërkombëtare. Certifikata e lindjes është traktati 

ndërkombëtar,
186

 themelimi po ashtu ndërkombëtar. Traktatet kanë qenë të ratifikuara 

nga legjislaturat nacionale jo nga popujt e shteteve që d.m.th. janë gjenetikisht traktate 

legjislative jo kushtetuese.
187

 Unioni Evropian ka disa karakteristike si raportet jo 

kontraktuale, supermacia, lidhja me individin për qytetari Evropiane etj.
188

 

Sipas mendimit të shumë autorëve si dhe GjEDNj, forca normative e Unionit Evropian 

nuk është në themelimin normativ të së drejtës ndërkombëtare. Baza themeltare 

normative brenda Unionit Evropian, hipoteza bazë ose norma bazë - themeltare - janë 

Traktatet e UE-së.
189

 Traktatet e UE edh pse të lidhura në forme të një marrëveshje 

ndërkombëtare, megjithatë themelojnë, konstituojnë karakterin Kushtetues të Unionit 

të bazuar në rend dhe ligj”.
190

 

Në Union Evropian shtetet e kanë të humbur atë që definohet si kompetencë-

kompetence që ti përcaktojnë vetes në mënyrë të njëanshme kufizimet e zbatimit të së 

drejtës e \UE-së. Shtetet kanë të drejtë të tërhiqen nga UE sipas TFUE sipas 

procedurave të tyre kushtetuese që nënkupton së mund të kufizojnë veten në zbatim të 

së drejtës së UE-së mënyrë njëanshme por jo në raste tjera.
191

 

 

c. Aspekti funksional 

 

Kompetenca legjislative është e theksuar tek UE. Aspekti ekzekutiv është ende më larg. 

Në kuptim legjislativ që nga themelimi janë paraparë dy instrumente të institucioneve 

që të kenë efekt direkt te individët: rregulloret dhe vendimet. Rregulloret kanë aplikimi 

direkt dhe të përgjithshëm te të gjitha shtetet anëtare
192

 ndërsa vendimet lejojnë që të 

kenë ndikim direkt te personat.
193

 Në kuadër të UE aplikohet edhe një instrument 
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është krej model ndërkombëtar por as nacional por i përzier, sipas rasteve kur përfaqesojnë shtetin, popullin 

e tyre apo atë të evropës. Nesë shikohet mënyra e vensdimmarrjes të këtyre por edhe institucioneve tjera 

mund të vërejme së kemi reflektim të bazave duale të legjitmitetit demokratik të shteteve dhe popujve të 

Evropës”. 
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“ndërkombëtar’ e që janë direktivat, një forme e legjislacionit “jo komplet” dhe 

simbolikisht paraqesin mesin e Evropës “federale”.
194

 Në kuptim të fuqisë ekzekutive 

UE reflekton përmes parimit të supermacisë që nënkupton edhe zbatimin e së drejtës së 

UE por edhe përmes efektit të zbatimit të së drejtës nga organet administrative të 

shteteve si detyrim që të veproj si një etnitet. Kur kjo refuzohet është paraparë 

mundësia që të shtrohet çështja në GJED. Në rastin e zbatimit të zgjidhjeve legjislativë 

ka ndikim parimi i të drejtës ndërkombëtare publike për përgjegjësin shtetërore.
195

 

Themelimi dhe amandamentimi i të drejtës së UE është ndërkombëtar. Por e drejta 

buron nga traktatet kushtetuese dhe paraqet një përzierje në mes të drejtës 

ndërkombëtare dhe asaj nacionale. Definimi si organizatë ka telashe pasi UE nuk ka 

popull, nuk ka kushtetutë, nuk ka kushtetutshmëri. Fenomeni sui generis është definuar 

nga Evropa por është një kategori që nuk bie në domenin e së drejtës së vendit apo 

ndërkombëtare. Si pasojë ka autorë që e quajnë federatë e shteteve.
196

 

 

ç. Kuptimi i të drejtës së UE-së 

 

Teoricienët e së drejtës ndërkombëtare theksojnë së është drejtë e shtetit që të 

përcaktojë marrëdhëniet e së drejtës vendore me të drejtën ndërkombëtare në këtë rast 

edhe të UE-së.
197

 Ekzistojnë dy teori konstitucionale, ajo moniste dhe dualiste. Në 

teorinë moniste, ku bën pjesë edhe Kosova, shtetet e bëjnë të drejtën ndërkombëtare 

pjesë të rendit të tyre juridik. Në këtë rast e drejta ndërkombëtare aplikohet direkt sikur 

e drejta vendore.
198

 Ky është rasti edhe me efektin direkt të së drejtës së Unionit 

Evropian në veçanti me burimet primare dhe rregulloret dhe vendimet si burime 

sekondare. Kur është fjala për direktivat mund të themi së vlen teoria dualiste, sepse 

këto akte trajtohen si e drejtë ndërkombëtare që ka nevojë të ‘transponohet’ dhe 

inkorporohet në sistemin juridik të vendit dhe kështu ka efekt indirekt përmes të drejtës 

vendore.
199

 

Mendimi dualist së të gjitha aktet e së drejtës së UE duhet të inkorporohen në të drejtën 

vendore para së të kenë efekt në sistemin juridik të vendit
200

 nuk është pjesë e pranuar 

nga sistemi juridik i UE dhe as i Kosovës me përjashtim të ngjashmërive që nënkupton 

për direktivat dhe atë deri në afatin e kalimit të kohës së inkorporimit që pastaj fiton 

efekt direkt për çkado të theksohet më vonë. 

Nëse shtetet anëtare shkelin të drejtën Evropianë çështja mund të ngritët vetëm në nivel 

Evropian dhe sipas traktateve kjo mund të ngritët vetëm para GJED
201

 dhe këtë mund 
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ta bëjnë vetëm shtetet ose Komisioni Evropian por jo edhe individët. Sipas TFUE, UE 

është kompetente të miratoj akte juridike të cilat kanë efekt direkt të të gjitha shtetet 

anëtare si dhe theksohet së ka mekanizma gjyqësor që garantojnë aplikimin direkt të së 

drejtës Evropianë nga gjykatat nacionale.
202

 GjED ka hequr çdo dilemë lidhur me 

mendimin dualist lidhur me të drejtën Evropianë në rastin e saj me të rëndësishëm për 

të drejtën evropiane Van Gend en Loos.
203

 Në këtë rast Gjykata ka hequr çdo dileme 

dhe shprehimisht ka theksuar së sistemi juridik Evropian është “sistem i ri juridik”. 

Kështu Gjykata ka konfirmuar pavarësinë e sistemit juridik evropian nga e drejta 

ndërkombëtare klasike. Për dallim nga e drejta ordinare ndërkombëtare, traktatet e UE 

janë më shumë marrëveshjet në mes të shteteve për obligime reciproke në mes të 

shteteve. E gjithë e drejta Evropiane do të aplikohet direkt nga sistemet juridike 

nacionale dhe janë të zbatuara nga gjykatat nacionale përkundër ekzistimit paralel të 

një makinerie ndërkombëtare të zbatimit.
204

 E drejta ndërkombëtare është një 

instrument i shprehjes dhe harmonizimit të interesave të veçanta të shteteve,
205

 që 

përfaqëson një rend specifik normativ, i cili rregullon marrëdhëniet dhe proceset e 

caktuara shoqërore në bashkësinë ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare gjithashtu 

përfshin të drejtën e komuniteteve mbikombëtare, siç është Bashkimi Evropian. 

Megjithëse kjo degë e së drejtës kalon nëpër një proces të vazhdueshëm përmirësimi 

dhe përmes specializimit të degëve të reja të ligjit, në literaturën profesionale njihet si 

fragmentimii së drejtës ndërkombëtare. Një këndvështrim i tillë shpjegohet nga lidhja 

me ligjin e Bashkimit Evropian, domethënë me ligjin komunitar.
206

 

E drejta ndërkombëtare, që nga fillimi i organizimit ndërkombëtar, ballafaqohet me 

problemin e fragmentimit. Një nga urdhrat më të spikatur ligjor që ka origjinën e saj në 

një traktat ndërkombëtar është rendi ligjor komunitar, si një rend i veçantë ligjor me një 

shkallë të lartë të konstitucionalizmit të arritur.
207

 Në këtë drejtim, megjithatë në 

nivelin ligjor ndërkombëtar, e drejta ndërkombëtare në raport me ligjin komunitar, 

megjithatë, ka përparësi, edhe pse është një e drejtë e bazuar në Kartën e Kombeve të 

Bashkuara, e cila është respektuar dhe konfirmuar përmes praktikës së Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë dhe komuniteteve të Komisionit Evropian. UE është një 

organizatë e veçantë ndërkombëtare, e paprecedentë në histori, me një element të 

supranacionalizmit, i cili mundëson procesin e integrimit.
208

 Për të drejtën e UE-së siç 

është ajo e sotmja, traktatet themelore, që është Traktati i Romës,
209

 Traktati i UE-së 
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nga Maastricht,
210

 Amsterdam,
211

 dhe Nice,
212

 vënë theks mbi çështjet institucionale 

dhe politikën e jashtme dhe të sigurisë, deri në Traktatin e Lisbonës që hyri në fuqi në 

dhjetor 2009, e cila thekson parimet e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në BE. 

Sot, Unioni Evropian është një nga organizatat më të fuqishme normative në skenën 

politike botërore.
213

 

 

d. Efekti direkt i së drejtës së UE-së 

 

Individët janë subjekt të së drejtës Evropianë dhe të drejtat individuale dhe obligimet 

munden të derivojnë direkt nga e drejta Evropiane.
214

 Është me rendësi të theksohet se 

e drejta Evropianë është e drejtë e aplikueshme direkt, Unioni Evropian mund po ashtu 

vetë të përcaktojë efektin dhe natyrën të së drejtës Evropianë brenda sistemeve juridike 

nacionale. Aplikimi direkt i së drejtës Evropianë i mundëson UE-së në mënyrë 

centralistë të zhvilloj dy doktrina themeltare të sistemit juridik të UE-së, doktrina e 

efektit direkt dhe doktrina e supermacisë. Duhet të kuptojmë së efekti direkt sipas 

vendimit të Gjykatës nuk nënkupton së e gjithë e drejta e UE do të ketë efekt direkt dhe 

të zbatohet nga gjykatat nacionale, që të zbatohet duhet të jetë i “arsyetuar” që 

nënkupton të jetë i mundshëm të aplikohet nga autoritet publike në raste specifike
215

 

dhe jo të gjitha normat kanë këtë kualitet. 

Koncepti i aplikimit direkt është me i gjere së sa koncepti i efektit direkt. E para i 

referohet efektit të brendshëm të normës Evropianë brenda rendit juridik nacional 

ndërsa e dyta i referohet efektit individual të normës në raste specifike.
216

 Efekti direkt 

kërkon aplikimin direkt, jo e kundërta. Megjithatë, aplikimi direkt i normës vetëm e 

mundëson efektin direkt të jetë i mundur.
217
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dh. Burimet juridike të UE-së
218

 

 

Praktika institucionale e vendimmarrjes në UE ka krijuar një numër të akteve “atipike”. 

Për këtë në nenin 296 të TFUE theksohet se “kur konsiderohet një draft i aktit 

legjislativ, Parlamenti Evropian dhe Këshilli mund të kufizohen nga miratimi i aktit i 

cili nuk është proceduar sipas procedurave relevantë legjislative në fushën e çështjes.” 

Në anën tjetër Neni 288 i TFUE nuk është komplet ngase ka theksuar vetëm 

instrumentet e brendshme të Unionit dhe si burim i katërt detyrues që duhet të listohet 

janë marrëveshjet ndërkombëtare. Për Unionin marrëveshjet nuk janë të detyrueshme 

vetëm për institucionet e UE por edhe për anëtarët e tij.
219

 

Traktate Evropianë si burime primare janë traktate kornizë që përcaktojnë objektivat e 

UE-së parashohin kompetencat dhe procedurat edhe për burimet sekondare, pra këto e 

përbejnë vetëm kurrizin kushtetues të UE-së.
220

 Edhe pse është një kornizë e tillë prapë 

këto traktate mund të jenë objekt i zbatimit direkt, gjë që është afirmuar edhe nga 

GJED.
221

 Sipas qëndrimit të gjykatës e drejta e UE nuk është e drejtë “ordinare” 

ndërkombëtare dhe për këtë vetë mund të jetë e aplikueshme direkt nga sistemet 

juridike nacionale.
222

 Këtu kërkohet që dispozitat e të drejtës të jenë të qarta dhe dhe që 

nuk varen nga ndonjë miratim i së drejtës sekondare.
223

 

 

e. Efekti direkt horizontal dhe vertikal 

 

Kur dispozitat e Traktatit kanë efekt direkt, një individ mund të ngrisë çështje të së 

drejtës Evropianë në gjykata nacionale (ose administrative). Kjo natyrisht do të jetë 

kundër shtetit. Kjo situatë quhet efekti direkt pasi shteti është mbi subjektin. Por kur 

efekti juridik i normës është në mes të palëve private kjo quhet efekt horizontal. Nuk ka 

pasur dilema asnjëherë së Traktati mund të ketë efekt vertikal por a ka efekt horizontal 

duhet të analizohet. Në fakt për GJED efekti horizontal i traktateve asnjëherë nuk është 

vënë në dilemë.
224

 Shumë dispozita të traktateve janë shprehimisht ose në mënyrë 

                                                                                                                                                    
Rekomandimet dhe opinionet nuk do të kenë forcë të detyrushme.Nga ky nen mund të vërehet së janë tri 

instrumente legale të detyrushme, rregulloret, direktivat dhe vendimet dhe dy jotë detyrueshme - 

rekomandimet dhe opinionet. 
217

 Nëse e shikojmë dallimin në mes të vetë instrumenteve legale të detyrueshme mund t’i krahasojmë duke 

parë lidhjen e tyre në efekt direkt ose indirekt në sistemet nacionale juridike. Nga analiza juridike vërehet se 

rregulloret dhe vendimet kanë efekt direkt në sistemet nacionale juridike ndërsa direktivat ndikim indirekt 

në këto sisteme. 
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 Schutze, op. cit. 1, f.81 
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 TFUE, op. cit. 30, Neni 216 (2)  
220

 Schutze, op. cit. 1, f.82 
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 Van Gend & Loos v Netherlands, op.cit. 42. 
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 Traktati i Romës, op. cit. 13, Neni 12. 
223

 Schutze, op. cit. 1, f. 84 
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 TFUE, op. cit. 30, Neni 34; European Court of Justice, Iannelli & Volpi SpA v Ditta Paolo Meroni. 

Reference for a preliminary ruling: Pretura di Milano - Italy. Case 74/76. European Court Reports 1977 -

00557; European Court of Justice, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v 
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having equivalent effect - Distribution of periodicals - Prize competitions - National prohibition. Case C-
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eksplicite të adresuara për shtetet
225

 po ashtu traktate përmbajnë edhe dispozita që 

direkt i adresohen palëve private.
226

 

 

ë.1. E drejta direkte e Unionit 

 

Që nga themelimi i UE traktatet kanë konstatuar dy instrumente që a priori aplikohen 

direkt; rregulloret dhe vendimet. Rregullore
227

 janë akte që aplikohen direkt dhe të 

përgjithshme të të gjitha shtetet anëtare dhe janë dizajnuar si akte legjislative të 

Unionit. Vendimet
228

 fillimisht janë parë si instrumente ekzekutive të Unionit, që 

zbatohen direkt ndaj kujt adresohen.
229

 Të dy instrumentet kanë efekt direkt në sens që 

individët mund të ngrisin çështjen direkt para gjykatave nacionale. 

Aplikimi direkt nënkupton se nuk duhet akt valid nacional për të drejtën Evropianë që 

të ketë efekt brenda sistemit juridik të vendit. Efekti direkt nënkupton aftësinë e 

normës që të zbatohet. Kështu efekti direkt është me i ngushtë së aplikimi direkt. Jo të 

gjitha dispozitat që aplikohen direkt, do të kenë efekt direkt ngase varet gjykata. 

Rregulloret shpesh në mënyrë eksplicite ftojnë për miratimin e implementim të masave 

                                                           
225

 TFUE, op. cit. 30, Neni 157 dhe 34 
226

 TFUE, op. cit. 30, Neni 102 
227

 Shih me shume: Schutze, op.cit, John Pinder, op.cit: ”Rregullorja eshtë Instrument legjislativ siç 

definohet me nenin 288 të TFUE. Rregullorja ka katër karaktesitika: duhet të ketë aplikim të përgjithshëm, 

të jetë e detyrueshme në tërësi, e aplikueshme direkt dhe për të gjitha shtetet anëtare. Rregulloret kanë 

aplikim direkt, qasje me të cilën Traktatet e kanë njohur që nga fillimi çasjen moniste të lidhjes në mes të 

akteve të Unionit dhe sistemeve juridike nacionale. Rregulloret janë automatikisht të detyrueshme brenda 

shteteve anëtare që eshtë karakteristikë që e dallon nga e drejta ndërkombëtare. Kështu Rregulloret janë: 

“burim direkt i të drejtave dhe detyrave ndaj dhe afekton shtetet anetëre apo individë, të cilat janë palë të 

marrëdhenieve legale nën të drejtën Evropiane.” 
228

 Po aty, si dhe Neni 288 (4) i TFEU: “Vendimet i definon duke iu referuar dallimeve me rregullore. Siç 

përcaktohet në këtë nen rrgullorja eshtë e detyrueshme në tëresi dhe ka aplikim direkt, ndërsa për dallim 

nga rregullorja, për vendimet nuk është paraparë që të kenë aplikim të përgjithshëm.Ka dy lloje të 

vendimeve, ato të cilat aplikohen specifikisht te palët të cilave u adresohen dhe vendimet që aplikohen në 

mënyrë të pergjithshme ngase nuk ka ndonjë adresim specifik. Vendimet të adresuara specifikisht janë të 

detyrueshme vetëm te ato palë të cilave u adresohen, qoftë person privat ose shtet anëtar. E drejta Evropiane 

i dallon vendimet që i adresohen individëve dhe ato shteteve. Vendimet individuale janë të ngjashme me 

aktet administrative nacionale dhe parashihet të bëjnë zgjidhje në nje situatë individuale.Vendimet që i 

adresohen palëve privatë, janë obligative vetëm për adresantin. Kjo nuk do të thotë se nuk kanë ndikim 

horizontal edhe te palet tjera. E drejta Evropiane shprehimisht njeh që vendimet e adresuara te një person 

mund të jenë brengë direkte dhe indivduale të tjetrit dhe në ketë situatë personit të tretë i lejohet të sfidojë 

legalitetin e vendimit. Për më shumë sipas I.6.b.1.Vendimet e adresuara ndaj shteteve janë vendime që 

specifikisht aplikohen te adresanti, po ashtu, duke e detyruar shtetin anëtar të adresuar mundet ti japë të 

drejta direkte për individët për çka ka konstatuar edhe GJED-ja. Pra, vendimi i adresuar ndaj shtetit në 

menyrë konsekuente krijon të drejta për qytetarët privatë në rrethana të caktuara. Ndërsa, sipas I.6.1.c. 

definohen Vendimet pa adresantë, të cilat edhe psë nuk janë theksuar qartas në traktate, vendimet pa 

adresant apo sui generis janë berë fenomen kushtetues në Unionin Evropian. Traktati i Lisbonës i ka 

zyrtarizuar në nenin 288 TFUE. Këto vendime janë lëshuar në vend të rregulloreve që të ketë instrument që 

aplikohet direkt, por që nuk kanë efekt direkt.” 
229

 Traktati i Romës, op. cit. 13, Neni 189  
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por edhe kur një gjë e tillë nuk është theksuar në dispozita, është obligim i shteteve që 

të marrin masa për implementim të dispozitave jodirekte.
230

 

 

ë.2. E drejta indirekt e UE-së - Direktivat (Udhëzimet) 

 

Roli i Direktivave-udhëzimeve në të drejtën indirekte të UE-së është i veçantë.Definimi 

dhe roli i direktivave është më ndryshe prej dy burimeve të lartpërmendura. Neni 288 i 

TFUE-së përcakton se direktivat “kanë dy karakteristika, janë të detyrueshme për 

shtetet, jo brenda shteteve”. Duket së nuk kanë aplikim direkt por duhet të 

inkorporohen dhe implementohen përmes legjislacionit nacional. Në këtë aspekt ngjanë 

me të drejtën ndërkombëtare. Këto i detyrojnë vetëm shtetet që u adresohen që d.m.th. 

e humbin aplikimin e përgjithshëm. Aplikimi i përgjithshëm mund të arrihet indirekt 

vetëm përmes legjislaturave nacionale që e transformojnë përmbajtjen Evropiane në 

formë nacionale. Këto janë definuar shpesh si legjislacion indirekt.
231

 

Shtrohet pyetja së a mund të kenë efekt direkt. Sipas interpretimit të GJED-së 

direktivat mund të kenë efekt direkt sikur rregulloret. Efekti direkt vjen në mundësi 

pasi që shteti ka dështuar të implemntojë në mënyrë adekuate direktivën në 

legjislacionin nacional. Kjo nënkupton që direktivat munden direkt ti japin të drejtë 

qytetareve të ngrisin çështje në gjykatat nacionale.
232

 E gjithë kjo mund të vie në 

shprehje pasi që shteti ka dështuar ta implementojë dhe pasi të ketë kaluar afati që i ka 

garantuar shtetit që të realizojë implementimin. Efekti direkt i direktivës në këto raste, 

është vetëm kundër shtetit përkatës, që do të thotë së nuk ka efekt horizontal.
233

 

Mohimin e efektit direkt, përveç Gjykatës ka edhe autorë që e arsyetojnë nga faktet se 

direktivat janë të lidhura me shtetin që i adresohen, që efekti direkt e detyron shtetin të 

implementojë direktivën ose së paku nuk i jep avantazhe në mosimplementim të së 

drejtës Evropiane. Nëse efekti horizontal i jepet edhe direktivave atëherë dallimi me 

rregulloret zhduket.
234

 

Direktivat nuk munden ti obligojnë individët direkt, pasi nuk kanë fuqi implementuese 

dhe nuk kanë efekt horizontal.
235

 Gjykata ka konstatuar së direktiva nuk kanë efekt 
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 Council of the European Union, Council Regulation (EEC) No 797/85 of 12 March 1985 on improving 

the efficiency of agricultural structures; Council of the European Union, Council Regulation (EEC) No 

2328/91 of 15 July 1991 on improving the efficiency of agricultural structures.  
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 Pierre Pescatore, The Doctrine of "Direct Effect": An Infant Disease of Community LawEuropean law 

review 40 (2) (2015): 135-153, f. 177, Shcutze, op.cit, f.45 
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1974 -01337 
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direkt horizontal, por në disa “incidente” kanë gjetur direktivat mund të afektojë 

marrëdhëniet horizontale në mes të palëve private.
236

 

Mund të ketë efekt indirekt përmes të drejtës së UE-së dhe te drejtave nacionale. E 

drejta dhe norma kanë efekti direkt dhe indirekt. GJED-ja ka dhënë mundësi që përmes 

interpretimit të së drejtës së UE-së nga gjykatat nacionale të ketë edhe efekt indirekt.
237

 

 

f. E drejta e jashtme e UE-së - Marrëveshjet ndërkombëtare 

 

Marrëveshjet ndërkombëtare sot janë pjesë e pandashme e bashkëpunimit, por edhe 

ndërvarshmërisë së shteteve, qoftë në aspektin ekonomik, tregtar etj., si instrument 

rregullator i marrëdhënieve, qoftë dypalëshe apo shumëpalëshe. E drejta e UE-së ka 

mbështetur mendimin monist. Neni 216 (2) TFUE thekson se: “Marrëveshjet e 

nënshkruara nga Unioni janë të detyrueshme për institucionet e Unionit dhe të 

anëtareve të tij.” Pra, marrëveshjet ndërkombëtare janë të detyrueshme për sistemin 

juridik të UE-së. GJED-ja ka theksuar se“marrëveshjet ndërkombëtare paraqesin një 

pjesë integrale të sistemit juridik Evropian nga data e hyrjes në fuqi, pa pasur nevojën e 

aktit legjislativ të inkorporimit”.
238

 Këto kanë paraqitur të drejtën e jashtme të UE-së. 

Marrëveshjet ndërkombëtare janë obligative për shtetet anëtare dhe UE-ja i ka trajtuar 

si akte të Institucioneve Evropiane,
239

 që nënkupton se trajtohen si e drejtë Evropianë 

dhe do të jenë direkt të aplikueshme në shtetet anëtare. Këtë e ka mbështetur edhe 

GJED-ja me qëllim të uniformitetit të zbatimit të së drejtës së UE-së si dhe mundësinë 

që të shqyrtohet natyra, qëllimi, shpirti dhe skema e përgjithshme e marrëveshjes.
240
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g. Parimi i Supremacisë 

 

E drejta Evropianë është direkt e aplikueshme në shtetet anëtare dhe për këtë duhet të 

pajtohen shtetet anëtare. Natyrisht efekti direkt krijon mundësinë që edhe të ketë 

konflikt me të drejtën nacionale. Në sistemet juridike që kanë fuqi legjislative, krijojnë 

mundësi për të pasur konflikt. Në këto raste duhet të përcaktohet së si vije deri të 

konflikti dhe si duhet të zgjidhet. Sipas këtij qëllimi edhe mund të definohen çështja 

paraprake dhe supremacia që nënkupton që të vlerësohet së a ka konflikt në mes të 

drejtës nacionale dhe asaj të UE-së, si dhe supremacia që nënkupton së kur ky konflikt 

paraqitet dhe si të zgjidhet. Sipas doktrinës së UE-së, të gjitha dispozita e së drejtës së 

UE-së kanë supremaci përballë të drejtave të shteteve nacionale ndërsa ka mendime së 

disa nga ligjet e shteteve janë përtej supremacisë së drejtës Evropiane.
241

 Supremacia 

dhe efekti direkt janë të ndërlidhura. Përmes supremacisë zbatohet efekti direkt ndërsa 

përmes efektit direkt nuk zbatohet supremacia. 

Mendimet për supremacinë absolute sfidohen me kufizimin e strukturës kushtetuese të 

shteteve. Vizioni i GJED-së për supremacinë e të drejtës Evropianë mbi të drejtën 

nacionale është absolut: “E drejta Evropiane në tërësi mbizotëron mbi tërë të drejtën 

nacionale”.
242

 Kjo vërteton së fuqia e të drejtës Evropianë është valide dhe afekton 

edhe normat më themelore të shteteve anëtare. Në raport me marrëveshjet 

ndërkombëtare të lidhura nga shtetet para së të jenë anëtare të UE-së, GJED-ja ka qasje 

më fleksibile. Neni 351 i TFUE thekson së marrëveshjet e arritura nga shteti para se të 

anëtarësohet, duhet të harmonizohen me rendin juridik të vendit. Ky nen ka lejuar që 

shteti anëtar të implementojë obligimet e veta përballë shtetit të tretë.
243

 Edhe këtu 

Gjykata ka bërë një modifikim
244

 se nuk mund të bëhet derogimi nga ndonjë e drejtë 

fundamentale si parimi i lirisë, demokracisë, të drejtave të njeriut që janë paraparë në 

nenin 2 të TFUE-së, si vlera baze të themelimit të UE-së.
245

 Në raport me marrëveshjet 

e nënshkruara pas vitit 1958 si dhe pas anëtarësimit, GJED-ja ka theksuar së nuk mund 

të vihen në rrezik mundësitë për të renë në konflikt në mes të së drejtës së shtetit anëtar 

dhe atë të UE-së. Kur kemi konflikt atëherë supremacia e së drejtës Evropiane 

nënkupton që e bën të aplikueshme për atë pjesë, por jo nule në tërësi.
246
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4. Raporti i së drejtës Evropiane me të drejtën e Kosovës 

 

Raporti i Kosovës me të drejtën e UE-së është specifik dhe këtu do t’i trajtojmë disa 

aspekte, duke filluar nga nënshkrimi i MSA-së, zbatimi i së drejtës së UE-së direkt nga 

Kushtetuta përmes Konventave dhe instrumenteve ndërkombëtare të pranuara, në 

mënyrë të njëanshme pa qenë anëtare, nga vendimet e Këshillit të Evropës, 

harmonizimi i njëanshme i ligjeve me transpozim të rregulloreve dhe direktivave të 

UE-së dhe respektimi i vendimeve të GJED-së dhe të institucioneve të UE-së, si dhe 

misionet e UE-së në Kosovë, që kanë kompetenca në fushën e drejtësisë. Mosnjohja 

nga pesë shtetet anëtare të UE-së e bën specifike edhe raportin e Kosovës me UE-në, 

qoftë në aspektin juridik apo edhe atë politik. Fokusi i trajtimit tonë është aspekti 

juridik i këtyre raporteve. Në veçanti dilemat për bazën juridike për marrëdhënie në 

mes të Kosovës dhe UE-së si dhe raporteve formale të reciprocitetit për mungesë të 

marrëdhënieve të plota juridike, për shkak të mosnjohjes që ka krijuar një raport 

specifik, jo krejtësisht formal si me shtetet tjera por edhe të heshtur të procesit të 

integrimit të cilat do ti analizojmë në vijim. 

 

5. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (më tutje: MSA) 

 

Kosova që nga viti 1999 ka krijuar raporte juridike me UE-në dhe KE-në, qoftë përmes 

UNMIK-ut, respektivisht shtyllës së IV-të që menaxhohej nga UE-ja, përmes 

misioneve ndërkombëtare të UE-së në Kosovë si EULEX-i, përmes pranimit të 

njëanshëm të akteve që kanë të bëjnë me integrimin në UE-së, e cila që nga takimi i 

Selanikut hapi perspektivën edhe për Kosovën, apo edhe standardeve të UE-së të 

traspozuara në ligjet e Kosovës, por edhe përmes procesit të stabilizim Asocimit, 

dokumenteve, si studimi i fizibiitetit dhe raportet vjetore si ai i progresit dhe një varg 

dokumentesh të nxjerra, qoftë nga institucionet e UE-së ose nga ato të Kosovës. MSA-

ja paraqet themelimin e marrëdhënieve kontraktuale në mes të Kosovës dhe UE-së.
247

 

MS-ja është një traktat ndërkombëtar që e njeh Kosovën si etnitet ligjor dhe politik dhe 

ndër të tjera njeh territorin e Kosovës, ku në nenin 141 theksohet se MSA-ja do të 

implemnetohet në territorin e Kosovës.
248

 

Traktati i Lisbonës ka bërë ndarjen e qartë të kompetencave në mes të UE-së dhe 

shteteve anëtare të UE-së në tri klasifikime: ekskluzive, të ndara dhe suomenetare. 

Sipas Traktatit të Lisbonës në Titullin V, është paraparë cilat traktate ndërkombëtare 

mund të nënshkruhen nga ana e UE-së, ku ndër tjera sipas nenit 218 të Traktatit, 

theksohet së MSA-ja mund të nënshkruhet nga UE-ja. Kështu, MSA-ja në mes të 

Kosovës dhe UE-së është negociuar duke u bazuar në këtë nen. Ky ishte një ndër 

ndryshimet e bëra me Traktatin e Lisbonës, nga i cili rast ka përfituar Kosova ngase në 

Traktatet e mëhershme është kërkuar nënshkrimi dhe ratifikimi nga shtetet veç e veç, 

                                                           
247

 Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Ndërmjet Republikës së Kosovës, në njërën 

anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër, Nr. 05/L-069, 

“Gazeta Zyrtare E Republikës së Kosovës” / Nr. 34 / 01 Dhjetor 2015,  
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 Për një analize të plotë të tekstit të MSA-së shiko http://mei-ks.net/sq/msa 
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gjë që do të krijonte problem juridik në raport me shtet që nuk e kanë njohur Kosovën 

dhe rrjedhimisht edhe nënshkrimi i MSA-së do të ishte i pamundur. Një dispozitë që 

kërkon nënshkrimin dhe ratifikimin nga secili shtet anëtar i UE-së është ende në fuqi 

për rastet e anëtarësimit të shteteve të reja. Kjo është një situatë që kërkon njohjen e 

plotë nga UE-ja, respektivisht nga secili shtet anëtarë i UE-së para anëtarësimit të 

Kosovës.  

Sipas nenit 216 të TL, është theksuar së UE-ja mund të lidh marrëveshje me dy 

kategori: me shtete të treta dhe organizata ndërkombëtare. Sipas një interpretimi të 

thjeshtë juridik MSA-ja me Kosovën i takon marrëveshjeve me shtete të treta. Po ashtu, 

sipas këtij neni, është theksuar së marrëveshjet e negociuara nga UE-ja janë ligjërisht të 

obligueshme dhe të aplikueshme për shtetet anëtarë të UE-së, po ashtu. Përkundër 

marrëdhënieve tjera të Kosovës me UE-në si studimi i fizibilitetit, raporti i progresit, 

deklaratat politike të institucioneve të UE-së, sipas MSA-së edhe UE-ja i jep premtim 

juridik për perspektiven Evropianë të Kosovës. Në anën e Kosovës duhet theksuar së 

MSA-ja paraqet një obligim juridik të hierarkisë së lartë dhe sipas Kushtetutës së 

Kosovës, marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare janë të nivelit të obligimeve 

Kushtetuese edhe me lartë se ligjet vendore. 

Përmbajtja e MSA-së sipas secilit kapitull, anekseve dhe protokolleve është e ngjashme 

me shtete tjera të rajonit që kanë nënshkruar me herët marrëveshje të tilla. Dallimi 

kryesor është së MSA-ja me Kosovën është negociuar nga UE-ja dhe jo me shtete 

anëtare të UE-së, për shkak të shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën. 

Nga aspekti i pikëpamjeve politike, MSA-ja është nënshkruar me një qellim të 

anëtarësimit të plotë të Kosovës në UE dhe vetëm shtete aspiruese nënshkruajnë 

marrëveshje të tilla. 

Duhet të përmendet se MSA-ja është nënshkruar me fusnotë sipas së cilës nuk 

prejudikohet statusi i Kosovës dhe balancon qëndrimin me mendimin e Gjykatës 

Ndërkombëtare të Drejtësisë për Kosovën dhe Rezolutën 1244.
249

 Kjo është bërë me 

qëllim të statisfaksionit të të dy palëve, të shteteve që kanë njohur Kosovën dhe atyre 

që ende nuk e kanë njohur.  

Disa çështje sensitive që janë të ndërlidhura me politikën dhe sigurinë e përbashkët, 

çështjet e armatimit të shkatërrimit në masë dhe që shtetet i ruajnë si kompetenca 

sovrane, janë trajtuar ndryshe ngasë i takojnë ekskluzivisht shteteve anëtarë. Këto 

çështje mund të negociohen me vonë sipas ambientit legal dhe politik të Kosovës me 

këto shtete. Njohja nga pesë shtete anëtarë të UE-së është parakusht dhe në procesin e 

njohjes, plotësimi i obligimeve të dala nga MSA-ja, por edhe aktivitete tjera, si 

marrëveshja ligjërisht e obligueshme me Serbinë mund të ndikojnë në vendimin e 

këtyre shteteve në të ardhmen dhe që është me rendësi që kjo të ndodhë edhe sa i 

përket anëtarësimit të plotë të Kosovës në UE. 
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 Prezantimi i tillë është bërë sipas Marreveshjes së arritur në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. 
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6. Ndikimi i së drejtës Evropiane në sistemin juridik të Kosovës 

 

Sistemi juridik i Kosovës i takon familjes juridike kontinentale, që është bazë dhe me 

dominim në shumicën e sistemeve juridike në Evropë. E drejta e UE-së dhe KE-së ka 

ndikuar në ndërtimin e sistemit juridik të Kosovës si rezultat i aspiratave të vendit për 

anëtarësim në UE dhe KE, si rezultat i administrimit ndërkombëtar,
250

 qoftë UNMIK-ut 

apo misioneve tjera si ICO,
251

 EULEX
252

 që kanë mbikëqyrur ndërtimin e sistemit 

juridik në Kosovë dhe të cilët respektonin standardet e avancuara ndërkombëtare me 

bazë aktet kryesore të OKB-së, UE-së dhe KE-së. Duhet theksuar së në vendet ku 

aspiratat për anëtarësim, por edhe kërkesat për mbështetje politike dhe ekonomike por 

edhe diplomatike, si në rastin e Kosovës, janë të larta atëherë edhe e drejta dhe politika 

e UE-së ka ndikim me të lartë. Si rezultat paraqitet një formë e transpozimit të së 

drejtës dhe standardeve të UE-së në sistemin juridik vendor. Të gjitha ligjet e miratuara 

pas vitit 1999 dhe në veçanti nga institucionet e Kosovës kanë pasur si obligim të 

respektojnë kriteret e UE-së, përkatësisht aquis communitare.
253

 Edhe Zyra e KE-së në 

Kosovë ka dhënë shpesh mendime lidhur me ligjet që nuk kanë përmbushur këtë kriter. 

Ndërsa, ligjet në fushën e rendit dhe ligjit, sistemit gjyqësor, doganave dhe policisë 

janë mbikëqyrur direkt nga përfaqësuesit e EULEXI-it që ishin edhe bashkë-

implementues të këtyre ligjeve nga viti 2008. Po ashtu, duhet theksuar së ligjet bazike 

janë hartuar me ndihmën e eksperteve të huaj, kryesisht Evropianë që kanë pasur për 

bazë ekspertizën e tillë. Një formë tjetër ishte zbatimi direkt i disa instrumenteve 

ndërkombëtare përmes Kushtetutës së Republikës së Kosovës si dhe në ligje të 

caktuara si dhe zbatimi i njëanshëm i standardeve të UE-së nga institucionet e 

Kosovës. Natyrisht ajo që është theksuar më lartë, raporti specifik Kosovë -UE, ka bërë 

që edhe ky segment të jetë specifik. Duhet theksuar së ndikimi me i lartë ka qenë në 

fushën e të drejtave të njeriut, qoftë nga aktet juridike apo praktika gjyqësore, në 

veçanti ato të Këshillit të Evropës të cilat edhe do të jenë objekt trajtimi në veçanti. 

 

7. Të drejtave të njeriut sipas të drejtës së UE-së dhe KE-së dhe ndikimi i tyre në 

sistemin juridik të Kosovës 

 

Sipas UE-së dhe KE-së, të drejtat e njeriut janë vlera universale dhe të pandashme dhe 

në mënyrë aktive angazhohen në promovimin dhe mbrojtjen e tyre brenda kufijve të 

UE-së, ndër tjera edhe përmes angazhimit në marrëdhënie me vendet jo anëtare të UE-

së. Domethënë, të drejtat e njeriut, demokracia dhe sundimi i ligjit janë vlerat 

themelore të Unionit Evropian, të inkorporuara në traktate themeluese, forcuar më tej 

kur UE-ja miratoi Kartën e të Drejtave Themelore në vitin 2000 dhe ripohoi kur Karta 
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 Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 1244 mbi situatën në Kosovë. 10 qershor 1999 
251

 Shih më gjerë, Kuvendi i Kosovës, Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, 

2 shkurt 2007 
252

 Council of the European Union, Council Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of 

Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, 4 February 2008, OJ L 42/92; 
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 Sipas rregullores së punes së Qeverisë çdo projektligj para se të procedohet është kërkuar që të marrë 

pëlqimin nga Ministria e Integrimeve Evropiane se eshtë në perputhje me asquis communitare 
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hyri në fuqi me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës në vitin 2009. Një fuqizim 

juridik i tillë i Konventës në kuadër të UE-së ka mundësuar që Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë dhe gjykatat nacionale të lëvizin drejt një vendimmarrjeje që bazohet në të 

drejtat themelore të njeriut edhe në rastet kur zbatojnë të drejtën e UE-së. GJED-ja ka 

raste kur ka vendosur me ketë qasje.
254

 Ky diskurs i referimit në liritë themelore është 

sugjeruar edhe në kontekstin e akteve juridike të UE-së, edhe pse ka raste të 

direktivave në sferën e së drejtës private ku ka ndodhur e kundërta. Kjo ndodh në 

tensionet që ka e drejta private dhe të drejtat themelore, p.sh. të autonomia e palëve, 

përballë palëve tjera.
255

 Pas Traktatit të Lisbonës qasja interpretuese dhe 

vendimmarrëse ka shkuar në trajektoren e respektimit të të drejtave themelore. Kjo ka 

ndodhur edhe në Kosovë edhe në procesin e hartimit të legjislacionit por edhe në 

zbatimin e tij në shume raste, sidomos tek të drejtat private, si të drejtat familjare, 

pronësore, trashëgimore, detyrimeve etj. 

Në kuadër të UE-së, por edhe të shteteve anëtarë të KE por edhe atyre që aspirojnë 

sikur është rasti i Kosovës marrëdhënia në mes të drejtave themelore të garantuara me 

Kushtetutat kombëtare në njërën anë dhe të Konventës Evropianë për të Drejtat e 

Njeriut. në anën tjetër, është shume sfidues, por edhe vlerësohet në nivel Evropian. Në 

këtë aspekt vendi ynë sa i përket legjislacionit, qëndron plotësisht i harmonizuar.  

Në kuptimin konkret, pranimi i Konventës së UE-së, do të thotë që personat fizikë dhe 

juridikë kanë të drejtë t'i paraqesin Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në 

Strasburg, ankesat kundër vendimeve të UE-së dhe institucioneve të saj. Pranimi do të 

forcojë edhe kredibilitetin e UE-së, pasi qytetarët do të mbrohen në lidhje me aktet e 

UE-së, të ngjashme me mbrojtjen që aktualisht gëzojnë të gjitha Shtetet anëtare. Për më 

tepër, nënshtrimi i sistemit ligjor të UE-së për mbikëqyrjen e jashtme, mund të çojë 

gjithashtu në përmirësimin e qasjes në sistemet e veta ligjore të gjykatave para 

organeve të tjera. Së fundmi, duke pasur parasysh së Unioni Evropian, sipas Kartës të 

të Drejtave Themelore,
256

 konfirmon vlerat e veta, pranimi i saj në Konventën 

Evropianë do të jepte një sinjal të fortë politik, për koherencën e qëndrimeve dhe 
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 European Court of Justice, Roman Angonese v Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.Reference for a 

preliminary ruling: Pretore di Bolzano - Italy.Case C-281/98.Reports of Cases, 2000 I-04139 
255

 M.Schilling, "The Interpretation of European Privatë Law in the Light of Market Freedoms and EU 

Fundamental Rigjts" Mastricht Journal of European and Vomparative law" 15 (2008) 285. Cituar në 
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 Charter of fundamental rights of the European Union (2000/C364/01), www.eoparl.europa.euur. Po 

ashtu, shih: A.Nallbani, Konventa dhe zbatimi i saj ne UE” (doreshkrim) fq.33-35: ” Në këtë pikëpamje, 
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ndërkombëtare nga fragmentimi.Në të vërtetë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, në procesin e vlerësimit të 

ligjshmërisë së rregullores së kontestuar të Këshillit të Bashkimit Europian, vlefshmëria ligjore e të cilit, si 

një akt komunitar, ka të drejtë të vlerësojë sipas nenit 230 të Traktatit themeltarë të KEE-së.Kërkesat për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut filluan të adresohen në Rezolutën nr.1456 të vitit 2003, në kuadrin e 

dispozitës që çdo shtet është i detyruar të koordinojë masat në luftën kundër terrorizmit, me detyrimet e tij 

sipas të drejtës ndërkombëtare dhe në veçanti me të drejtën ndërkombëtare të refugjatëve dhe të drejtës 

humanitare”.  
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koherencën e interesave më të gjera të UE-së.
257

 Formalisht, UE-ja i bashkohet 

Konventës në bazë të Marrëveshjes së Anëtarësimit të përfunduar, në përputhje me 

dispozitat e nenit 218, Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (UFEU).
258

 

Kjo nënkupton së UE-ja ka ngritur një sistem universal dhe efikas për mbrojtën e të 

drejtave të njeriut, i cili ka ndikim edhe në shtete aspiruese, në këtë rast edhe në 

Kosovë. 

Për realizimin e procesit dhe sigurimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut kanë një rol 

të rëndësishëm dhe organizata të tilla, si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në 

Evropë - OSBE.
259

 Kjo organizatë ka pasur një rol të veçantë edhe në Kosovë që nga 

viti 1999, në fushën e rendit dhe ligjit, demokratizmit, të drejtave të njeriut dhe ato të 

minoriteteve.
260

 

 

8. Ndikimi i legjislacionit të UE-së nga fusha e të drejtave të njeriut në Kosovë 

 

Vendet që duan të bashkohen me UE-në, ndër kushtet tjera duhet të respektojnë të 

drejtat e njeriut. Në të vërtetë, të gjitha marrëveshjet me "vendet e treta" që lidhen në 

fushën e bashkëpunimit politik dhe ekonomik përmbajnë një klauzolë që kategorizon të 

drejtat e njeriut, si një element thelbësor në marrëdhëniet ndërmjet palëve. Politika e 

UE-së, kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, përfshin të drejtat civile, politike, 

ekonomike, sociale dhe kulturore, dhe gjithashtu kërkon të promovojë të drejtat e 

grave, fëmijëve, minoriteteve dhe personave të zhvendosur. Në veçanti ato mbështetën 

dhe promovuan të drejtat e njeriut, demokracinë të bazuar në rend dhe ligj, luftën 

kundër torturës, luftën kundër racizmit dhe forma të tjera të diskriminimit. Në këtë 

drejtim UE-ja ka miratuar edhe akte juridike që gjeografikisht i mbulon aktivitetet 

brenda UE-së por edhe në vendet e treta.
261

 Këto akte juridike ndikojnë edhe në 

sistemin juridik të Kosovës, të cilat do ti analizojmë në vijim. Duhet të theksohet së 

përveç traspozimit të tyre në sistemin tonë juridik është bëre edhe pranimi i njëanshëm 

nga ana e Kosovës pa qenë anëtare apo nënshkruese si palë. 
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Training Network - Human Rights and Access to Justice Seminar, (2013), European Judicial Training 
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 Korniza Strategjike dhe Plani i Veprimit për UE, Të Drejtat e Njeriut dhe Demokraci, Luksemburg, 25 
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a. Karta e të Drejtave Themelore të UE-së 

 

Karta e të Drejtave Themelore të Unionit Evropian
262

 (në tekstin e mëtejmë: Karta) 

garanton të drejta të caktuara politike, sociale dhe ekonomike të qytetarëve të Unionit 

Evropian, në nivelin e legjislacionit ndërkombëtar të zbatueshëm në të gjithë territorin. 

Karta, njëra nga tri shtyllat kryesore të saj, ajo e të drejtave të njeriut, është e bazuar në 

Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe është publikuar zyrtarisht nga 

Parlamenti Evropian, Këshilli i Ministrave dhe Komisioni Evropian më 7 dhjetor 

2000.
263

 Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës në vitin 2009, Karta e të Drejtave 

Themelore e UE-së, merr të njëjtën vlerë ligjore si Traktatet e Unionit Evropian. Karta, 

e cila i referohet marrëveshjes është ndryshuar me versionin e dokumentit nga viti 

2000, i cili u shpall solemnisht nga tre institucione në të njëjtën ditë para së të 

nënshkruhej Marrëveshja e Lisbonës.
264

 

Lidhur me mundësinë e kufizimeve të të drejtave të njeriut, neni 52 paragrafi 1 i 

Kartës, e cila i referohet jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

në Strasburg dhe Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg, përmban një 

dispozitë të përgjithshme mbi kufijtë e Kartës dhe kushtet nën të cilat ato mund të 

kufizohet me këtë ligj. Pra, çdo kufizim për gëzimin e të drejtave dhe lirive, të përfshira 

në Kartë duhet të përcaktohet me ligj dhe duhet të respektojë thelbin e këtyre të 

drejtave dhe lirive. Kufizimet duhet të plotësojnë kërkesat e proporcionalitetit dhe do të 

jetë e nevojshme dhe duke u bazuar në mbështetje të interesit të përgjithshëm të njohur 

nga Unioni ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tjera.
265

 Për më tepër, Karta 

rregullon çështjen e mbivendosjes ndërmjet dispozitave ekzistuese të ligjit të KE-së 

dhe dispozitave të reja të Kartës, që përcakton së të drejtat e njohura nga Karta dhe në 

bazë të Traktateve të KE-së ose UE-së, ushtrohen në kushtet dhe fushëveprimin e 

përcaktuar nga këto Traktate.
266

 Megjithatë, Konventa Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, mund të sigurojë një hapësirë më të gjerë të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, 

të cilat mund të tregojnë së kur formulimi i kësaj pjesë të tekstit ka tendencë për të 

shmangur ndonjë nga dallimet e mundshme në interpretimin e dispozitave të 

                                                           
262

 Karta e të Drejtave Themelore të UE-së (‘Karta e UE-së’), (2000 / C364/01), www.eoparl.europa.euur 
263

 A.N. op.cit, fq.55, “Megjithatë, statusi i tij ligjor pas kësaj nuk ishte plotësisht i qëndrueshëm dhe 

prandaj nuk kishtë fuqi ligjore të plotë deri në hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, më 1 dhjetor 2009. 

Sipas Kartës, Bashkimi Evropian duhet të veprojë dhe të nxjerrë ligje në përputhje me Kartën, dhe gjykatat 

do të shfuqizojnë të gjithë dispozitat ligjore që janë në kundërshtim me të. Karta zbatohet vetëm për vendet 

që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe nuk i shtrin kompetencat e UE-së jashtë sferave të marrëveshjeve 

të harmonizuara të Unionit Evropian. Traktati i Lisbonës, i dha forcë edhe në versionin e ndryshuar, duke e 

quajtur atë një dokument i pavarur, dhe jo i inkorporuar në vetë kontratën. Kështu, vendet euro-skeptike 

këmbëngulën në një mënyrë të parashikuar në mënyrë eksplicite, në të cilën mund të përjashtohej zbatimi i 

Kartës në nivel kombëtar”. 
264

 Lukas, Simas “The Protection of Fundamental Rights in the EU Post-Lisbon, Intrnational Relations, 

(2013), http://www.e-ir.info/2013/12/01/the-protection-of-fundamental-rights-post-lisbon/; L. Pech and X. 

Groussot, Fundamental Rights Protection in the EU Post Lisbon Treaty (June 14, 2010). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1628552 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1628552post Lisbon Treaty“, 

European Issues, European Issue n°173http://www.robert-schuman.eu/en/europeanissues/0173-

fundamental-rights-protection-in-the-eu-post-lisbon-treaty 
265

 Karta e UE-së, op.cit. 101, Neni 52 (1)  
266

 Karta e UE-së, op.cit. 101 Neni 52 (2)  

http://www.eoparl.europa.euur/
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formuluara në mënyrë të ngjashme të Kartës dhe KE-s ë dhe UE-së. Edhe sa i përket 

kufizimeve të të drejtave të parapara me Kartë nga ana e interpretimit të Kushtetutave 

të shteteve anëtarë apo vetë akteve të UE-së, theksohet parimi i mbrojtjes nga një gjë e 

tillë.
267

 Po ashtu, theksohet edhe për vetë dispozitat e Kartës.
268

 

 

b. Konventa Evropianë për të Drejtat e Njeriut (KEDNj) ndikimi i saj në sistemin 

juridik të Kosovës 

 

Zbatimi i KEDNj-së nga autoritetet kosovare mbështet pretendimet e qytetarëve dhe 

institucioneve për të respektuar të drejtat e njeriut sipas standardeve të larta dhe 

plotëson pritjet e partnerëve ndërkombëtarë së Kosova ka ndërtuar një sistem ligjor të 

modelit evropian. Me këtë Konventë që shërben si orientim i të drejtave kushtetuese të 

njeriut në Kosovë, përpjekjet e ndërtimit të shtetit të ri do të ndikohen nga një sistem 

më evropian i të drejtave, të cilat kanë marrë njëanshëm karakterin universal. 

Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të qytetarëve në sistemin qeverisës dhe kushtetutë, ka 

qenë një nga qëllimet kryesore institucioneve të Kosovës, por edhe të pranisë së 

bashkësisë ndërkombëtare. Kushtetuta e Kosovës ofron mbrojtje të gjerë për të drejtat e 

njeriut, duke përfshirë të drejtat e pakicave. Një nga mënyrat kryesore për të arritur 

këtë qëllim, është referimi në instrumentet ekzistuese ligjore ndërkombëtare. Nga njëra 

anë, kjo mund të shihet si një trashëgimi e periudhës së administrimit ndërkombëtar 

1999-2008, kur Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në 

Kosovë (UNMIK-u) i dha një pozicion të privilegjuar marrëveshjeve dhe ligjeve 

ndërkombëtare dhe krijoj një ambient politik por edhe të shoqërisë për respektimit dhe 

zbatimit të normave dhe legjislacionit ndërkombëtar në Kosovë. Edhe ambienti i 

Kosovës si shoqëri post-komuniste dhe pas luftës ishte lehtë i ndikueshëm nga vlerat e 

reja dhe heqja dorë e traditës e cila konsiderohej më shumë së nacionale si e ish-

sistemit komunist apo e atij okupues serb. Natyrisht edhe mbështetja e madhe 

ndërkombëtare në arritjen e lirisë dhe vendosja e misioneve ndërkombëtare krijoi 

simpati për këto vlera nga institucionet dhe qytetarët e Kosovës, por edhe ishin 

ndërtues dhe korrektues të sistemit tonë juridik sipas këtyre vlerave. Krejt kësaj 

atmosfere pozitive të pranimit të standardeve të UE-së, në kuadër të sistemit juridik, i 

shtohet si vendimtar edhe orientimi gati koncesual për integrim në UE dhe institucionet 

tjera ndërkombëtare. 

                                                           
267

 Karta e UE-së, op.cit. 101, Neni 53. Vlen të theksohet neni 53 i Kartës është më i përgjithshëm në natyrë 

dhe në disa mënyra të ngjashme me nenin 53 të Konventës, pasi që i referohet jo vetëm aplikimit të 

Konventës, por edhe Kushtetutës kombëtare dhe traktateve ndërkombëtare: Ky nen përcakton se " Asnjë 

dispozitë e kësaj Karte nuk mund të interpretohet si kufizim ose kufizim i të drejtave dhe lirive themelore të 

njeriut, në mënyrën në të cilën ato njihen në fushat e tyre përkatësë nga Ligji i Unionit dhe të së drejtës 

ndërkombëtare, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare, palët e të cilave janë Bashkimi osë të gjitha Shtetet 

Anëtare, Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Kushtetutën e Shteteve 

Anëtare.Shih me gjeresisht A.N.op.cit. 
268

 Karta e UE-së, op.cit. 101, Neni 54. Sipas reputacionit të nenit 17, të Konventës, dispozita përfundimtare 

e Kartës përcakton që asnjë nga dispozitat e Kartës nuk shkakton të drejtën e veprimit, të drejtuar ndaj 

shkatërrimit ose kufizimit të theksuar të të drejtave të përmbajtura në të.  
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Në këtë drejtim inkorporomi i disa traktateve ndërkombëtare në Kushtetutë, ishte një 

mënyrë efektive për t'i bërë dokumentet ligjërisht të detyrueshme në Kosovë, 

pavarësisht faktit se si pasojë e njohjevetë kufizuara ndërkombëtare nga organizatat 

ndërkombëtare, ku Kosova nuk është pranuar në mënyrë formale, qoftë si anëtare apo 

si nënshkruese në marrëveshjet ndërkombëtare shumëpalëshe. 

Integrimi i instrumenteve ndërkombëtare në Kushtetutën e Kosovës ka qenë një hap i 

rëndësishëm për të mbrojtur të drejtat e njeriut në nivel vendi. Këto instrumente janë 

institucionalizuar drejtpërdrejt brenda kushtetutës. Nenet 22, 53 dhe 58 të 

Kushtetutës
269

 përfshijnë një numër marrëveshjesh dhe instrumentesh ndërkombëtare 

për të drejtat e njeriut.
270

 Sidoqoftë, duke marrë parasysh që Kosova nuk është shtet 

anëtar i Kombeve të Bashkuara, Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, këto 

instrumente ndërkombëtare nuk janë gjithmonë të zbatueshme dhe qytetarët tanë nuk 

mund të parashtrojnë ankesa në organet përkatëse. 

Përkushtimi kushtetues i Kosovës ndaj të drejtave të njeriut është i admirueshëm dhe së 

përmbajtja e Nenit 22 për aplikimin e drejtpërdrejtë të tetë marrëveshjeve dhe 

instrumenteve përkatëse ndërkombëtare, tregon një angazhim serioz të Kosovës në 

fushën e të drejtave të njeriut. Sidoqoftë, përkundër qëllimeve qartësisht pozitive në 

lidhje me tetë marrëveshjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, nuk mund të 

anashkalohet që ky zbatim i drejtpërdrejtë nuk pasqyron plotësisht kuadrin ligjor, që 

këto marrëveshje detyrojnë shtetet nënshkruese të këtyre marrëveshjeve. Kjo situatë 

sjell probleme qenësore, sepse qëllimi i këtyre traktateve është krijimi i ambienti 

juridik për qytetaret të realizojnë të drejtat e njeriut si të patjetërsueshme dhe së ato të 

drejta nuk janë më në dispozicion të shteteve, por janë pjesë e të drejtës ndërkombëtare 

që u japin të drejta të drejtpërdrejta individëve. Përderisa Neni 22 i Kushtetues krijon 

një sistem të jashtëm të të drejtave, duke përfshirë edhe të drejtat përkatëse, duke i 

dhënë efekt të detyrueshëm me prioritet një game të gjerë të të drejtave të përfshira në 

sferën ndërkombëtare, kjo është disi e dobësuar nga fakti së këto të drejta do të 

zbatohen, mbrohen dhe interpretohen vetëm nga gjykatësit vendor. Kjo do të thotë, që 

justifikimi vendimtar për traktatet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut - përgjegjësia 

e jashtme e shtetit - nuk është përmbushur. Vështirësitë e integrimit të drejtpërdrejtë të 

TNDNj-ve në kuadrin vendor të Kosovës janë evidentuar shumë herë. Kjo veçanërisht 

në lidhje me marrëdhëniet kushtetuese të Kosovës me Konventën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Për zbatimin e saj nga sistemi gjyqësor në veçanti Gjykata 

Kushtetuese do të shkruhet në vijim. 
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 Kushtetuta e Kosovës, op.cit. 37 
270

 Këto instrumente përfshijnë: Deklarata Universale të të Drejtave të Njeriut (DUDNJ), Konventa 

Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut dhe Protokollet e saj (KEDLNjP), Konventa Ndërkombëtare 

për Çështjet Civile dhe Politike (KNÇCP), Konventa Kornizë të KiE-së për Mbrojtjen e Pakicave 

Kombëtare (FCNM) dhe Konventat e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit Racor (KEGjFDR), dhe për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 

(KEGjFDNG), Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) dhe Konventa kundër Torturës dhe Trajtimit osë 

Ndëshkimit Mizor, Çnjerëzor osë Poshtërues (KKTTNMÇP).  
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9. Ndikimi i jurisprudencës së GjEDNj-së në mbrojtën e të drejtave të njeriut në 

sistemin juridik të Kosovës 

 

Konventa Evropianë dhe Protokollet e saj përbëjnë një akt ligjor të detyrueshëm për të 

gjitha shtetet kontraktuese. Konventa Evropiane dhe protokollet e saj, jo vetëm për të 

shpallur ligjin e të drejtave dhe lirive themeloreve të njeriut, por në vend ka krijuar një 

mekanizëm të veçantë gjyqësor për mbrojtjen e tyre, që është unik në botë dhe lejon 

individët të paraqesin ankesa kundër vendit, nëse ajo mund të konfirmohet së viktima 

ka shkelje të ndonjë prej të drejtave të garantuara nga Konventa dhe Protokollet.  

Një nga parimet themelore ligjore të UE-së është mbrojtja efektive gjyqësore e të 

drejtave që rrjedhin nga Ligji i Unionit Evropian, dhe e drejta e individit për mbrojtje 

gjyqësore efektive dhe të identifikuar në dispozitën e nenit 6 (3) të Konventës. Traktati 

mbi Funksionimin e UE-së, rregullon procedurat për mbrojtjen e këtyre të drejtave. 

Kështu, me dispozitën e 258 TFUE
271

 procedura e përshkruar në të cilën është 

përcaktuar nëse një shtet anëtar nuk përmbush detyrimin e vendosur ndaj tij nga ligji i 

Bashkimit. 

Sistemi i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të cilat veprojnë në 

territorin e Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës, kujdesi i të cilit u krijua nga 

Konventa Evropianë për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, është 

njëri nga sistemiet më të zhvilluara të mbrojtjes gjyqësore ndërkombëtare të karakterit 

rajonal. Ky sistem e vendos individin dhe të drejtat e tij në qendër të vëmendjes. 

Mbrojtja e këtyre të drejtave në këtë sistem arrihet përmes dy mekanizmave: të 

mosmarrëveshjeve ndërkombëtare dhe përmes aplikacioneve individuale. Sistemi i 

mosmarrëveshjeve ndërkombëtare rregullohet me dispozitën e nenit 33 të 

Konventës,
272

 dhe kjo nënkupton që çdo Palë e Lartë Kontraktuese, përmes Sekretarit 

të Përgjithshëm, mund të paraqesë një kërkesë në GjEDNj kundër Shteteve të tjera Palë 

në lidhje me shkeljet e dispozitave të Konventës dhe të Protokolleve shtesë në mënyrë 

që të mbrojë rendin ligjor të përcaktuar nga Konventa Evropiane. Nga ana tjetër, 

sistemi i aplikimeve individuale, i rregulluar me dispozitën e Nenit 34 të Konventës,
273

 

lejon një individ të sfidojë vendimet e qeverive kombëtare për të mbrojtur të drejtat e 

tyre të garantuara nga Konventa. Ky autoritet i një individi përbën një temë të së drejtës 

ndërkombëtare dhe paraqet progres të dukshëm në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të 

                                                           
271

 TFUE, op. cit. 30, Neni 258, thekson se: Nësë Komisioni konsideron së një Shtet Anëtar nuk ka 

përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës, ai do të japë një mendim të arsyetuar, pasi ta ketë lejuar atë shtet 

të japë mendimin e tij. Nësë shteti në fjalë nuk vepron në përputhje me mendimin brenda afatit të caktuar 

nga Komisioni, Komisioni mund t'i referohet Gjykatës së Drejtësisë të Unionit Evropian. 
272

 A.N.o p, cit. fq.44; “Sipas Nenit 33 i KEDNJ-së: ‘Çdo Palë e Lartë Kontraktuesë mund t'i referojë 

Gjykatës çdo shkelje të supozuar të dispozitave të Konventës ose të protokolleve të saj të cilat ajo 

konsideron që do t'i atribuohen çdo Pale tjetër kontraktuese. Gjykata Evropiane e Drejtësisë gjithnjë e më 

shumë po i bën thirrje Kartës në vendimet e saj: numri i vendimeve që do të shpjegohet me Kartën thuajse 

dyfishohet nga viti në vit. Gjithashtu, kur i referohen Gjykatës së Drejtësisë të UE-së për një çështje të 

veçantë, gjykatat kombëtare gjithnjë e më shumë po i referohen Kartës”. 
273

 Po aty, fq.45. “Gjykata mund të marrë ankesa nga çdo person, organizatë joqeveritare osë grup 

personash që pretendojnë të jenë viktima të një shkeljeje të të drejtave të përcaktuara në Konventë ose 

protokollet e saj të bëra nga një prej Palëve të Larta Kontraktuese. Palët e Larta Kontraktuesë marrin 

përsipër të mos ndërhyjnë në asnjë mënyrë me ushtrimin efektiv të kësaj të drejte”. 
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njeriut në përgjithësi. Në këtë mënyrë sigurohen të drejtat e individit në raport me 

shtetin.
274

 

Misioni i mbrojtjes së të drejtave të njeriut iu besua në fillim organeve në kuadër të 

Këshillit të Evropës dhe Gjykatës Evropianë të të Drejtave të Njeriut, Komisionit 

Evropian të të Drejtave të Njeriut dhe Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, 

dhe pas reformës në bazë të miratimit të Protokollit 11 të Konventës, Komisioni për të 

Drejtat e Njeriut pushoi së ekzistuari, ku kompetencat më të gjëra i janë dhënë KEDNJ-

së, ai kishte juridiksion të vendoste për pranueshmërinë e kërkesës, siç ishte vendosur 

më parë nga Komisioni, dhe meritat e çështjes juridike.
275

 Puna e KEDNJ-së me 

autorizime të reja ka filluar më 1 nëntor 1998, me hyrjen në fuqi të protokollit të 

sipërpërmendur. 

Në vijim do ti japim disa sqarime për mënyrën e ngritjes së çështjes para GjEDNj-së 

me qëllim të sqarimeve elementare për qytetarët e Kosovës si njohuri profesionale, por 

mbi të gjitha si procedurë për kohën kur qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi që ti 

drejtohen kësaj gjykate. 

Një individ mund të kërkojnë mbrojtje vetëm për ato të drejta që pretendohet se janë 

shkelur, dhe janë të njohura dhe të garantuara nga Konventa Evropiane ose protokollet 

e saj, ku paraqitja e aplikimit nuk është e nevojshme që aplikanti për shkak të shkeljes 

së një ligji të pësojë dëme, por është e mjaftueshme vetëm të jetë një viktimë e 

shkeljeve të çdo të drejte të përcaktuar në Konventë.
276

 Kërkesa duhet të dorëzohet 

brenda gjashtë muajve nga dita kur, me rastin e çështjes së tij në procedurën e 

brendshme, është marrë vendim përfundimtar, domethënë nga momenti kur aplikuari 

përfiton plotësisht nga të gjitha mjetet juridike vendore, por, para se të apelojë në 

Gjykatën Evropiane, pala duhet shterojë të gjitha mjetet juridike në dispozicion të saj, 

në legjislacionin e saj të brendshëm. Gjykata mund ta pranojë kërkesën edhe nëse nuk 

janë përdorur të gjitha mjetet e brendshme, nëse aplikuesi vërteton së mjetet juridike 

nuk janë të arritshme ose se përdorimi i mjeteve juridike nuk do të ishte i 

përshtatshëm.
277

 I njëjti aplikant nuk mund të paraqitet përsëri para Gjykatës dhe t'i 

referohet të njëjtave fakte.
278

 Gjykata nuk vepron për një kërkesë të vetme, nëse ai 

është paraqitur në një instancë tjetër ndërkombëtare, për t'u shqyrtuar, përveç rasteve 

kur del, që nga momenti kur çështja është marrë në konsideratë në një shkallë tjetër 

ndërkombëtare, janë paraqitur fakte të reja që mund të jenë relevantë për 

vendimmarrjen.
279

 

Një kërkesë që është në kundërshtim me dispozitat e Konventës ose Protokollit të saj, 

shpallet e papranueshme nga Gjykata. Kjo do të thotë se kërkesa pranohet vetëm nëse 

aplikuesi deklaron se i është shkelur një e drejtë që është e njohur në këtë Konventë 
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 United Nations, International Law and Justice, gjendet nëhttp://www.un.org/en/sections/issues-

depth/international-law-and-justice/index.html 
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 Po aty 
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 Neni 34 i KEDNj; Gomien, D., Një Udhëzues i Shkurtër për Konventën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, botimi i tretë, Këshilli i Evropës, 2005. 
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 Neni 35 i KEDNj; Gomien, op.cit. 115 
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 Po aty 
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dhe nëse shkelësi është një shtet ose autoritet nën juridiksionin e atij shteti. Gjykata 

deklaron të papranueshme dhe një kërkesë që është qartazi e pabazuar, d.m.th., kërkesa 

e cila në shikim të parë nuk tregon ndonjë mundësi që një e drejtë është shkelur, ndër të 

tjera, për shkak se palët nuk kanë parashtruar asnjë dëshmi apo për shkak së 

pretendimet e ankuesit, edhe në qoftë së të vërteta, nuk do të jetë në gjendje për t'u 

kualifikuar si një shkelje e disa të drejtave sipas Konventës Evropiane.
280

 

Gjykata Evropianë e të Drejtave të Njeriut ka pësuar një rrugë krejtësisht të njohur nga 

një institucion që fillimisht merrej vetëm me çështjet themelore të mbrojtjes së të 

drejtave të njeriut dhe bënte deklarata deklarative, kryesisht nëse ato kanë shkelur të 

drejtat e një individi të caktuar ose të grupeve të caktuara. Më vonë, Gjykata filloi të 

merret me mbrojtjen individuale dhe kështu, duke zgjeruar gradualisht kompetencën e 

saj, u bë korrektuese për sjelljen e legjislacionit vendas të anëtarëve të Këshillit të 

Evropës. Ajo që sigurisht është e mirë, është fakti se qytetarët e shteteve anëtare mund 

të drejtohen në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Këto rrethana pa dyshim 

ndikojnë në korrigjimin e sjelljes së gjykatave të brendshme, por edhe të autoriteteve të 

tjera shtetërore.
281

 

Për shtetet anëtare është përcaktuar përgjegjësia për shkeljet e dispozitave të caktuara.Kjo 

dispozitë para së gjithash, duhet të garantojë disa të drejta të individit, një shkelje duhet të 

jetë mjaft serioze, dhe se si të bëjnë zgjedhjen e tyre nga gjykatat kombëtare në procesin 

e gjetjes së fakteve dhe vlerësimin e seriozitetit të shkeljes së Ligjit të UE-së. Nga ana 

tjetër, nuk duhet të jetë një lidhje e drejtpërdrejtë shkakësore midis shkeljes së 

detyrimeve të një shteti anëtar dhe dëmin e pësuar nga pala e dëmtuar, pa qenë e 

nevojshme për të provuar qëllimin në trajtim, ose dështimi për të vepruar. Edhe 

përgjegjësia e gjykatave për shkeljen e të drejtës së UE-së është e përcaktuar.
282

 

Një pamundësi e tillë për qytetarët e Kosovës krijon mundësi që sistemi gjyqësor 

vendor dhe i institucioneve tjera të mos shtojnë kujdesin apo edhe të jenë mospërfillës 

apo edhe shkelës të të drejtave të njeriut që parashihen me Konventë. 

Qytetaret në Kosovë, përmes nenit 22.2 të Kushtetutës mund të pretendojnë shkelje për 

të drejtat dhe liritë e përmbajtura në Konventë, si të drejta dhe liri kushtetuese, të cilat 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës gjithashtu i ka pohuar shprehimisht. Megjithatë, ky 

pretendim nuk mund të zgjerohet për të përfshirë jurisprudencën e GjEDNj. Kushtetuta 

e Kosovës i detyron institucionet e Kosovës, duke përfshirë gjykatat e saj, të përdorin 

praktikën gjyqësore të GjEDNj-së si bazë për interpretimin e të drejtave dhe lirive 

kushtetuese të njeriut.
283

 Megjithatë, praktika gjyqësore nuk është drejtpërdrejt efektive 
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shkelje të tillë, dëmi i shkaktuar iu kompensohet"cit.sipas: A.N.op.cit.fq.66 
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garantuara me këtë Kushtetutë, do të interpretohen në përputhje me vendimet gjyqësore të Gjykatës 
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brenda sistemit ligjor të Kosovës. Qytetarët kosovarë gjithashtu nuk mund të 

dërgojnë/adresojnë një rast para Gjykatës së Strasburgut, në rastin kur ata mendojnë së 

të drejtat e tyre janë shkelur nga shteti. Gjithsesi, një person mund të pretendojë së 

interpretimi i një gjykate vendase mbi një të drejtë ose liri ka shkelur Kushtetutën, nëse 

vendimi nuk ka përfshirë një rishikim të përmbajtjes eksplicite të praktikës gjyqësore të 

GjEDNj-së. Për realizim të këtij qëllimi Gjykata Kushtetuese ka zgjeruar aktivitetin në 

kuptim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.  

Disa raste të referuara nga Gjykata Kushtetuese, në lidhje me përdorimin e praktikës 

gjyqësore të GjEDNj-së janë: rastet e vitit 2009, Ibrahimi dhe të tjerët kundër Gjykatës 

Supreme, rasti Kastrati kundër Gjykatës Supreme dhe vendimi i vitit 2010, rasti Bislimi 

kundër MI dhe të tjerëve etj. Një analizë e këtyre rasteve tregon një model të 

qëndrueshëm të interpretimit të nenit 53 të Kushtetutës nga Gjykata.
284

 

Këto raste dhe të tjera, sugjerojnë një prirje apo trend të ndërmarrë nga ana e Gjykatës 

që të konsiderojë praktikën gjyqësore të GjEDNj-së si një mjet për avancimin e 

interpretimit të dispozitave kushtetuese, dhe jo si një detyrim që kërkon respektimin e 

precedentëve të GjEDNj-së. Në mënyrë kritike, Gjykata Kushtetuese, si e vetme, nuk 

është në gjendje të shqyrtojë tërësinë e jurisprudencës së GjEDNj-së, prandaj vetëm 

shqyrton një pjesë të praktikës së saj gjyqësore; kjo është e pamjaftueshme për 

përcaktimin e natyrës së vërtetë të ligjit apo praktikës së GjEDNj-së dhe për një 

rezultat të saktë, bazuar në aplikimin e saj ndaj fakteve.
285

 Derisa Gjykata Kushtetuese 

ka bërë hapa në këtë drejtim, për gjykatat e rregullta nuk mund të pohohet një gjë e tillë 

dhe së mund të jenë raste tepër të rralla. Ky moszbatim i kësaj dispozitë kushtetuese 

vije si rezultat i mungesës së traditës juridike në këtë fushë, e anës teknike të përcjelljes 

permanente të vendimeve, por edhe të mungesës profesionale të gjyqtarëve si edhe 

avokatëve dhe palëve tjera në procedura gjyqësore. 

Në një analize të sistemit gjyqësor dhe mënyrës efektive të zbatimit të Konventës 

Evropianë dhe respektimit të praktikës së GjEDNj-së, mund të vërehet se sistemi 

gjyqësor i Kosovës në fushën e të drejtave të njeriut nuk mund të konsiderohet se 

pasqyron në tërësi qëllimin e Kushtetutës apo edhe të vetë jurisprudencës të GjEDNj-

                                                           
284

 Po ashu, shih rastet: Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 
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së. Praktikisht, kjo minon në masë të madhe të drejtat e njeriut në Kosovë dhe mund të 

çojë në shkelje të pakorrigjuara të të drejtave të individëve. 

Institucioni i Ombudspersonit, mund të luajë një rol në zbatimin e këtij ligji, por 

autoriteti i këtij institucioni është i kufizuar. Sipas hulumtumtimeve, duket qartë së 

kuadri ligjor është i avancuar, por zbatimi praktik mbetet shumë prapa. 

 

10. Raporti juridik i institucioneve të UE-së me Kosovën 

 

Raportet ligjore mes të UE-së si tërësi dhe institucioneve të saj me Kosovën, kanë një 

trajtim të veçantë e jo si shtet sovran dhe i pavarur. Këtu do të trajtohet çështja së a ka 

kjo marrëdhënie bazë të mjaftueshme ligjore për bashkëpunim bilateral, veçanërisht në 

rast të disa marrëveshjeve, përkatësisht procedurat e zhvilluara nga UE-ja si palë dhe 

Kosova në anën tjetër që ka bërë procedurat e ratifikimit si traktate ndërkombëtare, 

duke përfshirë analizat ligjore të aprovimeve të tyre sipas neneve të Kushtetutës, ku 

marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen dhe ku sovraniteti i shtetit transmetohet. 

Gjithashtu, këto forma praktike të bashkëpunimit, që janë krijuar në mungesë të 

vendosjes së marrëdhënieve formale me Kosovën, janë indikatorë i neutralitetit të disa 

organizatave ndërkombëtare drejt statusit të Kosovës, që shpesh manifestohet përmes 

përdorimit të emrit “Kosova*” me fusnotë që tregon ky emërtim është pa paragjykime 

të pozitës së statusit, dhe është në pajtim me UNSCR 1244/1999 dhe opinionit të 

Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
286

 Për më 

tepër, kjo mund të shihet si një mënyrë për të kompensuar mungesën e Kosovës në 

organizatat ndërkombëtare. Si të tilla, këto forma të bashkëpunimeve gjithashtu mund 

të mbushin zbrazëtinë e shkaktuar nga mungesa e njohjes universale e Republikës së 

Kosovës. 

Në këtë aspekt, të neutralitetit, entiteti me i rëndësishëm është pa dyshim misioni i 

UNMIK-ut, që është krijuar në qershor të vitit 1999.
287

 Edhe pse është mision i OKB-

së në kuadër të tij ka qëndruar shtylla e IV e ekonomisë që përfaqësohej nga UE-ja si 

dhe baza juridike e misioneve të UE-së në Kosovë, është Rezoluta 1244, që është e 

njëjtë me atë të UNMIK-ut me modifikimi nga Këshilli i Ministrave të UE-së dhe 

vendimet e institucioneve të Kosovës. Në krahasim me angazhimin e mëhershem, tani 

UNMIK-u ka ndaluar së qenuri tepër aktiv, përveç në veri të Kosovës, ku forcat e ligjit 

nga institucionet e Kosovës gjithmonë kanë qenë të kufizuara. Ka qenë gjithashtu më 

pak e angazhuar në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, në veçanti me 

Interpolin. Në këtë aspekt kryesisht shërben si ndërmjetëse për të lëshuar urdhër arreste 

dhe për të marrë informata në lidhje me autorët e krimit,
288

 si dhe për të bashkëpunuar 
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me shtetet që nuk kanë njohur Kosovën.
289

 Përveç kësaj, Kosova ka një marrëdhënie të 

veçante me UE-në, ku në vitin 2008, kjo e fundit ka dërguar në Kosovë një ndër 

misionet civile me të mëdha që janë realizuar nga UE. EULEX-i ishte themeluar bazuar 

në një marrëveshje të nxjerrë në formë të një shkëmbimi letrash mes Presidentit të 

Kosovës dhe Përfaqësuesit të Lartë të UE-së,
290

 që me pas u ratifikua nga Parlamenti i 

Kosovës dhe nga vendimi i Këshillit të Ministrave të UE-së.
291

 Ky mision ka luajtur një 

rol të veçante në fushën e drejtësisë dhe kishte mandatin të ushtronte fuqi 

ekzekutive,
292

 me theks në gjyqësor, ndjekje penale, polici dhe dogana, dhe 

Departamentin për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë mes 

tjerash.
293

 

Në shtator të vitit 2012, nën supozimin që kapacitetet e autoriteteve gjyqësore ishin 

rritur, EULEX-i u rikonfigurua dhe kompetenca të numërta u transferuan tek autoritetet 

lokale. Sidoqoftë, misioni mbajti kompetencat e përmendura më lartë, duke përfshirë 

ruajtjen e rolit në bashkëpunimin ndërkombëtar gjyqësor me vendet tjera, sidomos ato 

që nuk kanë njohur Kosovën, por, gjithashtu, me organizata ndërkombëtare, në veçanti 

UE-në. Misioni i EULEX-it kishte ushtruar funksionet e lartpërmendura deri në 

qershor të vitit 2014, kur ishte kryer një transfer i gjerë i kompetencave, kështu, duke i 

larguar fuqitë ekzekutive nga EULEX-i dhe duke i lenë kryesisht një rol monitorues, 

mentorues dhe këshillëdhënës në fushën e bashkëpunimit ligjor ndërkombëtar.
294

 

Kompetencat e tilla ishin minimizuar edhe më shumë me përtëritjen e mandatit në vitin 

2016, për 2 vite tjera.
295

 Megjithatë, EULEX-i ushtroi plotësisht kompetenca 

operacionale në sektorin e zbatimit të ligjit brenda territorit në të cilin institucionet e 

Kosovës gëzojnë sovranitet total. EULEX-i gjithashtu luan rol në sigurimin e 

marrëdhënieve dhe qasjes në mekanizma ndërkombëtarë, siç janë Europoli, Eurojusti 

etj., si dhe në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. Këtu, specifikat juridike të 

këtyre marrëdhënieve dhe baza ligjore ku UE-ja i trajton si misione specifike dhe jo si 

të akredituara në një shtet sovran, ndërkohë, Kosova ka vepruar në përputhje me ligjin 

karshi misioneve ndërkombëtare, qoftë duke i pranuar ato apo duke iu dhënë 

kompetenca. Për më shumë shkëmbimi i letrave është trajtuar si traktate ndërkombëtar 
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 UNMIK-u ka luajtur një rol të veçantë, në veçanti në raport me Bosnje e Hercegovinën, Serbinë dhe disa 
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in, i cili ka kryer një sërë aktivitetesh me institucionet lokale. 
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17 shkurt 2008, 8 gusht 2008, 21 prill 2014, dhe 9 dhe 15 korrik 2016 
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së Kosovës”, Nr. 33/2013 
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nga ana e Kosovës, duke i ratifikuar sipas procedurave kushtetuese të nenit 18, që ka të 

bëjë me mënyrën e ratifikimit dhe nenit 20 të Kushtetutës, që theksohet bartja e 

sovranitetit. 

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar me shtete dhe organizata që nuk e kanë njohur 

Kosovën, është bërë përmes EULEX-it në emër të Kosovës. Mëtutje, Zyra e 

Komisionit e UE-së në Kosovë nuk ka cilësinë si në vendet tjera, dhe kufizohet në 

ushtrimin e disa funksioneve, që do të trajtoheshin si pranim i sovranitetit të Kosovës, 

shembull simbolikisht përfaqësuesit e zyrës nuk flasin në Ditën e Pavarësisë apo Ditën 

Kushtetutës së shtetit të Kosovës. Situatë e ngjashme është edhe me me KFOR-in, 

OSBE-në etj., që shfrytëzojnë rezolutën 1244 të KS të OKB-së.
296

 Pra përfaqësuesit e 

UE-së veprojnë në emër të UE-së dhe OKB-së në kuptimin formal juridik. 

Duhet theksuar së në aspektin e raporteve juridike, institucionet e UE-së ruajnë 

neutralitetin përballë statusit të Kosovës, ndërsa në kuptim faktik, sidomos në fushën e 

procesit të integrimeve ka modifikime pozitive në raport me Kosovën, sikur është 

analizuar me herët, por jo në kuptim të plotë të trajtimit si bashkëpunim me një shtet 

sovran dhe të pavarur. 

 

11. Pyetje per diskutim 

 

1. Anëtarësimi në Union Evropian, është një aspiratë e popullit dhe 

institucioneve të Kosovës. Çfarë paraqet për Ju Unioni Evropian?  

2. Një ndër kushtet për anëtarësim në Unionin Evropian, është përafrimi i 

legjislacionit të Kosovës me atë të UE-së. Çfarë vlera paraqet e drejta e UE-

së?  

3. Unioni Evropian është organizatë supranacionale, që ka edhe rendin e tij 

juridik - cila është natyra juridike e kësaj të drejte?  

4. Traktatet janë burime primare kryesore në Unioni Evropian - si është 

procedura e pranimit të këtyre Traktateve nga shtete anëtarë dhe ato aspiruese?  

5. E drejta e UE-së në raste të caktuara mund të jetë në kolizion me atë të vendit. 

Si veprohet në këto raste dhe a ndihmon parimi i supremacisë për këto raste?  

6. Këshilli i Evropës është ndërtuar mbi bazën e nevojës për respektim të të 

drejtave të njeriut. Për këtë qëllim edhe dokumenti bazë i tij është Konventa 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Si respektohet nga Republika e Kosovës ky 

akt juridik?  

7. Kushtetuta e Kosovës përveç parimeve bazë për të drejtat e njeriut në 

kapitullin II të saj, ka paraparë edhe disa Konventa dhe instrumente 

ndërkombëtare, si direkt të zbatueshme. A ndihmon kjo qasje në forcimin e 

trajtimit të të drejtave të njeriut sipas vlerave universale?  

8. Kosova nuk është anëtarë e Këshillit të Evropës dhe si rrjedhojë qytetarët e saj 

nuk kanë mundësi për adresim të qështjeve në GjEDNj. Si veprohet në 
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sistemin juridik të Kosovës, që të respektohen të drejtat e njeriut dhe fryma e 

vendimeve të kësaj gjykate?  

9. Republika e Kosovës ka nënshkruar MSA-në, si marrëveshjen e parë 

kontraktuale në mes të Kosovës dhe UE-së dhe vendeve anëtarë të UE-së. 

Duke u nisur nga fakti i mosnjohjes së Kosovës nga disa shtete anëtarë të UE-

së, a është e dallueshme kjo marrëveshje nga të ngjashmet me vendet tjera?  

10. Kosova ka bashkëpunim juridik me institucionet e UE-së si dhe ka institucione 

të UE-së që veprojnë në Kosovë. Duke marrë parasysh faktin së Kosova nuk 

trajtohet si shtet sovran nga institucionet e UE-së, a shihni pengesa juridike në 

këtë bashkëpunim?  

11. Republika e Kosovës ka inkorporuar në sistemin e vetë juridik një varg 

standardesh të parapara me aktet e UE-së, përmes transpozimit në sistemin 

juridik të brendshëm. A mendoni së ky veprim i njëanshëm ndihmon ndërtimin 

e sistemit juridik, sipas standardeve të UE-së dhe që në procesin e integrimit 

do të jetë ndihmues?  

12. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar me shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, 

është bërë përmes institucioneve ndërkombëtare, si UNMIK-u dhe EULEX-i. 

Si mendoni se ky bashkëpunim duhet të bëhet pas përfundimit të mandatit të 

këtyre institucioneve?  
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Prof. Dr. Hajredin Kuçi (Departamenti Ndërkombëtar) 

E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE NË KOSOVË 

 

1. Hyrje 

 

E Drejta Ndërkombëtare private është degë e aplikueshme e së drejtës në Kosovë dhe 

është e kodifikuar në Aktin e të Drejtës Ndërkombëtare Private (më tutje “ADNP”),
297

 

respektivisht me Ligjin e vitit 1982 për zgjidhjen e konfliktit të ligjeve me dispozita të 

shteteve tjera në marrëdhënie të caktuara.
298

 Ky ligj fillimisht ka qenë si ligj federativ i 

asaj kohe. Pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, në kuadër të ligjeve të 

aplikueshme
299

 përfshihet edhe ky Ligj, i cili ende është në fuqi.
300

 Ndërkohë, në 

Kosovë është duke u proceduar akti i ri për të drejtën ndërkombëtare private.
301

 

Republika e Kosovës hyn në kuadër të shteteve të cilat marrëdhëniet juridike civile me 

element ndërkombëtar, respektivisht fushën e së drejtës ndërkombëtare private, e 

rregullojnë me ligj të veçantë. Ky Ligj është mjaft përfshirës për fushën e së drejtës 

ndërkombëtare private. Ai përmban dispozitat për përcaktimin e së drejtës kompetente 

për çështje statusore, familjare, çështje pronësore, detyrimore, por edhe për çështje 

substanciale të raporteve me element ndërkombëtar, juridiksionin e gjykatave dhe të 

autoriteteve tjera në procedurat ku paraqitet elementi ndërkombëtar dhe, në fund, 

parasheh edhe procedurat për njohjen e vendimeve të huaja gjyqësore.
302

 Në fakt këto 

janë edhe çështjet kryesore, të cilavë e drejta ndërkombëtare private provon t’u jap 

përgjigje në marrëdhëniet juridike civile me element ndërkombëtar.  

Përkundër kësaj gjithpërfshirjeje, jeta juridike ku zhvillohen marrëdhënie juridike 

civile, është më evolutive dhe më dinamike. Për këtë arsye, ka shumë çështje që në 

sistemin juridik të Kosovës janë përfshirë edhe në ligje të veçanta si ai për: familjen,
303

 

pronësinë,
304

 për të drejtat e autorit,
305

 apo për çështje të falimentimit,
306

 për 
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shumë shtete që edhe Ligjin e titullojnë me të njëjtin emër. Edhe Kosova, e influencuar nga ekspertiza ka 

pranuar emertimin, Akt dhe jo Ligj për të drejten ndërkombëtare private. 
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nxjerrë Ligji për rregullimin e konfliktit të ligjeve me dispozita të huaja në marrëdhënie të caktuara, 

15.7.1982. “Gazeta zyrtare e ish- Republikes Federative të Jugosllavisë”, SL SFRJ, 43/82 dhe 72/82 
299
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procedurën përmbaruese
307

 e çështje tjera të cilat do ti trajtojmë si çështje specifike në 

këtë kapitull. 

Në raport me obligimet ndërkombëtare, Kosova ende nuk është shtet anëtar i Unionit 

Evropian për të pranuar efektin direkt dhe supremacinë e atyre burimeve juridike por 

disa nga ato burime, në veçanti disa udhëzime nga fusha e së drejtës evropiane private 

janë traspozuar në kuadër të sistemit juridik të vendit. Në legjislacionin e pasluftës, në 

veçanti të pas-pavarësisë, është shprehur gatishmëria për të harmonizuar legjislacionin 

me aquis communitare,
308

 duke pranuar kështu burime të Unionit Evropian, që do në të 

ardhmen do të jenë dispozita të aplikueshme në sistemin juridik të Kosovës. Po ashtu 

sipas Kushtetutës së Kosovës disa konventa janë të pranuara për zbatim direkt në 

sistemin juridik të Kosovës (më tutje “vendorë”).
309

 Duhet theksuar së Kosova është 

pjesë e disa konventave ndërkombëtare bilaterale nga fusha e të drejtës ndërkombëtare 

private të cilat tanimë janë shndërruar si burime të brendshme si dhe është anëtare (jo e 

plotë) e Konferencës së Hagës për të drejtën ndërkombëtarë private,
310

 duke 

internalizuar kështu shumë akte të përpiluara nga ajo Konferencë.
311

 Kur të drejtat e 

tilla ndërlidhen me të drejtat e njeriut atëherë zbatimi indirekt respektivisht interpretimi 

i tyre do të jetë në harmoni me vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.
312
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 Shih Neni 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, K-09042008 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, 9 Prill 2008) (më tutje “Kushtetuta e Kosovës”)  
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 Republika e Kosovës është palë e ndërlidhur e Konferencës, si pasojë e ratifikimit të konventave të 
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 Statusi i aplikueshmërisë së Konventave tëkësaj Konference në Kosovë nuk është krejtësisht i qartë për 
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Në këtë kapitull do të trajtohen aspektet e përcaktimit të së drejtës kompetente, të 

juridiksionit për marrëdhëniet ndërkombëtare me element ndërkombëtar si dhe 

shmangiet nga këto norma. Gjithashtu, ky kapitull trajton edhe mënyrat e rregullimit të 

këtyre çështjeve në të drejtën ndërkombëtare private dhe në veçanti po ashtu janë në 

Kosovë. Njohja dhe përmbarimi i vendimeve të huaja është pjesë e këtij punimi. Duhet 

theksuar së trajtimi i këtyre çështjeve është bërë në aspekt teorik, por më i theksuar 

është aspekti praktik i zgjidhjeve të parapara me Ligjin e konfliktit të ligjeve, por edhe 

me ligje të veçanta të cilat lexuesi dhe të interesuarit tjerë mund t’i gjejnë sipas ligjeve 

të aplikueshme vendore. Për arsye të kufizimeve në vëllim të punimeve, trajtimi është 

bazik dhe fokusohet në institutet që kanë rëndësi themelore në të drejtën 

ndërkombëtare private në Kosovë.  

 

2. Historik i shkurtër i së Drejtës Ndërkombëtare Private në Kosovë 

 

Normat e konfliktit të ligjeve janë bërë aktuale që nga momenti i krijimit të dy rendeve 

juridike, përkatësisht dy shteteve sovrane të së drejtës, në varësi të zhvillimeve 

historike. Varësisht nga ndryshimet politike dhe ekonomike në Kosovë, janë përcaktuar 

edhe dispozitat e të drejtës ndërkombëtare private. Kështu, kjo lëmi është rregulluar 

sipas statusit që ka pasur Kosova, respektivisht të regjimeve juridike që kanë sunduar 

në Kosovë, që nga vitet e para Luftës së Dytë Botërore, pastaj në mënyrë më të 

theksuar pas kësaj lufte dhe në veçanti pas kodifikimit të saj në ish Jugosllavi, 

respektivisht nga viti 1982, si dhe në kohën e okupimit klasik 1989-1999.  

Në fokus të këtij kapitulli janë kryesisht çështjet e kësaj fushe në kohën e rregullimit të 

mëvetësishëm, në veçanti pas çlirimit dhe pas pavarësisë së Kosovës dhe të gjendjes 

aktuale juridike në këtë lëmi sot. Ndryshimet e kohëve të fundit në botë, posaçërisht në 

atë pjesë ku për disa vite dominoi regjimi komunist, përfshirë Kosovën, kanë krijuar 

mundësi të reja për njerëz dhe tërë njerëzimin. Kolapsi i komunizmit ishte një proces i 

vështirë që nuk kaloi pa pasoja, por edhe që hapi mundësi të reja për qarkullimin të lirë 

të njerëzve, kapitalit, shërbimeve dhe mallrave. Gjatë këtyre lëvizjeve, krijohen 

mundësi për integrime, jo vetëm shtetërore dhe kombëtare, por edhe raporte njerëzore. 

Minimizimi i dallimeve racore, relaksimi i atyre religjioze etj., ka krijuar mundësinë që 

njerëzit nga vende dhe shtete të ndryshme, të racave dhe religjioneve të ndryshme të 

krijojnë marrëdhënie juridike civile, me element ndërkombëtar. Padyshim së individi 

dhe të drejtat e tij janë parësore dhe për këtë vazhdimisht gjatë historisë juridike të 

Kosovës, janë krijuar mundësi për bartjen e të drejtave të fituara në shtetin e tij, 

krijimin e të drejtave të reja juridike civile apo ndryshimin e tyre, me mundësi dhe 

mënyrë përafërsisht të njëjtë për qytetarët e vendit dhe të huaj dhe krijimin e 

marrëdhënieve juridike civile. 

Çështja e rregullimit normativ të së Drejtës Ndërkombëtare Private gjatë tërë historisë 

së themelimit si degë e veçantë e së drejtës, paraqet një problem të veçantë kudo në 

botë, edhe në Kosove, sidomos në atë se a duhet të përfshihen këto marrëdhënie 

juridike civile me element ndërkombëtar në një tërësi, në ligj apo në formë të ndryshme 
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nga shteti në shtet. Ashtu sikur u theksua në kemi një Ligj të veçantë për fushën e të 

drejtës ndërkombëtare private, por kjo lëmi është e përfshirë edhe në disa ligje tjera. 

Në shumë shtete të Evropës, normat kolizive janë të natyrës imperative që janë 

shprehur në mënyrë eksplicite në kodifikimet e tyre, duke trajtuar njëkohësisht edhe 

domosdoshmërinë e harmonizimit të këtyre normave kolizive me konventa të veçanta 

në mes të shteteve, sidomos në kuadër të organizatave regjionale apo tjera. 

Në sistemin e ish Jugosllavisë komuniste, ku bënte pjese edhe Kosova, ka ekzistuar 

konflikti i dyfishtë i ligjeve, konflikti ndërkombëtar dhe interlokal - i brendshëm i 

ligjeve, që ka sjellë deri të situata të pamundshme në praktikë. Këto dy forma të 

konfliktit të ligjeve në ish -Jugosllavi janë trajtuar me të njëjtën qasje, për sa i përket 

ndryshimeve që ekzistojnë në mes të këtyre dy konflikteve të ligjeve edhe në atë shtet, 

duke qenë pjesë e rregullimit të dispozitave federale në atë kohë. Në vendin tonë, në 

kuptimin formal juridik, që nga viti 1999, ekziston vetëm konflikti ndërkombëtar i 

ligjeve ngase sistemi ynë juridik është unik.
313

 

 

3. Burimet e së drejtës ndërkombëtare private
314

 

 

Ligji është burimi kryesor i të drejtës ndërkombëtare private në Kosovë. Ashtu sikur u 

theksua në kemi të kodifikuar këtë fushë të së drejtës me ligj të veçantë, Ligjin për 

Konfliktin e Ligjeve, të miratuar në vitin 1982 në ish-Jugosllavi. Megjithatë, së shpejti, 

Kosova do të këtë ligj të ri që rregullon këtë fushë.  

Përveç Ligjit të veçantë për të Drejtën Ndërkombëtare Private, disa aspekte të kësaj 

fushe mund të rregullohen edhe me ligje tjera specifike, të cilat kanë përfshirë edhe 

marrëdhëniet juridike civile me element ndërkombëtar. Traktatet ndërkombëtare janë 

burime të së drejtës ndërkombëtare private.
315

 Kosova është palë në disa traktateve 

ndërkombëtare bilaterale ose multilaterale nga fusha e së drejtës civile, duke filluar nga 

konventat e Konferencës së Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare Private dhe një listë 

më të gjatë të këtyre konventave të cilat po ashtu përfshijnë fushat e çështjeve 

konsullore, konventa për ndihmë juridike, ku përfshihen çështjet civile, për çështje 

afariste, për njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të huaja gjyqësore, konventa për 

legalizimin e dokumenteve të huaja si dhe cautio iudicatum solvi, për mbrojtje të 

investimeve të huaja, për qasje në dokumente, shkëmbim të informatave etj.
316

 Këtu 

hyjnë edhe konventat multilaterale si Marrëveshja e Evropës Qendrore për Tregti të 

                                                           
313

 Ndërsa në kodifikimin e brendshëm në ish- Jugosllavi është nxjerrë Ligji për rregullimin e konfliktit të 

ligjeve dhe kompetencave në marrëdhëniet statusore, familjare dhe trashëgimore, i vitit 1979, i cili është 

Ligji i vetëm që i është kushtuar konfliktit të brendshëm të ligjeve. Ky ligj tanimë nuk ka aplikim në 

Kosovë. 
314

 Daniel Gutmann, E drejta ndërkombëtare private, botimi i VI. Përkthyer. (Tiranë: Papirus, 2015), 22-30. 
315

 Louwrens R. Kiestra, The impact of the European Convention on Human Rights on Private International 

Law (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2014), 19.  
316

 Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, Lista e Marrëveshjeve Ndërkombëtare. E 

disponueshme në: http://www.mfa-ks.net/ministria/541/marrveshjet-ndrkombtare/541 

http://www.mfa-ks.net/ministria/541/marrveshjet-ndrkombtare/541
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Lirë (CEFTA) apo Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, përkatësisht pjesët që prekin 

fushën civile.
317

 

 

3.1. E drejta - case law (praktika gjyqësore)
318

 

 

Parimi i legalitetit është një ndër parimet bazë i së drejtës Kushtetuese në vendin tonë. 

Njëra nga efektet e këtij parimi është, obligimet nuk krijohen nga precedentët, pra 

vendimet paraprake të gjykatave nuk janë të njohura si burime të së drejtës 

dhe gjykatat nuk janë të obliguara ti zbatojnë. Nëse e shohim në aspekt praktik, 

megjithatë, praktika gjyqësore luan një rol me rëndësi ngase qëllimi i sigurisë juridike 

dhe njëllojshmërisë së vendimeve njihen si vlerë në sistemet juridike.
319

 Nëse e 

lexojmë ligjin për Gjykatat do të shohim së Gjykata Supreme e ka autoritetin 'që të 

marrë qëndrime juridike, që të sigurojë zbatimin e njëllojtë të zbatimit të ligjit".
320

 Ky 

qëllim dhe dëshira e gjykatave të nivelit më të ulët që të përcjellë vendimet e gjykatës 

më të lartë krijon mundësinë që ata ti referohen rasteve përafërsisht sikur në vendet që 

zbatojnë ‘case law’ apo praktikën gjyqësore si ligj. Në kohën moderne të dinamikës së 

zhvillimit të marrëdhënieve juridike civile me element të huaj, kur fusha e së drejtës në 

këtë fushë ka zbrazëtira dhe kur dihet praktika jo shumë e madhe e gjyqtarëve në 

fushën e drejtës ndërkombëtare private, rritet rëndësia e unifikimit nga Gjykata 

Supreme, respektivisht të marrjes model nga gjykatat e nivelit më të ulët që në praktikë 

nënkupton zbatim të përafërt si të case law.  

 

3.2. E drejta zakonore 

 

"Zakonet" janë burime indirekte të së drejtës dhe do të kenë fuqi obliguese për palët 

dhe gjykatat në çështjet ndërkombëtare civile dhe afariste, vetëm nëse parashihet nga 

ligji.
321

 ADNP-ja nuk parasheh ndonjë reference për të drejtën zakonore. Zakonet 

parashihen te kontratat, deliktet dhe e drejta afariste dhe rrallë të e drejta familjare, 

pronësore dhe trashëgimore. Këto fusha mund të krijohen edhe me element 

ndërkombëtar ku mund të vijë në shprehje përdorimi i zakonit si burim.
322

 

 

                                                           
317

 Marrëveshja e Evropës Qendrore për Tregti të Lirë (CEFTA), PRS-Marr.Ks-CEFTA-MARR-ND, 

“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 8.8.2018; Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim 

Asociimit Ndërmjet Republikës Së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit 

Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër. Nr. 05/L-069, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 

1.12.2015)  
318

 Kiestra, op. cit.18, 96-100  
319

 Shih, për shembull, vendimet e gjykatave në Serbi, Vendimet e Gjykatës Ekonomike të Apelit, Nr. Pž. 

10343/2011, me datë 18.1.2012; vendimi Pž. 715/2013 me datë 30.1.2013; vendimi Pž. 5136/2011 (1) me 

datë 22.6.2011 të botuara në formën e Buletineve dhe të qasshme online përmes www.paragraf.rs.  
320

 Ligji për Gjykatat, Nr. 03/L-199. (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 24.8.2010), Nr. 79/2010  
321

 Maja Stanivuković and Mirko Živković, “Serbia”, Kluwer Encyclopedia of Private International Law, 

2009. 
322

 Ka raste të shpeshta për këtë çështje në vecanti edhe te çështjet e Tribunaleve të Arbitrazhit që 

shqyrtojnë aspektet kontraktuese, ku mund të parashihet të zbatohen zakonet e tregtisë qe mund të 

aplikohen te trasaksionet etj. 
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3.3. E drejta ndërkombëtare publike 

 

Se a mundet e drejta ndërkombëtare publike të jetë burim i së drejtës ndërkombëtare 

private, ka mendime të ndryshme ndër autorë.
323

 Nëse a analizojmë sistemin kushtetues 

vendor, përgjigjja mund të jetë pozitive. Sipas Kushtetutës së Kosovës, përveç 

traktateve të ratifikuara, theksohet se edhe parimet e përgjithshme të pranuara të së 

drejtës ndërkombëtare janë pjesë e rendit juridik vendor dhe mund të zbatohen 

direkt"... po ashtu theksohet se kur e drejta vendore bie ndesh me atë ndërkombëtare, 

atëherë para saj vlenë ajo ndërkombëtare.
324

 Edhe te burimet e gjykatave thuhet së 

gjykatat janë të lira të vendosin dhe punojnë në bazë të këtyre parimeve. Nuk ka ndonjë 

dispozitë që në mënyrë direkt e rregullon këtë çështje, por nëse analizojmë, p.sh. 

trajtimin e rasteve të personave me imunitet diplomatik, e drejta ndërkombëtare do të 

aplikohet. Ius cogens dhe parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare publike 

përbejnë pjesën integrale të rendit juridik nacional dhe shteti është i obliguar, jo vetëm 

të mbrojë parimet themelore të lex fori por edhe nevojën të mbrojë dispozitat ius coges 

gjithashtu.
325

 Këto duhet t’i respektojë edhe gjatë hartimit të akteve për të drejtën 

ndërkombëtare private po ashtu. Pra mund të themi së paraqitet si burim subsidiar i të 

drejtës ndërkombëtare private.  

Doktrina nuk paraqitet si burim juridik për të drejtën ndërkombëtare private, por nëse 

analizojmë mendimet e juristeve dhe ekspertëve të tjerë, në gjykata kanë ndikim dhe në 

veçanti në interpretimin e konventave dhe në hartimin e akteve të kësaj fushe, mund të 

vërejmë se ekspertiza e tyre ka ndikim dhe mendimet e tyre krijojnë edhe mundësi për 

institute të reja në këtë fushë. Në kuptim formal nuk mund të themi së është burim 

juridik i së drejtës ndërkombëtare private. 

 

4. Përcaktimi i të drejtës kompetente 

 

Problemi i konfliktit të ligjeve
326

 lind nga vetë gjendja faktike që është e lidhur me më 

shumë vende të botës moderne. Lëvizja e individëve, familjeve nga një vend në tjetrin 

                                                           
323

 S. Stojkovia, ‘Razmatranja o medunarodnim elementima u mednarodnom privatnom pravu’ 

Jugoslovenska revija za meIunarodno pravo VI, No. 3 (1959), 355.  
324

 Kushtetuta e Kosovës, op.cit. 12, Neni 19.  
325

 M. Rockomanovia, Javni poredak u meIunarodnom privatnom pravu (Politikat Publike në të Drejtën 

Ndërkombëtare Private), (Nie, Institut za pravna i drustvena istragivanja Pravnog fakulteta u Nisu, 1988), 

15. cituar në M. Jezdia, ‘Principi Povelje Ujedinjenih nacija i medunarodno privatno pravo’ (Parimet e 

Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe E Drejta Ndërkombëtare Private) V Jugoslovenska revija za 

meIunarodno. 
326

 Në gjuhën shqipe mund të përdoret terminologjia si: ‘Konflikt i ligjeve’, ‘Kolizion i ligjeve‘ konflikti i 

ligjeve’ dhe ‘e drejta ndërkombëtare private’. Kështu në Francë ‘droit internacional prive’ është më e gjerë 

së sa në konceptin anglez, në të drejtën franceze përfshihet fitimi dhe humbja e shtetësisë së shtetasve 

francezë, të drejtat dhe obligimet e të huajve në Francë, ndërsa ‘conflict de lois’ është konfirmuar e drejta 

kompetente për juridiksionin direkt dhe vendimet e huaja gjyqësore. Në SHBA, emërtohet ‘conflict of laws’ 

që zakonisht përfshinë implikimet e rasteve në mes të shteteve simotra brenda SHBA-ve, ndërsa ‘E Drejta 

Ndërkombëtare e’, ‘Ndeshje e ligjeve’. Në këtë punim do të përdorim nocionin Konflikt i ligjeve, që në fakt 

paraqet trajtimin e dispozitave juridike, të cilat rregullojnë raportet juridike-civile me element ndërkombëtar 

që nuk kanë rënë në kontakt me organin e sovranitetit të huaj. Pra, dispozita që rregullojnë raportet konkrete 

juridike civile me element ndërkombëtar duke përcaktuar të drejtën kompetente, në sistemet juridike të 
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për qëllime të ndryshme, qoftë turistike, ekonomike, politike etj., tanimë është bërë 

dukuri. Nga kjo shihet së ekzistimi i konfliktit të ligjeve është normal, nga vetë 

ekzistenca e një numri të madh të shteteve dhe krijimi i marrëdhënieve juridike civile 

me element ndërkombëtar. 

Në rastin e konflikteve të ligjeve, ndoshta më shumë se në fusha tjera të së drejtës, ai 

nuk mund të kuptohet si e drejtë pa e kuptuar atë edhe në teori.
327

 Studimi i kësaj fushe 

të së drejtës qëndron në transaksionet në të cilat kanë implikim juridik, që përfshinë më 

shumë së një sovranitet.
328

 Ky definim, natyrisht është cirkular pasi nuk është e mundur 

të dihet implikimi juridik i një problemi derisa t’i dimë rregullat të cilat duhet të 

aplikohen tek çështja e caktuar. Megjithatë, ndjenja e përmbajtjes së të Konfliktet e 

ligjeve në përgjithësi ngritin çështjet e kontesteve jo-penale, të cilat janë të shembujve 

dhe të natyrave të ndryshme, që aplikojnë dispozita infleksibile dhe çështja si zakonisht 

zgjidhet duke u imponuar nga juridiksioni. Kjo trajton shembujt e çështjeve të njëjta në 

kuadër të dallimeve të shteteve. Brenda kësaj kategorie problemet shtrohen 

drejtpërdrejt më shumë te rastet që na ka mësuar teoria, kur jemi në fushën e 

përgjithshme të problemeve të tilla.
329

 

Detyrë kryesore e normave kolizive është të përcaktojnë zgjidhjen për dilemën me të 

cilën janë ballafaquar arbitrit apo gjykatësit në shtetet e ndryshme, duke vërtetuar se 

cila është e drejta kompetente. Kjo dilemë zgjidhet në atë mënyrë që në mes të shumë 

pikave kontaktuese të cilat i ka marrëdhënia konkrete juridike civile me element 

ndërkombëtar, zgjidhet njëra më relevante vendimtare, e cila e udhëzon organin 

kompetent
330

për të zbatuar të drejtën kompetente. Në mesin e shumë pikave zgjidhet 

një. 

Në numrin më të madh të shteteve që përqafojnë sistemin kontinental në Evropë, 

normat kolizive janë të natyrës imperative dhe kjo është e shprehur në mënyrë 

eksplicite në shumë kodifikime nacionale të tyre.
331

 Normat e së Drejtës 

Ndërkombëtare Private në Kosovë, po ashtu edhe normat kolizive në burime të tjera, 

janë formuluar si dispozita imperative. Kjo do të thotë së gjykatat janë të obliguara që 

të aplikojnë normat kolizive sipas detyrës zyrtare, dhe po ashtu janë të obliguara të 

                                                                                                                                                    
shteteve të ndryshme është ndarë sfera në terminologjinë ‘konflikti i ligjeve’ dhe ‘e drejta ndërkombëtare 

private. 
327

 James Fawcett dhe Janeen M. Carruthers, Cheshire, North and Fawcett International Private Law, 

botimi 14. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 7 
328

 Dominik Buro dhe Horacia Muir Vt, E Drejta Ndërkombëtare Private, Vëllimi I dhe Vëllimi II. Pjesa e 

Përgjithshme dhe Pjesa e veçantë. Përkthyer. (Shkup: Ars Lamina Shpk, 2012), 34-36 
329

 William M. Richman dhe William L. Reynolds, Understanding Conflict of Laws (Lexis Nexis Matthew 

Bender, 2002), 11 
330

 Në terminologjinë që përdoret në të Drejtën Ndërkombëtare Private zakonisht identifikimin e organit i 

cili shqyrton çështjet në rastet me element ndërkombëtar shfrytëzohet nocioni latin për gjyqe-forum, pa 

marrë parasysh se a është fjala në rastin konkret për gjyq, arbitrazh, organe administrative siç janë ofiqari, 

organi i kujdestarisë, noteri apo diç tjetër. 
331

 Shih: Nenet 2-4 të Ligjit mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private të Austrisë të vitit 1978; Neni 14 i Ligjit 

mbi reformën e sistemit italian mbi të Drejtën Ndërkombëtar Private të vitit 1995; Neni 23 i Ligjit Civil të 

Portugalisë të vitit 1966; Neni 1 dhe 7 të Ligjit mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private të Polonisë të vitit 

1965; Nenet 6-7 të Ligjit mbi rregullimin e të Drejtës Ndërkombëtare Private të Rumanisë të vitit 1992; 

neni 53 i Ligjit mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private të Çekisë të vitit 1963, me ndryshime dhe plotësime 

në vitin 1992; Neni 16 i Ligjit Federal të së Drejtës Ndërkombëtare Private të Zvicrës të vitit 1987 etj.  
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zbatojnë edhe të drejtat e huaja, nëse faktet vendimtare dërgojnë në rendin e huaj 

juridik.
332

 Duhet theksuar se në praktikë ende ka vështirësi në aplikimin e këtij parimi. 

Për shumë gjyqtarë ende nuk është e qartë çështja e problemit të shfaqjes së elementit 

ndërkombëtar në ndonjë rast konkret dhe shpesh i ikin zbatimit në bazë të këtij parimi, 

me përjashtim kur palët janë të interesuara, nga interesi i tyre për zbatimin e të drejtës 

kompetente sipas normës kolizive të marrëdhënia juridike civile me element 

ndërkombëtar.
333

 

Ashtu si normat tjera edhe këto norma kolizive harmonizohen me konventa të veçanta 

në mes të shteteve, sidomos në kuadër të Unionit Evropian,
334

 përmes konventave, por 

edhe akteve tjera dhe institucioneve të tij. Një tendencë e tillë e harmonizimit është 

edhe Konventa e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare Private.
335

 Përkundër një 

harmonizimi të dukshëm të konfliktit të ligjeve, ende ekzistojnë dallime të mëdha në 

sistemet e ndryshme të vendeve që e rregullojnë këtë materie dhe me siguri se në një të 

ardhme të afërt nuk do të hiqen dallimet.
336

 

Përcaktimi i të drejtës kompetente apo të aplikueshme është detyre e sistemit juridik të 

Kosovës sa herë që paraqiten marrëdhënie juridike civile me element ndërkombëtar. 

Baza kryesore e këtyre raporteve private-civile në përgjithësi, qofshin nga lëmia 

pronësore, të drejtës detyrimore, të trashëgimisë, familjare, afariste, të drejtës së punës 

të fushave tjera private, janë faktet vendimtare.
337

 Si në vende tjera të sistemeve të 

njëjta juridike edhe Kosova nga fusha publike nuk e përfshinë përcaktimin e së drejtës 

kompetente pasi sipas të drejtës vendore kjo konsiderohet sipas parimit territorial.
338

 

Elementi i huaj juridiko civil është një fakt që paraqitet në marrëdhënien juridike civile 

me elementë të huaj, një virus (vj), për të cilën marrëdhënie interesohen së paku dy 

sovranitete. Elementi i huaj mund të paraqitet në subjekt, qoftë shtetësi apo vendbanim, 

p.sh. që krijon ndikim në juridiksion tjetër, apo objekt që mund të gjendet në vendin 

tjetër ose në të drejta dhe detyrime, kur puna juridike mund të lidhet jashtë vendit apo 

edhe të realizohet në shtetin tjetër apo në vendin ku kryhet delikti ose gjendet gjykata 

që shtrohet çështja. 

Konflikti i ligjeve sipas natyrës në të shumtën e rasteve paraqitet si bilateral,
339

 pra për 

të cilin interesohen së paku dy shtete, që kanë një pikë të lidhjes që mundëson 

përcaktimin e të drejtës kompetente të njërit nga këto shtete. Raste kur paraqitet 

konflikti i ligjeve unilateral janë të rralla. 

                                                           
332

 M. Zivkovic, Medjunarodno privatno pravo, Nacionalne kodifikacije, Prva knjiga, (Beograd 1996), 20. 
333

 Shih më gjerësisht Tibor Varadi, Bernadet Bordaš dhe Gašo Knežević, Medjunarodno Privatno Pravo, 

(Forum Novi Sad, 2001), 95-97. 
334

 Herald Koch, “Private International Law: A “Soft” Alternative to the Hamonization of Private Law? ” 

European Review of Private Law, (1995), 320-329. 
335

 Konventa e Hagës mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private, në Family Law Statutes, International 

Conventions and Uniform Laws (University Casebook) by Walter Wadlington dhe Raymond C. O’Brien, 

(Foundation Pr, 2000). 
336

 Tibor Varadi, Medjuarodno Privatno Pravo, (Novi Sad, 1983), 176-177. 
337

 ADNP, op.cit.1, Neni 1 
338

 Davor Babic, “Private International Law” in the Introduction to the law of Croatia ed. Tatjana Josipovic, 

(Netherlands, Kluwer Law International, 2014), 441 
339

 Gutmann, op. cit. 17, 65-69 
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5. Mënyrat e rregullimit në të drejtën ndërkombëtare private 

 

Zakonisht dispozitat e Konfliktit të ligjeve u referohen çështjeve të përgjithshme të një 

marrëdhënie juridike civile me element të huaj si për kontrata, trashëgimi, delikte, 

etj.
340

 Përmes fakteve vendimtare ne shikojmë si të përcaktojmë formën,
341

 si t’i 

mbrojmë kategoritë e caktuara,
342

 e në disa raste kërkohen disa pika të lidhjes që të jenë 

të harmonishme në mënyrë që të përcaktohet e drejta kompetente, si në raste të divorcit 

ose adoptimit.
343

 

 

5.1. Mënyra direkte 

 

Ekzistojnë marrëdhënie juridike civile me element ndërkombëtar të cilat rregullohen 

sipas mënyrës direket që nënkupton në këto raste aplikohet e drejta e shtetit të vendit, 

qoftë e drejt materiale apo procedurale.
344

 Kjo mënyrë e rregullimit quhet mënyre 

direkte e rregullimit të marrëdhënieve juridiko civile me element ndërkombëtar dhe 

përfshinë të drejtat civile të të huajve që duan t’i realizojnë në shtetin tonë si dhe 

çështje e kolizionit të juridiksionit, e drejta procedurale ndërkombëtare. Këto dy lloje të 

te drejtave përcaktohen sipas të drejtave të aplikueshme të vendeve dhe janë të drejta 

sovrane të shteteve. Sipas të drejtës së aplikueshme të shteteve, në këtë rast edhe të 

drejtës vendore, përcaktohen kushtet sipas të cilave të huajt mund të jenë titullarë të të 

drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga ato marrëdhënie, si p.sh. si i huaji mund të 

fitojë të drejtën e pronësisë mbi sendet e luajtshme apo të paluajtshme, trashëgimi etj. 

Norma për gëzimin e të drejtave të të huajve janë jus cogens, duke përcaktuar direkt jo 

vetëm të drejtën kompetente, por edhe mënyrën e detajuar të dispozitave të rregullimit 

të këtyre marrëdhënieve juridike civile, duke përcaktuar se a munden të huajt ti gëzojë, 

nëse po, me ose pa kushte dhe cilat të drejta janë të rezervuara vetëm për shtetasit e 

vendit përkatës.
345

 Sipas ADNP-së në mënyrë specifike nuk parashihen dispozita të 

tilla, por përmes analizimit të tij do të hasim në shumë raste kur në një marrëdhënie 

juridike civile me element ndërkombëtar do të zbatohet mënyra direkte respektivisht e 

drejta substanciale e vendit.
346

 

Edhe në raste të kolizionit të juridiksionit zbatohet mënyra direkte duke përcaktuar 

zbatimin sipas aspektit territorial që përcakton se cili organ do të jetë kompetent për 

                                                           
340

 Babic, op. cit. 41, 441 
341

 ADNP, op.cit.1, nenet 7, 14 dhe 31 
342

 ADNP, op.cit.1, neni 28 parag.1 
343

 ADNP op.cit.1, neni 35 (shkurorëzimi) dhe neni 44 (adoptimi) për më shumë shih Babic, op. cit. 41, 441 
344

 Kiestra, op. cit.18, 149-152 
345

 Asllan Bilalli dhe Hajredin Kuçi, E drejta ndërkombëtare private (Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 

2012), 124-125 
346

 Shih ADNP op.cit.1, neni 32 ku parashihet: "Përkitazi me kushtet për lidhjen e marteseës te çdo person, 

kompetente është e drejta e shtetit, shtetas i të cilit është në kohën e martetsës. Edhe kur ekzistojnë kushtet 

për lidhjen e martesës sipas të drejtës së shtetit, shtetas i të cilit është personi i cili dëshiron të lidhë martesë 

para organit kompetent të vendit, nuk do të lejohet lidhja e martesës, në qoftëse perkitazi me këtë person 

ekzistojnë, sipas të drejtës së vendit, pengesa që kanë të bejnë me ekzistimin e martesës së mëparshme, me 

gjininë dhe me paaftesinë për të gjykuar" 
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shqyrtimin e kontestit të marrëdhënieve juridiko civile me element ndërkombëtar. Ligji 

për kolizionin e ligjeve në nenet 86-96, parasheh në mënyrë të detajuar së nën cilat 

kushte njihen vendimet e huaja gjyqësore, ku kryesisht zbatohet mënyra direkte e 

rregullimit.
347

 ADNP-ja në nenin 90, paragrafi 2, parasheh: " gjykata do të ndërpres 

njohjen e vendimit të huaj gjyqësor në qoftë së para gjykatës së vendit është në 

zhvillim e sipër kontesti i ngritur më parë për të njëjtën çështje juridike dhe midis 

palëve të njëjta, deri sa ky kontest të mos bëhet i plotfuqishëm dhe i 

ekzekutueshëm".
348

 

Kjo mënyrë e rregullimit të marrëdhënieve juridike civile me element ndërkombëtar 

mund të bëhet edhe përmes traktateve ndërkombëtare. Disa fusha si ato në fushën e 

transportit, të drejtës së autorit, pronësisë industriale, nga lëmi i të drejtës së kambialit 

dhe çekut janë unifikuar
349

 dhe për këtë ka pasur më shumë interesim të shteteve. Në 

fusha tjera, si ajo familjare, trashëgimore, çështje të pronësisë etj., një gjë e tillë ende 

nuk është arritur të unifikohet për shkak të dallimeve në mes të sistemeve juridike të 

shteteve. 

 

5.2. Mënyra indirekte 

 

Kjo mënyrë e rregullimit të marrëdhënieve juridike është specifike vetëm për të drejtën 

ndërkombëtare private. Sipas kësaj mënyre marrëdhëniet juridike civile me element 

ndërkombëtar, nuk rregullohen drejtpërdrejt por përcaktohet së a do të zbatohet e drejta 

e vendit apo e drejta e huaj që të rregullohet në tërësi marrëdhënia juridike e tillë. 

Kështu, p.sh. sipas nenit 14 parag. 1 të ADNP-së
350

 përcaktohet: " për zotësinë juridike 

dhe zotësinë e veprimit të personit fizik kompetent është e drejta e shtetit, shtetësinë e 

të cilit e ka ai" ose sipas nenit 32 para. 1 të ADNP-së
351

 thuhet: "lidhur me kushtet për 

lidhjen e martesës për çdo person, kompetente është e drejta e shtetit shtetësinë e të cilit 

e ka ai në momentin e lidhjes së martesës" ose në nenin 21
352

 të të njëjtit ligj: "te 

kontratat që kanë të bëjnë me paligjshmërinë, ekskluzivisht zbatohet e drejta e shtetit 

në territorin e së cilit gjendet paligjshmëria". Pra në këto raste ende nuk vendoset në 

mënyrë meritore, in meritum, se kush e gëzon atë të drejtë në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

por vetëm përmes fakteve vendimtare dërgohet te e drejta kompetente materiale që do 

të zbatohet te marrëdhënia konkrete me element ndërkombëtar. Pra edhe pse nuk e 

zgjidhin çështjen në mënyrë meritore dërgojnë te sistemi juridik që do ta zgjidh 

çështjen në mënyrë meritore.
353

 

 

                                                           
347

 ADNP op.cit.1, Neni 86-90 dhe Bilalli dhe Kuçi, op.cit.48, 125 
348

 Shih ADNP op.cit.1, neni 90 (2)  
349

 Shih Konventat e Konferences së Hagës nga lëmi të ndryshme ose Konventat ndërkombëtare nga këto 

fusha të cilat tanimë janë të ratifikuar nga pjesa dërmuese e shteteve. 
350

 ADNP op.cit.1, Neni 14 
351

 ADNP op.cit.1, Neni 32  
352

 ADNP op.cit.1, Neni 21 
353

 Varadi, op.cit.39, 36-39 
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5.3. Aplikimi i të drejtës së huaj 

 

Aplikimi i dispozitave të konfliktit të ligjeve nga gjykatat dhe autoritete tjera sipas 

ADNP-së bëhet ex officio
354

 në këto raste bëhet zbatimi i të drejtës së huaj materiale.
355

 

Zbatimi i të drejtës procedurale bëhet kur për një çështje të tillë bëhet kërkesë nga 

shteti i huaj dhe është pjesë e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar që përcaktohet 

përmes Ministrisë së Drejtësisë.
356

 Organi kompetent mund të kërkojë informata lidhur 

me të drejtën e huaj.
357

 Në këtë procedurë, palët mund të paraqesin edhe dokumente 

publike mbi përmbajtjen e së drejtës së huaj.
358

 Edhe në raste të arbitrazhit mund të 

bëhet një përjashtim i tille për të cilin do të shkruajmë më pastaj. Kjo procedurë nuk do 

të zbatohet nëse është në kundërshtim me rendin publik të vendit.
359

 Duhet theksuar së 

sistemi juridik i Kosovës bën pjesë në kuadër të sistemeve juridike
360

 që të drejtën e 

huaj e konsideron si të drejtë dhe jo si fakt. 

 

6. Faktet vendimtare (pikat e lidhjes) 

 

Një rol të veçantë në këtë proces luajnë ‘faktet vendimtare’ si masë përcaktuese për të 

drejtën kompetente dhe shmangiet nga këto norma rëndom kompetente.
361

 Roli i 

fakteve vendimtare konsiston në gjetjen e përgjigjeve për të cilat e drejta 

ndërkombëtare private tenton tu jep palëve në raste të marrëdhënieve juridike civile me 

element ndërkombëtar. Pra, përmes akteve vendimtare, provohet të përcaktohet rendi 

juridik kompetent, qoftë e drejta e vendit apo e huaj në një marrëdhënie juridike civile 

me element ndërkombëtar të përcaktojë se cila gjykatë është kompetente në këto raste, 

ajo e vendit apo ajo e huaj, të përcaktojë se i huaji a mund të gëzojë disa të drejta 

konkrete në shtetin e vendit. 

Pikat e lidhjes ndihmojnë në orientimin tek rendi juridik kompetent, pra për 

përcaktimin e së drejtës kompetente. Në sistemin juridik të Kosovës janë të përcaktuara 

qartë cilat janë pikat e lidhjes që e përcaktojnë të drejtën kompetente. Në vetëm dy 

instanca ligji lejon mundësi që gjykata të përcaktojë të drejtën kompetente, duke 

zgjedhur të aplikojë ligjin që ata konsiderojnë se është shumë i lidhur nën rrethana të 

caktuara,
362

 që graviton më shumë me çështjen.
363

 

 

                                                           
354

 ADNP op.cit.1, Neni 13 (1)  
355

 Gutmann, op. cit. 17, 129-136 
356

 Ligji për bashkepunim juridk ndërkombëtar në Çështjet Penale, Nr.  04/L-213 (Gazeta Zyrtare e 

Republikës eë Kosovës, 02 Shtator 2013), 33/2013 
357

 Informatat për të drejten e huaj kërkohen nga Ministria e Drejtësise si organ kompetent për për çështje të 

bashkëpunimit juridik ndërkombëtar 
358

 ADNP op.cit.1, Neni 13 (3)  
359

 ADNP op.cit.1, Neni 62  
360

 Babic, op. cit. 41, 443 
361

 Pippa Rogerson, Collier’s Conflict of Laws. 4
th
 edn. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 11 

362
 ADNP op.cit.1, Neni 10 (nëse dispozitat e pikave të lidhjes aplikohen te sistemet juridike të përziera) 

dhe neni 11 (nëse personat që kanë shtetësi të dyfishtë nuk kanë vendbanim në asnjërin shtet që e ka 

shtetesinë) cituar në Babic, op. cit. 41, 441 
363

 ADNP op.cit.1, 20 
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7. Shmangiet nga normat rëndom kompetente - faktet vendimtare 

 

Në të Drejtën Ndërkombëtare Private ekzistojnë disa institute të cilat krijojnë pasiguri 

juridike në marrëdhëniet juridike civile me element ndërkombëtare në përgjithësi, dhe 

në marrëdhëniet statusore dhe familjare në veçanti. Këto institute si cilësimi, rendi 

publik, bishtërimi i ligjit, ridërgimi, dhe çështja paraprake, në mënyrë të njëjtë trajtojnë 

këto probleme juridike, ndërsa në të njëjtën kohë nuk kanë arritur sistematizim të 

përafërt nga shtetet e ndryshme të kësaj materie juridike, por vazhdimisht bëhen 

përpjekje si në teori ashtu edhe në praktikë që kjo pasiguri të shmanget në tërësi, apo së 

paku të zvogëlohet.
364

 

Institutet e sipërpërmendura në veçanti kontribuojnë në trajtimin e këtij problemi në të 

gjitha shtetet, kur çështja shtrohet para sistemeve juridike me prejardhje të ndryshme, 

përkatësisht, kur kjo çështje shtrohet për shqyrtim para shteteve me rregullim të 

ndryshëm, në veçanti ato me rregullim federativ. 

 

7.1. Cilësimi
365

 

 

Një nder çështjet më të diskutueshme në lidhje me mënyrën kolizive të rregullimit të 

marrëdhënieve juridike, është çështja e cilësimit apo konflikti i cilësimeve të 

ndryshme. Çështja mund të shtrohet më së lehti në këtë mënyrë: si të veprohet në raste 

kur një çështje juridike paraqitet ende në kohën e aplikimit të vetë normave kolizive, 

derisa në momentin kur nuk dihet e drejta materiale e cila është e thirrur të jap 

përgjigje.
366

 

Cilësimi lidhet për norma të cilat në mënyrë indirekte rregullojnë marrëdhëniet juridike 

civile me element ndërkombëtar.
367

 Dallimi në mes të cilësimit dhe interpretimit 

ekziston në atë së me rastin e interpretimit është krejt e qartë se e kërkojmë kuptimin 

juridik të cilin norma juridike duhet ta fitojë brenda një sistemi juridik. Për dallim në 

rastin e cilësimit, ende gjendemi ‘në vend të askujt', dhe tek atëherë kërkojmë rrugën 

për përcaktimin e të drejtës kompetente, dhe për këtë hapet një dilemë specifike, sipas 

cilës së drejte duhet të kemi kuptimet dhe kategoritë e caktuara, cilat interpretime duhet 

të zgjedhim në mes të atyre që ofrojnë palët e interesuara.
368

 

Kategoritë juridike dhe faktet vendimtare mund të jenë objekt i cilësimit në të drejtën 

ndërkombëtare private. Është me rëndësi të theksohet së cilësimi i fakteve vendimtare 

vazhdon logjikisht dhe me kohë pas cilësimit të kategorive juridike. Sipas kësaj, nëse 

në të njëjtin rast paraqiten të dy llojet e cilësimit, së pari duhet t’i qasemi cilësimit të 

kategorive juridike. 

                                                           
364

 Aaron Twerski dhe R. G. Mayer, ‘Toward a Pragmatic Solution of the Choice of Law Problems - At 

interface of Substance and Procedure’, 74 Northwestern University Law Review 781 (1979), 23-34. 
365

 Paraqitja e problemit të cilësimit (qualification, qualification ndoshta emërtimi në gjuhen angleze 

classification, është me i përafërti, pasi gjyqi duhet të klasifikojë kërkesat e caktuara. 
366

 Varadi, Bordaš dhe Knežević, op. cit. 36, 99. 
367

 Fawcett dhe Carruthers, op. e cit. 30, 41-45 
368

 Varadi, Bordaš dhe Knežević, op. cit. 36, 103. 
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Në rastin e zgjidhjes indirekte (te tërthortë) të zgjidhjes së marrëdhënieve juridike 

civile me element të huaj mund të vijë deri të përmbajtja juridike e kategorive juridike 

në sistemet juridike të jetë e ndryshme. Në këto raste kërkohet të bëhet cilësimi 

(kualifikimi).
369

 Cilësimi bëhet i kategorive juridike dhe i fakteve vendimtare (pikave 

të lidhjes). Kjo çështje shtrohet para së të dihet e drejta materiale, e cila do të zbatohet 

të marrëdhëniet juridike civile me element ndërkombëtare. Në sistemet juridike 

ekzistojnë disa mënyra të zgjidhjes së cilësimit. Mbizotëron mendimi se cilësimi duhet 

të bëhet sipas lege fori,
370

 përkatësisht sipas të drejtës së shtetit para organit të të cilit 

shtrohet çështja. Kjo mënyrë e zgjidhjes së cilësimit ekziston edhe në sistemin juridik 

vendor. Kështu, sipas së drejtës vendore përcaktohet: "E drejta e shtetit të huaj, 

zbatohet sipas kuptimit dhe nocioneve të veta që i përmban"
371

 në praktiken juridike 

vendore zbatohet edhe mënyra e cilësimit, sipas kuptimeve autonome dhe cilësimi 

sipas legis causae në raste të traktateve bilaterale.
372

 

 

7.2. Rendi Publik
373

 

 

Me rastin e rregullimit e marrëdhënieve juridiko-civile me elemente ndërkombëtare në 

përgjithësi dhe ato familjare-juridike në veçanti, bëhet një hap me rëndësi në drejtim të 

bashkëpunimit ndërkombëtar. Në vend të parimit që organi vendor të zbatojë 

gjithmonë të drejtën e vendit, pranohet ai parim sipas të cilit do të zbatohet ajo e drejtë, 

qoftë e vendit apo e huaj, e cila më së shumti dhe në mënyrë logjike është e lidhur me 

marrëdhënien juridike e cila shqyrtohet.
374

 Me këtë veprim bartet edhe rreziku i 

interesit të rendit publik vendor.
375

 Me këtë krijohet mundësia që gjykatat e vendit dhe 

organet tjera të zbatojnë ato norma juridike të huaja, të cilat janë thellë kundër bazave 

themelore mbi të cilat ndërtohet e drejta e vendit.
376

 

Këtu shtrohen disa çështje si, apo se deri në cilën masë mund të tolerohet pranimi i 

pasojave të zbatimit të normave kolizive në kundërshtim me të drejtën e vendit dhe 

cilat janë vlerat e së drejtës vendore të cilat nuk mund të viktimizohen?
377

 Këto vlera të 
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cilat nuk tolerohen të viktimizohen, janë baza themelore të cilat paraqesin rendin 

publik (ordre public). Ky institut është paraqitur qysh në kohën e normave të para 

kolizive respektivisht tek shkollat Italiane dhe Holandezo-Flamanë të statuteve.
378

 

Në rregullimin e marrëdhënieve juridike civile me element ndërkombëtar mund të 

paraqitet mundësia që të aplikohet e drejta e huaj në disa raste ose e drejta e vendit dhe 

e huaj komulativisht. Kjo bëhet edhe me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar dhe lehtësimin e raporteve të tilla juridike. Në këto raste, përveç 

që mund të arrihen qëllime të tilla mund të paraqitet edhe mundësia e zbatimit të së 

drejtës së huaj, e cila është në kundërshtim të plotë me parimet themelore të sistemit 

juridik të vendit. 

E drejta e huaj nuk do të aplikohet nëse një gjë e tillë është në kundërshtim me parimet 

themelore të ndërtuara sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
379

 Një qasje e tillë 

ka qenë më e gjerë në kohën e sistemit socialist kur edhe Ligji kishte hyrë në fuqi, 

ndërsa sot, mendohet në kuptim të interpretimit të Kushtetutës sonë, se është fjala 

vetëm për parimet themelore që cënojnë rendin juridik të vendor dhe se kjo doktrinë 

duhet të jetë më e ngushtë dhe nuk duhet të përfshijë të gjitha ligjet e aplikueshme të 

vendit.
380

 Pra, duhet të merret parasysh që për zgjidhjet në kuadër të marrëdhënieve 

juridike civile, të mos zbatohet e drejta e huaj materiale vetëm në shkallën e cenimit të 

vlerave themelore të rregullimit të vendit. 

Është paksa e vështirë të përcaktohet qartë së cilat janë ato vlera, ngase në sisteme të 

ndryshme në botë variojnë, por ka pasur një qasje për numërim të normave që e 

përbejnë rendin publik "ndërkombëtar" si në kuadër të Konventave të Hagës apo edhe 

në sisteme të ndryshme juridike, por jo me shumë sukses ngase mbetet në vullnetin e 

interpretimit të shteteve respektive një gjë e tillë.
381

 

Kjo doktrinë nënkupton së gjykatat vendore mund të refuzojnë zbatimin e së drejtës së 

huaj kur ajo cënon rendin juridik vendor dhe të vlerësojnë pasojat e zbatimit të së 

drejtës së huaj dhe jo edhe kompatibilitetin e ligjit të huaj me atë të vendor në kuptim 

abstrakt.
382

 Refuzimi i zbatimit të së drejtës së huaj, nuk krijon zbrazësi juridike por në 

këto raste në vend të zbatimit të së drejtës së huaj, do të zbatohet lex fori apo e drejta e 
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shtetit të vendit me ç'rast ndërrohet fakti vendimtar "pika e lidhjes" së marrëdhënies 

juridiko civile me element ndërkombëtar. 

Është më së e qartë së i aplikimi i rendit publik dërgon në nënvlerësimin e të drejtës së 

huaj që nga disa autorë të huaj quhet rendi publik negativ, ndërsa të tjerë që e 

favorizojnë e quajnë rendi publik pozitiv dhe kjo duhet të përdoret sa herë që mbrohen 

interesat e vendit dhe aplikimi i të drejtës ka të bëjë kryesisht me territorin e vendit.
383

 

Ekziston mendimi që mund të përkrahet së në aplikimin e së drejtës së huaj, gjykatat 

duhet të ngritin çështjen e kushtetutshmërisë së të drejtës së huaj për aplikim. Në këto 

raste funksioni kreativ i gjykatave është i një rëndësie të veçantë. Me qëllim të 

plotësimit të nevojave ligjore, gjykatat zëvendësojnë normën e humbur me lex fori.
384

 

 

7.3. Bishtërimi i ligjit (In fraudem legis agere) 

 

Ligji për zgjidhjen e konfliktit të ligjeve e normon edhe bishtërimin e ligjit (in fraudem 

legis agere) i cili paraqet një shmangie nga normat rëndom kompetente të shtetit të 

vendit, në bazë të veprimeve subjektive të palëve. Këtu paraqitet edhe afërsia me 

rendin publik 'ndërkombëtar', duke iu shmangur normave kompetente.
385

Por, derisa 

rendi publik mbron interesat e vlerave të sistemit juridik, te bishtërimi i ligjit mbrohen 

interesat e individëve apo grupeve shoqërore, kur nuk janë në kundërshtim me rendin 

publik ndërkombëtarë por nuk janë të lejuara për shkak të pasojave aksesore. Në nenin 

5 të ligjit lidhur me bishtërimin e ligjit, thuhet se: "nuk do të zbatohet e drejta e huaj e 

cila do të ishte kompetente sipas dispozitave të këtij ose ligji tjetër, në qoftë se zbatimi 

i saj ka për qëllim shmangien e zbatimit të së drejtës së vendit".
386

 

Sipas shumë autorëve, "nëse me krijimin artificial apo me ndryshimin e fakteve, e cila 

është pikë lidhje e ndonjë norme kolizive, arrihet zbatimi i ndonjë të drejte të huaj, dhe 

jo të asaj që do të zbatohej nëse nuk do të ndodhte ndryshimi, atëherë është fjala për 

bishtërimin e ligjit në të Drejtën Ndërkombëtare Private”.
387

 Subjektet e marrëdhënieve 

juridike ndërmarrin veprime të tilla me të cilat zakonisht do të arrijnë aplikimin e asaj 

të drejte, që sipas tyre është më e dobishme. Qëllimi i bishtërimit të ligjit ekziston në 

atë që në vend të së drejtës që është kompetente nëse nuk vie deri të manipulimi, apo 

ndryshimi i fakteve vendimtare, pason aplikimi i të drejtës tjetër, e cila pa ndryshimin e 

atyre fakteve vendimtare nuk do të ishte kompetente.
388

 Për më shumë në dispozitat e 

nenit 5, të ADNP-së theksohet se "nuk do të zbatohet e drejta e shtetit të huaj e cila do 

të jetë kompetente sipas ndonjë ligji federal, nëse aplikimi i tij ka pasur për qëllim 

bishtërimin e zbatimit të së drejtës së vendit”.
389
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7.4. Renvoi 

 

Ka raste kur norma e kolizionit për rregullimin e marrëdhënies juridiko civile me 

element ndërkombëtar dërgon te zbatimi i së drejtës së huaj, si asaj materiale apo edhe 

asaj kolizive.
390

 Në raste kur norma e kolizionit e shtetit të huaj tek e cila dërgon norma 

vendore e kolizionit përcakton së ajo çështje rregullohet sipas së drejtës së vendit, nuk 

paraqitet ndonjë problem dhe në këto raste kanë fakte të njëjta vendimtare. Por, ka raste 

kur norma e tillë e kolizionit nuk parasheh zbatimin e normës kolizive të vendit, por e 

kthen te norma kolizive e vendit ose një normë tjetër kolizive të huaj, d.m.th. kanë 

fakte vendimtare të ndryshme, atëherë e vije deri të ridërgimi.  

Ligji për zgjidhjen e kolizionit të ligjeve parasheh institutin e ridërgimit.
391

 Sipas 

dispozitave të këtij Ligji ka raste kur norma jonë kolizive dërgon tek zbatimi i së 

drejtës së shtetit të huaj si e drejtë kompetente. Në rast së dispozitat a ligjit të shtetet të 

huaj për caktimin e së drejtës kompetente e kthejnë prapë çështjen te e drejta e vendit si 

e drejtë kompetente, atëherë zbatohet e drejta e vendit duke mos i marrë parasysh 

dispozitat e së drejtës kompetente.
392

 

Në paragrafin 1 të nenit 6 të Ligjit për konfliktin e ligjeve...theksohet qartë se kur një 

çështje dërgohet tek e drejta e huaj, ajo shijon në tërësi për shqyrtim dhe thekson së në 

këtë rast merren parasysh rregullat e përcaktimit të së drejtës kompetente. Në 

paragrafin 2 të nenit 6, theksohet se "në qoftë se e drejta e huaj mbi caktimin e së 

drejtës kompetente e kthen çështjen në të drejtën e shtetit të vendit, do të zbatohet e 

drejta vendore, uke mos i marrë parasysh rregullat mbi caktimin e së drejtës 

kompetente dhe me këtë arrihet qëllimi që të mos vie deri të rrethi vicioz i çështjes dhe 

përfundimisht zbatohet e drejta materiale e vendit. 

Në teori dhe praktikë të marrëdhënieve në mes shteteve njihet edhe mundësia që me 

Konventa ndërkombëtare Instituti i ridërgimit të pranohet apo përjashtohet. Një pranim 

apo përjashtim i tillë mund të bëhet shprehimisht apo heshturazi në keto raste. Në rastin 

e përjashtimit duhet të shprehet në dispozita të Konventave dhe kjo nënkupton edhe 

rastet e përjashtimit, kur me dispozitat e shtetit të vendit ekziston mundësia e 

ridërgimit.
393

 

Një dukuri e tillë është paraqitur edhe në të Drejtën e ish -Jugosllavisë. Për herë të parë 

renvoi është paraqitur në ish- Jugosllavinë e pas Luftës së Dytë Botërore, në të Drejtën 

Ndërkombëtare Private dhe atë në dy statute: Akti i Këmbimit të Pagesave
394

 dhe në 

Aktin e Sukcesionit.
395

 

Nga kjo që u theksua më lartë, mund të vijmë në konstatimin se pranë organit të vendit 

kur rregullohet ndonjë marrëdhënie juridike civile me element ndërkombëtar, në qoftë 

se norma kolizive e vendit dërgon në zbatimin e ndonjë të drejte të huaj, dhe kjo normë 
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kolizive e huaj parasheh në rastin konkret zbatimin e së drejtës së vendit, atëherë 

organi kompetent i vendit është i obliguar të zbatojë të drejtën e vendit, pa marrë 

parasysh së norma kolizive e vendit dërgon në zbatimin e të drejtës së huaj (Renvoi).
396

 

Sqarimet e mësipërme tregojnë së ky institut është i ndërlikuar dhe kërkon zbatim 

praktik në disa marrëdhënie të caktuara juridike ndaj shteteve të cilat në sistemin e vet 

juridik nuk e njohin Institutin e dërgimit dhe ridërgimit dhe nuk e zbatojnë këtë institut 

juridik.
397

 

Renvoi është përjashtuar në marrëdhënie me trustet sipas nenit 17 të Konventës së 

Hagës të 10 janarit të vitit 1986, mbi të Drejtën e Aplikueshme te Trustet dhe njohja e 

tyre. Gjithashtu, renvoi është përjashtuar edhe në aspektin e validitetit formal të 

vullnetit sipas nenit 6, pika 1, të Wills Act 1963. Ky Akt implementon Konventën e 

Hagës të vitit 1961, mbi konfliktin e ligjeve lidhur me Formën e Dispozicionit të 

Testamentit.
398

 

 

7.5. Reciprociteti 

 

Qëllimi i secilit shtet është që të sigurojë bashkëpunim reciprok dhe të barabartë me 

shtete tjera. Ruajtja e kësaj balance përveç me veprime pozitive dhe bashkëpunim e 

vendos në kundërpeshë retorsionin. Pra, në një mënyrë të veprohet në mënyrë 

proporcionale në raport me secilin shtet, qoftë me bashkëpunim përmes reciprociteti 

apo kundër reagim me retorsion. Republika e Kosovës zbaton Institutin juridik të 

reciprocitetit në fushën e konfliktit të ligjeve, atë të juridiksioneve dhe të njohjes së të 

drejtave të shtetasve të huaj në vendin tonë. Për këtë qëllim është aplikuar reciprociteti 

diplomatik përmes marrëveshjeve bilaterale apo multilaterale.
399

 

Në sistemin juridik vendor kërkohet reciprociteti në rastet e të drejtave civile të të 

huajve, që të krijohen raporte juridike civile me element ndërkombëtar, kërkohet 

reciprociteti formal. Te njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të huaja, kërkohet 

reciprociteti material. Edhe llojet tjera të reciprocitetit, si ai ligjor, faktik dhe efektiv, 

janë prezentë në sistemin juridik vendor por që nuk janë formalisht të përfshira në 

Ligjin për konfliktin e ligjeve. 

 

7.6. Retorsioni 

 

Retorsioni paraqet një ndër institutet e shmangies nga normat kompetente dhe paraqitet 

si nevojë e korrektimit të normave të kolizionit nga organet e vendit. Ky institut 

zakonisht paraqitet tek njohja e të drejtave të të huajve në vendin tonë si dhe në raste të 

njohjes dhe ekzekutimit të vendimeve të huaja gjyqësore dhe të arbitrazhit. Retorsioni 

si institut vie në shprehje kur gjyqtari apo ndonjë organ tjetër vendor nuk ia njeh të 
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huajit disa të drejta (relativisht të rezervuarve) nuk e pranon kompetencën e gjykatës së 

huaj, ose nuk e zbaton të drejtën e huaj, e cila do të duhej të zbatohet sipas normave të 

kolizionit të shtetit të vendit për arsye se shteti i huaj nuk ua njeh disa të drejta 

shtetasve të vendit tonë, nuk ia njeh kompetencën e gjykatës së vendit apo të drejtën 

vendore. Këto janë rastet kur shtetasi i huaj në shtetin e vendit nuk trajtohet në mënyrë 

të barabartë me shtetasin tonë apo edhe mund të diskriminohet për të drejtat e njëjta. 

Zbatimin e retorsionit zakonisht me vendim të veçantë e lejon Qeveria e shtetit. Në 

marrëdhënie ndërkombëtare është rregull i shtetit i cili ka zbatuar retorsioin, se do ta 

heq atë nëse shteti i huaj ka ndërprerë aktin me të cilin është shkaktuar arsyeja për 

retorsion. Me nenin 48 të ADNP-së, parashihet një mundësi e tillë, duke theksuar së 

nëse në shtetin e huaj zhvillohen procedura kundër shtetasve të vendit sipas kritereve 

që nuk ekzistojnë në vendin tonë, atëherë jepet mundësia që kritere të njëjta të 

zbatohen nga gjykatësi i vendit në kontestet në të cilat i padituri është shtetas i atij 

shteti.
400

 Në teori një masë e tillë është kritikuar shpesh.
401

 

 

8. Juridiksioni 

 

Përcaktimi i juridiksionit të gjykatës së vendit në marrëdhëniet juridike civile me 

element ndërkombëtar lidhet me vendbanimin e të paditurit në shtetin e vendit. Kjo 

vlen edhe kur i padituri ka vendqëndrimin në shtetin e vendit.
402

 Kjo vlen edhe për 

procedurën konstestimore dhe kur ka më shumë palë dhe njëri nga ata ka vendbanimin 

në shtetin e vendit. Një procedurë e njëjtë parashihet edhe në procedurën 

jokontestimore. Natyrisht përjashtim bëhet nëse ndonjë ligj i veçantë parasheh zgjidhje 

tjetër.
403

 Ligji vendor parasheh kompetencën ekskluzive të gjykatës së vendit, kur me 

ligj të vendit parashihet një gjë e tillë.
404

 Rastet e tilla lidhen kryesisht me kontestet 

mbi të drejtat mbi sendet e paluajtshme si dhe kur ato janë në shtetin e vendit,
405

 pastaj 

të drejtat që lidhen me kontestet martesore, pronësorë martesore, vërtetim të atësisë 

ushqimi, kujdestari të shtetasit vendor, shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur, 

çështje të delikteve etj.
406

 Nëse njëra nga palët ka shtetësi të huaj dhe për ato konteste 

nuk parashihet kompetenca ekskluzive e shtetit të vendit, atëherë palët mund të 

përcaktojnë në mënyrë vullnetare kompetencën e gjykatës.
407

 

Ligji parasheh edhe rastet kur ndërpritet gjykimi në vendin tonë, në veçanti kur së pari 

ka filluar në shtetin e huaj, kur gjykata vendore nuk ka kompetencë ekskluzive si dhe 

për këtë ekziston reciprociteti.
408

 Ligji parasheh edhe rastet e kompensimit të 

shpenzimeve gjyqësore, por edhe të lirimit nga këto shpenzime ku reciprociteti luan 
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rolin kryesor si dhe vendbanimi në shtetin e vendit apo jo.
409

 Mund të konstatojmë së 

mbizotëron parimi në të drejtën e vendit për marrëdhëniet juridike civile me element të 

huaj actor sequitur rei me përjashtime kur vendbanimi është jashtë vendit apo edhe në 

raste të reciprocitetit. 

 

9. Disa çështje të veçanta në të drejtën ndërkombëtare private 

 

Këtu do të analizohen disa prej çështjeve kryesore që janë të rregulluara me norma nga 

Ligji për konfliktin e ligjeve apo ligje të veçanta për marrëdhënie juridiko - civile me 

element ndërkombëtar dhe të cilat janë me të shpeshta në jetën e përditshme dhe me 

interes për të përcaktuar mënyrën e zgjidhjes së konfliktit të ligjeve dhe juridiksionin e 

këtyre raporteve. 

 

9.1. Çështjet statusore dhe familjare 

 

Në rregullimin e marrëdhënieve familjare në disa vende për shkak të ndikimit të 

religjionit, trashëgimisë kulturore, kuptimit të moralit dhe zakonit, paraqiten dallime të 

mëdha në rregullimin e marrëdhënieve familjare nga ligjdhënësit e shteteve të caktuara. 

Në botën bashkëkohore, gati te të gjitha shtetet, edhe ato te të cilat nuk ekziston 

kodifikimi i tërësishëm, janë sjellë dispozita përmes të cilave në detaje rregullohet 

martesa dhe marrëdhëniet familjare. Një prej specifikave të këtyre marrëdhënieve 

juridike është edhe regjistrimi i krijimit, ndërprerjes dhe njohjes së marrëdhënieve 

statusore në shtete të huaja. Edhe barazia në mes të gjinive, racave etj, sipas 

standardeve ndërkombëtare është trajtuar me kujdes, natyrisht edhe dallimet që 

ekzistojnë në mes vendeve emigruese dhe imigruese duke përfshirë disa sisteme 

juridike të ndryshme dhe atë të vendit tonë. 

Në rregullimin e çështjeve, marrëdhënieve juridiko civile statusore dhe familjare me 

element ndërkombëtar, sipas të drejtës vendore dominon ndikimi i shtetësisë si fakt 

vendimtar për përcaktimin e të drejtës kompetente është kryesor. Natyrisht edhe 

ndikimi i vendbanimit si fakt vendimtar dytësor luan rol sidomos kur personi i tillë nuk 

ka shtetësi ose shtetësia nuk mund të konstatohet.
410

 Si arsye teorike dhe praktike për 

përcaktimin përmes shtetësisë si fakt vendimtar, merret arsyeja se shtetësia është lehtë 

e provueshme si dhe në kohen e miratimit të ligjit, ish -Jugosllavia ishte vend 

emigrant.
411

 Arsye të tilla edhe sot dominojnë në Kosovë, por duhet theksuar faktin së 

vendbanimi çdo ditë e me shumë po e rritë ndikimin në përcaktimin e të drejtës 

kompetente te marrëdhëniet statusore dhe familjare me element ndërkombëtare, në 

veçanti në kuadër të Unionit Evropian.
412

 

                                                           
409

 ADNP op.cit.1, Nenet 81-85 
410

 ADNP op.cit.1, Neni 12 (1)  
411

 Babic, op. cit. 41, 443 
412

 Ligji për DNP prasheh vendbanimin e zakonshëm, pastaj një varg direktivave të UE-së percaktojne 

vendbanimin si fakt vendimtar për percaktimin e të drejtës kompetente, duke relativizuar kështu shtetësinë 

dhe duke barazuar zgjidhjet brenda UE-së, por edhe duke forcuar nocionin e qytetarisë evropiane. 



Prof. Dr. Hajredin Kuçi 

 122 

Kështu sipas ADNP-së, për personat që kanë shtetësi të shtetit të vendit por edhe 

shtetësinë e shtetit tjetër, atëherë ligji i jep përparësi ligjit të vendit duke e konsideruar 

si ligj kompetent.
413

 Ligji vendor përcakton edhe rastet kur personi ka dy ose me tepër 

shtetësi të huaja, atëherë si pikë e lidhjes merret shtetësia e shtetit ku e ka 

vendbanimin.
414

 Në raste kur personat e tillë nuk kanë fare vendbanim në njërin nga 

shtetet ku e kanë shtetësinë atëherë si pikë e lidhjes merret lidhja me e afërt e personit 

me marrëdhënien juridike, pra ku ajo graviton me shume.
415

 Vendqëndrimi vije në 

shprehje vetëm kur nuk kanë shtetësi apo nuk mund të konstatohet ose edhe personat e 

tillë nuk kanë vendbanim, atëherë si pikë e lidhjes merret vendqëndrimi.
416

 Në raste kur 

asnjëra nga këto nuk mund të konstatohet, përfshirë as vendqëndrimi, atëherë ligji 

vendor i jep përparësi ligjit të vendit si kompetent për marrëdhëniet e tilla juridike 

civile me element ndërkombëtar.
417

 

 

9.2. Aftësia juridike dhe aftësia për veprim 

 

Përcaktimi i zotësisë juridike
418

 sipas të drejtës vendore orientohet sipas të drejtës së 

shtetit që personi fizik e ka shtetësinë.
419

 Ligji ynë bën një dallim në rastet kur personat 

fizikë që krijojnë marrëdhënie të tillë juridike, dhe sipas ligjit të shtetit ku e kanë 

shtetësinë, nuk e fiton një të drejtë për zotësi për të vepruar, atëherë krijohet mundësia 

që zotësia t’i njihet sipas ligjit të vendit ku është krijuar obligimi dhe nëse sipas ligjit të 

atij vendi e fiton një të drejtë të tillë atëherë edhe i njihet zotësia e veprimit juridik.
420

 

Ky përjashtim nuk zbatohet për marrëdhëniet familjare dhe trashëgimore.
421

 Ndërsa, 

lidhur me heqjen apo kufizimin e zotësisë së veprimit, ligji vendor parasheh si të drejtë 

të vetme kompetente ligjin e vendit ku personi fizik e ka shtetësinë.
422

 Është me rëndësi 

të theksohet së sipas hierarkisë së burimeve juridike të vendit, në marrëveshjet 

ndërkombëtare të ratifikuara mbizotërojnë ligjet vendore dhe kjo mund të theksohet 

edhe në rastet e Konventave të Hagës të vitit 1996, që përcaktojnë juridiksionin, të 

drejtën kompetente, në veçanti për të drejtat e fëmijëve.
423

 

Edhe për shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur, ligji vendor përcakton se e 

drejtë kompetente është e drejta e shtetit shtetas i të cilit ka qenë personi në kohen e 

zhdukjes.
424

 Aftësia kontestimore e palës, personit fizik, kompetente është e drejta e 

shtetit, shtetas i të cilit është.
425
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9.3. Martesa 

 

Ndër raportet më të shpeshta juridike civile me element të huaj tek ne, është edhe 

dukuria e martesave me element të huaj.
426

 Trajtimi i martesës me element të huaj 

bëhet në sistemin juridik vendor edhe tek ADNP-ja, si dhe në Ligjin për familje. Në 

ligjin për familje
427

 ndër kushtet për lidhjen e martesës si e drejtë e shtetasve të huaj 

kërkohet edhe certifikata për martesë.
428

 Ligji thekson së personat e huaj duhet të 

sjellin certifikatën për martesë të ofruar nga autoritetet e vendit të tij dhe që dëshmon të 

drejtën për martesë sipas ligjit vendor që nënkupton të mos ketë pengesa sipas ligjit 

vendor, d.m.th. mosekzistimi i martesës paraprake.
429

 Sipas ligjit, vlefshmëria e 

certifikatës është 6 muaj dhe nëse ka kaluar afati i tillë duhet sjellë tjetra. Po ashtu, me 

ligj theksohet së nëse ajo certifikatë ka afat me të shkurtër sipas vendit të lëshimit, 

atëherë zbatohet ai afat, që do të thotë mund të jetë edhe më pak se 6 muaj.
430

 

Ekziston mundësia e lidhjes së martesës jashtë vendit para përfaqësisë diplomatike 

konsullore të autorizuar ose përfaqësisë sonë konsullore, nëse këtë nuk e kundërshton 

shteti ku gjendet përfaqësia dhe kjo është e parashikuar me konvente ndërkombëtare. 

Organi kompetent i vendit e përcakton së në cilat përfaqësi konsullore mund të lidhet 

martesa.
431

 Dispozita të ngjashme janë edhe lidhur me punët e kujdestarisë për shtetasit 

e Kosovës, që gjinden në vende tjera e që lidhen në përfaqësi konsullore.
432

 

Çështja esenciale është në përcaktimin e kushteve esenciale për lidhjen e martesës dhe 

për këtë, ligji vendor përcakton të drejtë kompetente të drejtën e shtetit, shtetësinë e të 

cilit bashkëshortët e kanë në kohen e lidhjes së martesës.
433

 Përjashtim nga kjo rregull 

bëhet përveç kur kemi të bëjmë me çështjet e rendit publik ndërkombëtar që është 

theksuar më lartë edhe për tri arsye konkrete të parapara me ligj si: ekzistimi i martesës 

paraprake, gjinia dhe paaftësinë për të gjykuar.
434

 Rregulla e pranuar në shumë shtete 

në bote lex loci celebracionis, e drejta e vendit ku lidhet martesa, përcaktohet si e drejtë 

kompetente edhe te ligji vendor.
435

 

Në raste të pavlefshmërisë së martesës kompetente është e drejta e shtetit sipas të cilit 

është lidhur martesa.
436

 Edhe për shkurorëzim
437

 vlen e e drejta e shtetit, shtetësinë e të 

cilit e kanë bashkëshortët. Në raste kur ata kanë shtetësi të ndryshme, atëherë 

kompetente trajtohen të drejtat kumulative të shteteve, shtetësinë e të cilit e kanë 

bashkëshortët. Nëse një gjë e tillë është vështirë e realizueshme, atëherë mbizotëron e 

drejta vendore, por kërkohet që ndonjëri nga bashkëshortët të ketë vendbanimin në 
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vendin tonë. Natyrisht e drejta vendore bazohet në kompetencë, nëse ndonjëri nga 

bashkëshortët ka shtetësinë e vendit edhe nëse nuk e ka vendbanimin në Kosovë dhe 

kemi të bëjmë me shkurorëzimin e bashkëshortëve me shtetësi të ndryshme dhe e drejta 

komulative nuk mund të zbatohet.
438

 

Lidhur me marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve, kompetente është e drejta e shtetit 

ku ata e kanë shtetësinë. Ka raste kur ata kanë shtetësi të ndryshme, atëherë si lidhje 

gravituese paraqitet e drejta e shtetit ku ata e kanë vendbanimin. Nëse në kohen e 

hapjes së çështjes, bashkëshortët nuk kanë vendbanim të përbashkët, atëherë merret e 

drejta kur e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. Nëse një gjë e tillë nuk 

mund të konstatohet, atëherë e drejtë kompetente është e drejta vendore.
439

 Për 

marrëdhëniet kontraktuese pronësore të bashkëshortëve, e drejta kompetente është e 

njëjtë sikur te marrëdhëniet personale dhe pasurore.
440

 Përjashtim nga kjo rregull bëhet 

kur bashkëshortët për marrëdhëniet e tyre kontraktuese pronësore kanë të drejtën e 

autonomisë së zgjedhjes së të drejtës kompetente, ku ajo e drejtë për të cilën janë 

pajtuar edhe është kompetente në këto raste.
441

 Dispozitat e ngjashme do të zbatohen 

kur martesa është e pavlefshme ose ka pushuar për marrëdhënie pasurore, sikur ato në 

krijimin e atyre marrëdhënieve juridike dhe njëjtë edhe për marrëdhëniet kontraktuese 

të bashkëshortëve, kur martesa bëhet e pavlefshme ose shuhet.
442

 Te marrëdhëniet 

pronësore dhe kontraktuese të personave në bashkësi jashtëmartesore për përcaktimin e 

të drejtës kompetente vlejnë dispozitat e ngjashme me ato të martesës.
443

 

Është i njohur përjashtimi në emër të ridërgimit në të drejtën e shtetit të vendit apo 

dërgimi në të drejtën e shtetit të huaj (renvoi) te këto marrëdhënie juridike. Organi i 

shtetit, para të cilit lidhet martesa me element ndërkombëtar, mund të largojë aplikimin 

e të drejtës së shtetësisë apo vendbanimit të bashkëshortëve, në rast të ridërgimit 

(renvoi), nëse ekzistojnë kushtet e caktuara. 

Këto kushte janë ekzistimi i zgjidhjeve të ndryshme në normat kolizive të së drejtës së 

vendit dhe të drejtës së huaj apo nëse ekziston autorizimi i shprehur i organit të vendit 

që të pranohet renvoi. Nëse bashkëshortët e huaj kanë shtetësinë e vendit në të cilin 

normat kolizive parashohin vendbanimin apo vendin e lidhjes së martesës, si fakt 

relevant për vlerësimin e pengesave martesore, atëherë aplikohet e drejta e vendit për të 

cilin këto fakte janë të lidhura. Nëse vendbanimi i bashkëshortëve është në shtetin e 

vendit, ekziston kthimi në të drejtën vendore, atëherë pengesat martesore vlerësohen 

sipas ligjit të vendit ku lidhet martesa. Por, nëse vendbanimi i bashkëshortëve është në 

shtetin e tretë, dmth. jashtë shtetit ku e kanë shtetësinë, do të aplikohet e drejta e tij, 

shtetit të tretë, atëherë ekziston ridërgimi të e drejta e shtetit të tretë. 
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Kështu për formën e martesës është bazuar kryesisht rregulla locus regit actum në 

kuptimin më të gjerë, dhe atë si lex loci celebrationis (celebratio matrimonii - 

solemniteti i kurorëzimit).
444

 

Në nenin 36 pika 1 të ADNP-së, është paraparë shtetësia si fakt relevant, d.m.th. për 

marrëdhëniet personale dhe ligjore pasurore të çiftit bashkëshortor, pra kompetent 

është lex nationalis i përbashkët i bashkëshortëve. Deri të ky qëndrim ka ardhur nga 

fakti së Kosova është vend kryesisht i emigracionit dhe ka pasur interes që të gjithë 

shtetasit t’i përfshijë në kuadër të dispozitave të tij, sidomos ata që punonin dhe kishin 

qëndrim të përkohshëm në botën e jashtme. 

Megjithatë, nga ky parim hiqet dorë kur kemi të bëjmë me martesat e përziera kur 

bashkëshortët janë me shtetësi të ndryshme, atëherë e drejtë kompetente është e drejta e 

vendit ku bashkëshortët kanë vendbanimin e përbashkët (neni 36 pika 2). Në qoftë se 

bashkëshortët në momentin e ngritjes së çështjes së marrëdhënieve personale apo 

pasurore për zgjidhje nuk kanë shtetësi të përbashkët dhe as vendbanim të përbashkët 

në të njëjtin shtet, është paraparë zgjidhja tjetër subsidiare, duke e zbatuar të drejtën e 

shtetit ku bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët (neni 36 pika 

3). Nëse në rastin konkret edhe kjo masë nuk mund të ofrojë zgjidhje (kjo është shumë 

e mundshme, ngase janë të rralla rastet kur çiftet bashkëshortore asnjëherë nuk kanë 

pasur vendbanim të përbashkët) do të zbatohet si alternativa e fundit, e drejta pozitive e 

vendit (lex fori). 

Për marrëdhëniet pasurore kontraktuese në mes të çiftit bashkëshortorë zbatohet e 

njëjta norme kolizive e cila vlen edhe për marrëdhëniet personale dhe pasurore (neni 

37, neni 37, pika 1, i ADNP-së). Megjithatë, çiftit bashkëshortorë i është njohur edhe 

mundësia që të zgjedhë edhe ndonjë të drejtë tjetër dhe jo atë të cilën është përcaktuar 

me masat e cekura më parë, nën kushtet që të jetë e lejuar me dispozitat e nenit 36 të 

ADNP-së, përkatësisht derisa ligjdhënësi i shtetësisë së përbashkët apo tek martesat e 

përziera vendbanimi i përbashkët apo vendbanimi i fundit i përbashkët të çiftit 

bashkëshortorë, i njeh vullnetin e autonomisë së palëve në rregullimin e marrëdhënieve 

personale dhe pasurore (neni 37, pika 2, i ADNP-së). 

Mbi atë çka u tha më lartë lidhur me të drejtën kompetente, duket së është lex 

nacionalis të çiftit jashtëmartesor, dhe nëse ata nuk e kanë shtetësinë e shtetit të njëjtë, 

e drejtë kompetente është e drejta e shtetit ku ata e kanë vendbanimin e përbashkët. Për 

marrëdhënie kontraktuese në mes të çiftit jashtëmartesor, po ashtu e drejtë kompetente 

është e drejta e përbashkët lex nacionalis, apo e drejta e përbashkët e vendbanimit në 

momentin e lidhjes së marrëveshjes. Këto norma kolizive (neni 39), janë norma 

përkatëse të cilat i takojnë edhe veprimeve të martesës, por nuk i përfshinë të gjitha 

situatat të cilat janë të parapara me nenin 36 të LMMF-së.
445

 Te bashkësia 

                                                           
444

 C.M.V. Clarkson and Jonathan Hill, The Conflict of Laws, (Oxford: Oxford University Press, 4
th
 ed., 

2011), 348 
445

 Në nenin 36 të LMMF-së është paraparë: për personat dhe pasurinë ligjore të çiftit bashkëshortor e drejtë 

kompetente është e drejta e shtetit, shtetësinë e të cilit e kanë ata. Nëse çifti bashkëshortorë ka shtetësi të 

shteteve të ndryshme e drejtë kompetente është e drejta e shtetit ku ata e kanë vendbanimin. Nëse 

bashkëshortët nuk kanë as vendbanim dhe as shtetësi të përbashkët në të njëjtin shtet, e drejtë kompetente 



Prof. Dr. Hajredin Kuçi 

 126 

jashtëmartesore në LMMF është paraparë vetëm një zgjidhje subsidiare e fakteve 

vendimtare, dhe ajo është vendbanimi i përbashkët i çiftit jashtëmartesor. Kjo me siguri 

nga arsyeja pse në mënyrë praktike bashkësia jashtëmartesore pa vendbanim të 

përbashkët, nga arsyeja se ligjdhënësi ka hequr dorë nga kërkimi i fakteve vendimtare 

të mëtutjeshme, në rastin kur çifti jashtëmartesor, jo vetëm që nuk kanë pasur 

shtetësinë e përbashkët, por nuk kanë as vendbanim të përbashkët. 

Me sa duket, edhe këtu është bërë një lëshim, ngase nuk ka zgjidhje të së drejtës 

kompetente kur çifti jashtëmartesor nuk kanë vendbanim të përbashkët dhe këto situata 

në jetë janë të mundshme. Bashkësia jashtëmartesore me siguri së nuk ekziston pa 

vendbanim të përbashkët, por ka kërkesa pasurore nga bashkësia jashtëmartesore, mbi 

të gjitha kërkesa për mbajtje mund të parashtrohet me rastin e ndërprerjes së bashkësisë 

jashtëmartesore. 

 

9.4. Kujdestaria 

 

Në rastet e kujdestarisë me element ndërkombëtar, ligji vendor përcakton të drejtën 

kompetente duke i dhënë përparësi ligjit të shtetit të personit të vënë nën kujdestari, 

duke përcaktuar si kompetente të drejtën e shtetit të shtetësisë së personit të vënë nën 

kujdestari.
446

 E drejta vendore në këtë raport kujdestar dhe person nën kujdestari 

fuqizohet edhe më shumë kur kemi të bëjmë me masat e përkohshme për këto raporte 

juridike, duke theksuar së për personat e tillë vlen e drejta e vendit kur personi 

kujdestar ka shtetësi të huaj apo nuk ka shtetësi fare. Në veçanti kjo vlenë derisa shteti i 

huaj kompetent të mos merr vendim për masat e nevojshme.
447

 

 

9.5. Adoptimi 

 

Ligji vendor lejon adoptimin me element ndërkombëtar, por për këtë vendos disa 

kushte. Shtetasi i huaj mund të jetë palë adoptuese nëse fëmija nuk mund të adoptohet 

në Kosove ose ekzistojnë arsye të bazuara për një veprim të tillë, nëse fëmija ka nevoja 

të veçanta dhe ka nevojë për trajtim të specializuar, që nuk mund të ofrohet në 

Kosove.
448

 Për adoptimin e fëmijës nga shtetasi i huaj nevojitet pëlqimi paraprak nga 

organi administrativ, kompetent për punët e politikes sociale.
449

 

Edhe në këto raporte si pjesë të raporteve familjare, vërehet se mbizotëron si 

kompetente e drejta e shtetit që e kanë shtetësinë në raportet prindër fëmijë. 

Vendbanimi vie si pikë e lidhjes nëse ata kanë shtetësi të ndryshme dhe sipas tij 

përcaktohet e drejta kompetente. Nëse në këto raporte prindër fëmijë nuk janë të një 

shteti dhe nuk kanë vendbanim të përbashkët dhe njëri nga ata ka shtetësinë e vendit 

tonë, atëherë vlen e drejta vendore si kompetente për këto raste. Në të gjitha rastet tjera 

                                                                                                                                                    
është e drejta e shtetit ku ata e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. Nëse e drejta kompetente nuk 

mund të përcaktohet sipas pikës 1 të këtij neni, e drejtë kompetente është e drejta e shtetit të vendit.” 
446

 ADNP op.cit.1, Neni 15 (1)  
447

 ADNP op.cit.1, Neni 15 (2)  
448

 Ligji për Familjen, op. cit. 6, Neni 179 pika 2  
449

 Ligji për Familjen, op. cit. 6, Neni 179 pika 3  
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ligji vendor favorizon të drejtën e shtetit, shtetas i të cilit është fëmiu, duke u nisur nga 

qëllimi që mbrojtja e tij të jetë prioritet.
450

 

Në raste të njohjes, konstatimit ose mohimit të atësisë apo amësisë e drejta e shtetit që 

në kohen e lindjes e ka pasur personi të cilit i njihet, kontaktohet apo mohohet atësia 

respektivisht amësia.
451

 

Lidhur me detyrimin e ushqimisë në mes personave të gjinisë së gjakut, përveç 

prindërve dhe fëmijëve, kompetente është e drejta e shtetit, shtetas i të cilit është i 

afermi nga i cili kërkohet ushqimia.
452

 Kjo çështje rregullohet edhe me Ligjin për të 

drejtat detyrimore. 

Në rast të legjitimimit me element ndërkombëtar, ligji vendor i jep përparësi shtetësisë 

e prindërve dhe nëse kjo nuk është në të njëjtin shtet, atëherë aplikohet e drejta e shtetit 

që legjitimimi behet i plotfuqishëm.
453

 Vendbanimi do të aplikohet kur nuk ekzistojnë 

kushtet për legjitimim, ndërsa prindërit dhe fëmijët kanë vendbanimin në Kosovë, 

atëherë e drejta vendore aplikohet. Duke pasur parasysh interesin e fëmiut shtetësia e tij 

do të jetë kompetente në çdo rast kur kërkohet pëlqimi i tij, personit tjetër ose organit 

shtetëror për legjitimim.
454

 

Në rast të adoptimit qoftë për krijim apo pushim të tij, kompetente paraqitet e drejta e 

shtetit, shtetësinë e të cilit e kanë adoptuesi dhe i adoptuari. Vështirësi paraqiten kur ata 

nuk e kanë vendbanimin e njëjtë dhe e drejta vendore i barazon të drejtat e shteteve që 

janë shtetas i adoptuari dhe adoptuesi. Komplikimi edhe me i madh është kur 

bashkëshortët që adoptojnë kanë shtetësi të ndryshme dhe ligji vendor përcakton si të 

drejtë kompetente të drejtat e shteteve, që e kanë shtetësinë bashkëshortët por edhe të 

drejtën e të adoptuarit.
455

 Sikur për punët tjera juridike që aplikohet parimi lex loci 

actus edhe ligji vendor përcakton së e drejtë kompetente për formën e adoptimit është e 

drejta e vendit ku krijohet adoptimi.
456

 

Edhe në krijimin e efektit të adoptimit ligji përcakton të drejtën kompetente, të drejtën 

e shtetit, shtetas të të cilit janë adoptuesi dhe i adoptuari në kohen e krijimit të 

adoptimit. Nëse ata nuk e kanë shtetësinë e njëjtë atëherë e drejta e shtetit ku e kanë 

vendbanimin e përbashkët do të jetë kompetente. Nëse adoptuesi dhe i adoptuari nuk e 

kanë vendbanimin e përbashkët dhe njeri nga ata ka shtetësinë e Kosovës, atëherë 

kompetent do të jetë ligji vendor. Në raste kur adoptuesi dhe i adoptuari nuk kanë 

shtetësi as vendbanim të përbashkët dhe as shtetësi të vendit tonë, atëherë ligji vendor 

favorizon të adoptuarin duke përcaktuar të drejtë kompetente të drejtën e shtetit ku ai e 

ka shtetësinë.
457
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9.6. Çështjet e pronësisë
458

 

 

E drejta vendore njeh mundësinë e krijimit të së drejtës së pronësisë së të huajve në 

vendin tonë, qoftë pronësinë mbi sendet e luajtshme apo sendet e paluajtshme. Për 

sendet e paluajtshme, trajtohet si e drejtë e të huajit relativisht e rezervuar, duke 

kërkuar që të ekzistojë edhe parimi i reciprocitetit.
459

 

Te çështjet e marrëdhënieve pronësore - juridike dhe të drejtat tjera sendore dhe për të 

drejtën e deponimit të sendeve në pronësinë shtetërore, përcaktimi i të drejtës 

kompetente është sipas ligjit të vendit ku gjendet sendi. Te sendet e paluajtshme vlen 

parimi lex rei sitae.
460

 Por edhe për sendet e luajtshme vlen ligji i vendit ku gjendet 

sendi.
461

 Ligji bën përjashtime nga kjo rregull në raste të sendeve në transit (res in 

transitu) sipas të drejtës së vendit të tranzicionit si dhe për mjetet e transportit, si anijet 

dhe aeroplanët, e drejtë kompetente është e drejta e shtetit përkatësinë e të cilit e kanë 

ato mjete, respektivisht ku janë të regjistruara.
462

 

Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore
463

 njeh të drejtat e sigurimit të pengut të 

krijuara në vendin e huaj.
464

 Në sistemin juridik të Kosovës kjo e drejte e sigurimit të 

pengut njihet dhe barazohet me atë të fituar në Kosovë, nëse një e drejtë është fituar në 

shtetin e huaj dhe është ende e vlefshme dhe nëse sendi i sigurimit është sjellë në 

Kosove.
465

 Ligji e merr parasysh kohën kur sendi ose pengu hynë në Kosovë dhe 

fuqizon të drejtën vendore, duke theksuar së të drejtat vlerësohen sipas të drejtës 

vendore
466

 dhe obligon që e drejta edhe pa posedim të regjistrohet në Zyrën e 

Regjistrit, të pengut brenda 3 muajve kur sendi është sjellë në Kosovë.
467

 

 

9.7. Trashëgimia 

 

Ligji vendor rregullon të drejtën kompetente edhe të rastet e trashëgimisë, qoftë ajo me 

ligj apo testament. Në të dy rastet, ligji vendor i jep përparësi shtetësisë së 

trashëgimlënësit në kohën e vdekjes, duke përjashtuar vendet ku gjendet trashëgimia 

apo shtetësinë e testatorit në kohën e dhënë, kompetente në pikëpamje territoriale të 

shqyrtimit të pasurisë së tij është gjykata ku ndodhet pasuria apo pjesa me e madhe e 

pasurisë së tij.
468

 Shumë sisteme juridike i bëjnë trajtim të veçantë çështjes së 

trashëgimisë së paluajtshme.
469
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Lidhur me validitetin e formës së testamentit, ligji është më fleksibil duke njohur të 

drejtën e shtetit ku është bërë testamenti, sipas të drejtës së shtetit që testatori ka pasur 

shtetësinë në kohën e deponimit të testamentit apo vdekjes së tij, sipas të drejtës e 

shtetit ku ka pasur vendbanimin apo vendqëndrimin në kohën e disponimit të 

testamentit apo në kohën e vdekjes së tij, sipas të drejtës së vendit tonë, ndërsa për 

sendin e paluajtshëm edhe sipas ligjit të vendit ku gjendet sendi i paluajtshëm. Edhe 

revokimi i testamentit për nga forma është i plotfuqishëm sipas të drejtave të njëjta që 

edhe hartohet.
470

 Pas anëtarësimit në Konferencën e Hagës, forma e testamentit dhe e 

drejta kompetente përcaktohet edhe sipas Konventës së Hagës të vitit 1971, mbi 

Konventën e 5 tetorit të vitit 1961, mbi Konfliktin e ligjeve lidhur me dispozitat për 

forcen e Testamentit ku parashihen edhe alternativa të pikave të lidhjes që lehtëson 

validitetin formal.
471

 Testamenti mund të hartohet edhe në vende tjera, në përfaqësi 

konsullore, nga shtetasit tonë sipas kushteve të njëjta me ato të vendit.
472

 

 

9.8. Të drejtat detyrimore 

 

Këtu trajtohen dy çështje esenciale të së drejtës detyrimore, tek të cilat në praktikë me 

së shumti marrëdhëniet juridike civile me element ndërkombëtare, ato të kontratave 

dhe delikteve. 

 

9.8.a. Kontratat 

 

Te kontratat me element ndërkombëtar
473

 dominon zgjidhja sipas ligjit vendor, se e 

drejte kompetente është e drejta që palët e kanë zgjedhur nëse kjo e drejtë nuk është e 

kufizuar me norma imperative të vendit apo konventave ndërkombëtare.
474

 Për 

shembull te kontratat që kanë të bëjnë me sendet e paluajtshme, ekskluzivisht vlen e 

drejta e shtetit në territorin e të cilit ndodhet sendi i paluajtshëm.
475

 Sipas Ligjit për 

Kolizion të ligjeve edhe marrëdhëniet kontraktuese pronësore të bashkëshortëve, 

përjashtohet autonomia e vullnetit të palëve.
476

 

Autonomia e vullnetit të palëve
477

 në këto raste jep mundësinë që palët vetë të 

përcaktojnë të drejtën kompetente ose gjykatën apo arbitrazhin kompetent për zgjidhjen 

e kontesteve që mund të paraqiten gjatë përmbushjes së kontratës. Këtë të drejtë (lex 

electa, lex voluntatis, lex autonomia) palët mund ta shfrytëzojnë te kontratat me 

element ndërkombëtar me dëshirë të tyre por nuk janë të detyruar me ligj. Palët 

munden që në mënyrë shprehimore (expresis verbis) ose edhe heshturazi (tacito 

consencu) të deklarojnë vullnetin e tyre.  
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Në raste kur palët nuk e zgjedhin të drejtën kompetente dhe faktet tjera nuk dërgojnë të 

ndonjë e drejtë tjetër apo nuk e kufizojnë këtë të drejtë, Ligji vendor ka përcaktuar të 

drejtat kompetente te një numër i kontratave. Për shembull te kontratat e shitjes së 

sendeve të luajtshme, për kontratën e ndërtimit, për kontratën e autorizimit e drejtë 

kompetente është e drejta e vendit, që në kohën e pranimit të ofertës ka qenë 

vendbanimi, respektivisht selia e tyre.
478

 Me ligj janë përcaktuar të drejtat kompetente 

të 20 llojeve të kontratave me element ndërkombëtar, ku vërehet së i është dhënë 

përparësi të drejtës kompetente që është faktor me gravitues i marrëdhënies 

kontraktuese. 

 

9.8.b. Deliktet 

 

Parim i njohur ndërkombëtar dhe i pranuar nga shumë sisteme juridike në botë
479

 ligji i 

vendit ku është shkaktuar dëmi (lex loci delicti commssi) ose ligji i vendit ku pasojat e 

dëmit janë shkaktuar (lex loci dmni), cilido që është më i favorshëm për viktimën,
480

 

dominon edhe në të drejtën tonë.
481

 Këtu vërehet qarte së i jepet përparësi që viktima të 

zgjedh të drejtën kompetente, por brenda këtyre dy të drejtave ngase në këto raste 

përjashtohet autonomia e vullnetit të palëve, për të përcaktuar të drejtën kompetente.
482

 

Në rast të dëmit të shkaktuar në disa juridiksione, atëherë gjykata aplikon të drejtën me 

të favorshme për kërkesën në tërësi dhe jo në pjese të ndara në kompetencë të të 

drejtave të shteteve të ndryshme.
483

 

Vlerësimi i veprimit të kundërligjshëm sipas të drejtës vendore bëhet sipas ligjit të 

vendit, ku është ndërmarrë veprimi ose është shkaktuar pasoja dhe nëse këto janë në 

më shumë vende, mjafton që në vetëm njërën nga këto të jetë i kundërligjshëm veprimi 

i tillë.
484

 

Ligji rregullon përcaktimin e të drejtës kompetente edhe në raste të detyrimit apo 

zhdëmtimit, kur ato ndodhin në anije, në detin e hapur apo mjet fluturues dhe në këto 

raste si e drejte e detyrimit të zhdëmtimit konsiderohet e drejta e vendit të regjistrimit 

të mjetit të tillë.
485

 

Detyrimet për zbatimin e konventave ku Kosova bën pjesë si në Konferencën e Hagës 

janë obligative për respektim dhe në këtë fushë janë Konventa e Hagës e 4 majit të vitit 

1971, e të drejtës së aplikueshme të aksidenteve të trafikut, Konventa e Hagës e 2 

tetorit të 1973 për të drejtën kompetente të produkt liability etj. 
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9.9. Arbitrazhi ndërkombëtar 

 

Në kohën e qarkullimit të lirë të mallrave dhe liberalizimit të tregut, mundësia e 

paraqitjes së çështjeve në arbitrazh me element ndërkombëtar
486

 është e madhe dhe për 

këtë trajtohet shkurt edhe në këtë punim. Ligji për Arbitrazhin
487

 ka paraparë një 

mundësi të tillë dhe ka mundësuar rregullimin qoftë të drejtës materiale apo edhe atë 

procedurale si dhe njohjen dhe ekzekutimin e vendimit të huaj të arbitrazhit. 

Objekt trajtimi në këtë rast janë vendimet e huaja të arbitrazhit
488

 që nënkupton 

vendimin e arbitrazhit që nuk është nxjerrë në territorin e vendit tonë ose që është 

nxjerre në vendin tonë, por në zgjidhjen e kontestit është aplikuar e drejta e huaj.
489

 

Ligji për Arbitrazhin kur flet për të drejtën kompetente, për rastet e tilla lejon 

mundësinë që palët të përcaktojnë lirshëm të drejtën kompetente materiale të 

kontestit.
490

 Me këtë Ligj fuqizohen rregullat e së drejtës ndërkombëtare private, nëse 

palët, në kontest me element ndërkombëtar, nuk e kanë përcaktuar këtë të drejtë 

paraprakisht.
491

 

Sa i përket njohjes dhe ekzekutimit të vendimeve të huaja të arbitrazhit, Ligji për 

arbitrazhin njeh një mundësi të tillë, por duke bërë dallimi në ekzekutim në mes të 

vendimit të arbitrazhit të nxjerrë brenda Kosovës dhe jashtë saj.
492

 Në raste të 

vendimeve të arbitrazhit të nxjerra jashtë vendit, gjykatat e Kosovës i njohin si të 

plotfuqishme dhe i ekzekutojnë me disa kushte.
493

 Në kohën e nxjerrjes së ligjit si 

gjykatë kompetente për njohje dhe ekzekutim është paraqitur Gjykata Ekonomike.
494

 

Sipas dispozitave në fuqi kontestet në mes të personave juridikë vendorë dhe të huaj 

për çështjet e tyre afariste janë kompetencë e Gjykatës Themelore - Departamentit për 

Çështje Ekonomike.
495

 Si kushte plotësuese për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve 

të arbitrazhit, në këto raste pala e interesuar duhet ti plotësojë edhe disa që kryesisht 

lidhen me origjinalitetin e vendimeve dhe marrëveshjeve dhe ato teknike të 

përkthimeve për shembull.
496

 Nëse analizohet Ligji për Arbitrazhin, kërkesa për njohje 

dhe ekzekutim të vendimit të arbitrazhit, në raste me element ndërkombëtar mund të 

refuzohet nga kërkesa e palës tjetër në kushte të përafërta me atë që refuzohen 

vendimet e arbitrazhit pa element ndërkombëtar.
497

 Edhe te këto raste të vendimeve për 
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konteste me element ndërkombëtar, gjykata mund të refuzojë njohjen dhe ekzekutimin 

e vendimit të arbitrazhit, nëse konstatohet se sipas ligjeve vendore ai kontest nuk mund 

të zgjidhet përmes arbitrazhit ose nëse njohja dhe ekzekutimi i vendimit të tillë, do të 

cenonte ose është në kundërshtim me rendin publik (ordre public) të Republikës së 

Kosovës.
498

 Ligji për konfliktin e ligjeve, po ashtu parasheh kushtet për njohjen dhe 

ekzekutimin e vendimeve të huaja të arbitrazhit që kërkon kushte, formale qoftë 

dokumentin origjinal ose të noterizuar të vendimit dhe të kontratës së arbitrazhit, si dhe 

përkthimin e autorizuar në gjuhen zyrtare vendore.
499

 Po ashtu, në këtë Ligj janë 

përcaktuar 14 kushtet e refuzimit të ekzekutimit të një vendimi të tillë.
500

 Procedura e 

njohjes dhe ekzekutimit nga gjykatat kompetente, si dhe mundësia e apelimit të një 

vendimit të tij është paraparë nga Ligji për konfliktin e ligjeve po ashtu.
501

 

 

9.10. Shoqëritë e huaja tregtare
502

 

 

Sistemi juridik vendor ka njohur mundësinë që të themelohen shoqëritë tregtare, 

respektivisht personat juridikë në të cilat paraqitet elementi ndërkombëtar në 

themelimin dhe funksionimin e tyre. Kështu, Ligji për shoqëritë tregtare definon se 

"nëse një themelues është person juridik, emrin dhe adresën e selisë së regjistruar apo 

emrin dhe adresën zyrtare të selisë, ku ushtrohet veprimtaria kryesore që mund të jetë 

në Kosovë ose jashtë Kosovës”.
503

 

Shoqëritë e huaja tregtare që janë të detyruara të regjistrohen në Agjencinë e 

Regjistrimit të Biznesit, atëherë nga personi i autorizuar kërkohet që të nënshkruaj dhe 

dorëzojë në ARBK: vendimin e shoqërisë tregtare të huaj” dhe duhet të plotësojë disa 

kushte.
504

 ADNP-ja parasheh të drejtën kompetente për funksionim të personave 

juridikë, përfshirë edhe shoqëritë tregtare me zgjidhje të përafërt, sikur sistemet 

juridike të shteteve me sistem juridik kontinental.
505

 

 

9.11. Falimentimi ndërkombëtar
506

 

 

Ligji për Falimentimin ka rregulluar në veçanti çështjen e falimentimit 

ndërkombëtar,
507

 duke mundësuar që ti përgjigjet kërkesës së një gjykate ose 

përfaqësuesi të huaj të pasurisë falimentuese, i kërkon ndihmë gjykatës në Kosovës, 
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kur kjo kërkesë bëhet nga shteti tjetër, kur një procedurë familmentuese zhvillohet 

njëkohësisht në vendin tonë dhe të huaj dhe kur kreditorët ose personat tjerë janë të 

interesuar apo kanë interes për fillimin e procedurës sipas ligjit vendor.
508

 

Edhe në këto raste si në çdo rast tjetër zbatohet obligimi kushtetues dhe hierarkia se 

obligimet nga marrëveshjet ndërkombëtare mbizotërojnë dispozitat e ligjit vendor.
509

 

Në kuptim të gjykatës kompetente sipas ligjit vendor, lidhur me procedurat dhe 

bashkëpunimin në këtë fushë është gjykata kompetente për rastet e falimentimit.
510

 Në 

këto raste kemi një juridiksion të kufizuar në rastin e paraqitjes së përfaqësuesit të huaj 

falimentues, i cili paraqitet drejtpërdrejt në gjykatat vendore dhe nuk e nënshtron atë 

drejtpërdrejt nën juridiksion të gjykatave vendore as të aseteve të debitorit.
511

 

Është me rendësi të theksohet së Instituti ordre public respektohet dhe nuk e përjashton 

të drejtën e gjykatës të refuzojë ndërmarrjen e veprimeve që e cënojnë këtë.
512

 

Kreditorët e huaj dhe ata vendorë janë të barabartë në lidhje me inicimin dhe 

pjesëmarrjen e procedurave të falimentimit në vendin tonë. Përjashtim bëhet në 

rangimin e kërkesave të kreditorëve.
513

 

Procedura e huaj do të njihet nga gjykata vendore nën kushtet e caktuara në të cilat 

vërtetohet së është iniciuar procedura e huaj dhe është emëruar përfaqësuesi i pasurisë 

së huaj falimentuese, si dhe se është njoftuar debitori me procedurat.
514

 Gjykata do të 

prezumojë se dokumentet e deponuara në mbështetje të kërkesës për njohje të 

procedurës së huaj, janë autentike dhe nuk ka nevojë për legalizimin e tyre.
515

 Duke 

respektuar kushtet dhe brenda afatit kohor të paraparë me ligj, Gjykata vendos për 

njohje të procedurës së huaj.
516

 Gjykata vendore që nga koha e paraqitjes së kërkesës 

nga përfaqësuesi i pasurisë së huaj falimentuese për njohje të procedurës së huaj dhe 

deri në marrjen e vendimit nga gjykata, mund të ndërmarrë disa masa të përkohshme 

për ruajtjen e aseteve të debitorit ose interesave të kreditorëve.
517

 

Nga momenti i njohjes së procedurës së huaj si procedurë e huaj kryesore, fillojnë një 

varg efektesh që ndikojnë në vazhdimin e procedurës, në asetet e debitorit dhe të drejtat 

dhe detyrimet e tij. Kërkesat individuale të debitorit për të drejtat e tij nuk kufizohen.
518

 

Pas njohjes së procedurës së huaj nga gjykata, qoftë si procedurë kryesore ose jo 

kryesore me qëllim të mbrojtës së aseteve të debitorit apo interesat e kreditorëve, 

Gjykata me kërkesë të përfaqësuesit të pasurisë së huaj falimentuese, mund të 

urdhërojë masa të përshtatshme për këto qëllime që mbrojnë interesat e kreditorëve, 

palëve të interesuara dhe të debitorit dhe të sigurohet së këto masa janë të mbrojtura në 
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mënyrë të drejtë dhe sipas të drejtës sonë, qoftë edhe fjala për kërkesa për shmangie 

nga dispozitat tona.
519

 Ligji ynë obligon por edhe parasheh kushtet e bashkëpunimit në 

mes të gjykatave vendore dhe të huaja si dhe përfaqësuesit e pasurisë së huaj 

falimentuese.
520

 Këto procedura do të fillojnë nëse debitori ka asete në Kosovë dhe janë 

të kufizuara vetëm në ato asete dhe në masën sa kërkohet bashkëpunimi sipas ligjit 

vendor edhe për asetet tjera të cilat janë në funksion të këtij bashkëpunimi ligjor.
521

 

Kur procedurat zhvillohen njëkohësisht ndaj një debitori të njëjtë, atëherë masat e 

gjykatës vendore do të rishikohen pas pranimit të kërkesës për procedurë të huaj 

falimentuese.
522

 Gjykata do të bëj veprime rishikuese edhe në rastet kur kemi më 

shumë së një procedurë të huaj.
523

 Me qëllim të trajtimit të barabartë të kreditorëve, 

ligji vendor parasheh së kreditori i cili ka marrë pagesë nga debitori, natyrisht në 

situate të jo-solvences, i njëjti në shtetin e huaj nuk mund ta marrë edhe në shtetin tonë 

derisa pagesa për debitorët tjerë ka qenë më e ulët së pagesa e tij e marrë jashtë vendit 

që tashmë e ka pranuar.
524

 

 

9.12. Të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta
525

 

 

Sistemi juridik i Republikës së Kosovës rregullon të drejtat e autorit dhe të drejtat e 

përafërta me ligj të veçantë, në të cilin rregullohen edhe aspekte që bëjnë me të huajt 

respektivisht që kalojnë në fushën e të drejtës ndërkombëtare private. 

Ligji i përmendur sipas neni 1 pika 1.1 rregullon“të drejtat e autorit që, në bazë të 

pronës intelektuale, u takojnë autoreve përkitazi me veprat e tyre në lëmin e letërsisë 

shkencës dhe artit" që njëherit ky është edhe përkufizimi i të drejtës së autorit sipas 

këtij ligji
526

 dhe që do të përdoret më tutje si e drejtë e autorit edhe në këtë punim. Me 

këtë ligj rregullohen edhe të drejtat që në bazë të pronës intelektuale, janë të përafërta 

me të drejtat e autorit
527

 si dhe çështjet e administrimit të së drejtës së autorit dhe të 

drejtave të përafërta
528

 mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta
529

 si 

dhe zbatimin e dispozitave të ligjit ndaj personave të huaj.
530

 

Në ligjin e sipërtheksuar një kapitull i kushohet mbrojtjes së personave të huaj.
531

 

Personat e huaj fizikë dhe juridikë gëzojnë mbrojtjen e njëjte të së drejtës së autorit dhe 

të drejtave të përafërta sikurse personat vendas, nëse për këtë parashihet marrëveshja 
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ndërkombëtare ose me ligj ose në raste të reciprocitetit faktik.
532

 Pra sistemi juridik i 

Kosovës u mundëson trajtim të barabartë për disa të drejta sipas ligjit, për disa të tjera 

kërkohet marrëveshja ndërkombëtare si bazë për barazi si dhe një bazë tjetër është 

reciprociteti faktik.
533

 

Sa i përket të drejtave morale, autorët dhe interpretuesit e huaj barazohen me shtetasit e 

vendit, duke u njohur të drejta të barabarta.
534

 Një trajtim ndryshe u bëhet autorëve të 

huaj të veprave të artit, duke u ofruar mbrojtjen sa i përket rishitjes të së drejtës vetëm 

nëse ekziston reciprociteti.
535

 

Autorët e huaj që të gëzojnë mbrojtjen nga ligji vendor, u kërkohen disa kushte si, të 

ketë vendbanim të përhershëm në vendin tonë, nëse janë bashkautorë mjafton nëse 

njëri nga ata ka vendbanimin në Kosovë, pastaj kërkohet që vepra të jetë e publikuar 

për herë të parë në vendin tonë, ose 30 ditë pas publikimit në ndonjë vend të huaj.
536

 

Ligji vendor u jep mbrojte edhe veprave të arkitekturës apo të arteve tjera figurative, të 

cilat janë patundshmëri apo pjese integrale e patundshmërive në vendin tonë.
537

 

Edhe interpretuesit e huaj gëzojnë mbrojte, nëse kanë vendbanim të përhershëm në 

Kosovë, kjo vlen edhe kur ka bashkautor dhe njëri nga ata ka vendbanimin në Kosovë, 

apo nëse interpretimi bëhet në territorin e vendit tonë.
538

 Mbrojtje sipas ligjit gëzojnë 

edhe kur interpretimi është i fiksuar në fonograme apo edhe kur nuk është i fiksuar në 

fonograme, por është i përfshirë në një mision radioteleviziv. Mbrojte ligjore u 

garantohet edhe bartësve tjerë të huaj të të drejtave të përafërta me të drejtat e autorit në 

kushte të njëjta. Edhe nga ata kërkohet vendbanimi i përhershëm në Kosovë për 

personin fizik ose seli të korporatës së regjistruar në vendin tonë.
539

 Në këtë ligj u 

jepen të drejta edhe prodhuesit të fonogramit apo producentit, kur fonogrami apo filmi 

është bërë së pari në vendin tonë.
540

 Botuesi i të drejtave të përafërta gëzon mbrojte 

nëse edicioni është publikuar së pari në vendin tonë ose 30 dite pas publikimit në një 

vend tjetër. 

Mbrojtje i është garantuar edhe transmetuesit që emisionet e tij transmetohen përmes 

rrjetit transmetues të Republikës së Kosovës. Po ashtu, edhe prodhuesi i bazës së të 

dhënave nëse kjo është bërë për herë të parë në Kosovë.
541

 Edhe komunikimet përmes 

satelitit me publikun i të drejtave të autorit apo të drejtave të përafërta të cilat kanë pikë 

lidhëse territorin e Kosovës, gëzojnë mbrojte. Këtë mbrojte e gëzojnë edhe kur pika 

marrëse është në territorin tonë ose edhe kur korporata transmetuese ka selinë në 

vendin tonë.
542
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Afatet për mbrojte të këtyre të drejtave për të huajt skadojnë në kohën kur afatet 

përfundojnë në shtetin ku janë shtetas, kanë vendbanimin apo selinë e regjistrimit dhe 

nuk mund të zgjasin më shumë së sa afatet e parapara me ligjin e vendit tonë.
543

 

Trajtimi i të drejtave të autorit dhe të përafërta për personat pa shtetësi dhe refugjatëve 

është objekt i sistemeve juridike në shumë vende, edhe te ne. Ligji vendor i barazon 

personat pa shtetësi me mbrojte të njëjtë sikurse shtetasve të vendit nëse këta persona 

kanë vendbanim të përhershëm apo të përkohshëm në vendin tonë. Nëse personat pa 

shtetësi nuk kanë vendbanim të përhershëm apo të përkohshëm në Kosovë, do të 

gëzojnë të drejtat sikurse në vendin ku ata e kanë vendbanimin, qoftë të përhershëm 

apo të përkohshëm. Mbrojtje në shkallë të njëjtë gëzojnë edhe personat që kanë statusin 

e refugjatit në vendin tonë.
544

 Ligji ka krijuar mundësi së në rast të anëtarësimit të 

Kosovës në Union Evropian, disa të drejta do të kenë trajtim të barabartë si në shtetet 

anëtare të UE-së.
545

 

 

10. Njohja dhe ekzekutimi-përmbarimi i vendimeve të huaja gjyqësore
546

 

 

E drejta e aplikueshme e vendit tonë për njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të 

huaja gjyqësore, bazohet në vendimet e organeve gjyqësore të vendeve tjera dhe në 

mënyrë direkte dhe indirekte
547

 edhe në vendimet e institucioneve ndërkombëtare, si 

ato të Gjykatës Evropiane për Liri dhe të Drejta të Njeriut.
548

 Këto vendime të huaja 

gjyqësore do të kenë efekt juridik në vendin tonë, pasi të njihen nga gjykatat 

vendore.
549

 E drejta vendore parasheh kushtet për njohje si dhe ato për refuzim të një 

vendimit të tillë. Si kushte për refuzim janë ato që lidhen me pjesëmarrjen e palëve në 

procedurë, ato çështje që lidhen me kompetencë ekskluzive të gjykatave vendore, apo 

rastet kur është një vendim për të njëjtën çështje, më parë duke u nisur nga parimi në 

bis idem, apo është duke u zhvilluar çështja e njëjtë në vendin tonë derisa të përfundojë 

procedura etj.
550

 Edhe në rastet kur cenohet rendi publik vendor, nuk do të njihet një 

vendim i tillë i gjykatës së huaj.
551

 Reciprociteti është një ndër kushtet për njohje të 

vendimeve të huaja gjyqësore, por ligji ynë lejon hapësirë për njohje edhe në mungese 

të reciprocitetit, kur kemi të bëjmë me konteste martesore, familjare kur këtë njohje të 

vendimit të huaj gjyqësor e kërkon shtetasi ynë.
552

 Për shtetet që janë anëtarë ete 

Unionit Evropian, vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë ka efekt direkt në 

sistemet juridike të atyre vendeve. 
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Përveç kushteve të theksuara më lartë lidhur me përmbajtjen e vendimit të huaj 

gjyqësor, kërkesa për njohje dhe ekzekutim të vendimit të huaj
553

 duhet të bëhet në 

formën e paraparë, duke përfshirë vendimin origjinal ose të noterizuar si dhe të 

përkthyer në gjuhen zyrtare të vendit. Vendimi i organit të huaj duhet të jetë i formës së 

prerë, që mund të kualifikohet si res judicata.
554

 Pala që bën kërkesën përveç këtyre 

dokumenteve, duhet të parashtrojë edhe vërtetimin mbi ekzekutueshmërinë e këtij 

vendimi sipas të drejtës së shtetit ku është miratuar vendimi.
555

 

 

10.1. Çështjet përmbarimore me element të huaj 

 

Me Ligjin për Procedurën Përmbarimore
556

 rregullohen disa çështje që lidhen me 

çështjet përmbarimore si ato të zbatimit dhe përmbarimit të dokumenteve përmbaruese 

dhe dokumenteve të besueshme me elemente ndërkombëtare. Është me rëndësi të 

theksohet së ky ligj fuqizon dispozitat e tij edhe në zbatimin e përmbarimeve edhe në 

anije apo në mjet fluturues që në shume raste gjatë aktiviteteve të tyre kalojnë në 

domenin e së drejtës ndërkombëtare private.
557

 

Lidhur me përmbarimin e dokumentit të huaj përmbarimor, Ligji njeh një mundësi të 

tillë nga gjykata apo përmbaruesi privat, dhe së ai dokument do të zbatohet sipas ligjit 

në mënyrë të barazuar me dokumentet e institucioneve vendore, por kërkohet që 

dokumenti përmbarimor i huaj t’i plotëson kushtet e parapara me ligj apo me 

marrëveshje ndërkombëtare për pranim dhe përmbarim.
558

 

Rastet e përmbarimit ndaj pronës së shtetit të huaj ose të organizatës ndërkombëtare, që 

gjendet në Republikën e Kosovës, Ligji i PP-së kërkon që para së të ndërmerret 

veprimi përmbarimor, duhet të merret pëlqimi paraprak nga Ministria e Drejtësisë dhe 

një mendim nga Ministria e Punëve të Jashtme. Këto veprime paraprake nuk do të 

kërkohen, nëse shteti i huaj apo organizata ndërkombëtare janë pajtuar me 

përmbarimin.
559

 Pëlqimi i tillë është obligues që në kohen e propozimit për fillimin e 

procedurës së përmbarimit mbi pronën e shtetit të huaj në Republikën e Kosovës, 

atëherë propozimi i tillë do të hidhet poshtë nga përmbaruesi privat respektivisht 

Gjykata.
560

 

Ligji i PP-së përcakton bazën juridike për caktimin e përmbarimit dhe atë vetëm në 

bazë të dokumentit përmbarues (titulus executionis) dhe dokumentit të besueshëm dhe 

si dokument përmbarues njeh edhe: "aktvendimet, aktet dhe memorandumet për ujditë 

gjyqësore të gjykatave të 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 
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përmbarim brenda territorit të Republikës së Kosovës".
561

 Është me rëndësi të 

theksohet së Ligji njeh si dokument përmbarues edhe vendimin gjyqësor të vërtetuar si 

urdhër përmbarues evropian.
562

 

Ligji përcakton edhe kompetencën territoriale, apo juridiksionin e vendosjes së 

propozimit për përmbarimin për të drejtat e pronësisë intelektuale dhe të drejtave tjera 

pronësore të debitorit, ku për zbatimin e këtij përmbarimi, kompetencë tokësore ka 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit të përmbarimit. Nëse 

debitori i përmbarimit nuk e ka vendbanimin në Kosovë, atëherë kompetente është 

gjykata në territorin e së cilës gjendet vendqëndrimi i tij.
563

 Sa i përket vendosjes për 

propozimin dhe zbatimin e përmbarimit për sendet e paluajtshme, Ligji përcakton së 

kompetencë territoriale për një rast të tillë të propozimit dhe zbatimit të aktvendimit të 

përmbarimit, kompetente është gjykata në territorin e së cilës gjendet paligjshmëria.
564

 

 

11. Pyetjet për diskutim 

 

1. Në Kosovë, si në vendet tjera krijohen raporte juridike civile me element 

ndërkombëtar. Këto raste kërkojnë përgjigje për të drejtën kompetente, 

gjykatën kompetente dhe u njihet vendimi i huaj. Si janë kodifikuar këto 

raporte juridike civile tek ne, qoftë në ligje apo burime tjera juridike në baze të 

të cilave vendoset për çështjet e ngritura nga palët në këto raste?  

2. Ka shumë raste kur raportet juridike civile me element ndërkombëtar në kohën 

tonë të cilat orientohen lehtë përmes fakteve vendimtare të rendit juridik 

kompetent, por ka raste kur paraqiten nga shteti që ka mënyrë të ndryshme të 

rregullimit të njëjtë të materies, ka fakte vendimtare tjera, si e përcaktojmë të 

drejtën kompetente në këto raste?  

3. Gjyqtarët dhe të autorizuarit tjerë në Kosovë zbatojnë të drejtën e aplikueshme 

(pozitive), por nganjëherë hasin në raste kur e drejta vendore udhëzon në 

aplikimin e së drejtës së huaj. A njihet e drejta e huaj në Kosovë dhe a mund ta 

zbatojnë institucionet vendore të drejtën e huaj?  

4. Në raportet juridike civile me elementë ndërkombëtar, përveç se duhet t’i 

identifikojmë si të tilla, duhet edhe ta orientojmë palën tek rendi juridik 

kompetent për zgjidhjen e çështjes së tij. Këtë na e mundësojnë faktet 

vendimtare-pikat e lidhjes. Cilat janë faktet vendimtare-pikat e lidhjes që e 

orientojnë çështjen te rendi juridik kompetent?  

5. Ekziston mundësia që palët të paraqesin kërkesë për shqyrtim të rastit të ri apo 

edhe për njohje të të drejtës së tyre apo edhe të njohjes së vendimit të fituar 

nga gjykata apo arbitrazhi i huaj. Dhe këto të drejta i pranon edhe sistemi ynë 

juridik, por shteti ynë përkundër këtyre i mohon këto të drejta. A munden 

institucionet tona të shmangen nga zbatimi i normave kompetente?  
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6. Brenda sistemit juridik në rast të dykuptimësive apo dilemave bëjmë 

interpretimin, por nëse kemi raste që kemi dykuptimësi me sistemet tjera 

lidhur me faktet vendimtare dhe kategoritë juridike, fillimisht duhet t’i 

cilësojmë. Si mund të cilësohen faktet vendimtare dhe kategoritë juridike?  

7. Secili shtet proklamon vlerat e shoqërisë përmes sistemit të vet politik dhe 

juridik. Natyrisht këto vlera themelore për shtetin dhe vendin, kanë rëndësi 

edhe në rastet e trajtimit të marrëdhënieve juridike civile me element 

ndërkombëtar. Çka janë vlerat themelore të rendit juridik i cili mohon zbatimin 

apo njohjen e të drejtave të huaja apo vendimeve të huaja gjyqësore?  

8. Qasja për barazi të shteteve dhe të qytetarëve të vendit me të huaj reflekton në 

çdo aspekt ligjor por edhe të vendimeve të shteteve respektive. Natyrisht kjo 

është mënyrë e veçantë e arritjes për institutet juridike por edhe përmes 

kundërvënies kur kjo nuk sigurohet. Si kuptohet reciprociteti në këto 

marrëdhënie juridike civile me element të huaj dhe a ndihmon apo vështirëson 

këto raporte dhe a lejohen përjashtime në dobi të shtetasve të vendit, për disa 

marrëdhënie juridike civile si dhe në mungese të tij, cilat janë efektet e 

retorsionit?  

9. Krijimi i raporteve juridike familjare me element të huaj është i shpeshte në 

vendin tonë, në veçanti nga qytetarët e vendit që jetojnë jashtë Kosovës. Por 

edhe i rasteve të adoptimit dhe kujdestarisë me element të huaj. A i lejon 

sistemi juridik vendor këto marrëdhënie, cili është ligji kompetent kur këto 

krijohen në shtetin tonë dhe cila është forma që palët duhet respektuar në këto 

raste?  

10. Çështja e fitimit të pronësisë nga të huajt në vendin tonë apo edhe rastet e 

trashëgimisë sipas ligjit apo testamentit me element ndërkombëtar, janë të 

drejta relativisht të rezervuara. A lejon sistemi juridik i Kosovës që i huaji të 

fitojë pronësi në veçanti mbi sendet e paluajtshme si dhe trashëgimi nga të 

huajt. Cila është e drejta kompetente në këto raste dhe kushtet dhe forma e 

akteve që kërkohen?  

11. Te marrëdhëniet detyrimore qoftë ato kontraktore apo jokontraktore, mund të 

paraqitet elementi i huaj. Në kohën moderne janë shumë të theksuara dhe 

kërkohet një harmonizim dhe fleksibilitet në këto marrëdhënie. A lejohen palët 

sipas sistemit tonë të kenë autonomi të vullnetit të marrëdhëniet kontraktuese 

dhe deri në cilën shkallë dhe, cila është drejta kompetente për kushtet dhe 

formën e tyre?  

12. Marrëdhëniet ekonomike me element ndërkombëtar, qoftë në krijimin e 

shoqërive tregtare apo edhe në shuarjen apo falimentimin e tyre, kërkojnë një 

trajtim të veçantë pasi kemi të bëjmë me persona juridikë që themelohen 

jashtë, po pjesa e pasurisë së tyre është në vendin tonë dhe jashtë tij. Si 

rregullohet çështja e personave juridikë të huaj, në veçanti të shoqërive 

tregtare dhe si veprohet në raste të falimentimit?  

13. Krijimet shkencore, letrare dhe artistike gjate prezantimit të tij nuk kufizohen 

vetëm në kufijtë administrativë apo politikë të vendeve, por ato shpesh 
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tejkalojnë këta kufij në veçanti në kohen e teknologjisë moderne. Gjatë këtyre 

aktiviteteve, kur krijimtaria fiton të drejtën e autorit dhe e cila mund të jetë me 

element ndërkombëtar, shtetet krijojnë siguri edhe për këto raste. Si trajtohet 

kjo çështje në vendin tonë?  

14. 14.Zgjidhja e kontesteve në mënyre jashtëgjyqësore përmes arbitrazhit është 

një prej formave të shpeshta të partnerëve afaristë. Në raste kur te këto 

marrëdhënie na paraqitet elementi i huaj apo vendimi i arbitrazhit të huaj, 

duhet të zbatohet në vendin tonë, kërkohet siguri juridike nga palët që 

nënkupton edhe siguri ekonomike. Çka është arbitrazhi i huaj, sipas cilës të 

drejtë ata vendosin dhe si njihen vendimet e tyre dhe a mund të refuzohen?  

15. Gjykatat e huaja mund të vendosin për çështje që shtetasit tanë ka krijuar 

ndonjë raport juridik civil me shtetin e tyre. Në këto raste ata vendosin në 

mënyrë meritore, por zbatimi i vendimit duhet të behet në shtetin tonë dhe nga 

institucionet vendore. Cilat janë kushtet dhe kush e bën njohjen e një vendimi 

të huaj gjyqësor si dhe a mund të refuzohet zbatimi i tij nga organet e 

Kosovës?  
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KAPITULLI IV 

 

Prof. Dr. Iliriana Islami (Departamenti Ndërkombëtar) 

STATUSI I TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE 

NË SISTEMIN LIGJOR TË KOSOVËS 

 

1. Hyrje 

 

E drejta ndërkombëtare publike është tërësi normash, që në pjesën më të madhe 

përbëhet nga parimet dhe rregullat e sjelljes të cilat shtetet konsiderojnë se duhet pasur 

parasysh dhe respektuar në përgjithësi në marrëdhënie me njëra-tjetrën. Qëllimi i këtij 

punimi është që të shpjegojë statusin e kësaj dege të së drejtës në sistemin juridik të 

Kosovës. Specifikisht, se si traktatet ose marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë edhe 

ato që trajtojnë të drejtat e njeriut janë inkorporuar në sistemin kushtetues të Kosovës.  

Së pari, ky punim përmbledh veçoritë e të drejtës ndërkombëtare publike, e cila tani e 

tutje referohet si e drejtë ndërkombëtare. Fokus i është dhënë vetëmbrojtjes si institut 

në të drejtën ndërkombëtare, respektivisht retorzionit dhe reprezaljeve, si dhe ndikimit 

të organizatave ndërkombëtare dhe rajonale. Po ashtu,, shpjegohet zhvillimi i të drejtës 

ndërkombëtare në arenën ndërkombëtare. 

Së dyti, trajtohen teoritë e inkorporimit të së drejtës ndërkombëtare në të drejtën e 

brendshme, gjegjësisht teoria moniste dhe dualiste. Monizmi pohon se e drejta 

kombëtare dhe ndërkombëtare formojnë një rend ligjor të vetëm, ndërsa dualizmi 

pohon se e drejta ndërkombëtare mund të bëhet pjesë e sistemit të brendshëm, vetëm 

nëse shprehimisht është miratuar nga autoritetet shtetërore, zakonisht përmes ligjeve. 

Ky kapitull po ashtu përmend doktrinat e inkorporimit dhe transformimit të cilat 

rrjedhin nga këto dy teori.  

Së treti, në këtë punim, analizohet sistemi kushtetues i Republikës së Kosovës në 

kontekst të inkorporimit dhe zbatimit të së drejtës ndërkombëtare në Kosovë. Kapitulli 

i katërt ndahet në dy nënkapituj; i pari i fokusuar në marrëdhënien ndërmjet të drejtës 

ndërkombëtare dhe të drejtës së brendshme në Kosovë, kurse i dyti në të drejtën 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të zbatueshme në Kosovë. Po ashtu, në 

nënkapitullin e parë shpalosen edhe aspekte të kontrollit kushtetues të marrëveshjeve 

ndërkombëtare.  

Tutje, nënkapitulli i dytë sqaron statusin e traktateve për të drejtat e njeriut, që janë 

inkorporuar përmes Kushtetutës së Republikës së Kosovës në raport me traktatet/ 

marrëveshjet ndërkombëtare të tjera, të ratifikuara në Kosovë përmes Presidentit 

dhe/ose Kuvendit, në pajtim me procedurat e përcaktuara me Kushtetutë dhe ligj. 

Rëndësi të veçantë iu është dhënë tetë instrumenteve ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut, gjegjësisht, Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, Konventës 

Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet 

e saj, Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj, 

Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, 

Konventës për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor, Konventës për 
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Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, Konventës për të Drejtat 

e Fëmijës dhe Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera 

Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese. Këto marrëveshje ndërkombëtare të cilat janë 

drejtpërdrejt të zbatueshme përmes nenit 22 të Kushtetutës dhe në këtë nënkapitull 

përshkruhet përmbajtja, rëndësia dhe zbatueshmëria e tyre në Kosovë. 

Së fundi, punimi ofron përfundimin e analizës juridike dhe listën e referencave të 

përdorura, të cilat njëherësh rekomandohen për lexim të mëtutjeshëm. 

 

2. Veçoritë e të drejtës ndërkombëtare 

 

E drejta ndërkombëtare ka një varg specifikash që e bën të dallohet në tërësi edhe nga 

sistemet e brendshme më të avancuara që janë të lidhura me ekzistimin e shtetit modern 

dhe aparatit shtetëror. Shteti modern i cili u krijua në Evropë pas shekullit të 

katërmbëdhjetë, centralizoi përdorimin e forcës, duke e krijuar monopol shtetëror, duke 

zhvilluar armatë të qëndrueshme dhe duke krijuar edhe një burokraci pak a shumë 

efiçiente.
565

 Organizimi i tillë në vazhdimësi ishte është pjesë e rregullimit ekonomik 

dhe social, duke krijuar një sistem të sofistikuar të institucioneve ligjore, principeve 

dhe rregullave që e rregullojnë shoqërinë. Koncepti Perëndimor i ligjit, me variacione, 

qoftë nacionale apo filozofike, u bënë instrument qendror për organizim dhe zhvillim të 

shtetit dhe shoqërisë civile. Në sensin sistematik, kjo u reflektua në ndarjen në mes të 

tri funksioneve (pushteteve) duke iu besuar organeve qendrore, (legjislaturës), 

(gjyqësorit) dhe (ekzekutivit). Përderisa e drejta e brendshme i adresohet një numri të 

trupave qeveritare, subjekteve private dhe grupeve e të individëve. E drejta 

ndërkombëtare në anën tjetër, përqendrohet në rregullimin juridik të ndërlidhjes së 

shteteve, të cilat janë të organizuara si entitete territoriale, në numër të kufizuar dhe të 

cilat e konsiderojnë veten, pavarësisht diferencave faktike në realitet, në terma formal 

‘sovran’ dhe të ‘barabartë’.
566

 

Pra, e drejta ndërkombëtare është sistem juridik horizontal, të cilit i mungon autoriteti 

suprem, centralizimi i përdorimit të forcës dhe ndarja e pushteteve sikurse në të drejtën 

e brendshme, e që iu besohet organeve qendrore. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 

të Bashkuara nuk mund të konsiderohet se është legjislacion botëror, Gjykata 

Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë operon vetëm në bazë të pajtimit të shteteve për 

juridiksion, dhe mekanizmi i pushtetit ekzekutiv i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara, juridikisht dhe politikisht është e kufizuar. 

Siç edhe po shihet, në të drejtën ndërkombëtare, janë shtetet ato të cilat e krijojnë të 

drejtën dhe pikërisht ato shtete vendosin se a do ta respektojnë apo jo të drejtën 

ndërkombëtare. Sidoqoftë, shteti i cili i cenon obligimet ndërkombëtare është 

përgjegjës për veprimet dhe aktet e kryera, ndaj shtetit të cilit i janë drejtuar si dhe 

përgjegjës ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Shteti i dëmtuar mund të kërkojë nga 

bashkësia ndërkombëtare, që mund të kërkohen si mjete speciale në formë të 
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ndërmjetësimit, pajtimit, arbitër apo procedurë gjyqësore. Mirëpo, në fund sistemi i 

vetëmbrojtjes është kryesor në të drejtën ndërkombëtare, e që dallon shumë në 

krahasim me mundësinë e limituar të sistemit të vetëmbrojtjes së individit në një sistem 

vendor. Sidomos, tani në kohët moderne, vetë mbrojtja në një sistem vendor mund të 

jetë përjashtim, ndërsa në të drejtën ndërkombëtare ka mbetur rregull. 

Format e mbetura të sistemit të vetëmbrojtjes janë kundërmasat si Retorzioni dhe 

Reprezaljet. 

Retorzioni është akt i lejueshëm që konsiston në dëmtimin e shtetit, i cili ka kryer akt të 

dëmshëm- p.sh ndërprerja e ndihmës ekonomike (ky veprim konsiderohet i lejueshëm 

sepse nuk ekziston obligimi të mundësohet ndihma ekonomike, përveç sipas neneve të 

ndonjë traktati special.
567

 

Reprezaljet janë akte të cilat normalisht do të ishin të palejueshme, por janë të 

lejueshme sepse i drejtohen shtetit që ka kryer veprim të paligjshëm. P.sh., nëse shteti 

A eksproprijon pasurinë që i ka takuar qytetarëve të shtetit B pa kompensim, shteti B 

mund t’ia kthejë me masë të njëjtë duke vepruar ndaj qytetarëve të shtetit A. 

Reprezaljet duhet të jenë proporcionale me veprimin e papranuar, të palejueshëm 

origjinar.
568

 

Një disavantazh i retorzionit dhe represalieve është se shtetet të cilat imponojnë këto 

masa mund të dëmtohen vet në masë sa edhe shtetet ndaj të cilave veprohet. Një rast 

mund të jetë hezitimi i SHBA-së të përdorë sanksionet shtetërore për fuqizimin e 

kritikës lidhur me praktikën e të drejtave të njeriut në Kinë. 

Ndërsa, një praktikë e vetëmbrojtjes është se funksionon efektivisht vetëm nëse shteti i 

dëmtuar është më i fuqishëm dhe më i përcaktuar në vetëmbrojtje se sa shteti i cili 

kryen akte të palejueshme.
569

 

Kohët e fundit, ka qenë një tendencë e imponimit të sanksioneve të inicuara nga një 

grup i shteteve nëpërmes Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Po Këshilli i 

Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mund të imponojë sanksione vetëm në rrethana të 

kufizuara, dhe në të shumtën e rasteve e pamundur të arrijë vendim për shkak të vetos 

së pesë shteteve të përhershme. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, 

nuk vepron sipas veto-s, megjithatë rezolutat janë ligjërisht, jo të obligueshme. Të dy 

organet, si Këshilli i Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme, janë më shumë organe 

politike se sa juridike, i bazojnë veprimet e tyre në konsiderata politike dhe ndonjëherë 

i kushtojnë pak vëmendje të drejtave juridike në një kontest. 

Organizatat ndërkombëtare me funksion më të specializuar mund të ushtrojnë një 

kontroll më efektiv në anëtarët e tyre, posaçërisht si Fondi Monetar Ndërkombëtar, të 

cilët ofrojnë shërbime esenciale. Shteti i cili është i përjashtuar nga anëtarësimi në 

Fond, do të jetë e pamundur që të huazojë qoftë ari apo ndonjë letër me vlerë, që të bëjë 

pagesat në rast të krizës. Ndërsa, organizatat regjionale mund të ushtrojnë një disiplinë 
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ndaj shteteve edhe më strikte për anëtarët e tyre p.sh. Gjykata Ndërkombëtare e 

Drejtësisë dhe Unioni Evropian, kanë juridiksion të detyrueshëm ndaj shteteve të cilat 

akuzohen se i kanë thyer rregullat e të Drejtës së Komunitetit. 

Megjithatë, e drejta ndërkombëtare, kryesisht është e formuluar nga marrëveshjet 

ndërkombëtare, të cilat krijojnë rregulla të obligueshme për nënshkruesit, dhe të drejtës 

zakonore që esencialisht janë praktika shtetërore të njohura dhe të praktikuara nga 

shtetet për një kohë të gjatë, duke krijuar modele të sjelljeve të cilave shtetet iu 

binden.
570

 

E drejta ndërkombëtare në mënyrë primare është e formuluar nga marrëveshjet 

ndërkombëtare, të cilat krijojnë rregulla të obligueshme për palët nënshkruese, si dhe 

nga e drejta zakonore, që në vete ngërthen praktikën shtetërore, të pranuara nga 

komuniteti në përgjithësi, duke krijuar rregulla të sjelljes të cilave duhet t’iu binden.
571

 

Edhe pse mund të konsiderohet se nuk funksionon e drejta ndërkombëtare, shtetet e 

respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe cenimi është më i rrallë vetëm në rast të 

cenimeve të mëdha, si sulmet me armë dhe shtypja raciale, të cilat e prekin rëndë 

sistemin në krijimin dhe ruajtjen e paqes dhe drejtësisë ndërkombëtare. 

Se si aplikohet e drejta ndërkombëtare në të drejtën e brendshme, ekzistojnë dy teori 

për të cilat do të flasim në vijim:  

 

3. Teoritë në të drejtën ndërkombëtare 

 

E drejta ndërkombëtare është tërësi normash, që në pjesën më të madhe përbëhet nga 

parimet dhe rregullat e sjelljes të cilat shtetet konsiderojnë se duhet pasur parasysh dhe 

respektuar në përgjithësi, në marrëdhënie njëra me tjetrën, dhe: a) Rregullat juridike që 

i referohen funksionimit të institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare, 

marrëdhënieve ndërmjet tyre dhe marrëdhënieve të tyre me shtete dhe individët; b) 

Disa rregulla që i referohen individëve dhe bashkësive joshtetërore në atë masë sa të 

drejtat dhe detyrat e individëve të tillë dhe bashkësive joshtetërore mund të jenë të 

interesit (preokupim) të bashkësisë ndërkombëtare.
572

 Për më tepër, e drejta 

ndërkombëtare duhet të shihet si ligj në mes të shteteve dhe jo si ligj mbi shtetet.
573

 Po 

ashtu, duhet të jetë e qartë se subjektet kryesore të së drejtës ndërkombëtare, janë 

shtetet-komb, dhe jo qytetarët si individë,
574

 ndryshe nga e drejta e brendshme, ku 

subjektet kryesore janë individët dhe personat juridik. 

Ekzistojnë shumë dallime në mes të së drejtës së vendit (ligjit lokal) dhe të drejtës që 

vepron jashtë dhe në mes të shteteve, organizatave ndërkombëtare dhe, në disa raste, 
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individëve,
575

 sepse e drejta ndërkombëtare detyron edhe individët, por vetëm 

nëpërmjet dhe përmes shtetit.
576

 Dispozitat kushtetuese kombëtare ndryshojnë shumë 

në aspektin e marrëdhënieve të tyre, me të drejtën ndërkombëtare.
577

 Marrëdhëniet 

ndërmjet të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj kombëtare/ të brendshme shpesh 

paraqiten si përplasje në nivel të teorisë së lartë, zakonisht ndërmjet “dualizmit” dhe 

“monizmit”.
578

 Më vijim do të shpalosen këto dy teori të së drejtës ndërkombëtare dhe 

mënyrat e zbatimit të së drejtës ndërkombëtare, në rendet e brendshme juridike, përmes 

doktrinës së inkorporimit dhe doktrinës së transformimit. Kjo për shkak se praktika e 

shteteve nuk reflekton gjithmonë qartë dallimin në mes monizmit dhe dualizmit në 

sistemet e brendshme juridike. 

 

3.1. Dualizmi 

 

Sipas teorisë dualiste, të dy sistemet e së drejtës kombëtare dhe të së drejtës 

ndërkombëtare, janë tërësisht të ndryshme: në radhë të parë ndryshojnë në 

marrëdhëniet e caktuara shoqërore që qeverisin, më saktësisht e para merret me 

individët, ndërsa e dyta rregullon marrëdhëniet ndërmjet shteteve, të cilat vetëm i 

nënshtrohen asaj.
579

 

Për më tepër, kjo teori, tradicionalisht, konsideron se 1) e drejta ndërkombëtare nuk do 

të jetë drejtpërdrejtë e aplikueshme në nivel të brendshëm, përveç nëse legjislatori 

ndërmerr masa specifike për ta zbatuar apo inkorporuar atë në ligj vendor, 2) individët 

dhe personat juridik nuk mund të kërkojnë të drejta, duke u bazuar në aplikimin e së 

drejtës ndërkombëtare via-a-vis njëri-tjetrit ose via-a-visshtetit deri sa të ndodhë 

inkorporimi, si dhe 3) në rast konflikti në mes të së drejtës së brendshme dhe 

ndërkombëtare, kjo e para mbizotëron.
580

 Në këtë kontekst, inkorporimi do të thotë se e 

drejta ndërkombëtare është inkorporuar, por mbetet e drejtë ndërkombëtare, megjithatë 

si e tillë bëhet pjesë e sistemit kombëtar.
581

 Megjithatë, ky nocion nuk duhet të 

ngatërrohet me doktrinën e inkorporimit, e cila është zhvilluar nga shkolla moniste, e 

shpjeguar në nënkapitullin në vijim. 

Në anën tjetër, doktrina e transformimit, e cila rrjedh nga shkolla dualiste, pohon se e 

drejta ndërkombëtare mund të bëhet pjesë e sistemit të brendshëm, vetëm nëse 
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shprehimisht është miratuar nga autoritetet shtetërore, zakonisht përmes ligjeve.
582

 Me 

fjalë të tjera, e drejta ndërkombëtare qëllimisht është “transformuar” në të drejtë 

kombëtare.
583

 Shtetet si Mbretëria e Bashkuar, Danimarka, Novergjia dhe Islanda kanë 

ndërtuar sistemet e tyre juridike sipas këtij modeli.
584

 P.sh. në të drejtën anglo-saksone, 

kjo doktrinë kërkon që statuti (ligji statutar) të shndërrojë një rregull të së drejtës 

ndërkombëtare zakonore, në një rregull të ligjit anglez, andaj shpesh shprehet se 

rregullat e së drejtës ndërkombëtare zakonore, nuk bëhen pjesë e ligjit anglez “me 

përjashtim të atyre dhe për aq sa ato tashmë janë miratuar dhe bëhen pjesë e ligjit 

anglez me vendimet e gjyqtarëve”
585

 (theksi i shtuar). Rrjedhimisht, sipas kësaj teorie, 

përderisa akti ndërkombëtar nuk transformohet në akt normativ vendor apo vendim të 

autoriteteve shtetërore, nuk mund të prodhojë efekte juridike.  

 

3.2. Monizmi 

 

Monizmi pohon se e drejta kombëtare dhe ndërkombëtare formojnë një rend ligjor të 

vetëm.
586

 Kjo teori, refuzon idenë se subjektet e këtyre dy sistemeve janë esencialisht 

ndryshe, për shkak se konsideron se në të dyja sistemet, sjellja e individëve rregullohet 

me ligj, me të vetmin dallim që në sferën ndërkombëtare pasojat e sjelljes së tillë i 

atribuohen shtetit.
587

 Pra, elementi kryesor i monizmit, është ideja se e drejta 

ndërkombëtare dhe e drejta e brendshme, nxjerrin vlefshmërinë e tyre nga një burim i 

përbashkët.
588

 Në këtë mënyrë, e drejta e kombeve (e drejta ndërkombëtare) bëhet më 

shumë burim sesa pjesë integrale e sistemit kombëtar.
589

 

Për më tepër, sistemi monist në formën e tij më të pastër thotë se sapo një instrument 

ose rregull ndërkombëtare të hyjë në fuqi, përkatësisht ajo hyn në fuqi sipas të drejtës 

ndërkombëtare; instrumenti apo rregulla gjithashtu hyn automatikisht në fuqi, brenda 

sistemit ligjor vendas sipas kushteve të tij.
590

 Doktrina e inkorporimit, që duket të jetë 

pikëpamje monistike, pohon se e drejta ndërkombëtare bëhet pjesë e së drejtës së 

brendshme automatikisht, pa nevojë të miratimit shprehimor nga pushteti legjislativ ose 

ai gjyqësor, pra, thuhet se është “inkorporuar” në sistemin e brendshëm juridik.
591
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Sipas këtij përkufizimi, Austria, Kili, Kina, Kolumbia, Egjipti, Franca, Gjermania, 

Japonia, Meksika, Holanda, Polonia, Rusia, Afrika e Jugut, Zvicra, Tajlanda, dhe 

Shtetet e Bashkuara kanë sistem monist.
592

 Në të gjashtëmbëdhjetë shtete, kërkohet një 

formë e miratimit legjislativ për të paktën disa lloje të traktateve, para se ekzekutivi të 

autorizohet të marrë përsipër detyrime ndërkombëtare në emër të shtetit,
593

 

respektivisht kërkohet të ratifikohet traktati në kuptimin e nenit 14 të Konventës së 

Vjenës për të Drejtën e Traktateve (tani e tutje: VCLT). Pra, sipas sistemit monist, me 

konsumimin e këtij procesi, gjegjësisht ratifikimit të traktatit apo marrëveshjes 

ndërkombëtare, konsiderohet se ka ndodhur inkorporimi në të drejtën e brendshme. Me 

fjalë të tjera, procesi i ratifikimit dhe inkorporimit janë të njëjta sipas kësaj teorie. 

 

4. Sistemi kushtetues dhe korniza ligjore në Kosovë në lidhje me të drejtën 

ndërkombëtare 

 

Siç u shpjegua më lartë, marrëdhëniet ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës 

së brendshme dallojnë nga një sistem juridik në tjetrin, varësisht se cilën teori e kanë 

përvetësuar. Kapitulli në vijim, ka në fokus analizimin e teorive dhe doktrinave, vepër 

në zbatimin e të drejtës ndërkombëtare në sistemin juridik të Kosovës. Për shkak se 

zbatimi i të drejtës ndërkombëtare në një shtet është i lidhur ngushtë me instrumentet 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, rëndësi të veçantë i është dhënë edhe 

instrumenteve ndërkombëtare të aplikueshme drejtpërdrejt në Kosovë sipas sistemit 

juridik në fuqi. 

 

4.1. Marrëdhënia ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës së brendshme 

në Kosovë 

 

4.1.1. Inkorporimii të drejtës ndërkombëtare në të drejtën vendore 

 

Pas qershorit të vitit 1999, Kosova u vu nën administrimin e Kombeve të Bashkuara, 

respektivisht Misioni i Administratës së Përkohshme i Kombeve të Bashkuara në 

Kosovë (tani e tutje: UNMIK). Ashtu si çdo administratë ndërkombëtare, ajo në 

Kosovë bazohet në Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244 (1999), e cila mbulonte tërë 

territorin e Kosovës, dhe pothuajse pezullonte në mënyrë të plotë ushtrimin e autoritetit 

serb në Kosovë dhe banorët e saj.
594

 Deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës,
595
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Kosova është qeverisur, duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24 

(UNMIK/RREG/1999/24) të12 dhjetorit1999 për Ligjin në fuqi në Kosovë. 

Pas shpalljes së pavarësisë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës hyri në fuqi më 15 

qershor 2008. Kushtetuta, si akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës,
596

 përmban 

disa dispozita që qartësojnë marrëdhënien e të drejtës ndërkombëtare në sistemin e 

brendshëm juridik të Kosovës. Së pari, Republika e Kosovës respekton të drejtën 

ndërkombëtare,
597

 lidh marrëveshje ndërkombëtare dhe anëtarësohet në organizata 

ndërkombëtare.
598

 Pra, në bazë të marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare, për 

çështje të caktuara mund të kalojë kompetenca shtetërore organizatave 

ndërkombëtare.
599

 Duke e respektuar të drejtën ndërkombëtare, mund të përfundohet se 

Kosova pranon edhe të drejtën zakonore ndërkombëtare, për shkak se kjo e fundit 

detyron të gjitha shtetet,
600

 dhe shpeshherë referohet me të njëjtin emër. Për më tepër, 

kjo reflektohet edhe në nenin 17 (2) të Kushtetutës, ku shprehimisht thuhet se 

“Republika e Kosovës merr pjesë në bashkëpunim ndërkombëtar për promovimin dhe 

mbrojtjen e paqes, sigurisë dhe të drejtave të njeriut”. 

Sipas nenit 19 të Kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika 

e Kosovës, bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik, pasi të botohen në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës, zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe kanë epërsi 

ndaj ligjeve të saj. Sa i përket hierarkisë së akteve, dispozitat e një marrëveshjeje 

ndërkombëtare, që janë të vetëekzekutueshme, janë të një rendi më të lartë juridik se 

legjislacioni i Kosovës, porse qëndrojnë në një rend juridik me të ulët se Kushtetuta e 

Kosovës, pra zbatimi i tyre i nënshtrohet Kushtetutës.
601

 Kur flitet për zbatimin direkt 

të marrëveshjeve ndërkombëtare në të drejtën e brendshme, gjykatat e disa shteteve, 

duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japoninë, i referohen doktrinës së 

traktateve “të vetëzbatueshme”, ndërsa gjykatat evropiane kanë tendencën të diskutojnë 

“zbatueshmërinë e drejtpërdrejtë” ose “efektin direkt”.
602

 Megjithatë, “zbatueshmëria e 

drejtëpërdrejtë” dallon nga “efekti direkt” i marrëveshjes ndërkombëtare, në kuptimin 

që kjo e para i referohet pranimit (inkorporimit) të saj në të drejtën kombëtare, kurse e 

dyta i referohet dispozitave individuale në marrëdhëniet juridike të brendshme.
603
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Në këtë kontekst, po ashtu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton se 

marrëveshjet ndërkombëtare janë drejtpërdrejt të zbatueshme, përjashtim bëjnë rastet 

kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji.
604

 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në një nga aktgjykimet e saj, është e 

mendimit se qëllimi i ligjit për ratifikim të marrëveshjes ndërkombëtare është të 

përcaktojë karakterin detyrues të saj dhe të inkorporojë këtë marrëveshje në sistemin 

juridik të Kosovës.
605

 Sipas Komentarit të Kushtetutës, thuhet se ligjet për ratifikim 

nuk kanë vlerë normative dhe zbatohen drejtpërdrejt nga ana e gjykatave dhe organeve 

tjera vetëm në qoftë se janë vetpërmbaruese/ vetëzbatueshme. Nëse nuk janë, atëherë 

duhet një ligj i ri për zbatimin e tyre. Në këtë rast, nxjerrja e ligjit nuk nënkupton 

procesin e ratifikimit. Ky ligj për zbatimin e tyre është ndryshe nga ligji për ratifikim 

sepse ka vlerë normative.Ndryshimi i këtij ligji për zbatimin mund të bëhet vetëm 

përmes rrugës së njëjtë me të cilën edhe është lidhur marrëveshja kryesore, i cili 

zbatohet jo përmes procedurave të rregullta ligjore. Kjo është për arsye se në Kosovë 

marrëveshjet ndërkombëtare, që janë bërë pjesë përbërëse e rendit kushtetues të 

Kosovës dhe të cilët janë publikuar, kanë më shumë fuqi juridike nga ligjet e 

rregullta.
606

 

Nëse analizohet inkorporimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në praktikë, mund të 

vërehet se në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, publikohen marrëveshjet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Presidenti dhe Kuvendi, sipas procedurës së 

përcaktuar me Kushtetutë dhe Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare. Pra, çdo 

marrëveshje ndërkombëtare e vetëzbatueshme, hyn në fuqi pas publikimit në Gazetën 

Zyrtare, në përputhje me nenin 19 të Kushtetutës dhe shkëmbimit të notës verbale me 

palën/t. Megjithatë, në pamundësi tëaderimit në marrëveshje ndërkombëtare 

shumëpalëshe, Kosova përmes ligjeve vendore, ka tentuar t’i bëjë të zbatueshme disa 

marrëveshje ndërkombëtare. Shembuj të tillë gjenden në Ligjin nr. 04/L-052 për 

Marrëveshjet Ndërkombëtare (tani e tutje: LMN) dhe Ligjin 03/L-051 për Aviacionin 

Civil (tanie tutje: LAC). Tek LMN, decidivisht thuhet në nenin 2, se “ky ligj është në 

pajtim me rregullat dhe parimet e pranuara universale të së drejtës ndërkombëtare, që 

rregullojnë lidhjen dhe ekzekutimin e traktateve ndërkombëtare, të kodifikuara në 

Konventën e Vjenës, të 23 majit 1969 për të Drejtën e Traktateve, dhe Konventën e 

Vjenës të 21 marsit 1986, për të Drejtën e Traktateve ndërmjet Shteteve dhe 

Organizatave Ndërkombëtare ose ndërmjet Organizatave Ndërkombëtare” (theksi i 

shtuar). Ndërsa, neni 3, paragrafi 1 i LAC, përcakton se “aktivitetet e aviacionit civil në 

hapësirën ajrore të Kosovës zhvillohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji, Konventën 

mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar të datës 7 dhjetor 1944 dhe Marrëveshjen për 

Themelimin e Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit” (theksi i shtuar). 

Marrëveshjet me theks të shtuar, janë marrëveshje ndërkombëtare shumëpalëshe, në të 

cilat Kosova ende nuk ka aderuar, përveç Marrëveshjes për Themelimin e Hapësirës së 
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Përbashkët Evropiane të Aviacionit (tani e tutje: HPEA), të cilën UNMIK-u e ka 

nënshkruar në vitin 2006 dhe në bazë të nenit 145 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës ka vazhduar aplikueshmërinë, respektivisht sukseduar. Edhe Gjykata 

Kushtetuese ka pranuar vlefshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare të lidhura nga 

UNMIK-u.
607

 Pavarësisht kësaj, ligjet në fjalë kanë ndjekur procedurë të zakonshme 

legjislative, dhe në bazë të analizës më lartë, ligjet e tilla nuk mund të konsiderohen se 

inkorporojnë të drejtë ndërkombëtare në Kosovë, gjegjësisht marrëveshjet 

ndërkombëtare të lartëpërmendura. 

 

4.1.2. Kontrolli kushtetues i marrëveshjeve ndërkombëtare 

 

Marrëveshjet ndërkombëtare në Kosovë nuk i nënshtrohen as vlerësimit të 

kushtetutshmërisë.
608

 Kontrolli i kushtetutshmërisë është i rregulluar në nenin 113 të 

Kushtutës, ku përcaktohet se objekt i kontrollit kushtetues janë vetëm ligjet, Dekretet e 

Presidentit e të Kryeministrit, rregulloret e Qeverisë dhe Statuti i Komunës.
609

 

Marrëveshjet Ndërkombëtare mungojnë në këtë listë. Edhe Gjykata Kushtetuese, sa i 

përket përmbajtjes së Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë 

normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së 

Serbisë, ka vërejtur se asnjë nen i Kushtetutës nuk parasheh vlerësimin e 

kushtetutshmërisë së përmbajtjes së marrëveshjeve ndërkombëtare nga Gjykata 

Kushtetuese, dhe ka konkluduar se nuk është brenda juridiksionit të saj ratione 

materiae të vlerësojë kushtetutshmërinë e marrëveshjes në fjalë.
610

 Megjithatë, Gjykata 

në të njëjtin aktgjykim ka vlerësuar se ka juridiksion për të vlerësuar Ligjin për 

Ratifikim të marrëveshjes ndërkombëtare,
611

 duke bërë kështu dallimin në mes të 

substancës së Ligjit për ratifikim të marrëveshjes ndërkombëtare, dhe vetë 

marrëveshjes ndërkombëtare. Gjykata vëren se substanca e Ligjit për ratifikim të 

marrëveshjes është përmbajtja e Ligjit, si të tillë dhe përsërit se Marrëveshja 

Ndërkombëtare nuk përbën substancën e tij.
612

 

Me fjalë të tjera, marrëveshjet ndërkombëtare në Kosovë nuk mund t’i nënshtrohen 

vlerësimit të kushtetutshmërisë, dhe i vetmi mekanizëm i ndalimit të një marrëveshjeje 

ndërkombëtare kundërkushtetuese do të bie mbi ata që janë të veshur me autorizim të 

traktat-bërjes, respektivisht Presidentit dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra 
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para procesit të ratifikimit. Marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen pas nënshkrimit 

nga Presidenti i Republikës së Kosovës, përveç marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë 

të bëjnë me këto çështje: (1) territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake; 

(2) të drejtat dhe liritë themelore; (3) anëtarësimin e Republikës së Kosovës në 

organizata ndërkombëtare; (4) marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e 

Republikës së Kosovë.
613

 Këto marrëveshje, ratifikohen me votat e dy të tretave (2/3) 

të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
614

 Me përfundimin e 

procesit të ratifikimit, të detajuar në Ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare, Kosova 

shpreh përfundimisht vullnetin/ pëlqimin për t’u detyruar në raport me palën tjetër, në 

përputhje me parimin e përgjithshëm të së drejtës, pacta sunt servanta.  

Sipas të drejtës ndërkombëtare, një shtet nuk mund të thirret në faktin se pëlqimi i tij 

për t'u detyruar nga një traktat është shprehur në kundërshtim me një dispozitë të së 

drejtës së saj të brendshme, duke mos e bërë të pavlefshme pëlqimin e saj, përveç nëse 

kjo shkelje është manifestuar dhe ka të bëjë me një rregull të brendshëm të tij me 

rëndësi thelbësore.
615

 Kushtetuta e Kosovës nuk parasheh një dispozitë të tillë. Në këtë 

drejtim, neni 113 i Kushtetutës së Kosovës përqafon plotësisht aplikimin e pacta sunt 

servanda dhe nuk lejon ndonjë përjashtim nga ky i fundit edhe pse neni 46 i Konventës 

së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve (tani e tutje: VCLT) e ka lejuar atë.
616

 

Tutje, Kushtetuta ka paraparë, vetëm shqyrtimin e përputhshmërisë së një amendamenti 

të propozuar kushtetues, me marrëveshjet e detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara 

sipas kësaj Kushtetute dhe rishikimi i kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur.
617

 

Ky juridiksion prodhon detyrimin pozitiv që amendamentet kushtetuese nuk mund të 

prishin detyrimet ndërkombëtare të marra sipas të drejtës ndërkombëtare, që është në 

përputhje me nenin 56 të VCLT, i cili nen përcakton që shtetet nuk mund të 

shfrytëzojnë mjetet e brendshme juridike për t’i anuluar detyrimet e tyre 

ndërkombëtare.
618

 

Bazuar në analizat më lartë, Kosova padyshim bën pjesë në listën e shteteve moniste, 

ku e drejta ndërkombëtare bëhet pjesë e rendit juridik të brendshëm me botimin në 

Gazetën Zyrtare dhe aplikon metodën e inkorporimit të së drejtës ndërkombëtare, në të 

drejtën e brendshme,. përmes zbatueshmërisë së drejtpërdrejtë. Shikuar nga prizmi 

ndërkombëtar, përmes obligimit pozitiv që e vendos mbi Gjykatën Kushtetuese, e cila 

mund të shqyrtojë përputhshmërinë e amendamenteve kushtetuese me marrëveshjet 

ndërkombëtare, bën që realisht të sendërtojë një raport shumë monist të së drejtës së 

brendshme me të drejtën ndërkombëtare, me kuptim epërsinë e kësaj të fundit.
619
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Megjithatë, inkorporimi i marrëveshjeve ndërkombëtare përmes ligjeve me procedurë 

të rregullt legjislative, tregon mungesë të konsistencës në procedurën e inkorporimit të 

së drejtës ndërkombëtare në legjislacionin vendor në Kosovë dhe i jep kësaj të fundit 

karakteristika dualiste. 

 

4.2. E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e zbatueshme në Kosovë 

 

Të drejtat e njeriut kanë një rëndësi të dyfishtë funksionale: janë pretendime bazuar në 

vlera të veçanta ose parime dhe shpesh janë prerogativa ligjore që përmbajnë të drejta 

dhe liri.
620

 E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, e cila rregullon këto të drejta 

është pjesë e të drejtës ndërkombëtare publike.
621

 Si çdo sistem juridik, qëllimi i saj 

është shmangia dhe zgjidhja e konflikteve në kërkim të paqes.
622

 Padyshim, në ditët e 

sotme, e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut formon një komponentë të 

rëndësishme të rendit të ri ndërkombëtar, ose konstitucionalizmit ndërkombëtar.
623

 

Traktatet e të drejtave të njeriut, pasqyrojnë krijimin e detyrimeve në nivel 

ndërkombëtar që do të hyjnë në fuqi në nivel kombëtar, duke siguruar kështu 

përkthimin kuptimplotë të normave ndërkombëtare në veprimet në nivel kombëtar.
624

 

Në rast konflikti, një numër i madh i kushtetutave u japin përparësi të gjitha traktateve 

ndërkombëtare (duke përfshirë traktatet e të drejtave të njeriut) në raport me të drejtën 

kombëtare, edhe pse jo domosdoshmërisht iu japin atyre epërsi në raport me 

kushtetutën e shtetit.
625

 I ngjajshëm është rasti në Kosovë. 

Siç është shpjeguar tashmë më lartë, në hierarkinë e akteve në Kosovë, 

marrëveshjet/traktatet ndërkombëtare qëndrojnë në një nivel më të lartë se ligjet 

kombëtare, por në një nivel më të ulët se Kushtetuta e Republikës së Kosovës. 

Megjithatë, kur kemi të bëjmë me inkorporimin e traktateve të të drejtave të njeriut, pra 

të së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

i ka dedikuar dispozita të veçanta. Dizajni kushtetues i Kosovës është konsideruar si 

një ndër zgjidhjet më të favorshme për inkorporimin në të drejtën e brendshme të 
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standarteve më të larta të të drejtave të njeriut.
626

 Neni 22 është ndoshta dispozita më e 

re Kushtetutës, dhe potencialisht edhe një risi në historinë e artit të hartimit të 

kushtetutave.
627

 

Sipas nenit 22 të Kushtetutës,  

‘Të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet 

ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejt në 

Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve 

dhe akteve të tjera të institucioneve publike:  

 (1)  Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut (UDHR); 

 (2)  Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 

Njeriut dhe Protokollet e saj (ECHR); 

 (3)  Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj 

(ICCPR); 

 (4)  Konventën Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 

(FCPM); 

 (5)  Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor 

(ICERD); 

 (6)  Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas 

(CEDAW); 

 (7)  Konventën për të Drejtat e Fëmijës (CRC); 

 (8)  Konventën kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, 

Jonjerëzore dhe Poshtëruese (CAT)’.
628

 

 

Pra, për dallim nga marrëveshjet ndërkombëtare të tjera, ato të përmendura në nenin 22 

të Kushtetutës, janë në të njejtin nivel të hierarkisë me Kushtetutën, madje kanë 

përparësi në rast konflikti me të. 

Konventa për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ICESC) dhe Karta Sociale 

Evropiane (ESC) mungojnë nga kjo listë, megjithatë përderisa Kosova ishte nën 

administrimin e UNMIK-ut, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, të gjithë personat 

me detyra publike ose që mbajnë pozita publike u kërkuan të respektojnë dispozitat e 

ICESCR.
629

 Mungesa e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore në Kushtetutë ose 

legjislacion tjetër të zbatueshëm, tregon ngurrimin e institucioneve të Kosovës për të 

siguruar këto të drejta. Ky ngurrim kryesisht është pasojë e natyrës së të drejtave që 

këto konventa sigurojnë, respektivisht të drejtat me karakter ekonomik, social dhe 

kulturor. Sipas Komentit të Përgjithshëm nr. 3 të Komitetit për të Drejtat Ekonomike 
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Sociale dhe Kulturore (CESCR), ICESCR përcakton realizimin progresiv dhe njeh 

barrierat për shkak të kufizimeve të burimeve të disponueshme, andaj përderisa 

realizimi i plotë i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore mund të arrihet në 

mënyrë progresive, hapa drejt saj duhet të ndjeken brenda një kohe të arsyeshme nga 

shtetet anëtare.
630

 Pra, natyra e realizimit të këtyre të drejtave kërkon burime të 

qasshme dhe mjete financiare, prandaj shtetet në zhvillim siç është Kosova, hezitojnë të 

pranojnë këto lloj obligimesh. Një sqarim i mëtejshëm mund të lidhet edhe me 

ndikimet perëndimore në hartimin e Kushtetutës së Kosovës, të cilat derivojnë nga 

puna përgatitore (travaux préparatoires) e hartimit të ICCPR dhe ICESCR, që 

përcaktojnë se ‘përderisa shtetet perëndimore në mënyrë të qartë shfaqin preferencë për 

të drejtat civile dhe politike, shtetet socialiste, për dallim prej tyre, u bën sponsorues të 

të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore’.
631

 

 

4.2.1. UDHR 

 

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (UDHR), është miratuar në seancën e tretë 

nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) më 10 

dhjetor 1948.UDHR-ja është një dokument historik, i cili synon të konsolidojë paqen 

botërore dhe, nëpërmjet përpjekjeve të OKB-së, të realizojë të drejtat themelore dhe të 

patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve në familjen njerëzore.
632

 Për më tepër, UDHR-ja 

krijon një sistem të të drejtave vetë-përmbajtjesore dhe gjithëpërfshirëse, dhe i vendos 

të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore në të njëjtin nivel me të drejtat civile dhe 

politike.
633

 Deklarata Universale, me tridhjetë artikujt e saj të shkurtër, duket në shikim 

të parë që fton krahasimin me dokumentet e të drejtave të vjetra si Magna Carta, 

Deklarata Franceze e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit dhe dhjetë ndryshimet e para 

në Kushtetutën e SHBA-së.
634

 

Formalisht, një deklaratë e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së nuk është e 

detyrueshme për Shtetet Anëtare, por pranimi i gjerë ndërkombëtar i UDHR-së, gjatë 

60 viteve të fundit i ka dhënë parimeve të veta një status ligjor.
635

 Për më shumë, 
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shumica e të drejtave të saj tashmë kanë marrë një shkallë të konsiderueshme të njohjes 

prej vitit 1948 në kushtetuta të shumë kombeve, nëse jo në praktikat e tyre.
636

 Është e 

qartë se parimet që fillimisht konsiderohen nga bashkësia ndërkombëtare si “vetëm” 

qëllime apo aspirata mund të zhvillohen në norma detyruese me kalimin e kohës, nëse 

ato pranohen si e drejtë zakonore ndërkombëtare.
637

 

Kosova ka zgjedhur një mënyrë të veçantë të inkorporimit të kësaj deklarate. Shumicën 

nga të drejtat e parapara me këtë deklaratë, i ka përvetësuar individualisht në kapitullin 

II të Kushtetutës,
638

 ndërsa vetë deklaratën e ka bërë drejtpërdrejt të zbatueshme duke i 

dhënë epërsi në rast konflikti me dispozitat vendore.
639

 Në këtë kontekst, Kushtetuta i 

ka dhënë një status ligjor UDHR-së që potencialisht mund të nënkuptojë edhe vlerë 

detyruese. Duke marrë parasysh se disa nga nenet e UDHR-së padyshim janë 

shndërruar në të drejtë zakonore ndërkombëtare, siç është parimi i mosdiskriminimit 

ose ndalimi i skllavërisë, ndërsa të tjerat jo, siç është drejta për të pushuar dhe 

argëtuar,
640

 mund të përfundohet se UDHR-ja përbën obligim ligjor për Kosovën, për 

aq sa dhe në atë masë sa paraqet edhe për shtetet tjera që janë palë e saj. 

 

4.2.2. ECHR 

 

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe 

protokollet e saj (ECHR), është miratuar në Romë më 4 nëntor 1950 dhe hyri në fuqi 

më 3 shtator 1953. Kjo konventë është arritja kurorëzuese e Këshillit të Evropës dhe 

përmban të drejtat dhe liritë që shtetet anëtare marrin përsipër t’i sigurojnë brenda 

juridiksionit të tyre.
641

 Ky është instrumenti i vetëm i të drejtave të njeriut, që e 

themelon një gjykatë, ku çdo individ mund të kërkojë llogari nga shteti ndaj të cilit ka 

juridiksion, dhe mund të pres një vendim ligjor të detyrueshëm për rastin konkret.
642

 

ECHR-ja është traktat apo marrëveshje ndërkombëtare shumëpalëshe, e cila detyron 

shtetet palë të saj. Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës (CoE) kanë ratifikuar 

këtë konventë. Fillimisht, mekanizmi monitorues i kësaj konvente ishte Komisioni 

Evropian për të Drejtat e Njeriut, ndërsa me hyrjen në fuqi të Protokollit nr. 11 të 

Konventës me 1 nëntor 1998, ky komision u shfuqizua dhe funksionet e saj iu 
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transferuan gjykatës,
643

 e cila tash njihet si Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(ECtHR) me seli në Strasburg. 

Kosova duke mos qenë ende shtet anëtar i CoE, për arsye procedurale nuk ka mundur 

të aderojë në ECHR. Edhe pse Kosova ka pranuar në mënyrë të njëanshme përmes 

nenit të Kushtetutës të gjitha obligimet që rrjedhin nga kjo konventë, ajo nuk ka 

juridiksion mbi Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut për shkak se nuk është 

shtet palë i ECHR-së. Pra, Kosova nuk ka qasje në këtë mekanizëm për garantimin e të 

drejtave të njeriut. Në mungesë të qasjes në ECtHR, Kushtetuta ka paraparë qasje në 

juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për “individët të cilët janë të 

autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre 

individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo, vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha 

mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.
644

 

Po ashtu, neni 53 i Kushtetutës përcakton se “të drejtat njeriut dhe liritë themelore të 

garantuara me kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. Këto interpretime vijnë në shprehje 

sidomos kur individët ngrejnë çështje para Gjykatës Kushtetuese,
645

 por edhe gjatë 

lëshimit të vendimeve apo aktgjykimeve nga instancat e rregullta gjyqësore. 

Megjithatë, detyrimi për të "ndjekur" konturat e jurisprudencës së ECtHR-së është të 

vendosë një obligim të përgjithshëm në gjykatat kosovare për të shqyrtuar 

jurisprudencën, dhe jo të shërbejë si burim me efekt të drejtpërdrejtë të së drejtës, lirisë 

ose obligimit që rrjedh prej saj.
646

 

 

4.2.3. ICCPR 

 

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj 

(ICCPR), është miratuar në vitin 1966 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së dhe ka 

hyrë në fuqi me 23 mars 1976. ICCPR-ja përfshin dhe elaboron shumicën e të drejtave 

paralele me të drejtat e renditura në UDHR.
647

 Ajo përmban të drejtat me karakter civil 

dhe politik si dhe përmban të drejtën për vetëvendosje. Neni 40 i saj parasheh 

mekanizmin monitorues për zbatim, respektivisht Komitetin për të Drejtat Civile dhe 
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Politike (CCPR), i cili përbëhet nga 18 ekspertë të fushës dhe pranon raporte vjetore të 

zbatimit nga shtetet palë, që ka kapacitet të lëshojë komente të përgjithshme për të 

drejtat e caktuara (ang. general comments) dhe të bëjë observime përfundimtare (ang. 

concluding observations). Për shkak të këtij kapaciteti, thuhet se është instrument 

ndërkombëtar për të drejtat e njeriut me karakter legjislativ.
648

 Nëse shtetet janë palë 

edhe të Protokollit Opcional të ICCPR-së, CCPR-së mund t’iu drejtojë edhe opinione 

(ang. views) lidhur me zbatimin e të drejtave në raste konkrete të individëve. 

Fatkeqësisht, CCPR-ja nuk ka kapacitet të kërkimit të fakteve dhe mbështet më shumë 

në parashtrime të shkruara se sa seanca, andaj edhe arsyetimi është i pakët si pasojë e 

kohës dhe burimeve të kufizuara.
649

 Këto opinione nuk kanë karakter detyrues ndaj 

shteteve palë.
650

 

Duke mos qenë anëtare e OKB-së, Kosova ende nuk është në gjendje të jetë 

nënshkruese e instrumenteve ndërkombëtare me karakter konsensual,
651

 përfshirë 

ICCPR-në. Si pasojë, edhe pse Kosova ka inkorporuar këtë Konventë në sistemin e saj 

të brendshëm, qytetarët e saj nuk kanë qasje në mekanizmin monitorues të saj, 

gjegjësisht CCPR. 

 

4.2.4. FCPNM 

 

Konventa Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (FCPNM) u miratua nga 

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 10 nëntor 1994 dhe hyri në fuqi më 1 

shkurt 1998. Kjo konventë monitorohet nga Komiteti Këshillues i FCPMN-së. Në 

vazhdën e ndryshimeve dramatike politike në Evropë në fund të viteve 1980 dhe fillim 

të viteve 1990, FCPNM-ja njeh rëndësinë e të drejtave të pakicave dhe siguron një 

kuadër për mbrojtjen e tyre rajonale.
652

 

Megithatë, FCPNM-ja është objekt i vërejtjeve të shumta për shkak së: nuk përmban 

përkfizimin e pakicave; nuk ua njeh pakicave të drejtat kolektive; nuk e ndalon 

asimilimin vullnetar (neni 5 (2)); detyrimet e shteteve i përcakton me shprehje të cilat 

relativizojnë karakterin detyrues të tyre p.sh. “për aq sa të jetë e mundur” (neni 10, 14), 

“kur është e nevojshme” (neni 10, 18), “në qoftë se e lejojnë burimet financiare” (neni 

10, 13), “në qoftë se pakica ka një rëndësi të caktuar numerike” ose janë “në numër 

thelbësor”, “në qoftë se parashtrojnë kërkesë të mjatueshme” dhe në qoftë se kjo 

“përgjigjet nevojave reale”, ose vetë pakica ngarohet në fushën financiare, për të 

garantuar efektivitetin e këtye të drejtave (nenet 10, 11, 13, 14, 18), se i detyron pakicat 

për besnikëri ndaj shtetit, e ndalojnë shkëputjen pa pëlqimin e shtetit, se parashikon një 

sistem monitorimi të dobët se nuk parashikon një kontroll gjyqësor etj., kufizime që i 

kanë vënë shtetet me qëllim që të zvogëlojnë ose t’u shmangen detyrimeve të 

                                                           
648

 Enver Hasani, Ivan Cukalovic, opt.cit., f. 83  
649

 Ilias Banktekas dhe Lutz Oette, op. cit., f. 217. 
650

 Ruth Mckenzie et al, op.cit. f. 416. 
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mundshme ose të sigurojnë hapësirë që ata vetë të vlerësojnë oportunitetin e zbatimit të 

tyre.
653

 

Kosova i ka siguruar mbrojtje ligjore të dyfishtë pakicave kombëtare, përkatësisht 

komuniteteve joshumicë, në kuptimin që ka inkorporuar dhe bërë të zbatueshme 

drejtpërdrejt këtë konventë dhe i dedikon edhe një kapitull të veçantë në Kushtetutë 

kësaj kategorie.
654

 Kushtetuta edhe pse inkorporon këtë konventë, nuk është palë e saj. 

Megjithatë, pasi që UNMIK-u ka nënshkruar këtë Konventë, më 23 mars 2004, ky 

mekanizëm publikon raporte periodike për zbatimin e kësaj konvente në Kosovë.
655

 

 

4.2.5. ICERD 

 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor (ICERD) është 

miratuar dhe hapur për nënshkrim dhe ratifikim nga ana e Asamblesë së Përgjithshme 

me Rezolutën 2106 A (XX), të 21 dhjetorit 1965, dhe hyri në fuqi më 4 janar 

1969.Komiteti për Eliminimin dhe Diskriminimit Racor (CERD) bën monitorimin e 

kësaj Konvente, dhe përbëhet nga 18 ekspertë. Pra, CERD-ja shqyrton dhe monitoron 

veprimet e shteteve që janë nënshkruese të ICERD-së për të siguruar pajtueshmërinë. 

Paralajmërimi i hershëm dhe procedura e veprimit urgjent janë mekanizma për të 

shqyrtuar përputhjen e shteteve me Konventën dhe për të siguruar përgjegjshmërinë e 

shteteve.
656

 

ICERD-ja është më e rëndësishmja nga instrumentet e përgjithshme (të dalluara nga 

instrumentet e specializuara, si ato që kanë të bëjnë me punën ose arsimin) që zhvillon 

normën themelore të Kartës së Kombeve të Bashkuara, e cila tani është pranuar në 

korpusin e së drejtës zakonore ndërkombëtare, gjegjësisht që kërkon respektimin e të 

drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë, pa dallim race.
657

 Traktati kufizon 

diskriminimin në një listë të shtershme mbi pesë baza: ngjyra, raca, kombësia, etnia 

dhe prejardhja. Megjithatë, përkundër saktësisë së tillë, përfshirja e “racës” është bërë 

territor i kontestuar në vitet e fundit, me disa shtete që fshijnë racën nga ligjet e tyre 

dhe e zëvendësojnë atë me “përkatësinë etnike”.
658

 ICERD-ja nuk shtrihet në mbrojtjen 

e grupeve fetare per se.
659
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ICERD-ja në nenin 5 (d) (v) ndalon trajtimin e diferencuar të grupeve racore ose etnike 

në lidhje me "të drejtën e pronës së patundshme si dhe në bashkëpunim me të tjerët".
660

 

Madje, neni 20 (2) i Konventës siguron edhe mbrojtje nga diskriminimi privat. 

Megjithatë, kjo duhet të përmbushë pragun e “advokimit të urrejtjes kombëtare, racore 

ose fetare që përbën nxitje për diskriminim, armiqësi apo dhunë”.
661

 

Sa i përket aplikimit në Kosovë, kjo konventë është inkorporuar përmes nenit 22 të 

Kushtetutës, si dhe mbrojtje të përgjithshme kundër diskriminimit në baza racore ofron 

edhe neni 24 (2) i Kushtetutës si dhe Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

4.2.6. CEDAW 

 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas (tani e tutje 

Konventa e Gruas), shtë miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 

Bashkuara, më 18 dhjetor 1979, si një prej dokumenteve kyçe për zvogëlimin e 

pabarazisë gjinore. Konventa e Gruas nuk merret me diskriminimin në përgjithësi, por 

vetëm me diskriminimin bazuar në seks.
662

 Kjo konventë vë në pah pabarazinë dhe 

diskriminimin ndaj grave si formë e veçantë dhe serioze e shkeljes së të drejtave të 

njeriut, në një instrument të vetëm specifik.
663

 Për më tepër, është interesante se 

Konventa e Gruas lidh të drejtat politike me të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore 

në një mënyrë që nuk është bërë kurrë më parë. Këto të drejta përfshijnë pjesëmarrjen 

politike, shëndetësinë, arsimin, punësimin, martesën, marrëdhëniet familjare dhe 

barazinë para ligjit. 

Duke pranuar Konventën, shtetet palë angazhohen të ndërmarrin një varg masash për t'i 

dhënë fund diskriminimit ndaj grave në të gjitha format, duke përfshirë:  

 Inkorporimin e parimit të barazisë së burrave dhe grave në sistemin e tyre 

ligjor, shfuqizimin e të gjitha ligjeve diskriminuese dhe miratimin e atyre të 

përshtatshme që ndalojnë diskriminimin kundër grave; 

 Krijimin e gjykatave dhe institucioneve të tjera publike për të siguruar 

mbrojtjen efektive të grave kundër diskriminimit; dhe 

 Eliminimin e të gjitha akteve të diskriminimit ndaj grave nga personat, 

organizatat ose ndërmarrjet.
664

 

 

                                                                                                                                                    
në një vrimë të rrumbullakët? ], Human Rights Law Review, Volume 11, Issue 3, 1 shtator 2011, 423-450, f. 

427, e qasshme në: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngr014 
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Kjo konventë themelon edhe mekanizmin që përkujdeset për zbatimin e saj, i cili quhet 

Komiteti për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas (tani e tutje: 

CEDAW).
665

 Ky komitet mbështetet në vetëmonitorimin nga shtetet palë, të cilat duhet 

të dorëzojnë raporte të detajuara në Komitet për masat e ndërmarra për zbatimin e 

Konventës brenda një viti, që nga ratifikimi dhe më pas, çdo katër vjet. Secili raport 

shërben si bazë për dialog të vazhdueshëm konstruktiv ndërmjet delegacioneve 

individuale të vendit dhe CEDAW-së, gjatë të cilit identifikohen fushat specifike të 

mospërputhjes.
666

 

Kosova ka inkorporuar këtë Konventë në Kushtetutën e saj, dhe duke u bazuar në 

obligimet që rrjedhin prej saj ka miratuar një sërë masash legjislative, siç është Ligji 

05/L-020 për Barazinë Gjinore,
667

 Ligji Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi,
668

 Ligji Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.
669

 Për më 

tepër, si masë e përkohshme afirmative për zvogëlimin e pabarazisë gjinore që ka 

bazën ligjore në nenin 5 të Konventës së Gruas, dhe Ligjin për Barazinë Gjinore, që 

nga viti 2015, Qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e Udhëzimit Administrativ për 

masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy 

bashkëshortëve, i cili parasheh heqjen e taksës për regjistrim të pronës së paluajtshme 

nëse regjistrohet në emër të dy bashkëshortëve.
670

 

 

4.2.7. CRC 

 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (tani e tutje: CRC) është miratuar më 20 nëntor 1989 

në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së dhe hyri në fuqi në vitin 1990, pasi që 

unënshkrua nga 20 shtetet e para. Kjo Konventë është vetmja që është ratifikuar 

pothuajse universalisht, me përjashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Somalisë 

dhe Sudanit Jugor.
671

 Si pasojë, shtetet palë kanë rishikuar legjislacionin e vjetër dhe 

kanë miratuar ligje të reja që në shumicën e rasteve kanë të bëjnë me nenin 3 (interesi 

më i mirë i fëmijës) dhe neni 12 (e drejta e fëmijës për t'u dëgjuar), të cilat janë parime 

të reja të qasjes ndaj fëmijëve. Për të braktisur paradigmën e mirëqenies, shumë vende 

ndërmorën reforma të kodeve të tyre penale ose të ashtuquajturit kode “për të miturit” 

të projektuara në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe fillim të shekullit njëzetë, për të 
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“mbrojtur” kryesisht të varfërit ose ata në “rrethanat veçanërisht të vështira”.
672

 

Përndryshe, Konventa përmban 54 nene, që përcaktojnë katër grupe të të drejtave:  

1) e drejta për mbijetesë,  

2) e drejta për zhvillim,  

3) e drejta e mbrojtjes,  

4) e drejta e pjesëmarrjes.
673

 

 

Disa e interpretojnë gjuhën e CRC-së si heqjen e autoritetit prindëror mbi fëmijët e tyre 

dhe dhënien e saj shtetit kombëtar, megjithatë ky nuk është qëllimi i CRC-së. Në fakt, 

CRC thekson rëndësinë e prindërve dhe familjes së fëmijës.
674

 Kosova edhe pse e ka 

inkorporuar këtë konventë njëanshëm, ende nuk mund të shfrytëzojë mekanizmin e saj 

monitorues. Komiteti për të Drejtat e Fëmijës (Komiteti CRC) është organ i përbërë 

nga 18 ekspertëtë pavarur që monitorojnë zbatimin e Konventës për të Drejtat e 

Fëmijës nga shtetet palë. Gjithashtu, ky komitet monitoron zbatimin e dy Protokolleve 

Opsionale të Konventës, gjegjësisht, përfshirjen e fëmijëve në konfliktet e armatosura 

dhe shitjen e fëmijëve, prostitucionin e fëmijëve dhe pornografinë e fëmijëve. Këto dy 

protokolle nuk janë të inkorporuara në Kushtetutë. Megjithatë, Kosova ka inicuar 

miratimin e Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës,
675

 përmbajtja e të cilit është bazuar 

në CRC dhe transpozon pjesërisht Direktivën 2011/92/BE e Parlamentit Evropian dhe 

të Këshillit të 13 dhjetorit 2011, për luftën kundër abuzimit seksual dhe shfrytëzimit 

seksual të fëmijëve dhe pornografisë me fëmijë, dhe zëvendësimin e Vendimit në 

kuadër të Këshillit 2004/68/ÇBD.
676

 

 

4.2.8. CAT 

 

Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore 

dhe Poshtëruese (tani e tutje: CAT) është miratuar në vitin 1984, ndërsa hyri në fuqi në 

vitin 1987. Përveç dispozitave për ndalimin e torturës, në instrumentet kryesore për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ekzistojnë edhe marrëveshje të veçanta që kanë të 

bëjnë me torturën dhe veprimet ose dënimet mizore, jonjerëzore ose poshtëruese. Më e 

rëndësishmja prej tyre është Konventa në fjalë. Mbrojtja e integritetit fizik dhe psikik, 
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është e drejtë absolute që duhet të përcillet me ndalime precize.
677

 CAT-i krijoi një 

skemë gjithëpërfshirëse me qëllim që në fund të përfundonte tortura në mbarë botën 

nëpërmjet një game të gjerë masash, përfshirë ndalimet në të drejtën penale, parimet e 

forta të përgjegjësisë penale, eliminimin e disa mbrojtjeve, rregulloret për forcat e 

sigurisë, trajnimin, detyrat për të hetuar dhe të ndjekë penalisht, pavarësisht se ku është 

kryer tortura, përjashtimin e deklaratave të fituara përmes torturës dhe procedurave 

plotësuese të procedurave penale për t'u mundësuar viktimave dhe familjeve të tyre të 

marrin dëmshpërblime civile nga ata që janë përgjegjës për torturën, pavarësisht se ku 

është kryer.
678

 

Për më tepër, duke pasur parasysh se CAT-i bazohet në dëshirën për të luftuar 

mosndëshkimin për krimin e torturës dhe eliminimin e strehëve të sigurta për 

torturuesit, kjo konventë kërkon që shtetet palë të vendosin juridiksionin pa zbrazëtira, 

si dhe bashkëpunimin e tyre në drejtim të ekstradimit dhe ndihmës gjyqësore.
679

 Për 

këtë qëllim, neni 8 CAT-i ka për qëllim heqjen, sa më shumë të jetë e mundur, të 

pengesave ligjore për ekstradimin e torturuesve të dyshuar nga një shtet palë, në një 

tjetër.
680

 Po ashtu, neni 4 i CAT-it kërkon që secili shtet palë të bëjë torturën e 

dënueshme sipas ligjit të brendshëm.
681

 

Në këtë kontekst, Kosova e ka ndaluar torturën, trajtimin mizor, çnjerëzor ose 

poshtërues në nenin 27 të Kushtetutës dhe bërë atë të dënueshme në Kodin Penal të 

Republikës së Kosovës, respektivisht nenin 199. Po ashtu, e ka inkorporuar CAT-in në 

sistemin e brendshëm ligjor përmes Kushtetutës, duke ofruar kështu një bazë solide 

juridike në këtë fushë. 

 

5. Pyetje për diskutim 

 

1. E drejta ndërkombëtare ka një varg specifikash që e bën të dallohet në tërësi 

edhe nga sistemet e brendshme më të avancuara, që janë të lidhura me 

ekzistimin e shtetit modern dhe aparatit shtetëror. Ekzistojnë shumë dallime në 

mes të së drejtës së vendit (ligjit lokal) dhe të drejtës që vepron jashtë dhe në 

mes të shteteve, organizatave ndërkombëtare dhe, në disa raste, individëve. Si 

janë të rregulluara këto marëdhënie në mes vete?  
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2. Marrëdhëniet ndërmjet të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj kombëtare/ të 

brendshme shpërfaqen nëpërmjet dy teorive kryesore të së drejtës 

ndërkomëbtare, respektivisht “dualizmit” dhe “monizmit”. Çfarë thonë këto dy 

teori të së drejtës ndërkombëtare? Në kontekst të zbatimit të teorive të së 

drejtës ndërkombëtare publike, Kosova në cilin grup të shteteve bën pjesë?  

3. Sa i përket inkorporimit të së drejtës ndërkombëtare në të drejtën e brendshme 

në Kosovë, Kushtetuta e Republikëssë Kosovës i dedikon disa dispozita. Cilat 

janë këto dispozita dhe elaboroni zbatimin e tyre?  

4. Lidhur me hierarkinë e akteve juridike, dispozitat e një marrëveshjeje 

ndërkombëtare, që janë të vetëekzekutueshme, janë të një rendi më të lartë 

juridik se legjislacioni i Kosovës, porse qëndrojnë në një rend juridik me të 

ulët se Kushtetuta e Kosovës, pra zbatimi i tyre i nënshtrohet Kushtetutës. 

Çfarë nënkuptojmë me vetëekzekutim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe si 

bëhet kontrolli kushtetues i tyre?  

5. Shikuar nga prizmi ndërkombëtar, përmes obligimit pozitiv që e vendos mbi 

Gjykatën Kushtetuese, e cila mund të shqyrtojë përputhshmërinë e 

amendamenteve kushtetuese me marrëveshjet ndërkombëtare, bën që realisht 

të sendërtojë një raport shumë monist të së drejtës së brendshme me të drejtën 

ndërkombëtare, me kuptim epërsinë e kësaj të fundit. Megjithatë, inkorporimi i 

marrëveshjeve ndërkombëtare përmes ligjeve me procedurë të rregullt 

legjislative, tregon mungesë të konsistencës në procedurën e inkorporimit të së 

drejtës ndërkombëtare në legjislacionin vendor në Kosovë dhe i jep kësaj të 

fundit karakteristika dualiste. Ilustrojeni këtë dukuri me shembuj konkret. 

6. Për dallim nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në Kosovë, ato të 

përmendura në nenin 22 të Kushtetutës, e që të gjitha kanë të bëjnë 

ekskluzivisht me të drejtat e njeriut, janë në të njëjtin nivel të hierarkisë me 

Kushtetutën, madje kanë përparësi në rast konflikti me të. Çfarë obligimesh 

juridike rrjedhin nga këto marrëveshje ndërkombëtare, duke pasur në mendje 

pamundësinë e Kosovës për të aderuar në to? Si përfiton Kosova nga këto 

marrëveshje ndërkombëtare dhe a mund t’i shfrytëzojë mekanizmat 

monitorues të tyre duke mos qenë shtet palë?  
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KAPITULLI V 

 

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Gashi
682

 (Departamenti i Civil) 

E DREJTA CIVILE 

 

NËNKAPITULLI I 

PJESA E PËRGJITHSHME E TË DREJTËS CIVILE/ 

PARIMET E PËRGJITHSHME 

 

1. Hyrje 

 

E drejta civile është njëra ndër degët më të vjetra të së drejtës. Ajo esencën e vet e ka 

që nga shoqëritë e para, të cilat kanë tentuar ti japin një rend rregullimit të raporteve 

private në mes qytetarëve. Si degë e së drejtës përbën një tërësi të dispozitave ligjore 

me të cilat rregullohen marrëdhëniet pasurore ndërmjet qytetarëve, si edhe ato që 

marrin karakter pasuror në instancën e fundit. Po ashtu, e drejta civile rregullon edhe 

marrëdhëniet e karakterit personal, kryesisht ato të natyrës statusore dhe familjare. Pra, 

në të drejtën civile përfshihen marrëdhëniet e detyrimeve, pronësore, familjare dhe 

trashëgimore. Një përmbajtje të tillë e kanë pothuajse të gjitha kodet civile moderne.
683

 

Në shumë vende, e drejta civile ndryshe quhet edhe e drejta private dhe që 

tradicionalisht rregullon marrëdhëniet në mes të personave privat.
684

 Shteti me 

institucionet e tij mund të hynë në marrëdhënie juridike-civile, por në këtë rast i 

nënshtrohet rregullave të drejtës civile (private) dhe e ka pozitën e njëjtë sikur një 

person privat, respektivisht nuk e manifeston të drejtën dhe pushtetin publik. Shteti 

ushtron autorizime publike, por kur hyn në marrëdhënie civile p.sh si palë kontraktuese 

i nënshtrohet rregullave të drejtës civile me pozitën e njëjtë sikur një person privat. 

Në fakt e drejta civile përbën një tërësi normash juridike që rregullojnë raportet 

shoqërore, respektivisht të qytetarëve në jetën e përditshme. Shembull: shitblerjet, 

shërbimet, kontratat e punës, marrëdhëniet pronësore, të drejtat fqinjësore, servitutet, 

barrët sendore, pengun, hipotekën, të drejtën e ndërtimit, çështjet familjare dhe 

martesore, pasurinë bashkëshortore, raportet prind-fëmijë, adoptimin dhe kujdestarinë, 

raportet e trashëgimisë etj.
685
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Në këtë kapitull do të trajtohet pjesa e përgjithshme e të drejtës civile-parimet e 

përgjithshme, ndërsa pjesët tjera si: E drejta e pronësisë, E drejta familjare dhe 

trashëgimore dhe E drejta detyrimeve trajtohen në pjesë të veçanta. Trajtimi i kësaj 

materie do të bëhet për aq sa është e mundur dhe lejon formati i këtij libri, qëllimi i të 

cilit është ofrimi i njohurive themelore për të drejtën pozitive në Kosovë, e nevojshme 

për studentë dhe komunitetin e juristëve. Hapësira e kufizuar nuk na lejon të lëshohemi 

në shqyrtime të të gjitha çështjeve në raportet civile, për të cilat mund të shkruhen me 

mijëra faqe për ti trajtuar të gjitha institutet juridike të drejtës civile, por me siguri kjo 

do jetë objekt shqyrtimi në punime të tjera. 

 

2. Aspekte historike 

 

E drejta civile si degë më e vjetër e së drejtës ka kaluar në faza të ndryshme të 

zhvillimit historik. Që kur në shoqëritë e vjetra si në Egjiptin e vjetër, Asiri, Babiloni, 

Greqi, paraqitet tregtia, zejtaria dhe fillon prodhimi i mallrave për treg, zhvillohet 

gradualisht edhe E drejta civile,
686

 qëllimi i së cilës ishte rregullimi juridik i këtyre 

marrëdhënieve shoqërore. Ajo formësimin juridik më së miri e gjen në të 

ashtuquajturën Ius Civiles, e zhvilluar në të drejtën romake e që i përkiste fillimisht 

vetëm të drejtës së qytetarëve romak, ndërsa më vonë barazohen të gjithë qytetarët.
687

 

Formësimin juridik më të sistematizuar të drejtës civile e gjejmë në kodifikimet e të 

drejtës civile - Kodet Civile.
688

 Struktura dhe sistematizimi i kodeve civile të vendeve 

të ndryshme dallon, megjithatë përmbajtja është e njëjtë sa i përket marrëdhënieve 

juridike civile, ku me këto kode rregullohen marrëdhëniet juridike të detyrimeve, 

pronësore, familjare, statusore dhe trashëgimore. Dallimet esenciale shfaqen në 

strukturën e Kodit dhe sistematizimin e materies varësisht, se cili sistem i grupimit të 

institucioneve juridike-civile është marrë për bazë. Njihet Sistemi Insitucional i së 

drejtës civile dhe Sistemi Pandekt. Sistemi Insitucional e ka prejardhjen nga juristi i 

njohur romak Gaji, i cili e sistematizon të drejtën civile në: Persona (personae), sende 

(res) dhe padi (actions). Nga ky sistem është i ndikuar në masë të madhe Kodi Civil 

Francez. Ndërsa sistemi i dytë - Sistemi Pandekt e ka prejardhjen nga Pandectae e 

Justinianit, e zhvilluar në të drejtën romake dhe miratuar në vitin 533, ku të drejtën 

civile e sistematizion në: të drejtën e detyrimeve, sendore, familjare dhe 

trashëgimore.
689

 Kodi Civil Francez ka këtë strukturë: Libri i parë - e drejta e 

                                                           
686

 Andrija Gams, Hyrje në të drejtën civile (pjesa e përgjithshme), Botimi i Dytë, Prishtinë 1981, faqe 14-

15. 
687

 Për më shumë shih, Ivo Puhan, E drejta romake, Shkup 1968, fq. 127; Abdulla Aliu, E drejta civile, 

Prishtinë 2013, fq. 17 dhe 24; Andija Gams, Hyrje në të drejtën civile (pjesa e përgjithshme), Botimi i Dytë, 

Prishtinë 1981, faqe 14-15; Gjithashtu për të drejtën romake dhe origjinën e traditës të së drejtës civile shih 

George Mousourakis, Roman law and other origins of the civil law tradition, published by springer, 

Switzerland 2015, faqe 96.  
688

 Shih Kodi Civil Francez (1804); Kodi Civil Gjerman (1900), Kodi Civil Zviceran (1907), Kodi Civil 

Austriak (1911), Kodi Civil Italian (1942). 
689

 Lidhur me zhvillimet historike të drejtës civile shih: Andija Gams, Hyrje në të drejtën civile (pjesa e 

përgjithshme), Botimi i Dytë, Prishtinë 1981, faqe 13-41; Po ashtu lidhur me sistematizimin e të drejtës 

civile shih Abdulla Aliu, E drejta civile (pjesa e përgjithshme), Prishtinë 2013, faqe 53-55. 



Prof. Asoc. Dr. Haxhi Gashi 

 170 

personave, që përfshinë objektet e së drejtës dhe të drejten familjare të natyrës së 

drejtave personale, Libri i dytë -prona dhe llojet e pronës, Libri i tretë - mënyrat e 

fitimit të pronësisë, ashtu që në këtë Libër janë përfshirë mënyra e fitimit me 

trashëgimi, dhurata si dhe janë marrëdhëniet e detyrimeve, Libri i katërt - sigurimi i 

kërkesave (sigurimet personale dhe sigurimet sendore të kërkesave), Libri i pestë - 

dispozitat lidhur me zbatimin e kodit.
690

  

Kodi Civil Gjerman ka një sistematizim në Pesë Libra: Pjesa e përgjithshme, E drejta e 

detyrimeve, E drejta e pronësisë, E drejta familjare, E drejta trashëgimore.
691

 

Kodi Civil Zviceran ka këtë Strukturë, Pjesa hyrëse (introduction), Pjesa e parë - e 

drejta e personave, Pjesa e dytë - e drejta familjare, Pjesa e tretë- e drejta e 

trashëgimisë, Pjesa e katërt - e drejta e pronësisë, me amendamentim është përfshirë 

edhe pjesa e Pestë - e drejta e detyrimeve.
692

 Kodi Civil Austriak sistematizohet në: Në 

pjesën hyrëse (introduction) për të drejtën civile në përgjithësi, Pjesa e parë - të drejtat 

personale, Pjesa e dytë - për të drejtat pronësore, Pjesa e tretë - dispozitat e përbashkëta 

për të drejtat personale dhe të drejtat në sende.
693

 Arsyet për kodifikime të drejtës civile 

ishin për identitet shoqëror (rasti i influencës së Kodit Civil Francez në vendet ku 

shtrihej perandoria e Napolonit), por edhe për një strukturë unike të legjislacionit.
694

 

Duhet shtuar se kodet civile me kalimin e kohës janë plotësuar dhe ndryshuar me 

dispozita të reja, edhe pse e kanë ruajtur bazën kryesore. 

Si rezultat i shtrirjes së ndikimit të Perandorisë Osmane, në Kosovë kishte një ndikim 

edhe e drejta Osmane, sidomos në të drejtën pronësore.
695

 E drejta civile e ish-

Jugosllavisë e cila shtrihet edhe në Kosovë, ishte e ndikuar nga E drejta e Austrisë dhe 

Kodi Civil Austriak, si rezultat i shtrirjes së ndikimit të Austro-Hungarisë.
696

 Në ish-

Jugosllavi pas vitit 1945, themelohen marrëdhëniet socialiste, dhe më të rëndësishme 

ishin pronësia shoqërore, subjektet personat juridik-shoqëror dhe marrëdhëniet 

socialiste të punës.
697

 E drejta civile ka vazhduar të bashkëjetojë me këtë sistem edhe 

pse më e reduktuar në zhvillim. Megjithatë, në këtë periudhë kohore, nuk kishte kode 

por vetëm ligje të veçanta ku vlen të veçohen: Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve i 

vitit 1977, që hyri në fuqi në vitin 1978, Ligji për Trashëgimin i vitit 1974, Ligji për 
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 Shih Kodi Civil Francez i vitit 1804. 
691

 Shih Kodi Civil Gjerman (BGB), versioni i anglisht i qasshëm në: https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_bgb/ 
692

 Kodi Civil i Zvicrës, i qasshëm në: 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/201701010000/210.pdf 
693

 Shih Kodi Civil Austriak (1911), versioni në gjuhën gjermane dhe angleze në: Piter Andreas Eschig 

/Erika Pirche, Dos Ӧsterreichische ABGB - The Austrian Civil Code, German/English, LexisNexis, ISBN 

978-3-7007-5692-7, Wien, 2013. 
694

 Shih Julio César Rivera, The Scope and Structure of Civil Codes, botuar nga shtëpia botuese Springer 

Sscience+Business Media Dordrecht, 2013, fq 4-5. 
695

 Shih Statovci Ejup, Marrëdhëniet pronësore juridike në pronën e paluajtshme në Kosovë, Prishtinë 1976, 

Ri-publikuar në vitin 2009, fq. 272-273, Abdulla Aliu, E drejta sendore, Pronësia, Prishtinë 2014. 
696

 Për më shumë shih Andrija Gams, Hyrje në të drejtën civile (pjesa e përgjithshme), Botimi i Dytë, 

Prishtinë 1981, faqe 21-28. Në literaturë shpjegohet ndikimi i Kodit Civil Austriak në ish-Jugoslavinë e 

vjetër të ashtuquajtur mbretëria Slovene, Kroate Serbe, ku këto vende kishin nxjerrë kode, por kishte 

përpjekje edhe për një Kod Civil të ish-Jugosllavisë. 
697

 Shih Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome e Kosovës, “Gazeta Zyrtare e KSAK”, nr. 4/74, 

27.02.1974. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/201701010000/210.pdf
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marrëdhëniet pronësore juridike bazë i vitit 1980, Ligji i Familjes i vitit 1984.
698

 Pas 

vitit 1999, respektivisht pas luftës, Kosova ka nxjerr ligje të reja, si bazë me të cilat 

edhe rregullohen marrëdhëniet juridike civile, Ligji i Trashëgimisë në vitin 2004, që 

hyri në fuqi në vitin 2005, Ligji i Familjes në vitin 2006, Ligji i pronësisë dhe të 

drejtave tjera sendore në vitin 2009, Ligji i Detyrimeve në vitin 2012.
699

 

Kodifikimi i të drejtës civile në Kosovë ka filluar në vitin 2014-16, i mbështetur nga 

Projekti i Bashkimit Evropian.
700

 Në këtë fazë është nxjerrë edhe në draft fillestar.
701

 

Tani kur shkruajmë është faza e dytë e Projektit të Bashkimit Evropian në mbështetje 

të Ministrisë së Drejtësisë dhe është hartuar edhe Pjesa e Përgjithshme e Kodit Civil.
702

 

Ky draft do të lehtësojë edhe përmbajtjen e këtij kapitulli sepse përmban të gjitha 

parimet e përgjithshëm të drejtës civile që trajtohen në literaturë në pjesën e 

përgjithshme, por që këto parime i përmbajnë edhe Kodet Civile moderne në Evropë. 

 

3. Natyra e marrëdhënieve juridike-civile 

 

E drejta civile rregullon marrëdhënie shoqërore në mes personave privat. Kjo e dallon 

të drejtën civile nga të drejtat tjera të natyrës publike si E drejta kushtetuese, E Drejta 

penale dhe E drejta administrative. Raportet në marrëdhëniet juridike-civile gjithmonë 

janë në mes personave privatë, por që për objekt kanë një marrëdhënie lidhur me 

detyrimet, me pronësinë, familjen ose trashëgiminë.  

Lidhur me objektin se çfarë marrëdhënie shoqërore rregullon e drejta civile, ka 

mendime të autorëve të ndryshëm. Disa mendojnë se vetëm marrëdhëniet shoqërore të 

karakterit pasuror (shitblerjet, qiraja, kontratat e shërbimeve etj.) ose ato që në 
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 Ligji mbi marrëdhëniet e detyrimeve, “Gazeta Zyrtare e RSFJ”, nr. 29/1978, Ligji i Trashëgimisë i 

Kosovës, “Gazeta Zyrtare e KSAK”, nr. 43/1974, Ligji për marrëdhëniet themelore pronësore juridike, 

“Gazeta Zyrtare e RSFJ”, nr. 6/80, Ligji mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare i viti 1984, “Gazeta 

Zyrtare e KSAK”, nr. 10/1984.  
699

 Shih Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, nr. 2004/26, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr. 3/2006, datë 1 gusht 

2006 (këtu e tutje LTK), Ligji i Familjes i Kosovës nr. 2004/32, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr.4/2006, datë 

1 shtator 2006 (këtu e tutje LFK), LigjinNr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 57/04 Gusht 2009 (këtu e tutje LPDTS), Ligji nr.04/L-077 për 

marrëdhëniet e detyrimeve, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 16/19 qershor 2012 (këtu e tutje 

LMD). 
700

 Shih Vendimi i Qeverisë për Themelimin e Komisionit Shtetëror të Kodit Civil në vitin 2014, pastaj 

Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë për Grupin Punues 2017, i ndryshuar në janar 2018 me vendimin, 

Nr.prot. 01-248, datë 30.1.2018. 
701

 Shih draftet e para të Projekt Kodit Civil të përgatitura nga Faza e Parë e Projektit të BE-së për 

mbështetje në Kodin Civil, të qasshme në: http://md.rks-gov.net/page.aspx? id=1, 95 
702

 Shih Draftin e Parë të Përpunuar nga Faza e Dytë e Projektit të BE-së, publikuar në ueb-faqe të 

Ministrisë së Drejtësisë në korrik të vitit 2018, ku për herë të parë është hartuar edhe Pjesa e Përgjithshme e 

Kodit Civil. Ky draft përmban strukturën: Libri 1 - Pjesa e Përgjithshme, Libri 2- E drejta e detyrimeve, 

Libri 3- Pronësia, Libri 4 Familja, Libri 5-Trashëgimia. Drafti Final i Kodit Civil është finalizuar më 24 

janar 2019 dhe publikuar për konsultime publike në: http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php? 

ConsultationID=40578. Ky Draft i ka po ashtu, pesë libra: Libri 1- Pjesa e përgjithshme, Libri 2 -Detyrimet, 

Libri 3- Pronësia dhe të drejtat tjera sendore, Libri 4 - Familja, Libri 5 - Trashëgimia. Në fund të Librit 5, 

janë edhe dispozitat kalimtare dhe përfundimtare. Rrjedhimisht, Draft Kodi Civil i Republikës së Kosovës i 

datës 24 janar 2019, i ka gjithsejtë 1632 nene dhe pritet të miratohet në Qeveri dhe Kuvend gjatë muajve 

Prill-Qershor 2019. 

http://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,95
http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40578
http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40578
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instancën e fundit marrin karakter pasuror (cenimi i të drejtave të personalitetit, 

integritetit truporë etj.) përbëjnë objektin e marrëdhënieve juridike civile. Këto 

mendime kryesisht janë bazuar në sistemin e të drejtës civile, ku e drejta familjare 

trajtohej ndaras nga e drejta civile pasurore.
703

 Ndërsa të tjerët që bazohen në 

përmbajtjen e kodeve civile, përfshinë në objektin e të drejtës civile edhe marrëdhëniet 

personale jo pasurore, që lindin nga marrëdhëniet familjare dhe ato statusore, kryesisht 

vendet që në kodet civile i kanë përfshirë edhe çështjet statusore.
704

 Ne mendojmë se e 

drejta civile rregullon marrëdhënie pasurore si dhe marrëdhëniet jo pasurore 

(personale), por që krijohen në mes personave privatë, pavarësisht a kanë karakter 

pasuror apo personal, duke përfshirë edhe ato statusore. Si të tilla janë ato të natyrës 

detyrimore (kontraktore, shkaktimi i dëmit, zgjerimi i punëve të huaja pa porosi, 

pasurimi i pabazë), pronësore, trashëgimore, por edhe familjare si dhe ato që lidhen me 

statusin personal, respektivisht subjektet e së drejtës - personat fizik dhe juridik. E 

drejta familjare është pjesë e kodeve civile, prandaj dhe është pjesë e të drejtës civile 

edhe pse në këtë fushë shteti intervenon për të mbrojtur interesin e familjes dhe 

fëmijëve dhe ka norma imperative - ius cognes, ku palët nuk mund t’i ndryshojnë me 

vullnetin e tyre. Edhe zhvillimet e fundit me kodifikimin e të drejtës civile në Kosovë, 

Drafti i Kodit Civil, në vete e përmban edhe Librin 4, Familja, që rregullon të drejtën 

familjare. 

 

4. Parimet e të drejtës civile 

 

Secila fushë e së drejtës bazohet në disa parime themelore, apo ndryshe edhe metoda 

në të cilat mbështetet themelimi, ndryshimi dhe përfundimi i raporteve juridike. Në 

këtë drejtim, edhe e drejta civile i ka disa parimet themelore të cilat burojnë nga 

përmbajtja e normave juridike-civile. Disa parime përfshihen në pjesën e përgjithshme, 

që kryesisht burojnë nga Pjesa e Përgjithshme e kodeve civile. Ndërsa, secila pjesë e 

kodeve civile ka edhe pjesët e veçanta, pra edhe e drejta e detyrimeve, e drejta e 

pronësisë dhe e drejta familjare dhe trashëgimore kanë edhe parimet e veçanta. Si më 

kryesore për nevoja të trajtimit të pjesës së përgjithshme, do t’i listojmë këto parime të 

cilat gjenden edhe në literaturë e që ju referohen shumë autorë:  

 Barabarësia e palëve,  

 Iniciativa e lirë e palëve,  

 Qarkullimi i të drejtave pasurore,  

 Sanksioni pasuror.
705
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 Andria Gams, vep e cit. faqe 44-46. 
704

 Në mes tjerash shih Guido Alpa and Vincenzo Zeno-Zencovich, Italian Private Law, Taylor & Francis e-

Library, 2007, faqe 2. 
705

 Për të ruajtur kontinuitetin e mendimeve juridike kemi përdorur këto parime të cilat janë formësuar në 

literaturen juridike që përdoret në Kosovë dhe vendet e regjionit, që janë mbështetur në burime të njëjta të 

drejtës civile. Për më shumë shih: Andrija Gams, Hyrje në të drejtën civile (pjesa e përgjithshme), Botimi i 

Dytë, Prishtinë 1981, faqe 45-51, Abdulla Aliu, E drejta civile (pjesa e përgjithshme), Prishtinë 2013, faqe. 

30-34. Megjithatë këto parime e kanë mbështetjen në Ligjet e fushës civile. 
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4.1. Barabarësia e palëve 

 

Palët në raportet juridike-civile janë të barabarta, ashtu që asnjëra nuk ka të drejta më 

shumë se pala tjetër, por se ligji i trajton në mënyrë të barabartë. Shembull: Personi A 

dhe Personi B në një marrëdhënie shitblerje ose qiramarrje, janë të barabartë për të 

hyrë në këtë marrëdhënie civile, për të përcaktuar përmbajtjen (të drejtat dhe detyrimet) 

dhe asnjëra nga to nuk ka ndonjë epërsi në këtë raport për të imponuar pozitën. Për 

dallim nga raportet tjera, p.sh administrative, ku organi administrativ mund të 

imponojë vullnetin palës në këtë raport. Shembull: personi A si Inspektor Komunal, 

mund të kërkojë tatimin në pronë ndaj personit B si pronar i shtëpisë edhe kundër 

vullnetit të personit B. Në këtë rast, ka raporte të subordinimit - nënshtrimit, sepse 

normat e të drejtës administrative, në këtë rast ligjet e tatimit në pronë i japin këtë të 

drejtë organit komunal dhe janë norma detyruese. Në anën tjetër, ligjet civile 

përmbajnë parime të barabarësisë së palëve në raportet juridik-civile. Edhe kur organi 

shtetëror, në këtë rast komunal, si subjekt i së drejtës civile - personi juridik, hyn në 

marrëdhënie juridike - civile, i nënshtrohet parimit të barabarësisë së palëve. Shembull: 

nëse personi A (Komuna) hyn në marrëdhënie kontraktuese me personin B (kompania 

private) për furnizim me mall. Raporti juridik është juridik-civil dhe palët janë të 

barabarta, në këtë rast komuna nuk ka ndonjë supermacion në këtë raport juridik. 

Parimi i barabarësisë së palëve në raporte civile gjendet në legjislacion civil, ndërsa në 

ato vende që kanë Kode Civile gjenden në Kod Civil.
706

 Gjithashtu, këto parime 

gjenden edhe në legjislacionin e fushës civile në Kosovë.
707

 Cilat janë pasojat e 

mosrespektimit të këtij parimi? Në rast se nuk respektohet ky parim, sjellë si pasojë 

anulimin e raportit juridik. Shembull; mund të përdorim rastin e barabarësisë së palëve 

në raporte familjare. Mosrespektimi i parimit të barabarësisë së bashkëshortëve në 

marrëdhënie martesore dërgon në anulimin e raportit martesor (martesës), ose edhe 

shkurorëzimin për shkak se njëri bashkëshort shkel të drejtat dhe detyrimet 

bashkëshortore, të cilat sipas ligjit janë të barabarta.  

 

4.2. Iniciativa e lirë e palëve 

 

Një parim themelor i të drejtës civile është edhe iniciativa e palëve që të themelojnë, 

ndryshojnë dhe përfundojnë - shuajnë marrëdhëniet juridike-civile, respektivisht 

raportet juridike-civile. Ky parim manifestohet me faktin se palët janë të lira të 

vendosin lirshëm dhe të marrin iniciativë për të themeluar një marrëdhënie civile, p.sh 

të hynë në marrëdhënie kontraktuese, të bartin pronësinë në një subjekt tjetër, të lidhin 
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 Për më shumë si shembull shih Kodi Civil Zvicerran në nenin 11, par 2, ‘’Accordingly, within the limits 

of the law, every person has the same capacity to have rights and obligations’’. 
707

 Shih në mes tjerash: Ligji 04/L-077për marrëdhëniet e detyrimeve, në nenin 3 parasheh: ‘’ Pjesëmarrësit 

në marrëdhëniet e detyrimeve janë të barabartë’’. Ligji për pronësinë dhe të drejtave tjera sendore, në nenin 

2, parasheh: ‘’ Çdo person mund të fitojë të drejta sendore, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj’’. 

Ligji nr.2004/32, neni 3, pika 1, parasheh: ‘’ Barazinë ndërmjet burrit dhe gruas, respektit dhe ndihmës së 

ndërsjellë ndërmjet tyre dhe anëtarëve të familjes’’, Ligji nr.2004/26 për trashëgiminë, neni 3, barazia në 

trashëgimi, par. 1, ‘’Të gjithë personat fizikë në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi’’. 
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martesë, të bëjnë testament etj. E njëjta vlen edhe për ta ndryshuar një raport civil dhe 

për ta përfunduar, p.sh për ta ndryshuar ose përfunduar kontratën. Parimi i iniciativës 

së lirë dhe autonomisë së vullnetit shprehet edhe në mbrojtjen e të drejtave civile - 

parimi i dispozicionit. Palët lirshëm vendosin t’i mbrojnë ose jo të drejtat e tyre, pra 

janë të lira që të vendosin për të paraqitur padi ose jo. 

Iniciativa e lirë shprehet si në aspektin e zgjedhjes së subjektit, pra personit me të cilin 

dëshirojnë të hyjë në marrëdhënie civile, ashtu edhe lidhur me objektin kur është fjala 

për të drejtat e karakterit pasuror. Ky parim gjendet në legjislacionin e fushës juridike-

civile për secilën lëmi veç e veç.
708

 Në qoftë se shkelet ky parim, do të këtë si pasojë 

anulimin e raportit juridik-civil, si p.sh. kontratës. Pala e cila e ka lidhur kontratën pa 

vullnetin e lirë dhe ka qenë e detyruar për një gjë të tillë, ose nuk e ka ditur për 

mungesa të raportit juridik, mund të kërkojë me padi anulimin e kontratës, 

respektivisht raportit juridik.
709

 Kështu, në këto raste, gjykata duhet ta anulojë 

kontratën për shkak të mungesave të vullnetit. 

 

4.3. Parimi i qarkullimit (bartjes) të drejtave civile pasurore 

 

Të drejtat civile pasurore mund të barten prej një personi (subjekti) në personin 

(subjektin) tjetër. Kjo është një karakteristikë vetëm e të drejtës civile, për dallim prej 

të drejtave tjera, ku nuk mund të ketë bartje të drejtave. Shembull: në të drejtën 

administrative, organet shtetërore kanë autorizime të caktuara me ligj dhe nuk mund t’i 

bartin në organet tjera të cilat ligji nuk ua njeh këtë cilësi. E njëjta është edhe me të 

drejtën penale, ku detyrat e prokurorit të shtetit nuk mund t’i ushtrojë gjykata, sepse 

kompetencat janë të ndara. Po ashtu, prokurori dhe pala e pandehur ose akuzuar kanë 

krejtësisht role të ndryshme, rrjedhimisht të drejta dhe detyra të ndryshme. Prandaj, 

bartja e të drejtave është veçori specifike e të drejtës civile. Si të drejta që mund të 

bartën janë vetëm ato të karakterit pasuror. Shembull: E drejta e pronësisë, e drejta e 

kërkesës nga marrëdhëniet e detyrimeve, e drejta e trashëgimisë përmes testamentit etj. 

Ndërsa të drejtat personale janë të lidhura me personin dhe nuk mund të barten, si p.sh 

të drejtat statusore, të drejtat nga marrëdhëniet familjare, kontrata personale e punës etj. 

 

4.4. Sanksioni pasuror 

 

Normat kanë kuptim juridik, respektivisht marrin karakter detyrues, vetëm për faktin se 

përveç rregullës së sjelljes e kanë edhe sanksionin për zbatimin e tyre. Sanksioni në të 

drejtën civile është specifik sepse bazohet vetëm në përgjegjësi me pasuri nga pala e 
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 Shih, Ligji 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, në nenin 2, autonomia e vullnetit, parasheh’’ 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, 

përderisa nuk rezulton diçka tjetër nga dispozitat e këtij ligji ose të kuptimit dhe qëllimit të tyre’’. 
709

 Padia është mjet juridik i rregullt me të cilin pala e fillon procedure civile për të mbrojtur ose realizuar 

ndonjë të drejtë juridike-civile. Për më shunë Shih Ligji nr. 03/L-006 për Procedures Kontestimore, “Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 38/20 shtator 2018, nenet 1-3, neni 99. 



Prof. Asoc. Dr. Haxhi Gashi 

 175 

detyruar. Kështu, kushtet e sanksionit të cilat duhet t’i vërtetojë gjykata, dallojnë sipas 

asaj se gjykata a gjykon në çështje penale apo civile.
710

 Pra pala e detyruar, ajo që 

shkelë ndonjë të drejtë ose nuk e zbaton ndonjë detyrim do të përgjigjet me pasurinë e 

tij dhe jo personalisht. Sanksioni i përgjegjësisë me personalitet zbatohet në të drejtën 

penale, p.sh dënimi penal. Por në të drejtën civile askush nuk mund të burgoset ose të 

ketë sanksion penal për mospagesën e borxhit ose përmbushje të detyrimit. Kjo 

sigurohet edhe me Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
711

 

Kështu, pala që e ka shkelur normën në të drejën civile detyrohet për kompensimin e 

dëmit.
712

 Sanksioni pasuror vjen në shprehje kur nuk përmbushet një detyrim 

kontraktues, dhe si sanksion është kompensimi i dëmit, si dhe është parim se i gjithë 

dëmi duhet dëmshpërblyer.
713

 Gjykata do të nxjerrë vendim për kompensimin e dëmit 

nëse njëra palë do të shkelë detyrimet kontraktuese.
714

 Gjithashtu, kur shkaktohet dëmi 

me veprimin e palejueshëm të një personi, sanksion për këtë person, është kompensimi 

i dëmit për palën e dëmtuar.
715

 Përjashtim bën e drejta familjare, ku mosrespektimi i të 

drejtave familjare ka si sanksion zbatimin e sanksionit nga marrëdhëniet familjare, si. 

p.sh kërkesa për shkurorëzim nga bashkëshorti tjetër,
716

 heqja e të drejtës prindërore 

për prindin që shkel të drejtat e kujdesit për fëmijë etj. 

 

5. Burimet e të drejtës civile 

 

Burimet e së drejtës ndahen në burime materiale dhe burime formale. Burimet 

materiale janë rrethanat shoqërore që ndikojnë në nxjerrjen e ligjeve, respektivisht 

burimeve formale. Sa herë që ndryshojnë rrethanat shoqërore, shfaqen rrethana të reja, 

kushtëzojnë edhe nxjerrjen e normave- ligjeve të reja. 

Burimet formale janë format në të cilat paraqiten normat juridike të drejtës civile. Këto 

burime fillojnë nga Kushtetuta si akt më i lartë juridik, ligjet, aktet nënligjore, zakoni 

kur ka zbrazëtirë juridike dhe praktika gjyqësore. Praktika gjyqësore dhe doktrina 
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 Hans Kelsen, Teoria e përgjithshme e së drejtës dhe shtetit, versioni në gjuhen shqipe, përkthyer nga 

Osman Ismaili, Prishtinë 2017, faqe 179.  
711

 Shih Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, protokolli 4, neni 1, ‘’ Askujt nuk mund t’i hiqet liria 

për arsyen e vetme, se nuk është në gjendje të përmbushë një detyrim kontraktor’’. 
712

 Hans Kelsen, Teoria e përgjithshme e së drejtës dhe shtetit, versioni në gjuhen shqipe, përkthyer nga 

Osman Ismaili, Prishtinë 2017, faqe 181. 
713

 Gerard Legier, E drejta civile; detyrimet, përkthyer në gjuhen shqipe, Botimi 19, Papirus Tiranë 2008, 

faqe 109. 
714

 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.3709/13, i datës 30.03.2016. Me këtë vendim 

gjykata i ka caktuar sanksionin pasuror kompensimin e pagave punëdhënësit për shkak të shkëputjes së 

parakohshme të kontratës dhe me këtë ka shkelur detyrimet kontraktuese. 
715

Për më shumë shih Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve, neni 136, par 1. “Kush i shkakton tjetrit dëm ka 

për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. 
716

 Shih Ligji i Familjes i Kosovës, neni 69, “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”. 
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juridike konsiderohen burime të tërthorta të së drejtës. Sistemi juridik në Kosovë 

bazohet në të drejtën e shkruar-ligje dhe secili person e nxjerr të drejtën nga norma. 

Megjithatë, ndikimi i praktikës është evident në punën e gjykatave, kur marrin 

vendime, sepse bazohen edhe në vendime paraprake vetëm sa për të unifikuar 

vendimmarrjen dhe praktikën e tyre. Megjithatë, kur gjykohet, vendimi i gjykatave 

bazohet në normën formale, në ligj dhe jo në vendim të nxjerrë në rast paraprak. 

Burimi i të drejtës në vendime të gjykatave është karakteristikë për sistemin common 

law, sistemin e precedentit gjyqësor, ku vendimi i gjykatës në një rast të mëhershëm, 

zbatohet edhe në rastin e njëjtë të mëvonshëm kur rasti është i njëjtë.  

Pjesa e vendeve që e kanë kodifikuar të drejtën civile, që i përkasin sistemit kontinental 

të së drejtës, si burime të së drejtës civile e konsiderojnë ligjin, respektivisht Kodet 

Civile dhe në Kode caktohet se çka konsiderohet burim i së drejtës civile.
717

 Edhe e 

drejta e Kosovës bazohet në burime formale, ligje.
718

 Në draftin e Kodit Civil të 

Kosovës është bërë përpjekje që të përcaktohen edhe burimet e së drejtës civile. Në 

Librin 1, Pjesa e Përgjithshme, nenin 4, përcakton burimet e së drejtës civile.
719

 Kosova 

ka një specifikë sa i përket burimeve të së drejtës sepse në kushtetutë parashihet se të 

gjitha aktet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut janë të zbatueshme 

drejtpërdrejtë në Kosovë, andaj paraqiten edhe si burime të së drejtës. Gjithashtu, edhe 

praktika e Gjykatës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut është e zbatueshme 

në Kosovë.
720

 

 

6. Subjektet e së drejtës civile 

 

Subjekte të së drejtës civile janë personat fizikë dhe juridikë. Ata mund të jenë bartës të 

drejtave dhe detyrimeve civile. Fakti se një person fizik ose juridik mund të ketë të 

drejta dhe detyrime civile konsiderohen subjekte në drejtësi. 

 

6.1. Personat fizikë 

 

Personat fizikë janë krijesë natyrore (njeriu) dhe cilësinë e subjektit të së drejtës e 

fitojnë në momentin e lindjes. Nga momenti i lindjes mund të jenë bartës të drejtave 

dhe detyrimeve civile. Pra, me fjalë të tjera, personi fizik është subjekt i të drejtave dhe 
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 Për më shumë shih Ligji i Familjes i Kosovës. 
718

 Shih Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, nr. 2004/26, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr. 3/2006, datë 1 gusht 

2006, Ligji i Familjes i Kosovës nr. 2004/32, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr.4/2006, datë 1 shtator 2006, 

LigjinNr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 

nr. 57/04 gusht 2009, Ligji nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, “Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, nr. 16/19 qershor 2012. 
719

 Shih, Draft Final i Kodi Civil i Republiksë së Kosovës, 24 janar 2019, i publikur për konsultime publike 

në: http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php? ConsultationID=40578, Libri 1, Pjesa e Përgjithshme, 

neni 4, “1. Burim e si drejtës civile është Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ky Kod, ligji, instrumentet 

dhe marrëveshjet ndërkombëtare. 2. Në mungesë të ligjit, zakoni është burim i së drejtës vetëm kur ka 

zbrazëtira juridike dhe nuk është në kundërshtim me të drejtën. 3. Zakoni lind nga përdorimi afatgjatë i një 

lloji të sjelljes, nëse personat e përfshirë në tregti e konsiderojnë atë ligjërisht i detyrueshëm”.  
720

 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 22. 
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detyrave.
721

 Personat fizikë në cilësinë e subjektit të së drejtës e kanë të ashtuquajtur 

aftësinë juridike dhe të veprimit që reflektohet edhe në marrëdhëniet juridike-civile. 

Aftësia juridike (shpesh përdoret edhe termi sinonim zotësia) fitohet me lindje dhe 

paraqet aftësinë e subjektit për të qenë bartës (titullar) i të drejtave dhe detyrimeve.
722

 

Personat fizikë këtë aftësi e fitojnë me lindje, ndërsa përjashtimisht në rast të 

trashëgimisë edhe fëmija ende i palindur mund të jetë trashëgimtarë, me kusht që të 

lindë i gjallë. Megjithatë, përpjekjet e reja për kodifikim të drejtës civile, e zgjerojnë 

aftësinë juridike të fëmijës së pa lindur, jo vetëm për trashëgimi, por edhe për të drejta 

tjera në dobi të tij. Përveç aftësisë juridike, subjekti i së drejtës duhet t’a ketë edhe 

aftësinë e veprimit, për të hyrë në marrëdhënie juridike-civile. Personat fizikë këtë 

aftësi e fitojnë në moshën madhore, respektivisht në moshën 18 vjeçare.
723

 Kjo 

nënkupton se ata personalisht (vetë) mund t’i kryejnë veprimet juridike, p.sh të lidhin 

kontratë. Përjashtimisht, aftësia e plotë për të vepruar arrihet edhe para moshës 18 vjet, 

nga mosha 16-18, nëse ky person ka lidhur martesë.
724

 Derisa personat fizikë nuk kanë 

aftësi veprimi, në emër të tyre veprimet i kryejnë përfaqësuesit ligjorë, prindërit ose 

kujdestari. Personat fizikë kanë edhe aftësi të kufizuarveprimi nga mosha 14 (të miturit 

e vjetër) që nënkupton se mund të marrin iniciativë për të hyrë në marrëdhënie juridike- 

civile, por për vlefshmërinë e këtyre marrëdhënieve kërkohet pëlqimi i përfaqësuesit 

ligjor. Ndërsa, nga mosha 14 vjeç, fëmijët e fitojnë edhe aftësinë deliktore e cila 

nënkupton aftësinë për t’u përgjigjur për dëmet që iu shkaktojnë personave të tjerë.Nën 

moshën 14 vjet (të miturit e ri) personat fizikë janë të paaftë për të vepruar, përveç 

ndonjë pune që është me vlerë të vogël pasurore. Edhe personat madhorë mbi 18 vjet, 

mund të kenë paaftësi veprimi për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Me vendim të 

gjykatës, këta persona mund të shpallen të paaftë për të vepruar.
725

 Pushimi i 

subjektivitetit të personave fizikë ndodh me vdekje ose shpalljen për të vdekur të 

personave fizikë. 

 

6.2. Personat juridikë 

 

Personi juridik është lloj i veçantë i organizimit të cilit ligji ia njeh cilësinë e subjektit 

të së drejtës civile. Personat juridikë mund të jenë persona juridikë publikë dhe 
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 Hans Kelsen, vep e cit, faqe 134. 
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 Shih Drafti Final i Kodit Civil të Republikës së Kosovës, 24 janar 2019, i publikur për konsultime 

publike në: http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php? ConsultationID=40578, Libri 1, Pjesa e 

Përgjithshme, neni 13, “1. Aftësia juridike e personit fizik fitohet në momentin e lindjes, me kusht që të lind i 

gjallë. 2.. Fëmija kur lind i gjallë gëzon aftësinë juridike që nga koha e zënies për rastet e trashëgimisë. Me 

ligj të veçantë mund të parashihen raste tjera”. 
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 Shih Drafti i Kodit Civil të Republikës së Kosovës, 24 janar 2019, Libri 1, Pjesa e Përgjithshme, neni, 

16, par 1. “Me mbushjen e moshës 18 vjet, lind aftësia e plotë për të vepruar e personit fizik. Nga kjo moshë 

personi fizik me veprimet e veta mund të fitojë të drejta dhe të marrë përsipër detyrime civile në mënyrë të 

pavarur”. Gjithashtu shih, Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës, neni 15, “Aftësia për të lidhur martesë 

fitohet me anë të aftësisë për të vepruar. Mosha madhore fitohet me të mbushur 18 vjet”. 
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 Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës, neni 15, par. 3, “Aftësia e plotë për të vepruar fitohet me 

arritjen e moshës madhore dhe me lidhjen e martesës para arritjes së kësaj moshe”. 
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 Shih Ligji nr 03/L-007 për procedurën jokontestimore, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 

nr.45/12 janar 2009, nenet 31-48. 
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privat.
726

 Si persona juridikë publik, konsiderohen, Shteti, agjencitë shtetërore, 

ndërmarrjet publike, komunat, etj.
727

 Si persona juridikë privat konsiderohen, bizneset- 

shoqëritë aksionare dhe ato me përgjegjësi të kufizuar (SHPK). Ekziston edhe kategori 

tjetër e personave juridikë që janë shoqatat e ndryshme të krijuara në formë të 

personave juridikë (shoqatat zejtare, odat profesionale etj). Gjithashtu, edhe 

Organizatat Joqeveritare OJQ-të janë persona juridikë joprofitabil.
728

 Personat juridikë 

e kanë zotësinë juridike dhe të veprimit të ashtuquajtur zotësi (aftësi) speciale sepse 

mund të kryejnë punë vetëm për të cilat janë themeluar. Ky status fitohet me regjistrim 

(personat juridikë privat, shoqatat dhe fondacionet) si dhe me njohje nga ligji (agjencitë 

shtetërore, ndërmarrjet publike etj). Shuarja e personave juridikë bëhet me marrëveshje 

ose falimentim, kur janë në pyetje personat juridikë privat si dhe çregjistrimi nga 

regjistri i bizneseve. Po ashtu, edhe një OJQ, përfundon me çregjistrim. Personat 

juridikë me cilësi të biznesit rregullohen me Ligjin për shoqëritë tregtare,
729

 kurse 

OJQ-të rregullohen me ligj të veçantë, Ligji Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në 

Organizata Joqeveritare i vitit 2011.
730

 Një person juridik publik po ashtu përfundon 

sipas kushteve të parapara me ligj.
731

 

 

7. Marrëdhëniet juridike-civile: objekti i të drejtës civile 

 

Në literaturë ka diskutime lidhur me atë se çka është objekti i të drejtës civile, normat 

juridike-civile apo vetë marrëdhënia shoqërore që rregullohet me këto norma. S’ka 

dyshim se e drejta civile studion normat juridike të fushës civile, prandaj edhe quhet e 

drejtë. Mirëpo, këto norma rregullojnë marrëdhënie juridike të caktuar. Ndërsa vetë 

marrëdhënia juridike ka objektin e caktuar e që janë të drejta të subjekteve që nxjerren 

nga ligji. Në këtë drejtim, marrëdhënia juridike - civile krijohet në mes të subjekteve të 

së drejtës (personave fizikë dhe juridikë) lidhur me objektin, p.sh lidhja e një kontrate 

për shitblerjen e sendeve, kontratës së qirasë, kontrata e punës, e transportit, e 

avokatit.
732

 Por në fakt këto janë të drejtat sepse për të shitur apo dhënë në shfrytëzim 

një send subjekti (shitësi) duhet të ketë të drejtë pronësie mbi atë send. Një 
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 Shih Drafti i Kodit Civil të Republikës së Kosovës, 24 janar 2019, Libri 1, Pjesa e Përgjithshme, neni, 

27, Lloj i personave juridik, par. 1, “Personi juridik është publik apo privat”. 
727

 Drafti i Kodit Civil të Republikës së Kosovës, Libri 1, Pjesa e Përgjithshme, neni, 28, Personat Juridikë 

Publikë, “Person juridik publik është shteti, institucioni shtetëror, institucioni publik, ndërmarrja publike 

në çfarëdo forme të organizimit të saj apo entitet tjetër publik, i cili me ligj njihet si person juridik”. 
728

 Shih Drafti i Kodit Civil të Republikës së Kosovës, Libri 1, Pjesa e Përgjithshme, neni, 29, “1. Person 

juridik privat është shoqata, fondacioni, shoqëria tregtare si dhe format tjera të personave juridikë që 

parashihen me ligje të veçanta. 2. Me ligje te veçanta mund të parashihen forma tjera të personave juridikë 

privat”. 
729

 Për më shumë shih Ligji për shoqëritë tregtare nr.02/L-123, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, 

nr. 30/01 tetor 2008, i qasshëm në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx? ActID=2585, me ndryshime me 

LIGJI Nr. 04/L-006, i qasshëm në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx? ActID=2585 
730

 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx? ActID=2764v 
731

 Me ligje të veçanta parashihet mënyra e krijimit dhe e prfundimit. Si shembull shih Ligjin për 

ndërmarrjet publike, Ligjin për pushtetin lokal etj. 
732

 Shih Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve nenet që rregullojnë kontratat, pjesa e veçantë - marrëdhëniet e 

veçanta kontraktuese nenet 438 - 1056. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2585
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2585
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2764v
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marrëdhënie civile themelohet edhe kur cenohen të drejtat personale, ashtu që lind 

detyrimi i palës (shkaktuesit të dëmit) për shpërblimin e dëmit sipas kushteve të 

parapara me ligj.
733

 Gjithashtu, krijimtaria intelektuale si dhe pronësia industriale mund 

të jetë objekt i themelimit të një marrëdhënie juridike-civile.
734

 Shembull: shitja e 

shfrytëzimit të drejtave autoriale (veprës së autorit), dhënia në shfrytëzim e licencave 

për pronësinë industriale etj.
735

 Në përgjithësi një marrëdhënie juridike civile ka të bëjë 

me dhënie të një sendi ose të drejte (dare), veprim (facere), mosveprim (non-facere) 

dhe durim (pati). Nga kjo që u tha më lartë, objekti i së drejtës civile mund të 

kategorizohet si vijon:  

 Sendet si objekt i marrëdhënieve juridike-civile, janë përderisa një send 

shndërrohet në vlerë pasurore. Si shembull vetura, shtëpia, banesa, mjetet 

teknike, sendet ushqimore etj. Këto janë objekt i të drejtës civile sepse lidhur 

me to krijohen marrëdhëniet juridike - civile, p.sh shitblerja e veturës, tokës, 

sendeve ushqimore; kontrata e qirasë në banesë, kontrata e huapërdorjes etj. 

S’ka dyshim se mbi këto sende ekziston e drejta e një subjekti, respektivisht i 

atij që i tjetërson (bartë) në subjektin tjetër të drejtat, ose i jep këto të drejta në 

shfrytëzim ose përdorim. Të drejtat sendore trajtohen në pjesën tjetër të këtij 

punimi. Por një send mund të jetë objekt i të drejtave sendore, por edhe objekt 

i marrëdhënieve të detyrimeve, p.sh shitblerja e sendit të paluajtshëm (shtëpia). 

Kontrata e shitblerjes është marrëdhënie detyrimore, mirëpo mënyra e fitimit 

të pronësisë mbi këtë send trajtohet si e drejtë sendore. 

 Veprimet e njerëzve - janë objekt i marrëdhënies juridike-civile, sepse një 

veprim mund të shndërrohet në vlerë pasurore dhe për këtë veprim palët e 

krijojnë raportin juridik. Si shembull: puna e punëtorit, puna e skulptorit, 

transportimi i mallrave, puna e avokatit etj. Të gjitha këto janë veprime të 

njerëzve, por që për këto lidhen kontrata të ndryshme, si kontrata e punës, 

kontrata e veprës për skulpturë, kontrata e transportit të mallrave, kontrata e 

shërbimit (përfaqësimit) me avokatin etj. Të gjitha kontratat e punës, 

shërbimeve ose mbi veprën kanë për objekt të marrëdhënies juridike civile 

veprimin e njeriut, që shfaqet në shumë forma dhe lloje. 

 Vlerat personale - janë objekt i marrëdhënies juridike - civile në rastet kur një 

e drejtë e tillë cenohet nga personat e tjerë. Kur cenohet e drejta, p.sh dëmtimi 

trupor, lind e drejta e palës së dëmtuar që të kërkojë kompensimin e dëmit 

personal (lëndimet trupore) që gjykata me vendim cakton një shumë të parave 

si satisfaksion për dëmin e pësuar. Ky vendim shërben si një satisfaksion dhe 

shuma caktohet në proporcion me dëmin, dhe gjykata kujdeset që ky 

shpërblim të mos e merr karakterin e një pasurimi për palën.
736

 Por mund të 

                                                           
733

 Shih Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve (LMD), neni 179. 
734

 Për më shumë shih Ligji nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përaferta, “Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës”, nr. 27/21 tetor 2011. 
735

 Shih LIGJI Nr. 04/L-026 për markat tregtare, “Gazete Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 10/24 gusht 

2011, neni 15. 
736

 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.2040/2013, të datës 27.04.2016, faqe 6. Me 

këtë vendim gjykata e ka ka pranuar kompensimin e dëmit jomaterial nga Gjykata Themelore si të bazuar 
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kërkohet edhe kompensim i dëmit material, p.sh shpenzimet e shërimit, 

shpenzime për varrimin e anëtarit të familjes, kompensimi i pagave të punës së 

humbur, pensionimin, etj.
737

 

 Krijimtaria intelektuale (pronësia intelektuale) dhe pronësia industriale - janë 

objekt i marrëdhënieve juridike - civile sepse këto produkte të krijimtarisë 

intelektuale të materializuara mund të shiten ose të jepen në shfrytëzim, si për 

shembull vepra e autorit (libri), vepra artistike (filmi, drama, kënga) etj. 

Gjithashtu, pronësia industriale mund të jetë objekt i një marrëdhënie juridike-

civile. Si të tilla janë p.sh marka tregtare, dizajni industrial, licencat e shpikjes 

etj. Këto të drejta mund të shiten ose të jepen në shfrytëzim për një kohë të 

caktuar. 

 

8. Krijimi dhe përfundimi i marrëdhënieve juridike-civile 

 

Për tu krijuar një marrëdhënie juridik-civile, duhet të ekzistojnë disa fakte ose rrethana 

që i parasheh ligji. Gjithashtu, themelimi mbështetet në bazat ligjore. Andaj edhe faktet 

e ndryshme që ndryshe konsiderohen edhe fakte juridike, krijojnë marrëdhënie 

juridike-civile. Shembull: Veprimet e njerëzve si shprehje e vullnetit për të krijuar të 

drejta dhe detyrime (kontrata), ose veprimet e palejueshme me të cilat i shkaktohet dëm 

dikujt tjetër, krijojnë detyrimin e kompensimit të dëmit sipas ligjit. Prandaj, 

marrëdhëniet juridike mund të themelohen me disa fakte dhe ngjarje që po i paraqesim 

si vijon:  

 

8.1. Faktet nga të cilat lindin ose shuhen marrëdhënie juridik-civile 

 

Një marrëdhënie juridike-civile, krijohet, ndryshohet ose shuhet (përfundon) në bazë të 

fakteve që i parasheh ligji. Pra, me fakte juridike lidhet ndonjë e drejtë apo detyrim. 

Këto janë: veprimet e njerëzve si p.sh deklarimi i vullnetit përmes kontratave, 

testamentit, premtimit publik. Veprimet mund të jenë edhe të palejueshme, por si fakte 

nga të cilat krijohen raporte juridike, si p.sh shkaktimi i dëmit, që ndikon në krijimin e 

marrëdhënies juridike për kompensimin e dëmit etj. Fakte juridike janë edhe ngjarjet, 

si p.sh lindja dhe vdekja që ndikojnë në fitimin e subjektivitetit ose humbjen e 

subjektivitetit të personit fizik, ose vdekja ndikon edhe në hapjen e trashëgimisë, 

kalimi i kohës (parashkrimi) ndikon në fitimin ose humbjen e të drejtave të pronësisë 

ose detyrimore etj. 

                                                                                                                                                    
dhe proporcional me dhimbjet e pësuara në aksident trafiku. Mirëpo, gjykata e ka refuzuar ankesën e 

paditësit kundër vendimit të Gjykatës Themelore si shkallë e parë për të rritur shumën duke tërhequr 

vëmendjen se ky kompensim (shpërblim) dëmi nuk duhet të jetë në shumën që mund të paraqitet si pasurim 

për paditësin. 
737

 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.5/2013 të datës 11.3.2016. Me këtë vendim 

gjykata ka miratuar edhe shumat për kompensimin e dëmit jomaterial dhe material për vdekjen e anëtarit të 

familjes për shpenzimet e varrimit për viktimën dhe ngritjen e lapidarit si shpenzime materiale dhe shumat 

tjera për dëme jomateriale. 
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Gjithashtu, raportet juridike mund të krijohen edhe me supozime dhe fiksione. 

Supozimet janë rrethana të cilat merren të besueshme, respektivisht se ekzistojnë si të 

tilla, përderisa nuk vërtetohet e kundërta. Si shembull: supozimi i mirëbesimit për 

mbajtësin e sendit, supozimi i atësisë për fëmijën etj. Ndërsa fiksionet janë rrethana 

apo fakte të cilat ligji i konsideron të sakta edhe pse nuk janë të tilla dhe me to e lidh 

krijimin, ndryshimin apo përfundimin e ndonjë të drejte dhe nuk lejohet vërtetimi i të 

kundërtës. Shembull: fëmija ende i pa lindur konsiderohet subjekt i së drejtës, me kusht 

që të lind i gjallë.
738

 Pra fëmija i pa lindur konsiderohet si subjekt i së drejtës. Fakti pse 

ligjvënësi përcakton fiksione, në këtë mënyrë është pamundësia që ti parasheh të gjitha 

rrethanat dhe faktet e ardhshme, prandaj edhe përmes fiksionit i mbulon zbrazëtirat 

juridike.
739

 

 

8.2. Veprimet juridike dhe punët juridike 

 

Një nga faktet juridike me të cilat krijohen, ndryshohen, por edhe shuhen të drejtat dhe 

detyrat e subjekteve janë edhe deklarimet e vullnetit që quhen veprimet juridike. Si 

shembull, veprimi për ndërrimin e emrit, mbiemrit, ato që lidhen me të drejtat statusore 

familjare, si njohjen e atësisë, amësisë, adoptimin etj. Megjithatë, duhet bërë dallimin 

në mes të veprimeve juridike dhe atyre që quhen punë juridike. Veprimet juridike - 

janë deklarimet e vullnetit që ndikojnë në të drejta dhe detyra, pra krijojnë, ndryshojnë 

raporte juridike. Si shembull, deklarimet për lidhjen e martesës, adoptimit, njohjen e 

atësisë, ndërrimin e vendbanimit, lidhjen e kontratës, hartimin e testamentit etj pra në 

kuptim të gjerë përfshinë të drejtat statusore dhe ato pasurore.
740

 Mirëpo, veprimet 

juridike kategorizohen sipas efektit juridike, andaj edhe nga veprimet juridike veçohen 

punët juridike. Punët Juridike janë deklarime të vullnetit që krijojnë, ndryshojnë ose 

shuajnë raporte juridike, por që krahas deklarimit të vullnetit, bartet një e drejtë nga një 

subjekt në subjektin tjetër, pra kryhet qarkullimi juridik i të drejtave pasurore.
741

 Si 

shembull: bartja e pronësisë, bartja e të drejtave të shfrytëzimit (kontrata e qirasë), etj. 

dhe kjo bartje bëhet përmes punëve juridike - kontratave dhe testamentit. 

 

8.3. Specifikat e punëve juridike 

 

Punët juridike kanë disa veçori sepse ato mund të specifikohen përmes kushtit dhe 

afatit, varësisht si pajtohen palët. Në këtë mënyrë edhe e lidhin efektin e punës juridike, 

pra e lidhin fillimin, ndryshimin ose përfundimin (shuarjen) e punës juridike. 

Kushti - është një rrethanë e ardhshme, e pasigurt nga paraqitja ose mosparaqitja 

(shfaqja) e kushtit varet fillimi, ndryshimi ose përfundimi i punës juridike ose ndonjë të 

                                                           
738

 Shih Draft Kodi Civil i Republikës së Kosovës, neni aktual 13, i qasshëm në: https://md.rks-

gov.net/page.aspx? id=1, 94 
739

 Hans Kelsen, vep e cit, faqe. 191-192; Andrija Gams, vep e cit, faqe 162-164. 
740

 Në literaturën juridike në Shqipëri përdoret vetëm shprehja ‘’veprimet juridike’’. Në mes tjerash shih 

Ardian Nuni, E drejta civile; pjesa e përgjithshme, Tiranë 2009, faqe 279-280. 
741

 Shih Andrija Gams, vep e cituar, fq. 218-19. Autori e bënë ndarjen në veprime juridike dhe punë 

juridike. Po ashtu shih Abdulla Aliu, E drejta civile, Prishtinë 2013, faqe 355. 

https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,94
https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,94
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drejte.
742

 Shembull: nëse bie borë do të dërgohen turistët në hotelin turistik. Në këtë 

rast, fillimi i efekteve të kontratës që është dërgimi i turistëve dhe fillimi i shërbimeve 

hoteliere fillon nëse bie borë e që është rrethanë e ardhshme e pasigurt. Kushte të tilla 

gjenden në specifika të ndryshme dhe ka lloje të ndryshme, p.sh nëse ka shitje të 

prodhimeve, nëse do bie shi, nëse ndodhë aksidenti (ngjarja e siguruar), nëse 

shkaktohet dëmi etj. Kushti mund të jetë: shtyrës (suspenziv) kur e shtynë fillimin e 

punës juridike ose të drejtës,
743

 zgjidhës (rezulotiv), kur ndikon në përfundimin - 

zgjidhjen e punës juridike ose përfundimine të drejtës, dhe prekluziv, kur realizimi i të 

drejtës humbet përgjithmonë.
744

 

Afati - Punët juridike specifikohen edhe përmes afatit. Afati është kalimi i kohës së 

caktuar në bazë të cilit krijohet, ndryshohet ose përfundon puna juridike apo efektet e 

saj, ose ndonjë e drejtë.
745

 Afati është ngjarje e ardhshme e sigurt sepse afati gjithmonë 

do të shfaqet (paraqitet). Shembull: me datën 1 janar fillon pagesa e këstit të parë; me 

datën 30 dhjetor përfundon kontrata etj. Afatet llogariten me ditë, muaj, vite. Kjo 

mënyrë e llogaritjes quhet civile. Por ka edhe llogaritje me orë, minuta, sekonda, pra 

llogaritje astronomike.
746

 

Parashkrimi - Të drejtat civile duhet të ushtrohen në afatin e caktuar me ligj, në të 

kundërtën edhe mund të humben (shuhen). Ky proces ndryshe quhet edhe parashkrim 

(vjetërsim).
747

 Kodet Civile që përmbajnë pjesën e përgjithshme, e kanë të rregulluar në 

këtë pjesë sqarimi se çka nënkupton parashkrimi si dhe afatin e përgjithshëm. Ndërsa 

në librat e veçantë, janë të rregulluar afatet e veçanta të parashkrimit për secilën të 

drejtë veç e veç, pra për të drejtat detyrim orë, pronësore, familjare dhe 

trashëgimore.
748

 Si shembull, të gjitha kërkesat nga detyrimet parashkruhen në afatin e 

përgjithshëm për 5 vite.
749

 

 

                                                           
742

 Shih LMD, neni 59, “Kontrata quhet e lidhur me kusht, në qoftë se krijimi ose shuarja e saj varen nga një 

fakt i pasigurt”. 
743

 Shih LMD, neni 36. Në këtë nen përmendet kushti shtyrës. 
744

 Lidhur me kuptimin dhe llojt e kushtit shih LMD, neni 59 dhe nenin 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”. 
745

 Shih në mes tjerash LMD, neni 26, par. 1 “Oferta në të cilën është caktuar afati për pranimin e saj, e 

detyron ofertuesin deri në skadimin e këtij afati”; neni 26, par. 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”; neni 33, par. 5 “Lidhja e kontratës kryesore mund të kërkohet brenda afatit prej 6 

(gjashtë) 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”. 
746

 Shih LMD, neni 65. 
747

 Lidhur me këtë shih në mes tjerash LMD, neni 341, “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”. 
748

 Edhe në Draft Kodin Civile të Republikës së Kosovës është kjo çasje ashtu që afati i përgjithshëm i 

parashkrimit është i rregulluar me Librin 1, Pjesa e përgjithshëm, ndërsa afatet e veçanta rregullohen me 

librat e veçantë, librin e detyrimeve, pronësisë dhe të drejtave tjera sendore, familjes, trashëgimisë. 
749

 Shih LMD, neni 352, “Kërkesat parashkruhen për 5 (pesë) vjet, në qoftë se me ligj nuk është caktuar 

ndonjë afat tjetër i parashkrimit”. 
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9. Pavlefshmëria e punëve juridike 

 

Punët juridike duhet të krijohen në bazë të ligjit për të qenë të vlefshme. Nëse punët 

juridike lidhen në kundërshtim me kushtet e parapara me ligj ose në kundërshtim me 

dispozitat imperative (detyruese) janë të pavlefshme. Pavlefshmëria mund të jetë 

relative ose absolute.
750

 

Punët me pavlefshmëri relative, ndryshe quhen edhe punët juridike të rrëzueshme sepse 

mund të paraqitet padia për anulimin e tyre nga pala e interesuar të cilës i’u kanë 

cenuar të drejtat. Si të tilla janë punët juridike të lidhura nën ndikimin e kanosjes, 

mashtrimit, lajthimit, punët e lidhura nga personi i mitur pa pëlqimin e përfaqësuesit 

ligjor (prindit ose kujdestarit). Këto janë rrethana që ndikojnë në vullnetin e lirë të 

palëve, sepse palët nuk e kanë shprehur lirshëm vullnetin si pasojë e këtyre rrethanave. 

Punët me pavlefshmëri relative janë edhe ato të lidhura nga personat e paaftë për të 

vepruar që janë të moshës madhore. Punët e rrëzueshme mund të anulohen me padi, 

duke e paraqitur brenda afatit të caktuar me ligj. Ndryshe, nëse nuk anulohen brenda 

këtij afati bëhen të vlefshme ose ndryshe ky proces quhet konvalidim. Pra, konvalidimi 

është proces kur puna e pavlefshme me kalimin e kohës bëhet e vlefshme nëse nuk 

anulohet brenda afatit të paraparë me ligj. 

Punët me pavlefshmëri absolute ose ndryshe punët nule, janë ato të cilat janë lidhur në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, rendin publik, moralin shoqëror.
751

 Për anulimin e 

këtyre punëve nuk ka afat të kufizuar, por se padia për anulim mund të paraqitet në çdo 

kohë. Personat që mund të kërkojnë anulim janë palët e interesuara dhe organet 

publike, të autorizuara sipas ligjit (prokurori, avokati publik). Arsyeja qëndron në 

faktin se me punët juridike nule shkelet interesi i përgjithshëm. 

 

10. Mbrojtja e të drejtave subjektive civile 

 

Të drejtat subjektive civile mund të mbrohen me padi. Këtë e paraqet pala të cilës i 

janë cenuar interesat dhe brenda afatit të paraparë me ligj. Ekzistojnë lloje të ndryshme 

të padive: Padi për mbrojtje të pronësisë, posedimit, servituteve, pengut, hipotekës, 

barrëve sendore, të drejtës së ndërtimit, të drejtës fqinjësore etj. Padi të detyrimeve, ato 

që lindin nga marrëdhëniet e detyrimeve, p.sh për pagesën e borxhit, përmbushjen e 

detyrimeve që kanë të bëjnë me veprime, etj, Padi për mbrojtjen e të drejtave nga 

marrëdhëniet familjare, p.sh padi për shkurorëzim ose anulim të martesës, padi për 

ushqimi-alimentacion, padi për kundërshtimin dhe vërtetimin e atësisë ose amësisë, 

padi për anulimin e adoptimit, etj si dhe Padi që rrjedhin nga marrëdhëniet 

trashëgimore, p.sh padia për anulimin e testamentit, padi për vërtetimin e cenimit të 
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 Me Draft Kodin Civil të Republikës së Kosovës, në Librin 1, Pjesa e përgjithshme, janë rregulluar me 

nene të veçanta punët relativisht dhe asolutisht nule dhe parashihen kushtet për anulimin e tyre. Ndërsa në 

Librat e veçantë, si Libri i Detyrimeve, Pronësisë, Famijes dhe Trashëgimisë janë rregulluar në mënyrë të 

veçantë anulimi ose rrëzimi i punëve juridike veç e veç. 
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 Shih LMD, neni 89, par. 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”. 
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pjesës së domosdoshme të trashëgimisë etj. Mbrojtja e të drejtave civile bëhet me 

vetiniciativën e palës së interesuar, pra nga pala që ka interes në padi. Ndryshe, ky 

rregull quhet edhe si parimi i dispozicionit në mbrojtjen e të drejtave subjektive civile, 

sepse është në dispozicion (vullnetë) të palës, se a do të paraqes apo jo padi për 

mbrojtje dhe realizimin e të drejtës. 

 

11. Pyetjet për tu mbajtur mend dhe diskutim 

 

1. Si bëhet dallimi në mes të drejtës civile dhe të drejtës publike?  

2. Çka konsiderohet objekt i të drejtës civile?  

3. Si krahasohet parimi i barabarësisë së palëve në raportet juridike-civile në 

raport me parimet e degëve tjera të së drejtës, të drejtën penale dhe 

administrative?  

4. Si bëhet dallimi në mes të personave të mitur të ri dhe të mitur të vjetër dhe 

aftësia e tyre për të vepruar?  

5. Çfarë aftësie të veprimit kanë personat juridikë?  

6. Çfarë janë faktet juridike, supozimet dhe fiksionet dhe çfarë rëndësie kanë për 

të drejtën?  

7. Çka është kushti dhe afati dhe si bëhet dallimi në mes tyre?  

8. Çka është parashkrimi?  

9. Çka janë punët juridike dhe veprimet juridike dhe si bëhet dallimi në mes tyre?  

10. Si mbrohen të drejtat subjektive civile?  
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 Ligji nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, “Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës”, nr. 16/19 qershor 2012. 

 Ligjin Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Kosovës”, nr. 57/04 Gusht 2009. 

 Ligji i Familjes i Kosovës nr. 2004/32, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr.4/2006, 

datë 1 shtator 2006. 

 Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, nr. 2004/26, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr. 

3/2006, datë 1 gusht 2006. 

 Draft Kodi Civil i Republikës së Kosovës, versioni 2018, i qasshëm në ueb-

faqen e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës. 

 

 

NËNKAPITULLI II 

E DREJTA E PRONËSISË 

 

1. Hyrje  

 

Pronësia dhe të drejtat tjera sendore janë marrëdhënie juridike të personave lidhur me 

sendet, iura inrem, pra e drejta në send. Të drejtat sendore janë të drejtat që ka një 

subjekt (person fizik ose juridik, përfshirë shtetin) lidhur mbi një send të caktuar, pra e 

drejta në send (iura in rem). Secili send duhet ta ketë pronarin e vet, dhe në kohen 

moderne pak ose fare nuk ka sende të askujt, me përjashtim të sendeve të braktisura. 

Ato (sendet) ose u takojnë personave privat, ose shtetit si pronë shtetërore ose publike. 

Në këtë kuptim, edhe paraqet një degë të veçantë të së drejtës. Gjithashtu, është njëra 

nga degët e veçanta të së drejtës civile, për dallim nga e drejta e detyrimeve, e drejta 

familjare, e drejta trashëgimore. Në vendet që kanë Kode Civile, e drejta mbi sendet 

është njëra nga Pjesët ose Librat e Kodit Civil. Në Kodin Civil Gjerman rregullohet me 

librin 3, Në Kodin Civil Francez, rregullohet me Librin 2, Në Kodin Civil Zviceran 

rregullohet me Pjesën 4, me Kodin Civil Austriak, rregullohet me Librin/Pjesën 2.
752

 

Në Kosovë kjo e drejtë aktualisht rregullohet me ligj të veçantë, Ligjin për pronësinë 

dhe të drejtat tjera sendore.
753

 Në Draft Kodin Civil të Republikës së Kosovës, është 

paraparë që këto marrëdhënie juridike të rregullohen me Librin 3.
754

 

Në këtë pjesë të punimit do të analizohet legjislacioni në fuqi, lidhur me të drejtën e 

pronësisë dhe të drejtat tjera sendore të kufizuara si: servitutet, pengu dhe hipoteka, 

barrët sendore, e drejta e ndërtimit. Vëmendje do t’i kushtohet edhe të drejtës dhe 

kufizimeve nga e drejta fqinjësore, të drejtës së parablerjes, si dhe regjistrimit të 

drejtave sendore. Është vështirë të përmblidhen të gjitha këto çështje në një punim të 
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 Shih Kodet Civile të cekura më lartë. 
753

 Shih LigjinNr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, nr. 57/04 Gusht 2009. 
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 Shih Draft Kodi Civil i Republikës së Kosovës, 24 janar 2019, Libri 3, Pronësia dhe të drejtat tjera 

sendore. 
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shkurtër me 10 deri 15 faqe, por për aq sa lejon formati i këtij punimi do t’i ofrojmë 

njohurit themelore për studentët dhe komunitetin e juristëve dhe lexuesve të tjerë. 

 

2. Aspekte historike 

 

Është e pamundur për ta kuptuar natyrën e zhvillimin e marrëdhënieve pronësore pa një 

vështrim historik, i cili ka ndikim të drejtpërdrejtë në natyrën e marrëdhënieve 

pronësore - juridike. Kosova ishte njëra ndër Vilajetet nën regjimin Otoman dhe si 

rezultat i këtij regjimi zbatohej edhe e drejta otomane. Kjo ishte edhe me marrëdhëniet 

pronësore - juridike, ku e drejta otomane zbatohej në territorin e Kosovës edhe pse 

shqiptarët e kishin edhe të drejtën e tyre zakonore që rregullonte marrëdhëniet juridike 

civile (private), që ishte e shkruar dhe Kodifikuar në të ashtuquajturat Kanune.
755

 Në 

kohën e Perandorisë Osmane, si dokumente për provimin e titullit të pronësisë ishte 

Tapia e cila e dëshmonte titullarin e pronësisë. Ky dokument ishte nxjerrë në bazë të 

Ligjit për tokat të quajtura Ligji Ramazan (1858) dhe Ligji për nxjerrjen e tapive 

(1860). Sistemi i tapive ishte paraparë edhe me ligjin për dhënien e Tapive të vitit 

1931, i cili bazohej në matjen kadastrale të tokës në vendin ku ndodhet toka ose 

ndërtesat.
756

 

Pas Luftës së Dytë Botërore, në Kosovë zbatoheshin ligjet e ish-Jugosllavisë, përfshirë 

edhe ligjet nga fusha juridike-civile.
757

 Në aspektin e regjimit pronësor kishte reforma 

të ndryshme pronësore me qëllim të krijimit të pronës shtetërore e më vonë prona 

shoqërore përmes nacionalizimit, konfiskimit, reformave agrare etj.
758

 Pronat shtetërore 

formësohen në konceptin e pronës shoqërore në bazë të Kushtetutës së vitit 1974.
759

 

Gjatë periudhës së ekzistimit të ish-Jugosllavisë prona private ishte ruajtur si formë e 

pronësisë, mirëpo ishte e kufizuar me ligje të shumta sasia e pronës. Si pronë bujqësore 

ishte e lejuar posedimi në maksimum 10 hektarë, ndërsa toke pyjore 30 hektarë.
760

 

Ndërsa prona biznesore ishte në numër më të vogël vetëm si zejtari, sepse barra 

kryesore e zhvillimit ekonomik ishte e ndërmarrjeve shoqërore dhe nuk kishte vend për 

biznes privat për shkak të konceptit të Ekonomisë së Centralizuar. Në vitin 1988-89 ish 
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 Shih në mes tjerash shih Kanuni i Lekë Dukagjinit, përmbledhur nga At Shtjefen Gjeçovi, botuar nga 

shtëpia botuese “Kuvendi”, shtypur nga “GEER”, gusht 2001. 
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 Ejup Statovci, Mbrotja e pronësisë, studime comparative, Prishtinë, 1979, ribotuar në vitin 2009, faqe 

223, 273; Haxhi Gashi, A Comparative Analysis of the Transformation of State/Social property: 

Privatization and Restitution in the Post-Communist Countries - Kosovo as a sui generis Case of 

Privatization, Bremen University (ZERP), no.66, published by Nomos, Germany 2013, fq. 200-201. 
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 Për sitemin juridik e ish-Jugoslavisë është folur në Pjesën e Prgjithshme në këtë punim. 
758

 Në mes tjerash shih Ligji për reformat agrare dhe kolonizimin, “Gazeta Zyrtare, Republika Federative 

Popullore e Jugosllavisë”, nr. 64/45, Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar gjatë luftës dhe pasurisë së 

kriminelëve të luftës dhe bashkëpunëtorëve të okupatorit, GZ, RFPJ, Nr. 61/46; Ligji themelorë për 

kooperativat; Ligji themelorë për metodat e shpronësimit të pasurive pyjore, GZ, RFPJ, nr.61/46; Ligji mbi 

bartjen e pronës së kryerësve të krimeve dhe kalimi në pronë shtetërore, GZ, RFPJ, nr. 63/46, Ligji mbi 

përparësitë e ndarjes së tokës, GZ, RFPJ, nr.68/45.  
759

 Ligji për menaxhimin e ndërmarrjeve shoqërore nga kolektivet punuese, GZ, RFPJ, nr.38/50; Kushtetuta 

e Republikës Federative të Jugosllavisë, 1974, Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 

1974. 
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 Ligji për reformat agrare dhe kolonizimin, GZ, RPFJ, nr. 64/45, neni 8. 
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Jugosllavia nisi reformat e transformimit ekonomik dhe si rezultat i tyre janë nxjerrë 

disa ligje të njohura si Ligjet e Markoviçit, me qëllim të transformimit të pronës 

shoqërore në pronë private.
761

 Mirëpo, këto transformime nuk u përfunduan sepse ish-

Jugosllavia veç u shpërbë. Me shpërbërjen e ish-Jugosllavisë dhe formimin e shteteve 

të reja (Sllovenia, Kroacia, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina gjatë viteve të 90-ta 

nxjerrin ligjet e veçanta për transformimin e pronës shoqërore në atë private. 

Me 22 mars të vitit 1989, Kosovës me forcë iu mor autonomia nga ana e Serbisë dhe si 

rezultat shqiptarët u dëbuan nga vendet e punës, përfshirë edhe punëtorët që punonin në 

ndërmarrjet shoqërore. Pse është e rëndësishme përmendja e këtyre fakteve? Kjo për 

arsye se zhvillimet e mëvonshme dhe nxjerrja e disa ligjeve i komplikojnë 

marrëdhëniet pronësore, duke ndryshuar titullarët e pronës-pronarët me masa 

diskriminuese. Gjatë viteve 1989-1999 Serbia ndërmori disa veprime ligjore me ligje 

diskriminuese përmes të cilave bëri transformime/privatizime të pronës shoqërore, 

duke e ndërruar edhe statusin e disa ndërmarrjeve.
762

 Pas çlirimit në vitin 1999, Kosova 

u vendos nën administrim ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara të njohur si 

administratë e përkohshme e UNMIK-ut, e cila pati autoritet edhe mbi çështjet 

pronësore, përfshirë edhe ndërmarrjet shoqërore dhe publike.
763

 Me rregulloren e 

UNMIK-ut 1999/24 si ligje në fuqi janë përcaktuar ligjet para datës 22 mars 1989, 

Rregulloret e UNMIK-ut, Ligjet e nxjerra nga Kuvendi i Kosovës pas vitit 2001. Ligjet 

e nxjerra pas datës 22 mars 1989, mund të zbatoheshin vetëm nëse ka zbrazëtirë 

juridike dhe nuk kanë karakter diskriminues. Prona shoqërore është në proces të 

privatizimit dhe për këtë ka ligje të veçanta dhe organe të veçanta, Agjencinë i 

Privatizimit dhe Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme që merret me çështje të 

privatizimit.
764

 

 

3. Burimet e së drejtës 

 

Burim kryesor i së drejtës është ligji. Për të drejtën e pronësisë aktualisht si burim 

kryesor është ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore.
765

 Deri në kohën e hyrjes 

në fuqi të këtij ligji, burim kryesor ishte Ligji për marrëdhëniet themelore pronësore 
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 Ligji për kapitalin shoqëror, GZ, RSFJ, nr. 84/89 dhe 46/90, dhe Ligji për ndërmarrjet, GZ, RSFJ, 

nr.77/88. 
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 Lidhur me kompleksitetin e marrëdhënieve pronësore në Kosovë, transformimin-privatizimin, masat 

diskriminuese etj, shih Raporti i OSBE-së, Shqyrtimi i rasteve të pronësisë mbi pronën e paluajtshme në 

Kosovë, mars 2009. 
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 Shih Rregullorja e UNMIK-ut, nr.1999/1 mbi kompetencat e administratës se përkohshme 

ndërkombëtare në Kosovë.  
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 Për më shumë lidhur me transformimin e pronës shoqërore dhe procesin e privatizimit shih Haxhi Gashi, 

A Comparative Analysis of the Transformation of State/Social property: Privatization and Restitution in the 

Post-Communist Countries - Kosovo as a sui generis Case of Privatization, Bremen University (ZERP), 

no.66, published by Nomos, Germany 2013; Haxhi Gashi, The legal conflict regarding the privatization of 

socially owned enterprises, Amendments to the Law on the Special Chamber of the Supreme Court, the 

Law on PAK and other relevant laws, Hanse Law Review, Vol. 8, no.1, pp- 65-77, Versioni shqip në 

Revistën E Drejta, nr. 2, Fakulteti Juridik/UP, 2011.  
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 Ligjin Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, nr. 57/04 Gusht 2009 
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juridike i vitit 1980.
766

 Megjithatë, si burime konsiderohen edhe ligjet tjera të veçanta 

që rregullojnë aspekte të ndryshme të drejtave pronësore, si regjistrimin e të drejtave 

sendore, tokën bujqësore, planifikimin hapësinor dhe parcelat ndërtimore etj.
767

 

Themelimi, ndryshimi dhe përfundimi i një marrëdhënieje pronësore duhet të 

mbështetet në bazat ligjore. Siç është cekur edhe në pjesën e përgjithshme, ligji është 

burimi kryesor përfshirë këtu Kushtetutën si akt më të lartë juridik. Doktrina juridike 

dhe praktika gjyqësore janë vetëm burime të tërthorta të së drejtës civile, me këtë rast 

edhe të drejtës sendore. 

 

4. Të drejtat sendore  

 

Të drejta civile (private) ndahen në të drejta personale, të drejta pasurore dhe të drejta 

sendore. Të drejtat sendore janë kategoria e të drejtës që ka të bëjë me të drejtën mbi 

sendin e caktuar (iurain rem). Legjislacionet e ndryshme numërojnë të drejtat sendore, 

me numërim takstativ-numerues clausus. Në të drejtën e Kosovës, si të drejta sendore 

nuk janë numëruar takstativisht me nen të veçantë siç e bëjnë disa legjislacione, si p.sh 

i Kroacisë dhe Sllovenisë.
768

 Megjithatë nga përmbajtja e Ligjit për pronësinë dhe të 

drejtat tjera sendore, si të drejta sendore konsiderohen, pronësia, servitutet, pengu, 

hipoteka, e drejta e ndërtimit dhe barrët sendore.
769

 Por duhet theksuar se edhe e drejta 

e parablerjes është përfshirë si e drejtë sendore dhe e cila krijohet me regjistrim,
770

 por 

që ka një karakter të veçantë të drejtës sendore, sepse regjistrimi shërben vetëm për 

njoftimin e palëve të treta dhe jo karakter konstituiv (themelues), si p.sh pronësia, 

hipoteka, servituti sendor. Në disa legjislacione, si shembull në Slloveni edhe borxhi 

mbi tokën është paraparë si e drejtë sendore.
771

 Prandaj, legjislacionet dallojnë në këtë 

aspekt se si i kanë rregulluar dhe numëruar të drejtat sendore. 

Koncepti i të drejtave sendore ose ndryshe iura in rem, derivon (rrjedh) nga sistemet e 

lashta juridike,
772

 ku formësimin ligjor e gjejmë më të theksuar në të drejtën romake.
773
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 Ligji për marrëdhëniet themelore pronësore juridike, GZ e KSAK-së, nr. 6/80.  
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 Për më shumë shih ligjet e veçanta, Ligji nr. 2002/5 për themelimin e regjistrit për regjistrimin e të 
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 Ligji i Sllovenisë për Pronën (Stvarnopravni Zakonik), Gazeta Zyrtare, nr. 87/17 gusht 2002, Neni. 2, 

parasheh “ të drejtat sendore janë: pronësia, pengu, borxhi i tokës, servitutet, e drejta e ngarkesës (barrët), e 

drejta e ndërtimit”, Ligji i Kroacins për të drejtat sendore, Gazeta Zyrtare, nr. 91/96, 68/98, 13 7/99, 22/00, 

73/00, dhe 114/01, Neni 1, parasheh, “çdo person fizik dhe juridik mund të jetë titullar i një të drejte 

pronësie dhe të drejtave tjera sendore: servituteve, ngarkesat sendore, e drejta e ndërtimit dhe pengu 

(hipoteka dhe pengu)…”. 
769

 Shih, Ligji për pronësinë dhe te drejtat tjera sendore. 
770

 Shih LPDTS, neni 115, paragrafi 1, në mënyrë eksplicite e drejta e parablerjes është paraparë si e drejtë 

sendore dhe që kërkohet të regjistrohet sikur të drejtat tjera sendore. 
771

 Ligji i Sllovenisë, neni 2. 
772

 Për më shumë informata për sistemet e lashta juridike Shih Statovci, Ejup, The Ownership, origin and 

development: comparative study, Pristine 1983, Republished in 2009. 
773

 Për njohuri për të drejtën romake dhe të drejtat mbi sendet, shih: Andrew Borkowski & Paul Du Plessis, 

E drejta Romake, UET Press, Tiranë, 2004, fq 201-269. 
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Në Evropë konceptin e të drejtave sendore e njohin të gjitha juridiksionet, ndërsa për 

regjistrimet e të drejtave sendore në paluajtshmëri, ka specifika dhe dallime në secilin 

sistem juridik.
774

 Koncepti i të drejtave sendore në Kosovë dhe mënyra e regjistrimit, 

janë të influencuara nga sistemi Austriak dhe Gjerman, të cilat përveç titullit juridik 

kërkojnë edhe regjistrimin e të drejtave sendore në regjistrat e tokave.
775

 

Kur është fjala për mënyrën e fitimit të drejtës mbi sendin e caktuar, sistemet juridike 

në botë kanë dallime në këtë drejtim, varësisht se si e kanë rregulluar mënyrën e fitimit. 

Kosova ka krijuar një sistem të ri të regjistrimit të drejtave sendore në paluajtshmëri, 

por që ka ngjashmëri dhe dallime me disa sisteme juridike në Evropë, kryesisht ka 

ngjashmëri me sistemin Austriak dhe Gjerman, sepse kërkohet regjistrimi i të drejave 

sendore si mënyrë e fitimit. Ndërsa, me disa specifika dallon me sistemin Francez 

sepse pronësia në paluajtshmëri fitohet me kontratë, kurse regjistrimi shërben si 

mënyrë deklarative.
776

 

U tha se të drejtat sendore përkufizohen si të drejta mbi sendin. Kurse pronësia është 

një nga konceptet më të gjëra që një titullar- pronar ka autorizim mbi një send të 

caktuar. Pronari ka të drejtën e përdorimit, shfrytëzimit dhe deponimit me sendin. Këto 

të drejta në këtë kuptim dhe me këto autorizime njihen edhe sipas ligjit në Kosovë.
777

 

Ndërsa pronari është i lirë në shfrytëzimin e këtyre të drejtave pronësore, vetëm nëse 

ushtrohen në kundërshtim me ligjin ose janë në kundërshtim apo cenon të drejtat e 

personave te tjerë.
778

 Duhet thënë se Ligji i pronësisë dhe të drejtave tjera sendore në 

Kosovë është mjaft i ndikuar nga Kodi Civil Gjerman.
779

 

 

5. Pronësia 

 

Pronësia është pushteti juridik mbi sendin me një shkallë më të gjerë të autorizimeve 

për pronarin. Kodet bashkëkohore i japin titullarit të pronësisë të drejta të caktuara të 

karakterit absolut mbi objektin e pronësisë, duke i dhënë të drejtat për përdorim, 

shfrytëzim dhe tjetërsim në shkallën më të gjerë.
780

 Megjithatë, gjerësia ose kufizimi i 

të drejtës së pronësisë varet nga sistemet juridike dhe struktura ekonomike e shoqërive, 
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 Shih, Hurndall, Anthony, Property in Europe, Law and Practice, Tottel Publishing Ltd, 2007. 
775

 Shih, Hurndall, Anthony, Property in Europe, Law and Practice, Tottel Publishing Ltd, 2007, Sistemi 

Austriak, faqe 3-33, Sistemi Gjerman, fq. 213-248. 
776

 Për më shumë shih, Haxhi Gashi, Regjistrimi i të drejtave sendore, vështrim kritik, Versioni në gjuhen 

Shqipe, botuar në Revistën e E drejta, Fakulteti Juridik /UP, nr.1-4, 2015, botuar në 2016, faqe 73-88. 
777

 Shih Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (LPDTS), neni 18, Sipas nenit 18 pronësia 

përkufizohet si: “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 te tjerët, ti 

përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti”. 
778

 Ligji mund të parasheh kufizime të caktuara lidhur me shfrytëzimin e pronës kur janë në pyetje interesat 

e përgjithshme (interesi publik). Gjithashtu sado që pronari ka liri në shfrytëzimin e sendit të tij, nuk mund 

ta ushtrojë të drejtën e tij në atë mënyrë që e dëmton të drejtën e personit tjetër ose të pengojë në 

shfrytëzimin e të drejtës së tij.  
779

 Shih Haxhi Gashi, Fitimi dhe Humbja e pronësisë sipas LPDTS dhe ndikimi i Kodit Civil Gjerman në 

Ligjin e Kosovës, Hanse Law Review, Vol, 9, no. 1, Garmany 2013. 
780

 Për më shumë shih Porrini, Donatell & Ramello Giovanni B., Property rights dynamics: Current issues 

in law and economics, in: Donatell Porrini & Giovannin Battista Ramellon (eds.), New York, 2007, fq. 1. 
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ku prej tyre disa i kanë njohur pronarit më pak ose më shumë të drejta.
781

 Respektivisht 

shprehja normative e marrëdhënieve në mes të titullarit (mbajtësit) të pronësisë dhe 

përmbajtjes së këtyre të drejtave, e kanë bazën e tyre në praktiken sociale (shoqërore) 

dhe ekonomike.
782

 Shoqëritë e ndryshme kanë zhvilluar të drejtën e pronësisë në forma 

të ndryshme, me qëllim të kontrollit ose zgjidhjes së konflikteve të ndryshme lidhur me 

resurse të caktuara.
783

 Edhe LPDTS përmban një koncept të gjerë të gëzimit të drejtave 

të pronarit mbi pronën e tij, ashtu që neni 18 LPDTS përmban një përshkrim të 

tërësishëm të drejtave pronësore. Ky koncept është i njëjtë me konceptin absolut të 

pronës private, që ishte zhvilluar në të drejtën romake, por i rikthyer edhe në kohën 

moderne, pas revolucionit francez. Sipas konceptit modern të pronësisë private, pronari 

gëzon një gjerësi të drejtave që përfshihen si: ius utendi, ius fruendi dhe ius abutendi, 

pra e drejta e përdorimit, shfrytëzimit dhe disponimit me sendin. Edhe në kodet 

moderne pronësia përfshin këto autorizime të gjera për pronarin. Kështu, në Kodin 

Civil Francez, pronësia është përkufizuar si e drejta për të gëzuar, disponuar me sendin 

në mënyrën më absolute.
784

 Ngjashëm është përkufizuar edhe në Kodi Civil Italian.
785

 

Në Kodin Civil të Gjermanisë, neni 903, përcaktohet se: “pronari i sendit mundet, 

brenda rregullave ligjore dhe pa cenuar të drejtat e personave të tretë, të gëzojë sendin 

e tij sipas vlerësimit të tij dhe ti përjashtojë të tjerët nga ndonjë ndikim”.
786

 Pra me këtë 

koncept përcaktohet karakteri absolut i pronësisë. Ndërsa, Kodi Civil i Shqipërisë 

përmban këtë përkufizim të pronësisë: “Pronësia është e drejtë për të gëzuar dhe 

disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar me ligj”.
787

 Siç edhe shihet, të gjitha 

kodet civile të lartpërmendura, i japin karakter absolut pronësisë, por gjithmonë brenda 

disa kufizimeve nga ligji, për interes publik, me të drejtat e të tjerëve dhe duke ndaluar 

keqpërdorimin e të drejtës. 

Të drejtat e tjera sendore dallojnë nga pronësia sepse janë të drejta më të kufizuara, Si 

të tilla janë servitutet, pengu dhe hipoteka, barrët sendore, e drejta e ndërtimit. Për këto 

do të flitet në pjesët përkatëse të këtij punimi pas pronësisë, për të evituar përsëritjen. 
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 Parisi Franceso, The fall and rise of functional property, in: Donatell Porrini & Giovannin Battista 

Ramellon (eds.), New York, 2007, fq. 19. 
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 Shih Phil Harris, An introduction to the law, Eighth edition, Cambridge, 2016, faqe 117-118. 
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 UgoMattei, Basic principles of proprety law: A copmarative legal adn economic introduction, London, 

2000, p. 4.  
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 Shih Kodi Civil Francez, neni 544, versioni në gjuhen angleze, “Ownership is the right to enjoy and 

dispose of things in the most absolute manner, provided they are not used in a way prohibited by statutes or 

regulations”. 
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 Franceso Parisi, “The fall and rise of functional property”, in: Donatell Porrini & Giovannin Battista 

Ramellon (eds.), New York, 2007, p. 29. 
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 Shih, BGB, 1900, Chapter III, Ownership, article 903. 
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 Shih, Kodi Civil i Shqipërisë, i miratuar me Ligjin nr.7850, date 29.7.1994, i ndryshuar me Ligjin nr. 

8536 datë 18.10.1999 dhe Ligjin nr.8781 datë 3.5.2001, neni 149. 
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6. Fitimi dhe humbja e pronësisë 

 

6.1. Fitimi dhe humbja e të drejtës së pronësisë në sendet e luajtshme 

 

Për fitimin dhe humbjen e të drejtave sendore, në këtë rast edhe të pronësisë kërkohen 

dy kushte: titulli juridik (iustus titulus) dhe mënyra e fitimit. Fitimi i pronësisë në 

sendet e luajtshme mund të bëhet në mënyrë derivative dhe origjinere. Mënyra 

derivative ekziston atëherë kur e drejta fitohet nga paraardhësi juridik (pronari i 

mëparshëm). Ndërsa, mënyra origjiner fitohet jo nga paraardhësi juridik, por nga faktet 

tjera që i parasheh ligji (parashkrimi, vendimi i organit shtetëror, gjetja e sendit të huaj, 

bashkimi i sendeve etj).
788

 Për fitimin e pronësisë në sende të luajtshme, kërkohet puna 

juridike si titull juridik dhe dorëzimi i sendit si mënyrë e fitimit. Sipas nenit 21 par. 1, 

për fitimin e pronësisë në një send të luajtshëm në mënyrë derivative është e nevojshme 

një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit të pronësisë si dhe 

dorëzimi i sendit te fituesi i pronësisë.Kjo dispozitë ligjore përmban dy komponente: 1) 

titullin juridik (ius titullus) dhe 2) mënyrën e fitimit të drejtës (modus aquirendi). Si 

titull juridik, kërkohet puna juridike
789

 e cila duhet të jetë e vlefshme. Ndërsa për 

mënyrën e fitimit kërkohet dorëzimi i sendit te fituesi i pronësisë. Një qasje e njëjtë 

gjendet edhe në Kodon Civil Gjerman.
790

 Sendi mund të dorëzohet në disa mënyra: 

Dorëzim fiktiv, ku sipas nenit 21, par. 2, nëse fituesi e ka në posedim sendin e 

luajtshëm, atëherë puna juridike e vlefshme është e mjaftueshme për kalimin e 

pronësisë.
791

 Kjo konsiderohet mënyrë fiktive, sepse nuk ka nevojë të dorëzohet sendi 

edhe një herë, të përsëritet bërja, por sendi mbetet në posedim të blerësit. Dorëzimi 

indirekt (posedimi i tërthortë) - konsiderohet atëherë kur tjetërsuesi i sendit vazhdon ta 

mbajë sendin në posedim, por pajtohet me marrëveshje me fituesin e pronësisë që 

bartja e pronësisë të kryhet edhe kur sendi mbetet në posedim të tjetërsuesit. Sipas 

nenit 21, par. 2, në qoftë se tjetërsuesi e ka në posedim sendin e luajtshëm dhe dorëzimi 

mund të zëvendësohet me marrëveshje midis pronarit dhe fituesit, atëherë fituesi e fiton 

posedimin e tërthortë (indirekt) mbi sendin e luajtshëm. Në këtë rast, tjetërsuesi dhe 

fituesi i pronësisë, duhet të kenë marrëveshje, e cila gjithashtu duhet të jetë e vlefshme 

me të cilën pajtohen që posedimi i sendit të mbetet te tjetërsuesi dhe marrëveshja është 

e mjaftueshme për fitimin e pronësisë. 

Dorëzimi i sendit me cedimin e posedimit të tërthortë- Ligji parasheh edhe formën e 

dorëzimit të sendit, kur sendi mbetet në posedim të personit të tretë. Sipas ligjit, në 

qoftë se një person i tretë e ka në posedim një send të luajtshme, atëherë dorëzimi i 
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 Lidhur me titujt derivativ dhe origjiner për fitimin e pronësisë shih Draft Kodi Civil i Republikës së 
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 Krahaso, BGB, 1900, neni 929. Sipas këtij neni, ''Për bartjen e pronësisë në sendin e luajtshëm është e 
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sendit mund të zëvendësohet në atë mënyrë që tjetërsuesi ia cedon fituesit të drejtën e 

kërkesës kundër (ndaj) personit të tretë për kthimin e sendit të luajtshëm.
792

 Sipas kësaj 

dispozite është e mundur fitimi i pronësisë në sende të luajtshme vetëm me titull 

juridik, por përmes titullit juridik (marrëveshjes) bartet (cedohet) e drejta e posedimit të 

sendit ndaj personit të tretë. 

 

6.2. Fitimi dhe humbja e pronësisë në paluajtshmëri 

 

Me ligjet pozitive në Kosovë, të drejtat sendore në paluajtshmëri themelohen (krijohen) 

me regjistrim, duke pasur Titullin Juridik (iustus titullus), që është puna juridike (për 

fitimin derivativ) titujt tjerë (për fitimin origjiner) dhe mënyrën e fitimit që është 

regjistrimi (modus aquirendi). Sipas Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore 

(LPDTS), nenit 36, par 1, ''për bartjen e pronësisë në një paluajtshmëri, është e 

nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit, si bazë 

juridike dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëri''.
793

 Për të drejtat sendore në paluajtshmëri dhe mënyrën e fitimit, 

ndryshimit dhe shuarjes flet neni 115, 1. ‘’Për fitimin, ndryshimin e përmbajtjes, 

bartjen, shuarjen e pronësisë, të drejtës së parablerjes, dhe të drejtave sendore të 

kufizuara në një paluajtshmëri, 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’’. Por, edhe në rast të fitimit të pronësisë 

në mënyrë origjinare, duhet të këtë një titull juridik të vlefshëm dhe regjistrimi i të 

drejtës në regjistër (modus aquirendi).
794

 

Sipas sistemit juridik në Kosovë, një e drejtë sendore në paluajtshmëri, pra, pronësia, 

servituti, pengu, hipoteka, barrët sendore dhe e drejta e ndërtimit dhe e drejta e 

parablerjes, fitohen me një titull të vlefshëm juridik (iustus titullus) dhe me regjistrimin 

e të drejtës (modus aquirendi) në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në 

paluajtshmëri (regjistri i tokave). Titulli juridik mund të jetë titull derivativ- pra titull i 

nxjerrë nga paraardhësi, p.sh, kur pronësia fitohet nga shitësi si pronar i sendit. Në këtë 

rast kontrata është titull juridik, ndërsa titulli është derivativ sepse e drejta fitohet nga 

një person (titullar), i cili më parë e kishte të drejtën e tillë. Por për t’u fituar e drejta 

kërkohet si kusht regjistrimi në regjistër publik. Regjistrimi është i domosdoshëm dhe 

ka karakter konstituiv (themelues) sepse vetëm me regjistrim fitohet e drejta.
795

 

Regjistrimi është kusht edhe për fitimin e të drejtave tjera sendore. Një e drejtë sendore 

mund të fitohet edhe me një akt dhe fakt tjetër juridik, titull origjiner, p.sh parashkrimi 

fitues me mirëbesim, vendimi i organit shtetëror (shpronësimi), vendimi i agjencisë së 
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 Shih LPDTS, neni 21, par. 4. 
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 Ligji i pronësisë dhe të drejtat tjera sendore është miratuar ne Kuvend më dt.25.6.2009 është shpallë nga 

Presidenti më datë 15.7. 2009 dhe hyri ne fuqi 15 dite nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës”, nr. 57/2009 datë 4 gusht 2009, respektivisht hyri ne fuqi më 20 gusht 2009 (këtu e 

tutje LPDTS). 
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 Për më shumë shih Haxhi Gashi, Fitimi dhe Humbja e pronësisë sipas LPDTS dhe ndikimi i Kodit Civil 

Gjerman në Ligjin e Kosovës, Hanse Law Review, Vol, 9, no. 1, Garmany 2013. 
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privatizimit, bashkimi i sendeve, përpunimi, krijimi i sendit të ri etj. Edhe te rasti i 

titullit juridik origjiner kërkohet edhe regjistrimi i të drejtës në regjistër, si kusht për 

fitimin të drejtës (modus aquirendi).
796

 Si shembull, nëse fitohet pronësia në 

paluajtshmëri me parashkrim fitues siç parashihet në LPDTS në afatin për 20 vite, kur 

poseduesi është me mirëbesim dhe gjatë kësaj kohe nuk ka pasur kundërshtim nga 

askush,
797

 e drejta nuk krijohet në mënyrë automatike. Për këtë duhet të ekzistojë një 

vendim i gjykatës që e vërteton parashkrimin fitues dhe në bazë të vendimit të gjykatës 

të regjistrohet e drejta e pronësisë në regjistër. Nëse nuk është regjistruar, e drejta ende 

nuk është fituar, sepse personi që është i shënuar në regjistër figuron si pronar. Andaj 

edhe me ligj është përcaktuar se për t’u fituar e drejta duhet të këtë ndryshim në 

regjistër.
798

 

Si rregullohet kjo çështje me legjislacione tjera? Edhe disa legjislacione, si ai Gjerman, 

Austriak, kanë të njëjtat rregulla ose kushte ligjore për fitimin e të drejtave sendore në 

paluajtshmëri. Nëse e drejta nuk regjistrohet, ajo ende nuk është fituar. Nëse bëhen 

transaksione, bartje të drejtave pa regjistrim, efektet juridike do të jenë mjaft negative 

sepse në këtë rast ka vetëm bartje faktike të sendit, por jo edhe bartje juridike. 

Megjithatë, në legjislacionin e Francës për bartjen e të drejtës së pronësisë nuk është 

kusht regjistrimi, mjafton vetëm kontrata për të prodhuar efekte juridike mes palëve 

(compromis de vente), ndërsa kontrata tjetër pasuese (contract de vente), që është akti 

noterial ose shkresa (Deed) që e bën perfekt, pra e bënë përfundimtar transaksionin, 

është e domosdoshme të regjistrohet dhe të jetë efektive në raport me palën e tretë.
799

 

 

6.3. Bashkëpronësia 

 

Bashkëpronësia është formë e pronësisë e dy ose më shumë personave-pronarëve, të 

cilëve ju dihen pjesët. Pra nëse dy ose më shumë persona kanë pronësi në një send, por 

në pjesë të caktuara.
800

 Pjesët në bashkëpronësi janë të përcaktuara që në fillim të 

krijimit ose gjatë ndarjes dhe mund të shprehen me përqindje ose thyesa, p.sh 50%, 

30%, ose 1/2, 1/3. Të gjitha rregullat që vlejnë për pronësinë vlejnë edhe për 

bashkëpronësinë, me dallim se këtu kemi më shumë pronarë-bashkëpronarë në një 

send. Pra, edhe bashkëpronësia fitohet në mënyrë derivative dhe origjinere. Nëse është 

objekt i bashkëpronësisë, sendi i paluajtshëm duhet të regjistrohet bashkëpronësia në 

regjistër për regjistrimin e të drejtave në paluatshmëri. Bashkëpronari ka të drejtë që 

sendin ta marrë në posedim ta shfrytëzojë në proporcion me pjesën e tij. 

Bashkëpronarët e administrojnë sendin bashkërisht. Gjithashtu, secili bashkëpronarë ka 

                                                           
796

 Shih ligjin nr. 04/L-009 plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2002/5 për themelimin e regjistrit për 

regjistrimin e të drejtave në paluajtshmeri, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr.7/10 Gusht 2011. 
797

 Shih LPDTS, neni 40, par.1. 
798

 LPDTS, neni 115. 
799

 Maitre Philippe Dubois, Property in Europe, Law and Practice, Sistemi Francez, në: Hurndall, Anthony, 

Property in Europe, Law and Practice, Tottel Publishing Ltd, 2007, fq.185. 
800

 Shih PDTS, neni 51, “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”. 
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të drejtë të disponojë lirshëm (ta shesë ose ngarkojë) me pjesën e tij. Bashkëpronarët e 

tjerë e kanë të drejtën e përparësisë në blerje me kushte dhe çmimin e njëjtë të tregut.
801

 

 

6.4. E drejta fqinjësore 

 

Të drejtat fqinjësore janë të drejta dhe detyrime që një pronar i pronës fqinjë duhet të 

rezervohet të mos e pengojë pronarin e pronës tjetër fqinjë, por edhe mund t’i përdorë 

ndaj pronës tjetër disa të drejta për nevoja të pronës së vet.
802

 Si të tilla janë, e drejta e 

marrjes së sendit të vet në pronën e tjetrit, marrja e fryteve, ndarja e fryteve për pemën 

në kufi, e drejta e kalimit të domosdoshëm në pronën e tjetrit (pronës fqinje), e drejta 

për të kërkuar prerjen rrënjëve të bimëve nëse e pengojnë pronarin tjetër, durimi i 

imisioneve (tymit, gazit, erës, zhurmës etj) në masën e lejuar me ligj, etj. Këto të drejta 

paraqiten edhe si kufizime të pronës me të drejta e të tjerëve. 

 

7. Të drejtat sendore në sendet e huaja, iura in re aliena 

 

Ekziston edhe kategoria e të drejtave sendore, të cilat ekzistojnë sendet e huaja, ashtu 

që titullari i një të drejte sendore, ka të drejta të caktuara mbi sendin e huaj, varësisht 

nga lloj i të drejtave. Sipas legjislacionit të Kosovës, njihen këto të drejta sendore në 

sendet e huaja: servitutet, pengu dhe hipoteka, barrët sendore, e drejta e ndërtimit. 

 

8. Pengu dhe hipoteka 

 

Pengu dhe hipoteka janë të drejta sendore në sendin e huaj, pra e drejta e kreditorit në 

sendin e debitorit për ta realizuar kërkesën nga vlera e sendit, nëse debitori nuk e 

përmbush kërkesën në kohën e arritjes së kohës për përmbushje të detyrimit. Ndryshe, 

këto dy të drejta konsiderohen edhe mjete të sigurimit sendor të kërkesave të 

kreditorëve. Pengu krijohet në sende të luajtshme, ndërsa hipoteka në sende të 

paluajtshme (toka, ndërtesa, banesa). E drejta e pengut mund të jetë posedimor 

(pignusi) kur sendi i lënë peng dorëzohet në posedim të kreditorit, ose joposedimor (i 

regjistruar) kur sendi i lënë peng mbetet në posedim të debitorit, por regjistrohet e 

drejta e pengut e kreditorit në regjistrat e pengjeve.
803

 Me peng dhe hipotekë sigurohet 

kërkesa e kreditorit me send. Në rast të vonesës së debitorit, kreditori e ka të drejtën e 

marrjes së sendit me procedurë përmbarimore dhe ta shes në ankand publik si dhe nga 

vlera e sendit ta realizojë kërkesën e tij (borxhin e debitorit).
804

 Marrëveshja e pengut 

                                                           
801

 LPDTS, neni 52-53. 
802

 Shih LPDTS, neni 78, “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 përkujdesje 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”. 
803

 Shih LPDTS neni 134 dhe Ligji për regjistrimin e të drejtave të pengut. 
804

 Për më shumë për pengun dhe hipotekën shih LPDTS, nenet 133 - 217. 
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dhe hipotekës duhet të jetë formale dhe e vërtetuar nga organi kompetent (Noteri) si 

dhe regjistrimi në regjistër. Ky lloj është pengu i kontraktuar. Ekziston edhe pengu 

ligjor i krijuar sipas ligjit, p.sh transportuesi i mallit e ka të drejtën e pengut në mallin e 

transportuar, nëse porositësi i transportit nuk e paguan çmimin e transportit; 

depozitmarrësi e ka të drejtën e pengut në mallin e depozituar etj. Gjithashtu, 

parashihet edhe pengu gjyqësor i krijuar në procedurë gjyqësore në sendet e 

sekuestruara të debitorit, derisa të realizohet shitja dhe përmbushja e kërkesës së 

kreditorit. E njëjta ndarje është edhe për hipotekën, pra ekziston hipoteka kontraktuese, 

ligjore dhe gjyqësore. 

 

9. Servitutet 

 

Servitutet janë të drejta sendore në sendin e huaj. Servituti nënkupton të drejtën e 

titullarit të servitutit që ta shfrytëzojë sendin e huaj për nevoja të pronës së tij ose 

nevoja personale. Në këtë drejtim servitutet ndahen në dy grupe: Servitutet sendore dhe 

servitutet personale. 

Servituti sendore ekziston në dobi të një paluajtshmërie, ashtu që pronari i një 

paluajtshmërie (paluajtshmëria dominuese) ka të drejtë që paluajtshmërinë e një pronari 

tjetër (paluajtshmërinë shërbyese) ta shfrytëzojë ose të kryej veprime të caktuara në 

këtë paluajtshmëri dhe ta ndalojë pronarin e paluajtshmërisë shërbyese që ai të kryej 

ndonjë veprim që rrjedh nga e drejta e pronësisë.
805

 Servituti gjithmonë i sjell një dobi 

titullarit të servitutit. Këto servitute mund të jenë fushore ose urbane. Ligji nuk i 

numëron servitutet sendore, mirëpo nga praktika dihet ekzistimi i disa prej tyre. 

Fushore janë si shembull: e drejta e kalimit në tokën e huaj, bartja e ujit, instalimet-

linjat e gazit, rrymës etj. Servitute urbane janë si shembull: mbështetja e murit në 

murin tjetër, hapja e dritares, shtrirja e murit, kalimi i tymit, vendosja e antenave për 

transmetimin e valëve të ndryshme televizive apo telefonike etj. Servitutet sendore 

krijohen në bazë të punës juridike (kontratës, testamentit), vendimit të organit shtetëror 

ose ligjit.
806

 

Servituti personal nënkupton ngarkimin e një sendi në dobi të titullarit të servitutit që 

ta shfrytëzojë, që ta përdorë ose shfrytëzojë atë paluajtshmëri ose të ndalojë pronarin e 

sendit shërbyes për kryerjen e veprimeve të caktuara që rrjedhin nga pronësia.
807

 

Servitutet personale ndahen në: e drejta e përdorimit (usus), e drejta e shfrytëzimit 

(uzufructus), e drejta e banimit (habitatio).E drejta e përdorimit përfshin të drejtën e një 

personi vetëm ta përdorë sendin e huaj për nevojat e tij. E drejta e shfrytëzimit 

nënkupton përdorimin dhe marrjen e fryteve. Ndërsa, e drejta e banimit nënkupton 

shfrytëzimin e një prone të paluajtshme, shtëpi ose banesë për të banuar për nevoja të 

titullarit të drejtës së servitutit dhe familjes së tij.  

                                                           
805

 Shih Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, neni 252. 
806

 LPDTS, neni 253. 
807

 Shih LPDTS, neni 261, “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 ndalojë ushtrimin e veprime të caktuara apo 

të përjashtojë ushtrimin e një të drejte, e cila rrjedh nga pronësia në paluajtshmëri”. 
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10. Barrët (ngarkesat) sendore 

 

Barra sendore (ose ngarkesa në send), është një e drejtë e veçantë sendore. Me këtë të 

drejtë sendore ngarkohet pronari i një paluajtshmërie që të kryej veprime të caktuara në 

dobi të titullarit të barrës (personit që ka të drejtën në barrë).
808

 Me këtë ngarkesë është 

ngarkuar paluajtshmëria dhe e drejta e titullarit lidhet me paluajtshmëri, por mund të 

jetë në dobi të një personi tjetër - titullarit të barrës (barra personale) ose në dobi të një 

paluajtshmërie tjetër (barra sendore). Ligji nuk i numëron rastet se kur ka barrë, 

megjithatë nga rastet praktike mund të identifikohen si barrë: barrët tatimore të krijuara 

në dobi të shtetit për tatime në pronë, pagesat e rrymës, ujit, mbeturinave, ngarkesa për 

mbajtjen e një personi etj. Me të gjitha këto ngarkesa ngarkohet sendi dhe barra e ndjek 

sendin kudo që ndodhet, ashtu që titullari i barrës, në rastin kur ka dështuar personi i 

ngarkuar me pagesën e barrës që ta përmbush detyrimin mund ta marr sendin e 

ngarkuar me procedurë gjyqësore dhe nga vlera e sendit ta realizojë kërkesën. Barrët 

krijohen me kontratë formale dhe me regjistrim në regjistrin për regjistrimin e të 

drejtave sendore, por mund të krijohen edhe përmes ligjit.
809

 

 

11. E drejta e ndërtimit 

 

E drejta e ndërtimit (superficios), është drejtë sendore e veçantë në sendin e huaj (tokën 

e huaj) ashtu që një person (titullari i të drejtës së ndërtimit) e ka të drejtën të ndërtojë 

në tokën e huaj. Ky është një përjashtim nga parimi, se çdo gjë që është e lidhur 

(ngulitur) me tokën i takon pronarit të tokës (parimi superficios solo cedit). Me të 

drejtën e ndërtimit ka një pronar të tokës dhe një pronar të ndërtesës dhe ashtu të ndara 

regjistrohen në regjistrin për të drejtat sendore.Pra, e drejta e ndërtimit është e drejtë 

pronësie në ndërtesë, e cila është mbi ose nën sipërfaqen e tokës dhe e ndarë nga 

pronësia e pronarit të tokës.
810

 Kjo e drejtë mund të krijohet përmes kontratës formale 

(me shkrim dhe të vërtetuar te noteri) dhe regjistrimit në regjistër për të drejtat në 

paluajtshmëri. Si e drejtë tjetërsohet dhe trashëgohet. Kohëzgjatjen e të drejtës së 

ndërtimit e caktojnë palët me marrëveshje, por nuk mund të jetë më e gjatë se 99 vite. 

Pas kësaj kohe ndërtesa bëhet pjesë e tokës, ndërsa pronari i tokës i paguan pronarit 

(ose pronarëve) 25% të vlerës së objektit.
811

 Pronari i të drejtës së ndërtimit mund të 

jetë i ngarkuar që të paguaj një rentë të shfrytëzimit të tokës varësisht se si janë marrë 

vesh me pronarin e tokës. Në ndërtesë mund të krijohen edhe pjesë të veçanta të 

pronësisë në ndërtesë, si p.sh pronësi banesore, afariste etj. 

                                                           
808

 Shih LPDTS, neni 265, “1. Një paluajtshmëri mund të ngarkohet në atë mënyrë, që një përfituesi nga 

ngarkimi t’i paguhen në mënyrë të përsëritshme detyrime të caktuara nga paluajtshmëria. 2. 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”. 
809

 LPDTS, neni 266. 
810

 Shih LPDTS, neni 271, “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”. 
811

 Shih LPDTS, nenet 273 - 279. 
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12. E drejta e parablerjes në paluajtshmëri 

 

Një paluajtshmëri mund të jetë e ngarkuar me të drejtën e parablerjes. Kjo nënkupton të 

drejtën e një personi që ta blejë paluajtshmërinë para personave të tjerë me kushte të 

njëjta të tregut dhe pronari i paluajtshmerisë së ngarkuar duhet t’ia ofrojë atij së pari.
812

 

Nëse pala me të drejtën e parablerjes nuk shpreh interes për blerjen e paluajtshmërisë. 

nuk mund ta ndal pronarin që ta shes këtë paluajtshmëri te personat e tjerë. Në rast të 

kontestit, gjykata do të vërtetojë se a është ofruar së pari paluajtshmëria e titullarit të 

drejtës së parablerjes dhe a e ka shprehur interesin për blerje.
813

 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.
814

 Edhe kjo e drejtë duhet të regjistrohet për të pasur efekt ndaj 

palëve të treta. Pra, njoftimi në këtë rast ka karakter deklarativ për të njoftuar palët e 

treta. Por marrëdhënia juridike e parablerjes lidhur me sendin krijohet me kontratë. 

 

13. Regjistrimi i të drejtave sendore 

 

Për të fituar një të drejtë sendore, përveç titullit juridik kërkohet edhe regjistrimi. Pa 

regjistrim në regjistrat e themeluar për këtë qëllim, e drejta sendore nuk fitohet. Në 

LPDTS, shprehimisht parashihet se për të fituar ose humbur një të drejtë sendore, duhet 

të bëhet ndryshimi i regjistrimit në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në 

paluajtshmëri (të drejtave sendore).
815

 

Sistemi i regjistrave i të drejtave sendore në Kosovë, ka një histori të veçantë të 

funksionimit e që ka edhe efekte dhe pasoja të ndryshme në fitimin dhe humbjen e të 

drejtave në paluajtshmëri. Sistemi fillestar rrjedh nga Regjimi Otoman i vitit 1858, ku 

si dokument për pronësinë ishte Tapia.
816

 Sistemi i Tapive vazhdon edhe në 

Jugosllavinë e vjetër me nxjerrjen e Ligjit për Tapitë në vitin 1931. Më pas, sistemi 

rrjedh nga sistemi i ish-Jugosllavisë që ishte ndikuar nga E drejta Austriake. Në ish-

Jugosllavi ishte paraparë të themelohen regjistrat e tokave, bazuar në Ligjin për Librat 

                                                           
812

 Shih LPDTS, neni 44, 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. 
813

 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.33/2016, i dates 22.02.2016. Me këtë vendim 

duke vendosur lidhur me revizionin kundër Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Themelore, Gjykata Supreme 

ka konstatuar se titullari i të drejtës së parablerjes nuk e kishte shprehur interesin për blerjen e 

paluajtshmërisë dhe me këtë e ka refuzuar revizionin si të pabazuar dhe ka vërtetuar vendimet e gjykatave 

më të ulëta kur e kanë refuzuar padinë. 
814

 LPDTS, neni 44, par. 2. 
815

 Shih LPDTS, neni 115, “Për fitimin, ndryshimin e përmbajtjes, bartjen, shuarjen e pronësisë, të drejtës 

së parablerjes, dhe të drejtave sendore të kufizuara në një paluajtshmëri, 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”. 
816

 Shih Ejup Statovci, Marrëdhëniet pronësore juridike në pronën e paluajtshme në Kosovë, Prishtinë 1976, 

Ripublikuar në vitin 2009, fq. 273.  
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e tokave të vitit 1930, ku u arrit të krijohen në disa vende si Slloveni, Kroaci, Bosnje 

dhe Hercegovinë dhe në Pjesën Veriore të Serbisë etj.
817

 Por, në Kosovë në vend të 

regjistrit të tokave është themeluar vetëm Regjistri kadastral, që përmbante shënime 

kadastrale, si emërtimi i pronës, lokacioni, ngarkesat në pronë etj., që në fakt përmban 

të njëjtat shënime sikur regjistri i tokave.
818

 Megjithatë, nuk është lëshuar ndonjë Tapi 

si dokument i pronësisë, por Fleta Poseduese. Transaksionet-bartjet e të drejtave janë 

realizuar me këtë dokument-Fleta Poseduese.  

Një situatë e tillë ka vazhduar deri me nxjerrjen e Ligjit për themelimin regjistrit për 

regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri (Regjistri i Tokave), i themeluar me Ligjin e 

vitit 2002,
819

 me ndryshimet e mëvonshme në vitin 2003
820

 dhe 2011,
821

 si dhe Ligji 

për Kadastrin i vitit 2003, i amendamentuar në vitin 2011.
822

 Të drejtat sendore janë 

rregulluar me ligjin e ri, Ligjin për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (LPDTS).
823

 

Sipas LPDTS-së, prezumohet se është pronarë titullari i Tapisë që është lëshuar para 

datës 23 mars 1989.
824

 Nëse Tapia është lëshuar pas datës 23 marsit 1989, vlefshmëria 

e Tapisë duhet të provohet me vendim të gjykatës.
825

 Qëllimi i ligjit është të sqarojë 

situatën me dokumente të ndryshme të pronësisë, përfshirë edhe Tapinë para hyrjes në 

fuqi të këtij ligji - LPDTS.  

Me hyrjen në fuqi të Ligjit për themelimin e regjistrit për regjistrimin e të drejtave në 

pronën e paluajtshme në vitin 2002, me ndryshimet e mëvonshme, nuk lëshohet Tapi, 

por lëshohet Certifikata për të drejta pronësore. Sistemi Kadastral vazhdon sipas Ligjit 

për Kadastrin i vitit 2003, me ndryshimet në vitin 2011, sistem i ngjashëm me atë 

Austriak, që bazohet në regjistrimin e tokave, ndërtesave, banesave, të drejtave tjera 

sendore, pra aspektin teknik të drejtave sendore. Prandaj, sipas ligjit në Kosovë për tu 

krijuar një e drejtë sendore, uhet të bëhen matjet teknike gjeodezike dhe regjistrohen në 

regjistrin për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri. Siç u tha edhe m lartë, si të 

drejta sendore që regjistrohen në këto regjistra, janë pronësia, hipoteka, servitutet, 
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barrët sendore, e drejta e ndërtimit dhe e drejta e parablerjes. E drejta e pengut në 

sendet e luajtshme regjistrohet në regjistër të veçantë, Zyrën për Pengjet që gjendet në 

Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Me zhvillimet fundit legjislative edhe e drejta e 

qirasë afatgjate në tokë për 99 vite, duhet të regjistrohet. 

 

14. Pyetje për tu mbajtur në mend dhe diskutim 

 

1. Çka janë të drejtat sendore dhe si dallohen ato nga të drejtat tjera juridike-

civile?  

2. Çka është pronësia dhe cilat janë autorizimet e pronarit?  

3. Si krijohen të drejtat sendore në sendet e paluajtshme?  

4. Pse regjistrimi i pronësisë ka karakter konstituiv? Çfarë efektesh dhe pasoja 

juridike ka mungesa e regjistrimit?  

5. A mund të krijohen të drejtat sendore në sendet e huaja? Trego rastet. 

6. Si e kuptoni hipotekën, rëndësinë dhe efektet në raportet e detyrimeve?  

7. Çka është pengu, pse shërben dhe pse konsiderohet e drejtë sendore?  

8. Cilat janë servitutet sendore dhe cilat personale? Ku qëndron dallimi në mes 

këtyre llojeve të servituteve?  

9. Çka është barra sendore dhe si e bëni identifikimin e barrës në rastet praktike?  

10. Si e dalloni të drejtën e ndërtimit nga parimi superficios solo cedit?  
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Aktet ligjore 

 

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. 

 LigjinNr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, “Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Kosovës”, nr. 57/04 Gusht 2009. 

 Ligji për themelimin e regjistrit për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri. 

 Draft Kodi Civil i Republikës së Kosovës, versioni 2018, i qasshëm në ueb 

faqen e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës. 

 

 

NËNKAPITULLI III 

E DREJTA FAMILJARE DHE TRASHËGIMORE 

 

1. Hyrje 

 

Marrëdhëniet juridike-familjare bëjnë pjesë në grupin e shkencave juridike-civile 

(private). Bazë nga e cila lindin marrëdhëniet familjare është vet familja, martesa, 

bashkëjetesa dhe marrëdhëniet të ndërlidhura apo të prejardhura nga këto institute 

juridike themelore. Si marrëdhënie të tilla janë: familja, martesa, bashkësia jashtë 

martesës (bashkëjetesa), marrëdhëniet prindërore prind-fëmijë, adoptimi, kujdestaria, 

marrëdhëniet pasurore në familje (ushqimi apo mbajtja dhe pasuria e përbashkët) dhe 

marrëdhënie të ndërlidhura me to.  

Natyra e këtyre marrëdhënieve shoqërore është mjaft e ndërlikuar për t’u studiuar, por 

edhe për zbatimin praktik të normave juridike të kësaj fushe. Në fokus janë të drejtat e 

natyrës personale ose personale/pasurore që prekin edhe të drejtat e njeriut. Por, edhe 

për faktin se në raste të caktuara e drejta publike interferon me qëllim të mbrojtjes së 
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interesit publik (intervenimi i shtetit në të drejtën private për interes publik). Kështu, 

shpesh gërshetohen normat e së drejtës civile/private me ato të drejtës publike që në 

disa raste është e vështirë një prerje e duhur, se cila normë në cilat rrethana duhet 

zbatuar. Çdo shoqëri moderne këto marrëdhënie i rregullon me norma juridike (ligje). 

E drejta familjare është tërësi e normave juridike (ligjeve). Aktualisht marrëdhëniet 

familjare rregullohen me Ligjin e Familjes, ndërsa marrëdhëniet trashëgimore 

rregullohen me Ligjin e Trashëgimisë.
826

 

Në këtë pjesë të punimit do të shpjegojmë dispozitat ligjore pozitive lidhur me këto 

marrëdhënie juridike, për aq sa është e mundur duke pasur parasysh formatin e shkurtër 

të punimit. Megjithatë, do të nxjerrim njohurit themelore për lexuesin, në veçanti 

studentët dhe komunitetin e juristëve. 

 

2. Aspekte historike 

 

Kosova dhe Shqipëria si dhe trojet tjera shqiptare, para Luftës së Parë Botërore ishin 

nën sundimin Otoman, ku e drejta e këtij regjimi zbatohej edhe në trojet etnike 

shqiptare, përfshirë edhe Kosovën. Kjo për arsye se trojet shqiptare dhe vendet e tjera 

ballkanike ishin të pushtuara nga Perandoria Osmane. Gjatë kësaj kohe, përveç të 

drejtës otomane (e drejta e sheriatit, kanunamet turke, më vonë Kodet e Turqisë-

Megjele) që kishte shtrirje në territoret e pushtuara,
827

 shqiptarët në trojet e tyre kishin 

edhe normat e veta të së drejtës zakonore të përmbledhura në të ashtuquajturat Kanune. 

E drejta zakonore kishte mjaft ndikim në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore, në 

veçanti atyre familjare. Kanunet me më ndikim ishin Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni 

i Skënderbeut (Arbërit), Kanuni i Labërisë, Kanuni i Maleve etj.
828

 

Në Kosovë, por edhe viset tjera shqiptare, pjesa më e madhe e së drejtës zakonore 

përmblidhej në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Kanuni i Lekë Dukagjinit i ka rregulluar 

me rregulla të veçanta edhe marrëdhëniet familjare.
829

 Kanuni ka pasur një ndikim të 

madh në zgjidhjen e çështjeve familjare, si ato martesore (martesën dhe zgjidhjen e 

martesës) marrëdhëniet me fëmijë, çështjet e mbajtjes së familjes etj.  

Pas Luftës së Parë Botërore, Shqipëria e shpalli pavarësinë në vitin 1912, ndërsa viset 

tjera shqiptare u pushtuan, një pjesë nga Mbretëria e Malit të Zi dhe pjesa tjetër nga 

Mbretëria e Jugosllavisë së vjetër, e njohur si Mbretëria Serbe-Kroate-Sllovene (e 

themeluar në vitin 1918). Legjislacioni i Mbretërisë Sërbe-Kroate-Sllovene kishte 

shtrirje edhe në pjesën më të madhe në Kosovë, përveç pjesës perëndimore e cila ishte 

e okupuar nga Mbretëria e Malit të Zi, ku edhe zbatohej legjislacioni i kësaj të fundit. 

Duhet thënë se legjislacioni i ish-Jugosllavisë së vjetër, përfshirë edhe Kosovën ishte 
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mjaftë i ndikuar nga E drejta Austriake, në veçanti normat që i përkisnin të drejtës 

civile.
830

 

Pas Luftës së Dytë Botërore, Kosova sërish mbeti nën juridiksionin e Jugosllavisë, tash 

e njohur si Jugosllavia Socialiste. E drejta e ish-Jugosllavisë shtrihej edhe në territorin 

e Kosovës. Kështu, edhe legjislacioni në fushën e së drejtës familjare i ish-Jugosllavisë, 

rregullonte edhe marrëdhëniet familjare në Kosovë. Ndër ligjet e kësaj kohe duhet 

cekur: Ligji themelor mbi martesën i vitit 1946.
831

 Ligji themelor mbi marrëdhëniet e 

prindërve dhe fëmijëve i vitit 1947,
832

 Ligji për adoptimin i vitit 1947
833

 dhe Ligji për 

kujdestarinë i vitit 1947.
834

 

Me Kushtetutën e ish-Jugosllavisë, të vitit 1974, Jugosllavia ndryshoi edhe në 

strukturën e organizimit shtetëror edhe në atë të shtrirjes së juridiksionit, respektivisht 

veprimit të ligjit. Jugosllavia përbëhej prej 6 republikave (Sllovenia, Kroacia, Serbia, 

Mali i Zi, Bosnje e Hercegovina dhe Maqedonia) dhe dy krahinave autonome, të cilat 

po ashtu ishin njësi konstituive të Federatës (Kosova dhe Vojvodina). Njësitë e 

Federatës fituan edhe të drejtën e nxjerrjes së ligjeve që rregullonin marrëdhëniet 

brenda territorit të tyre për aq sa nuk ishin në kundërshtim me ligjet Federative. Këtë të 

drejtë e kishte edhe Kosova.
835

 

Me Kushtetutën e Kosovës të vitit 1974,
836

 Kosova përcaktohej me të drejta të njëjta 

sikur njësitë përbërëse të Federatës Jugosllave, me të drejtën e vetëqeverisjes. duke 

përfshirë këtu edhe të drejtën e nxjerrjes së ligjeve. Marrëdhëniet familjare për herë të 

parë me ligj të Kosovës janë rregulluar me Ligjin për Martesën dhe Marrëdhëniet 

Familjare (LMMF) të vitit 1984.
837

 Ky ligj ka qenë në fuqi deri me nxjerrjen e Ligjit 

për Familjen i Kosovës (LFK).
838

 

 

3. Kuptimi i të drejtës familjare 

 

Marrëdhëniet juridike-familjare, janë marrëdhënie shoqërore që i përkasin fushës së të 

drejtës civile. Fakti që marrëdhëniet juridike-familjare janë pjesë e së drejtës civile, 

shihet edhe nga vetë përmbajtja e Kodeve Civile (Kodit Civil Francez (1804), Kodit 

Civil Austriak (1811), Kodit Civil Gjerman (i miratuar në vitin 1896, që hyri në fuqi në 

vitin 1900), Kodin Zviceran të vitit 1907, etj.) ku e drejta familjare është pjesë 

përbërëse e këtyre kodeve dhe përbën njërin nga Librat ose pjesët e Kodeve. Në vendet 
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ku nuk ka pasur Kode, marrëdhëniet familjare janë rregulluar me ligje të veçanta 

(Legjislacioni i ish-Jugosllavisë, legjislacioni modern i Shqipërisë), por që kanë qenë të 

ndikuara nga Kodet Civile të lartpërmendura dhe e kanë ruajtur natyrën e tyre si 

marrëdhënie juridike-civile.  

Marrëdhëniet juridike-familjare, jo vetëm që janë pjesë e Kodeve Civile, por edhe nga 

teoria juridike janë trajtuar si marrëdhënie juridike-civile. Megjithatë, në vendet ish-

socialiste kishte një përpjekje për ndarjen e marrëdhënieve juridike-familjare dhe 

rregullim tjetër duke i ndarë nga marrëdhëniet pasurore. Kjo për shkak të sistemit 

socialist dhe ideologjisë socialiste, ashtu që marrëdhëniet pasurore kishin marrë një 

dimension tjetër dhe ishin ngritur në konceptin e një të drejte shoqërore si rezultat 

marrëdhënieve ekonomike socialiste. Andaj, edhe marrëdhëniet familjare 

rregulloheshin me ligje të veçanta.
839

 Duhet shtuar se edhe në procesin gjyqësor 

vendor, çështjet juridike-familjare trajtohen dhe gjykohen në procedurë juridike-

civile.
840

 Po ashtu, edhe kur është fjala për standardet ndërkombëtare dhe gjykimin e 

çështjeve të tilla, çështjet familjare trajtohen si të drejta civile. Kjo është konfirmuar 

me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
841

 Megjithatë, në 

marrëdhëniet juridike-familjare ka mjaft norma imperative, të cilat palët nuk mund t’i 

ndryshojnë me marrëveshje. 

Karakteristikë e marrëdhënieve juridike-familjare është karakteri i tyre personal ose 

ndryshe marrëdhënie statusore, që dallojnë në raport me marrëdhëniet e tjera juridike-

civile të karakterit pasuror (si pronësia, marrëdhëniet e detyrimeve të karakterit pasuror 

dhe trashëgimia) edhe pse brenda përbrenda marrëdhënieve familjare ka marrëdhënie 

pasurore si ushqimi apo alimentacioni dhe pasuria e përbashkët, por prapë se prapë janë 

marrëdhënie të karakterit pasuror të dala nga marrëdhëniet familjare, që i bëjnë këto 

marrëdhënie pasurore-personale me karakter familjar.
842

 

 

4. Burimet e së drejtës 

 

Sikurse burimet e së drejtës civile në përgjithësi, ashtu edhe për të drejtën familjare dhe 

trashëgimore vlejnë të njëjtat rregulla. Si burim formal i së drejtës familjare është ligji. 

Doktrina juridike dhe praktika gjyqësore janë burime të tërthorta të së drejtës. 

 

5. Familja 

 

Familjen e përbëjnë një rreth i personave të caktuar në lidhje martesore, gjakut ose jetë 

të përbashkët. Në përgjithësi, familja është bazë dhe celulë e çdo shoqërie të 

organizuar. Ajo është kategori kushtetuese, sepse rregullohet edhe me dispozita 
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konkrete të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
843

 Në teori, familja përkufizohet në 

kuptimin juridik, por edhe në kuptimin sociologjik.
844

 Megjithatë, duhet thënë se të 

drejtat i shmangen përkufizimit të familjes, sepse ajo është një kategori juridike dhe 

shoqërore që në vazhdimësi ndryshon në kohë dhe në hapësirë dhe nuk është dukuri 

statike.
845

 Në përgjithësi, konceptet, definicionet, mënyra e mbrojtjes së familjes 

precepcionet dhe politikat për jetën familjare, nuk janë dukuri konstante gjatë kohës 

dhe hapësirës.
846

 Pavarësisht këtij qëndrimi, në disa legjislacione gjinden përkufizime 

të familjes.
847

 Por ka legjislacione që nuk përmbajnë ndonjë përkufizim të familjes.
848

 

LFK e përmban përkufizimin e familjes në nenin 2. Sipas këtij neni “familja është 

bashkësi vitale e prindërve dhe fëmijëve të tyre si dhe personave të tjerë në gjini”. Nga 

përmbajtja e dispozitës nënkuptohet se familja në radhë të parë është bashkësi 

shoqërore dhe që përfshin prindërit, fëmijët e tyre dhe personat tjerë në gjini. 

 

6. Martesa  

 

Martesa është një ndër institutet themelore e marrëdhënieve familjare që në mënyra të 

veçanta është përmendur në nenin 1, por edhe rregullohet me dispozita të veçanta me 

nenet 14-98, duke nënkuptuar se bëhet fjalë për një institut qendror në LFK. Me nenin 

14, par. 1 thuhet: “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”. Me LFK, është e pranueshme martesa 

civile, si forma e vetme obligative dhe gjithashtu në kuptim të këtij neni martesa është 

vetëm bashkësi e dy personave me sekse të kundërta. LFK-ja nuk e njeh martesën e 

personave me sekse të njëjta. Prandaj, martesa në kuptim të LFK-së ka të bëjë vetëm 

me martesën e personave me sekse të ndryshme. Ndërsa, vetëm pasi të jetë lidhur 

martesa civile, mund të lidhet edhe martesa religjioze. Më gjerësisht për martesën dhe 

marrëdhëniet martesore do të bëhet fjalë në nenet përkatëse, mirëpo, ajo që duhet thënë 

për këtë moment është se LFK-ja, me një numër të konsiderueshëm të dispozitave e 

rregullon martesën duke filluar nga kushtet për lidhjen e martesës, procedurën, efektet 

juridike, respektivisht marrëdhëniet martesore, zgjidhjen e martesës dhe pasojat 

juridike pas zgjidhjes së martesës. Martesa si institut juridik qendror i të drejtës 

familjare, zë vend të rëndësishëm në të gjitha kodet dhe ligjet e kohës moderne. Si 
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 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 37, par. 3 parasheh: “Familja gëzon mbrojtje të veçantë të 
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institut juridik martesa është e njohur që nga e drejta romake, përkatësisht Kodin e 

Justinianit e konsideruar si bashkësi e një burri dhe gruaje. 

 

6.1. Lidhja e martesës 

 

Për lidhjen e martesës duhet të plotësohen disa kushte të parapara me ligj. Këto kushte 

i japin martesës edhe karakterin e një instituti juridik formal dhe njëkohësisht edhe si 

karakter civil dhe jo religjioz. Ky rregull njihet edhe si parimi i laicitetit. Martesa 

duhet të lidhet para organit shtetëror zyrtarit komunal të ngarkuar me çështje statusore 

(ofiqarit) dhe vetëm pasi të jetë procedura kërkesa e bashkëshortëve për lidhjen e 

martesës dhe plotësuar kushtet materiale. Si kushte materiale që duhet plotësuar janë: 

1. Aftësia e veprimit e personit (bashkëshortëve) e që sipas ligjit është 18 vjet kur 

arrihet edhe mosha madhore. Përjashtimisht lejohet lidhja e martesës se personit që ka 

16 deri 18 vjet, por me leje (pëlqim) paraprak nga gjykata. 2. Dallimi i gjinive 

(sekseve). Pra martesa sipas ligjit aktual në Kosovë lejohet vetëm me persona me gjini 

të kundërt. 3. Mosekzistimi i pengesave martesore e që janë: a) mosekzistimi i ndonjë 

martese tjetër (martesa ekzistuese), b) gjinia e gjakut në vijë të drejtë pakufi, ndërsa në 

vijë të tërthortë deri në shkallën e katërt,
849

 c) mosekzistimi i gjinisë së adoptimit e cila 

llogaritet njëjtë si gjinia e gjakut dhe ç) mosekzistimi i gjinisë së krushqisë në shkallë 

të parë (dhëndri me vjehrrën, vjehrri me nusen, thjeshtrit me njerkën ose njerkun), 4) 

mosekzistimi i ndalesave në martesë. Si ndalesa përmenden lidhja e kujdestarit me të 

kujdesurin, ashtu që derisa janë në këtë lidhje nuk mund të lidhin martesë. Megjithatë, 

me vendim të gjykatës mund të evitohet kjo ndalesë ashtu që prishet raporti i 

kujdestarisë dhe lidhet martesa.
850

 

Procedura për lidhjen e martesës zhvillohet pranë organit komunal për çështje statusore 

të ngarkuar me këtë detyrë. Pas plotësimit të kushteve materiale, kërkohet edhe 

zhvillimi i procedurës së lidhjes së martesës e që fillon me paraqitjen e kërkesës, së 

bashku me dokumente përcjellëse, certifikatat për statusin martesor, ekstrakti i lindjes 

së dy bashkëshortëve të ardhshëm. Pas kësaj caktohet dita dhe kohae lidhjes së 

martesës. Procedurën e lidhjes së martesës e zhvillon zyrtari komunal. Martesa 

konsiderohet e lidhur kur bashkëshortët kanë dhënë pëlqimin për lidhjen e martesës 

dhe shpallet martesa e lidhur nga ofiqari. Pra, pelqimi i lirë i bashkëshortëve është edhe 

një kusht për lidhjen e martesës.
851

 Martesa regjistrohet në Librin amzë të martesave, 

ku nënshkruhen bashkëshortët, ofiqari dhe dy dëshmitarët. Pas kësaj faze të procedurës 

lëshohet edhe certifikata e lidhjes së martesës.
852

 Martesa religjioze para zyrtarit nga 
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bashkësia religjioze, mund të lidhet dhe konsiderohet e vlefshme, vetëm pasi të jetë 

lidhur martesa civile para organit komunal dhe të dëshmohet me certifikatë të 

martesës.
853

 

 

6.2. Marrëdhëniet bashkëshortore në martesë  

 

Në martesë krijohen marrëdhënie të ndryshme bashkëshortore e që konsiderohen të 

karakterit personal dhe pasuror. Bashkëshortët janë të barabartë në të gjitha 

marrëdhëniet bashkëshortore, pra, kanë të drejta dhe detyra të barabarta. Trajtimi i 

barabartë i bashkëshortëve në marrëdhënie personale dhe pasurore është garantuar në 

mënyrë shprehimore me LFK.
854

 Gjithashtu, edhe me Ligjin për barazi gjinore 

garantohet barabarësia e gjinive përfshirë edhe të gjitha marrëdhëniet martesore dhe 

familjare.
855

 

Marrëdhëniet personale - me rastin e lidhjes së martesës në mes të bashkëshortëve 

krijohen të drejta dhe detyra martesore. Këto kanë të bëjnë me ndihmëndhe respektin 

reciprok, kujdesjen për familjen, ruajtja e raporteve bashkëshortore, kujdesia për 

fëmijët kur kanë fëmijë etj. Me rastin e lidhjes së martesës bashkëshortët duhet të 

merren vesh edhe për mbiemrin martesor dhe kanë mundësi të zgjedhin mbiemrin 

ashtu që, a) secili bashkëshortë të ruaj mbiemrin e mëparshëm, b) të zgjedhin njërin 

mbiemër të bashkëshortëve si mbiemër të përbashkët ose c) mbiemrit të tyre t’i shtohet 

edhe mbiemri i bashkëshortit tjetër. Po ashtu mund të vendosin edhe për vendbanimin 

dhe vendqëndrimin. 

Marrëdhëniet pasurore - Me lidhje të martesës krijohen edhe efekte juridike në 

marrëdhënie pasurore, pra mënyrën e rregullimit, menaxhimit dhe ndarjes/pjesëtimit të 

pasurisë. Në sistemin tonë aktualisht ligji njeh: 1. pasurinë e veçantë të bashkëshortëve 

dhe 2. pasurinë e përbashkët. 

Pasuria e veçantë - pasuria e veçantë është pasuria të cilën e ka pasur bashkëshorti 

para lidhjes së martesës, e ka fituar pas lidhjes dhe gjatë martesës nga të ardhurat që i 

sjellë pasuria e veçantë, e ka fituar me lojërat e fatit, me trashëgimi, dhurim, dhe 

formave tjera ligjore të përfitimit pasuror, punë arti dhe pronësi intelektuale. Me këtë 

pasuri disponon bashkëshorti të cilit i takon kjo pasuri.
856

 

Pasuria e përbashkët - është pasuria e krijuar nga momenti i lidhjes së martesës e deri 

në përfundimin e martesës. Kjo pasuri trajtohet si pasuri e përbashkët ashtu që të dy 

bashkëshortët janë pronarë të përbashkët të kësaj pasurie. Sipas ligjit, pjesët janë të 

barabarta, edhe pse ato nuk janë të ndara. Pra kjo pasuri ka dallim nga bashkëpronësia 

sepse në bashkëpronësi dihen pjesët e bashkëpronarëve si, p.sh 1/2, 1/3, etj, ndërsa në 

pasuri të përbashkët pjesët nuk janë të ndara por të dy bashkëshortët janë pronarë të 

përbashkët të gjithë pasurisë. Në rast të ndarjes konsiderohet se pjesët duhet të ndahen 
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në mënyrë të barabartë. Në rast të mosmarrëveshjeve llogaritet kontributi i secilit ku në 

kontribut hynë edhe kujdesia ndaj fëmijëve, punëve të shtëpisë etj. Megjithatë në 

zhvillimet e reja legjislative, respektivisht në Draft Kodin Civil, është propozuar 

zgjidhja se pasuria e përbashkët është e barabartë dhe në këtë mënyrë duhet edhe të 

llogaritet. Po ashtu, është propozuar se bashkëshortët do të kenë mundësi, që me një 

kontratë martesore, të lidhur para martesës ose edhe gjatë martesës, të përcaktojnë 

regjimin pasuror, pra mënyrën se si do të jetë pasuria e tyre gjatë martesës. Në rast se 

nuk kanë kontratë do të zbatohen dispozitat ligjore lidhur me pasurinë e përbashkët me 

pjesë të barabarta. 

Ushqimia (alimentacioni) - përderisa zgjatë martesa bashkëshortët përkujdesjen për 

njëri-tjetrin edhe për ushqim, mbajtje sepse kjo realizohet në kuadër të funksionit të 

përkujdesjes së përbashkët për familjen. Megjithatë, në rast të ndarjes, bashkëshorti që 

nuk ka mjete të mjaftueshme për jetë, ka të drejtë të kërkoj ushqimi (alimentacion) nga 

bashkëshorti tjetër, i cili ka për detyrë të jap mbajtje. Mundësinë dhe kushtet e mbajtjes 

i përcakton gjykata me vendim gjyqësor. Bashkëshorti që nuk ka mjete të mjaftueshme, 

nuk është i detyruar të jap këtë mbajtje. Por të gjitha rastet i shqyrton gjykata veç e veç. 

 

7. Shuarja (përfundimi) e martesës 

 

Martesa mund të shuhet apo përfundon në disa mënyra: me vdekjen e bashkëshortit, 

me shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, me anulim të martesës dhe me 

shkurorëzim. Vdekja dhe shpallja e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, janë 

mënyra natyrore të shuarjes (përfudimit) së martesës. Në këto raste nuk merret ndonjë 

vendim për zgjidhje të martesës, por vetëm se dëshmohet fakti i vdekjes i evidentuar 

dhe i regjistruar në regjistrin civil të të vdekurve dhe të dëshmuar me aktvdekje. Me 

këtë pushon martesa dhe nuk është më pengesë martesore.
857

 Ndërsa anulimi dhe 

shkurorëzimi bëhen me vendim të gjykatës.  

 

7.1. Anulimi i martesës 

 

Anulimi i martesës ekziston atëherë kur martesa duhet të shpallet e pavlefshme sepse 

janë shkelur kushtet ligjore për lidhjen e saj. Këto shkelje janë të natyrës së ndryshme 

dhe klasifikohen si shkelje absolute ose relative. Anulimi i martesës iniciohet me padi. 

Në rastin e anulimit absolut, shkelen interesat e përgjithshme shoqërore, rendi juridik 

andaj edhe këto martesa konsiderohen nule. Për këto raste mund të paraqitet padi për 

anulim nga bashkëshortët, dhe çdo person që ka interes juridik përfshirë edhe 

prokurorin e shtetit. Rastet e tilla janë: kur është lidhur martesa e dytë, pa u prishur 

martesa e parë, martesa e lidhur në gjininë e gjakut, adoptimit dhe krushqisë të ndaluar 

sipas ligjit, martesa e lidhur me personin nën moshën 16 vjeç, me personin që nuk ka 

aftësi veprimi dhe kur është lidhur martesa pa pasur qëllimin e jetës së përbashkët por 

qëllime tjera.
858

 Anulimi relativ i martesës ekziston kur martesa është lidhur me 
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mungesa të vullnetit të bashkëshortit nën ndikimin e dhunës, kanosjes, lajthimit apo 

mashtrimit, dhe sëmundjeve shëndetësore të diagnostifikuara.
859

 Bashkëshorti i cili ka 

qenë i ndikuar nga këto rrethana mund ta paraqesë padinë për anulim në afat prej një 

viti, nga dita kur kanë pushuar këto rrethana. 

 

7.2. Shkurorëzimi 

 

Shkurorëzimi është mënyrë e shuarjes (zgjidhjes apo përfundimit) së martesës së 

vlefshme por për shkak se jeta e përbashkët e bashkëshortëve është bërë e 

padurueshme, ashtu që nuk mund të jetojnë së bashku. Gjithashtu, me ligj janë 

paraparë edhe kushtet e veçanta, siç janë: 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 dy bashkëshortëve.
860

 

Shkurorëzimi mund të iniciohet me padi nga njëri bashkëshort ose propozim të 

përbashkët të bashkëshortëve, ndërsa për këtë vendos gjykata me vendim.
861

 Në rast 

kur ka fëmijë, gjykata me të njëjtin vendim duhet të vendos edhe për shkurorëzim por 

edhe për besimin e fëmijëve për përkujdesje te njëri prind dhe caktimin e kontakteve 

me fëmijë me prindin tjetër.
862

 Gjithashtu, me këtë vendim vendoset edhe për ushqimin 

e bashkëshortit të pasiguruar (që nuk ka mjete për jetesë) nëse e ka paraqitur kërkesën 

gjatë procedurës së shkurorëzimit dhe mbajtja (ushqimi) i fëmijëve. Ndarja apo 

pjesëtimi i pasurisë së bashkëshortëve pas shuarjes së martesës, mund të vendoset edhe 

me vendim të veçantë nga vendimi me të cilin vendoset për shkurorëzim. Rregullat e 

ndarjes së pasurisë së përbashkët gjatë shkurorëzimit, përdoren edhe në rast të anulimit 

të martesës nëse ka pasur pasuri të përbashkët të bashkëshortëve.
863

 Përveç ndarjes së 

pasurisë, bashkëshortët mund të kthejnë edhe mbiemrin e mëparshëm dhe për këtë 

mund të vendos gjykata me të njëjtin vendim për shkurorëzim.
864

 

 

8. Bashkëjetesa 

 

Bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore), është e rregulluar me dispozitat e LFK-

së, me nenet 39-40 dhe paraqitet si institut të veçantë juridiko-familjar. Bashkësia 

faktike paraqet një institut të bashkëjetesës së një burri dhe një gruaje, por që nuk kanë 
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 Lidhur me anulimin e martesës, shkurorëzimin dhe mënyren e ndarjes së pasurisë së përbashkët të 

bashkëshortëve, shih Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të Familjes, Giz, 

Prishtinë 2012, faqe 161 -236. 
864

 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.90/17, I datës 10.5.2017. Me të njëjtin vendim 

gjykata ka vendosur për kthimin e mbiemrit të vajzërisë për bashkëshorten. 
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lidhur martesë në mes tyre dhe asnjëri nga ta nuk ka martesë me ndonjë person tjetër. 

LFK-ja i ka kushtuar rëndësi këtij instituti edhe me dispozita të veçanta për vetë faktin 

se nga kjo gjendje faktike krijohen raporte të ndryshme të natyrës juridike-familjare. 

LFK-ja bashkëjetesën e ka rregulluar në të gjitha aspektet dhe raportet personale dhe 

pasurore që prodhon kjo bashkësi, të drejtat e fëmijëve të lindur në këtë bashkësi si dhe 

marrëdhëniet prindërore, respektivisht janë të rregulluara marrëdhëniet prind-fëmijë, 

duke ju njohur pasurinë e përbashkët, ushqimin, marrëdhëniet prindërore me fëmijët. 

Të drejtat trashëgimore janë avancuar me Ligjin e trashëgimisë të ndryshuar në vitin 

2018, ashtu që bashkëshorti në bashkëjetesë ka të drejtë të trashëgojë nëse bashkëjetesa 

ka zgjatur 5 vite, ndërsa kur ka fëmijë 3 vite.
865

 LFK-ja, me një dispozitë të veçantë 

përcakton, se në mungesë të dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet nga bashkësia 

faktike, në mënyrë analoge zbatohen dispozitat që rregullojnë marrëdhëniet 

martesore.
866

 Në këtë mënyrë janë mbuluar të gjitha raportet familjare të karakterit 

personal dhe ato të karakterit pasuror në bashkësinë faktike, respektivisht 

bashkëjetesën e një burri dhe një gruaje.
867

 

 

9. E drejta prindërore: Marrëdhëniet prind-fëmijë 

 

Një nga raportet juridike familjare janë edhe raportet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, 

pra të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe fëmijëve që shpesh quhen edhe si e drejta 

prindërore ose përgjegjësia prindërore. 

Prindërit kanë përgjegjësi për fëmijët në përkujdesje, mirërritje dhe mbrojtjen e të 

drejtave personale edhe pasurore si dhe përfaqësimin e tyre si përfaqësues ligjor. 

Fëmijët që nuk kanë prindër ose janë pa përkujdesje prindërore vendosen nën 

kujdestari. 

 

                                                           
865

 Shih Ligj nr. 06/L-008, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, 

neni 4 që e ndryshon nenin 28 të Ligjit për trashëgiminë, i cili thekson: ’’ Neni 28, paragrafi 1. të ligjit pika 

a. ndryshohet si në vijim: “a. bashkëshorti jashtëmartesor deri në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit ka 

zgjatur të paktën 5 (pesë) vjet, e nëse nga kjo marrëdhënie kanë lindur fëmijë - të paktën 3 (tri) vjet dhe”. 
866

 Shih LFK, neni 39, par. 2 i cili thotë: “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”. 
867

 Bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore), e cila sipas LFK-së gëzon mbrojtje ligjore, është 

bashkësia faktike që paraqet jetën e përbashkët të një burri dhe një gruaje, por asnjëri nga ta nuk ka martesë 

me ndonjë person tjetër. Kjo bashkësi mund të konsiderohet edhe si bashkëjetesë. Prandaj kjo bashkësi 

quhet “Bashkëjetesë”. Forma tjetër e jetës së përbashkët e një burri dhe një gruaje, mund të jetë kur ekziston 

jeta e përbashkët e një burri dhe një gruaje, por njëri nga ta ka martesë me një person tjetër. Kjo bashkësi 

quhet “bashkësi jashtëmartesore”, sepse ekziston një martesë e ligjshme dhe ekziston një bashkësi jashtë 

martese e njërit bashkëshort me një person tjetër. Lidhur me shprehjen “partneritet pa bashkëjetesë”, shih 

neni 58 i LFK. Bashkësia jashtëmartesore nuk ka mbrojtje ligjore sipas LFK-s, sepse ndryshe do të ishte 

“bigami” nëse jo gjendje juridike gjithsesi gjendje faktike, por e legalizuar përmes mbrojtjes ligjore. Për më 

shumë shih Komentarin e LFK-së.. 
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9.1. Atësia dhe amësia 

 

Fëmijë martesorë janë fëmijët e lindur në martesë, ku ju dihet atësia dhe amësia. Vlen 

supozimi juridik se atë i fëmijës konsiderohet ati (burri i nënës së fëmijës) që është në 

martesë me nënën e fëmijës dhe nga kjo martesë ka lindur fëmija, gjatë martesës dhe 

më së largu 300 ditë pas përfundimit të matëses (nëse ka pasur përfundim të martesës - 

anulim ose shkurorëzim).
868

 Fëmijë martesor konsiderohen edhe fëmijët, prindërit e të 

cilit kanë pasur për qëllim lidhjen e martesës por që janë penguar nga rrethana të 

ndryshme, siç janë vdekja e prindit, humbja aftësisë së veprimit etj. Në këto raste 

gjykata në procedurë jokontestimore i shpall fëmijë martesorë.  

Atësia mund të kundërshtohet dhe rrëzohet supozimi juridik, ashtu qëpersoni në 

martesë me nënën e fëmijës nuk është i ati i fëmijës, por një person tjetër. Këtë padi 

kundërshtimi mund ta paraqes vet i ati i supozuar i fëmijës (burri që është në martesë 

me nënën), nëna e fëmijës, fëmija dhe personi tjetër që e konsideron veten i ati i 

fëmijës.
869

 Në këtë raste bëhet kundërshtimi dhe njëkohësisht vërtetimi i atësisë me 

procedurë gjyqësore kontestimore. 

Për fëmijët që ju kundërshtohet atësia ose janë lindur jashtë martëse, parashihet instituti 

i njohjes së atësisë, ashtu që personi që e konsideron veten atë të fëmijës e deklaron, 

pra e pranon njohjen e atësisë për fëmijën e tij.
870

 

Nënë e fëmijës konsiderohet gruaja që e ka lindur fëmijën. Ky fakt është i ditur dhe 

rrallë mund të kundërshtohet. Megjithatë, në praktikë ka raste edhe kur ngatërrohen 

fëmijët në spitale (mund të jetë me qëllim dhe pa qëllim), gjatë lindjes apo edhe gabime 

tjera teknike në regjistrim duke shënuar emër tjetër në vend të nënës biologjike që e ka 

lindur fëmijën. Në këto raste edhe paraqitet kundërshtimi i amësisë. Rregullat e 

kundërshtimit janë të njëjta me atë të atësisë, por ka persona dhe afate tjera të 

kundërshtimit.
871

 

 

                                                           
868

 LFK, neni 99 dhe 100. 
869

 LFK në nenet 113 -117 ka paraprë personat me të drejtë padie edhe afatet e paraqitjes së padisë për 

kundërshitm. Burri i nënës së fëmijës e paraqet padinë për kundërshtim në afat subjektiv prej 6 muaj, nga 

dita kur e merr në dijeni se nuk është atë i fëmijës dhe më së largu në afat prej 10 vite nga lindja e fëmijës. 

Nëna mund ta paraqet këtë padi në afat prej 6 muaj nga lindja e fëmjës, ashtu që ka vetem këtë afat. Fëmija 

mund ta paraqesë padinë në çdo kohë (nuk ka afat të kufizuar). Personi që e konsideron veten atë të fëmijës 

mund ta paraqesë këtë padi në afatin prej 1 viti nga lindja e fëmijës, ku me të njëjtën padi duhet të kërkojë 

edhe njohje të atësisë për vete. 
870

 Për më shumë shih LFK, nenet 99- 111. Po ashtu shih Haxhi Gashi në: Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, 

Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të Familjes, GIZ, 2012, fq. 240- 267. 
871

 Lidhur me personat me të drejtë kundërshtimi të amësisë dhe afatet e padisë shih LFK, nenet 118- 120. 

Gruaja që është regjistruar nënë e fëmijës në regjistrin e gjendjes civile, mund ta paraqes padinë në afat 

subjektiv 6 muaj nga dita kur merr në dijeni se nuk është nënë e fëmijës dhe më së largu në afat objektiv 7 

vjet nga lindja e fëmijës. Gruaja që e konsideron veten nënë e fëmijës, mund ta paraqes padinë në afat 

subjektiv 6 muaj nga dita kur merr në dijeni se nuk është nënë e fëmijës dhe më së largu në afat objektiv 7 

vjet nga lindja e fëmijës. Fëmija mund të paraqes padi kundërshtimi të amësisë në çdo kohë, pra e drejta e 

padisë nuk parashkruhet. Për fëmijën e mitur, padinë e paraqet organi i kujdestarisë apo kujdestari me leje 

të organit të kujdestarisë, ndërsa kur fëmija bëhet madhor mund ta ushtrojë vetë këtë padi. Për më shumë 

për kundërshtimin e atësisë dhe amësisë, afatet e paraqitjes së padisë, proceduren shih, Haxhi Gashi në: 

Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të Familjes, GIZ, 2012, fq. 268 - 288. 
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9.2. Të drejtat dhe detyrat reciproke të prindërve dhe fëmijëve 

 

Në mes të prindërve dhe fëmijëve ekzistojnë të drejta dhe detyra reciproke. Prindërit 

kanë përgjegjësi ndaj fëmijëve për përkujdesje, ruajtje dhe mirërritjen e tyre. Kjo 

ndryshe edhe njihet si e drejta prindërore. Prindërit i përfaqësojnë fëmijët deri në 

moshën madhore, andaj edhe janë përfaqësues ligjor të fëmijëve. Kanë përgjegjësi të 

përkujdesen për personalitetin e fëmijëve dhe pasurinë e tyre. Në rastin e disponimit, 

pra tjetërsimit ose ngarkimit të pasurisë së fëmijëve (shitjen, ngarkimin me hipotekë 

etj), kërkohet edhe pëlqimi i organit të kujdestarisë (qendrës për punë sociale). Fëmija 

e ka të drejtën themelore në jetë dhe të rritet me prindër, por edhe gëzon mbrojtje të 

veçantë nga shteti.
872

 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është e garantuar me akte 

ligjore vendore dhe ndërkombëtare.
873

 Në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut (GJEMDNJ), është potencuar në vazhdimësi se është 

parim themelor mbrojtja e të drejtave të fëmijëve, respektimi i lidhjes familjare dhe të 

drejtat tjera në raportet familjare, që janë përgjegjësi e prindërve por edhe e shtetit,
874

 

dhe në të gjitha këto raporte duhet të sigurohet interesi më i mirë i fëmijëve.
875

 Edhe 

kur vendoset në rastet e shkurorëzimeve, gjykatat duhett’i kushtojnë rëndësi interesit të 

fëmijëve dhe i besohen për ruajtje, mirërritje prindit me të cilin realizohen më së miri 

interesat e fëmijës/ve, ndërsa prindi tjetër ka të drejtën e kontakteve me fëmijë dhe 

detyrimin e ofrimit të ushqimisë (alimentacionit).
876

 Edhe fëmijët kanë për detyrë të 

përkujdesen për prindërit e tyre, mbajtje dhe respekt të ndërsjellët. Kjo përgjegjësi ka të 

bëjë dhe me dhënien e ushqimisë (alimentacionit). 

 

9.3. Heqja dhe kthimi i të drejtës prindërore 

 

Me ligj parashihet se mbikëqyrja e prindërve për mënyrën se si kujdesen për fëmijët e 

tyre, pra si e ushtrojnë të drejtën prindërore. Këtë mbikëqyrje e ushtron organi i 

kujdestarisë.
877

 Nëse prindërit nuk e ushtrojnë kujdesin prindëror sipas ligjit, parashihet 

                                                           
872

 Shih LFK, neni 125. 
873

 Në mes tjerash mbrojtja e të drejtave të fëmijëve garantohet me Kushtetuten e Republikës së Kosovës, 

Ligjin e Familjes, Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe Konventeten Evropiane për mbrojtjen e të drejtave 

të njeriut neni 8 dhe 12, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, e miratuar dhe hapur për nënshkrim, për 

ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/25 të datës 20 nëntor 1989, 

që hyri në fuqi më 2.9.1990 etj. 
874

 Në mes tjerash shih GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, nr. i kërkesës 6833/74, Aktgjykimi i datës 13 

Qershor 1979, par. 31; Olsson v. Sweden, nr. i kërkesës, 10465/83, Aktgjykimi i datës 24 Mars 1988, par. 

80-81. 
875

 Për më shumë lidhur me mbrojten e interesave të fëmijëve dhe kuptimin e dispozitave ligjore në 

Kosovës (LFK) shih Haxhi Gashi në: Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të 

Familjes, GIZ, 2012, fq. 290- 340.. 
876

 Në mes tjerash shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 33/2010 i datës 5.10.2010; 

Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 153/2011 i datës 12.1.2012. Me këto aktgjykime fëmijët 

i janë besuar nënës, por është lejuar kontaktit me të atin. Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 

C.nr. 276/2010 i datës 15.11.2010. Me aktgjykim fëmijët i janë besuar babait, por është caktuar kontakti me 

nënën. 
877

 Organi i Kujdestarisë është organ komula për punë sociale por i specializuar për kryrjen e detyrave të 

kujdesit për fëmijët. 
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kufizimi i të drejtës prindërore duke ushtruar mbikëqyrje të vazhdueshme dhe duke 

kërkuar llogari nga prindi. Në qoftë se prindi ose të dy prindërit vazhdojnë të shkelin të 

drejtën prindërore, e keqpërdorin ose e neglizhojnë seriozisht, pra të cenojnë të drejtat e 

fëmijëve, parashihet edhe marrja (heqja) e të drejtës prindërore. Heqja e të drejtës 

prindërore mund të jetë për njërin ose të dy prindërit dhe bëhet me vendim të 

gjykatës.
878

 Kur pushojnë shkaqet që kanë dërguar deri te heqja e të drejtës prindërore, 

e drejta prindërore mund të kthehet me vendim të gjykatës.
879

 Kur fëmija edhe pse ka 

arritur moshën madhore, ka ngecje në zhvillimin psikik dhe fizik për shkaqe 

shëndetësore, mund të vazhdohet kujdesi prindëror edhe pas moshës madhore (18 vjet). 

Në këtë rast paraqitet kërkesa para se fëmija të ketë arritur moshën madhore.
880

 

Vendimi merret në procedurë jokontestimore dhe fëmija barazohet me fëmijët e 

moshës 14 vjet ose nën 14 vjet varësisht nga paaftësia e tij. 

Fëmijët të cilët nuk kanë përkujdesje prindërore, për shkak se nuk kanë prind (nuk janë 

gjallë), ose nuk ju dihen prindërit, apo prindërve i’u është marr (hequr) e drejta 

prindërore, vendosen në përkujdesje të veçantë përmes disa formave të përkujdesjes 

apo mbrojtjes së veçantë si: adoptim, kujdestari dhe strehim familjar ose strehim 

rezidencial.
881

 

 

10. Adoptimi  

 

Adoptimi është një nga format e veçanta të mbrojtjes dhe përkujdesjes së fëmijëve pa 

përkujdesje prindërore. Përmes adoptimit, fëmija i mitur adoptohet nga prindi ose 

prindër adoptues dhe në këtë mënyrë krijohen marrëdhënie prindërore ndërmjet prindit 

adoptues dhe fëmijës së adoptuar. Fëmija adoptohet vetëm kur nuk ka prind ose 

prindërve i’u është marrë e drejta prindërore me vendim të gjykatës për shkak të 

abuzimit me të drejtat e fëmijëve dhe mos ushtrimin e kujdesit prindëror dhe 

vetëmnëse adoptimi i shërben mirërritjes së fëmijës. Vendimin për adoptim e merr 

gjykata. Organi i kujdestarisë i ofron mendime profesionale gjykatës për të marrë 

vendim në interes të fëmijës. Me rastin e adoptimit, fëmija i shkëput marrëdhëniet 

prindërore me familjen biologjike dhe krijon raporte familjare me familjen e 

adoptuesit. Fëmija i adoptuar i ka të gjitha të drejtat njëjtë sikur të jetë fëmijë 

natyror.
882

 

 

11. Strehimi familjar dhe rezidencial 

 

Fëmija pa përkujdesje prindërore mund të vendoset edhe në strehim në një familje 

tjetër ose edhe në një institucion të specializuar për këtë qëllim. Me këtë fëmijëve iu 

                                                           
878

 Shih LFK, neni 149, 150. 
879

 Shih LFK, neni 151. Lidhur me kuptimin e dispozitve ligjore shih Haxhi Gashi në: Haxhi Gashi, Abdulla 

Aliu, Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të Familjes, GIZ, 2012, fq. 340-355. 
880

 LFK, neni 152-153. 
881

 LFK, neni 156 -157. 
882

 Shih LFK, nenet 160 - 202. 
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ofrohet një përkujdesje nga familja tjetër ose institucioni.
883

 Kjo vendosje bëhet me 

kontratë të veçantë dhe me një procedurë të veçantë të zhvilluar nga organi i 

kujdestarisë (qendra për punë sociale). 

 

12. Kujdestaria 

 

Fëmijët të cilët nuk kanë prindër, ose prindërve u është hequr e drejta prindërore, 

fëmijët vendosen në kujdestari të një personi që quhet kujdestar. Vendimin për 

vendosje në kujdestari e merr organi i kujdestarisë. Kujdestaria zgjat derisa fëmija të 

ketë arritur moshën madhore. Nëse edhe pas moshës madhore fëmija nuk është i aftë të 

kujdeset për të drejtat dhe detyrat e tij, vazhdon kujdestaria. Gjithashtu, edhe personi i 

moshës madhore i cili nuk mund të përkujdeset për të drejtat dhe detyrat e tij/saj për 

shkak të sëmundjeve të ndryshme ose ngecjeve në zhvillimin psikik dhe fizik, vendoset 

nën kujdestari.
884

 Kujdestari kujdeset për të drejtat dhe detyrat e personit nën 

kujdestari, personalitetin dhe pasurinë e tij. 

 

13. Mbajtja (ushqimia) dhe marrëdhëniet pasurorenë mes të anëtarëve të familjes 

 

Anëtarët e familjes detyrohen për mbajtje (ushqimi, alimentacion) ndaj njëri-tjetrit në 

rast se një anëtar i familjes nuk ka mjete të mjaftueshme për jetesë dhe anëtari tjetër i 

detyruar sipas ligjit ka mjete për të ofruar këtë mbajtje. Mbajtja ekziston në mes 

prindërve dhe fëmijëve, bashkëshortëve, dhe anëtarëve tjerë të familjes. Radha e 

dhënies së ushqimisë përcaktohet sipas radhëve të thirrjes në trashëgimi.
885

 Kjo do të 

thotë së pari kanë detyrim personat më të afërt, pastaj personat më të largët. Mbajtja 

përfshinë mjetet e dosmosdoshme për jetesë, përfshirë edhe shpenzimet për shkollim 

dhe shpenzimet për një jetë dinjitoze. Mbajtja në radhë të parë jepet në para dhe duhet 

të jetë paradhënie në çdo fillim muaj.
886

 Mbajtja ose ndryshe ushqimia është detyrim 

ligjor, por edhe personi që e ka këtë të drejtë në mbajtje nuk mund të heq dorë për të 

ardhmen.. 

Në familje krijohen edhe marrëdhënie juridike-pasurore. Këto marrëdhënie krijohen si 

rrezultat i jetës dhe punës së përbashkët. Andaj, kjo pasuri konisderohet si pasuri e 

përbashkët e anëtarëve të familjes. Në rast të pjestimit (ndarjes) së pasurisë, pjesët 

vlerësohen sipas kontributit të secilit anëtarë të familjes. Për këtë përshtatshmërisht 

                                                           
883

 Shih LFK, nenet 203-2014 
884

 Lidhur me kujdestarinë, shkaqet dhe mënyrën e vendosjes nën kujdestari të një personi shih LFK nenet 

215-277. 
885

 Shih LFK neni 282, “(1) Bashkëshorti është fillimisht i detyruar t’i jap mbajtje financiare bashkëshortit 

tjetër. (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 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”. 
886
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zbatohen dispozitat e ligjit që kanë të bëjnë me pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve 

në martesë.
887

 

 

14. E drejta e trashëgimisë 

 

14.1. Hyrje 

 

Me Ligjin e trashëgimisë rregullohet e drejta e trashëgimisë, dispozitat ligjore që 

rregullojnë marrëdhëniet pasurore në rast të vdekjes së titullarit të pasurisë - 

trashëgimlënësi dhe kalimin e pasurisë së tij te trashëgimtarët. Trashëgimia është 

kalimi i pasurisë së trashëgimlënësit (personit të vdekur) te trashëgimtarët (një ose më 

shumë) në bazë të ligjit ose testamentit.
888

 Këto marrëdhënie ndryshe njihen edhe si 

marrëdhëniet juridike pasurore mortis causa (në rast të vdekjes së subjektit të pasurisë), 

për dallim nga marrëdhëniet tjera juridike civile inter vivos (për së gjalli të subjekteve) 

që u fol më lart. Të drejtat pasurore (pronësia, të drejtat tjera si kërkesat, të drejtat e 

autorit etj) të cilat i takojnë një personi i cili vdes, kalojnë në trashëgimtarët e tij. Të 

drejtat tjera personale të lidhura me statusin personal dhe personalitetin (emri, kontratat 

personale -kontrata e punës, te drejtat martesore dhe nga marrëdhëniet prindërore etj) 

shuhen me vdekje dhe këto të drejta nuk trashëgohen. 

 

14.2. Pasuria që trashëgohet 

 

Objekt i trashëgimisë janë sendet dhe të drejtat pasurore të personit të vdekur.
889

 Pra 

këto të drejta duhet të jenë të bartshme, pra të mos jenë të lidhura vetëm me personin e 

vdekur. 

 

14.3. Trashëgimlënësi dhe trashëgimtarët 

 

Trashëgimlënës është personi i vdekur. Pra si trashëgimlënës janë vetëm personat fizik. 

Personat juridik nuk mund të jenë trashëgimlënës. Personat jurdik i nënshtrohen 

rregullave tjera ligjore të shuarjes sipas ligjit (përmes marrëveshjes ose falimentimit). 

Ndërsa, trashëgimtarë janë personat fizik, pasardhës ose paraardhës të trashëgimlënësit. 

Të gjithë personat në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi.
890

 Parimi i 

barabarësisë përfshin edhe barabarësinë në mes të gjinive, pra barabarësinë e burrave 

dhe grave.
891

 Duhet shtuar se trashëgimtar me testamet mund të jetë edhe personi 

                                                           
887

 LFK nenet 271-277. Për më shumë lidhur me mbajtjen financiar (ushqimin) pasurinë e përbashkët shih, 

Abdulla Aliu, në: Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentari i Ligjit të Familjes, GIZ, 2012, fq. 

574-665. 
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 Shih Ligji i Trashëgimimiës i Kosovës (LTK), neni 1. 
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 LTK, neni 2. 
890

 LTK, neni 3. 
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 Për më shumë për Ligjin për Barazi Gjinore shih Haxhi Gashi, Komentari i Ligjit për Barazi Gjinore, 

Botuar nga Agjencioni për Barazi Gjinore/Qeveria e Republikës së Kosovës, Prishtinë 2017. 
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juridik. Pra trashgimlënësi përmes testamentit mund të lë pasuri në dobi të një personi 

juridik. 

 

15. Trashëgimi ligjor 

 

Bazat e thirrjes në trashëgim janë ligji dhe testamenti. Trashëgimi ligjor zbatohet kur 

trashëgimlënësi nuk ka lënë testament, ose ka lënë vetëm për një pjesë të pasurisë me 

testament, ose testamenti është pjesërisht apo plotësisht i pavlefshëm.
892

 

Trashëgimtarët ligjor përcaktohen sipas ligjit. Si trashëgimarë ligjor 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. Edhe 

bashkëshorti/ja jashtëmartesor ka të drejtë në trashëgimi me kusht që nuk kanë pasur 

asnjëri martesë tjetër, dhe kjo bashkëjetës ka zgjatur 10 vite, ndërsa në rast se nga 

bashkëjetesa kanë pasur fëmijë 5 vite. Fëmijët jashtë martese janë të barabartë në 

trashëgimi njëjtë sikur fëmijët në martesë.
893

 Kjo zgjidhje ishte deri në vitin 2018. Por 

me ndryshimet e reja legjislative bashkëshortët në bashkëjetesë, mund të jenë 

trashëgimtarë të bashkëshortit të vdekur nëse bashkëjetesa ka zgjatur 5 vite, ose 3 vite 

nëse nga kjo bashkëjetesë kanë lindur fëmijë të përbashkët.
894

 

 

15.1. Rendet ligjore të trashëgimisë 

 

Me ligj përcaktohen rendet e trashëgimisë. Rendi më i afërt i përjashton personat 

trashëgimtarë të rendit më të largët. Në trashëgimi janë tri rende dhe autoriteti publik - 

komuna. 

Rendi i parë - në rendin e parë trashëgojnë fëmijët e trashëgimlënësit dhe 

bashkëshorti/ja. Këta persona trashëgojnë në mënyrë të barabartë.
895

 Shembull: nëse ka 

2 fëmijë dhe bashkëshorti/ja pasuria ndahet në tri pesë 1/3 për secilin. Fëmijët jashtë 

martese janë të barabartë me fëmijët martesor. Shembull: nëse trashëgimlënësi ka 2 

fëmijë martesor dhe 1 jashtë martese, pasuria trashëgimore ndahet në mënyrë të 

barabartë në mes tyre pra 1/3 për secilin. Kur një nga fëmijët ka vdekur, por ka lënë 

pasardhës, në këtë rast trashgëjonë pasardhësit e tij derisa ka persona në atë vijë. Kjo e 

drejtë quhet e drejta e përfaqësimit në trashëgim dhe nënkupton se në vend të një 

personi (trashëgimtari) të vdekur vijnë në trashëgim pasardhësit e tij. Shembull: nëse 

ka vdekur djali apo vajza e trashëgimlënësit, në trashëgim vijnë nipi ose mbesa, 

stërnipi ose stërmbesa dhe kështu derisa ka pasardhës në atë vijë. Edhe bashkëshortët 

në bashkëjetesë mund të trashëgojnë nese asnjëri nuk ka martesë me dikë tjetër dhe 

janë plotësuar të gjitha kushtet për lidhjen e martesës por nuk ka një kurorëzim, me 

                                                           
892

 LTK, neni 9. 
893

 LTK, neni 11. 
894

 Shih Ligji nr. 06/l-008, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, 

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 22/18 dhjetor 2018. 
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kusht që bashkëjetesa të ketë zgjatur 5 vite, ndërsa kur nga kjo bashkëjetesë kanë lindur 

fëmijë, duhet të ketë zgjatur 3 vite.
896

 

Rendi i dytë - në rendin e dytë hynë bashkëshorti/ja dhe prindërit e trashëgimlënësit me 

pasardhësit e tyre (vëllezërit e motrat sipas të drejtës së përfaqësimit). Në rendin e dytë 

të trashëgimisë kalohet kur nuk ka fëmijë trashëgimlënësi sepse nëse ka fëmijë dhe 

pasardhës të tyre nuk kalohet në rendin e dytë. Në rend të dytë pasuria trashëgimore 

pjesëtohet në dy pjesë ½ për bashkëshortin dhe ½ për prindërit në mungesë të 

prindërve pasardhësit e tyre (vëllezërit dhe motrat e trashëgimlënësit me pasardhësit e 

tyre).
897

 

Rendi i tretë - Nëse trashëgimlënësi ka lënë bashkëshort pasjetues por nuk ka prindër 

dhe pasardhës të tyre, tërë pasurinë e trashëgon bashkëshorti/ja. Nëse trashëgimlënësi 

nuk ka bashkëshort/te, as prindër me pasardhësit e tyre pasuria trashëgohet nga 

gjyshërit dhe gjyshet e trashëgimlënësit. Në këtë rast kemi gjyshërit dhe gjyshet nga 

krahu i babait dhe gjyshërit dhe gjyshet nga krahu i nënës. Andaj, edhe pasuria ndahet 

në ½ për krahun e babait dhe ½ për krahun e nënës. Gjyshi dhe gjyshja trashëgojnë në 

pjesë të barabarta në gjysmën që ju takon (1/2) dhe rrjedhimisht është ¼ për secilin në 

pjesën e trashëguar sepse ndahet në krahun e nënës dhe krahun e babait ku paraqiten 4 

persona.
898

 Nëse nuk ka gjyshe dhe gjysh trashëgojnë pasardhësit e tyre. 

Trashëgimi nga autoritetet publike - komuna - nëse trashëgimlënësi nuk ka asnjë 

pasardhës që u ceken më lartë në tri rendet e trashëgimisë, tërë pasuria trashëgimore i 

takon komunës në territorin e së cilës e ka vendbanimin ose vendqëndrimin e fundit 

trashëgimlënësi.  

 

15.2. Trashëgimtarët e domosdoshëm 

 

Trashëgimtarë të domosdoshëm janë personat që sipas ligjit parashihet se duhet ta 

trashëgojnë trashëgimlënësin në pjesën e caktuar dhe se kjo pjesë nuk mund të cenohet as 

me testament. Si trashëgimlënës të domosdoshëm janë pasardhësit e trashëgimlënësit, të 

adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij. Ligji parasheh se 

edhe gjyshi dhe gjyshet mund të jenë trashëgimtarë të domosdoshëm nëse nuk kanë mjete 

të mjaftueshme për jetë dhe plotësim të nevojave të domosdoshme.Trashëgimtarët e 

domosdoshëm kanë të drejtë ta kërkojnë pjesën e domosdoshme gjatë procedurës së 

trashëgimisë, të kërkojnë prishjen e testamentit në pjesën që cenohet kjo pesë. 

 

16. Trashëgimi me testament 

 

Trashëgimi mund të bëhet edhe përmes testamentit. Testamenti është shprehje e 

njëanshme e vullnetit të trashëgimlënësit përmes të cilit ai disponon me pasurinë e tij në 

                                                           
896

 Shih Ligj nr. 06/L-008, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, 
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rast të vdekjes duke e lënë te pasardhësit ose personat e tjerë, pra kujt i kalon pasurinë e 

tij pas vdekjes.
899

 Ndryshe nga trashëgimi ligjor, me testament mund të trashëgoj edhe 

ndonjë person që nuk është në rendet ligjore të trashëgimisë. Mirëpo, siç u tha më lart, 

me testament nuk cenohet pjesa e trashëgimtarëve të domosdoshëm.Testamentin mund ta 

përpiloj vetëm personi që ka aftësi veprimi pra që ka mbushurmoshën madhore 18 vjet, 

përjashtimisht edhe personi 16 vjet nëse ka lidhur martesë. Nëse personit i ka humbur 

aftësia e veprimit, dhe kjo aftësi i merret me vendim të gjykatës nuk mund të bëjë 

testament.
900

 

 

16.1. Llojet e testamentit 

 

Testamenti mund të bëhet në disa forma që i parasheh ligji: 1. Testamenti i nënshkruar 

nga vetë trashëgimlënësi dhe i nënshkruar nga ai si dhe data evendosur, 2. Testamenti i 

diktuar nga trashëgimlënësi por i shkruar nga një person tjetër dhei nënshkruar nga 

Testatori (trashëgimlënësi) në prani të dy dëshmitarëve, 3) Testamenti gjyqësor ose 

noterial i hartuar para gjykatës ose noterit, 4) Testamenti në rrethana të 

jashtëzakonshme që bëhet me gojë para dy dëshmitarëve. Ky testament bëhet p.sh në 

kohë lufte, fatkeqësive natyrore etj.
901

 

 

16.2. Pavlefshmëria dhe revokimi i testamentit 

 

Nëse testamenti është bërë me mungesa të vullnetit nën ndikimin e kanosjes, 

shtrëngimit apo mashtrimit dhe lajthimit është i pavlefshëm. I pavlefshëm është edhe 

testamenti i cili është bërë nga personi i mitur që nuk ka arritur moshën madhore si dhe 

i bërë nga personi madhor por që nuk ka aftësi të veprimit. Kërkesën për anulim mund 

ta paraqet pala që ka interes juridik (p.sh trashëgimtarët e domosdoshëm).
902

 

 

17. Procedura e trashëgimisë 

 

Trashëgimia zhvillohet në procedurë civile jokontestimore. Në momentin e vdekjes së 

trashëgimlënësit mund të hapet edhe trashëgimia, respektivisht të fillohet procedura e 

ndarjes së trashëgimisë. Procedura fillon me kërkesën e palëve me interes, në këtë rast 

trashëgimtarëve. Pas nxjerrjes së aktvdekjes së trashëgimlënësit, së bashku me 

kërkesën paraqiten edhe provat për pasurinë trashëgimore dhe thirren në trashëgim të 

gjithë trashëgimtarët. Procedura mund të zhvillohet para gjykatës ose noterisë.Gjykata i 

shqyrton faktet, kush është trashëgimlënësi, trashëgimtarët, pasuriatrashëgimore, cilat 

                                                           
899

 Shih LTK, neni 69. par 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”. 
900

 LTK, neni 70. 
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të drejta trashëgimore ju takojnë trashëgimtarëve.
903

 Trashëgimtarë konsiderohen edhe 

legatarët, pra ata që trashëgimlënësi iu len ndonjë të drejtë pasurore. Gjykata me 

aktvendim e bënë ndarjen e pasurisë trashëgimore. Me këtë vendim trashëgimtarët e 

bëjnë edhe regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të tyre.
904

 

 

18. Pyetje për tu mbajtur mend dhe diskutim 

 

1. Çfarë dege e së drejtës është e drejta familjare?  

2. Cilat janë kushtet themelore për lidhjen e martesës?  

3. Kur ka anulim absolut dhe relativ të martesës?  

4. Cilat të drejta pasurore kanë bashkëshortët në martesë dhe a janë të barabartë 

në marrëdhënie pasurore?  

5. Cilat janë të drejtat dhe detyrat e bashkëshortëve në bashkëjetesa?  

6. Si e kuptoni të drejtën prindërore? A ka kufizime të drejtës së prindërve në 

raport e fëmijët?  

7. Çka është adoptimi dhe si e dalloni nga kujdestaria?  

8. Kur zbatohet strehimi familjar dhe rezidencial për fëmijët?  

9. Si e kuptoni të drejtën e mbajtjes (ushqimisë) dhe rrethin e personave në këto 

marrëdhënie juridike-familjare?  

10. Kusht mund të jetë trashëgimtar?  

11. Cilat janë rendet ligjore të trashëgimisë?  

12. Në cilat rende të trashëgimisë mund të marr pjesë bashkëshorti/ja pasjetuese?  

13. Çka hyn në pasurinë trashëgimore?  

14. Çka është testamenti dhe kush mund të bëjë testament?  

15. Kur mund të shpallet testamenti i pavlefshëm dhe kush mund të paraqes 

kërkesën për anulim?  
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E DREJTA E DETYRIMEVE 

 

I. Pjesa e përgjithshme e të drejtës së detyrimeve 

 

1. Hyrje në të drejtën e detyrimeve dhe burimet formale 

 

E drejta e detyrimeve
905

 rregullon marrëdhëniet e detyrimeve. Marrëdhëniet e 

detyrimeve janë raporte apo marrëdhënie juridike, sipas të cilave një person është i 

legjitimuar, pra ka të drejtën, që të kërkojë prej një personi tjetër një prestim të caktuar. 

Ky prestim mund të konsistojë në një veprim, mosveprim apo edhe durim.
906

 Ai 

person, i cili ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e një prestimi është kreditor, kurse 

personi, i cili ka për detyrë të përmbush prestimin quhet debitor. Në një marrëdhënie 

juridike të detyrimeve, palët kontraktuese janë në parim dhe njëkohësisht edhe kreditor 

edhe debitor. Kështu, shitësi në kontratën e shitjes është kreditor, sepse mund të 

kërkojë çmimin e shitjes, kurse debitor është se duhet të dorëzojë mallin. Blerësi është 

në një marrëdhënie të detyrimeve debitor, se duhet të paguajë çmimin e shitjes, por 

është kreditor, sepse ka të drejtën të kërkojë mallin apo sendin prej shitësit. 

Marrëdhëniet e detyrimeve duhet të dallohen strikt nga marrëdhëniet e mirësjelljes, 

meqë këto të fundit nuk krijojnë pasoja juridike. Ai, i cili fton dikë për drekë ose darkë, 

nuk është i detyruar me të vërtetë për të përmbushur këtë detyrim, meqë kjo ftesë është 

e karakterit të mirësjelljes dhe si e tillë nuk krijon pasoja juridike.
907

 

Burim kryesor formal i marrëdhënieve të detyrimeve është Ligji për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (LMD). Me burim formal
908

 të marrëdhënieve të detyrimeve kuptohen 

normat apo rregullat juridike, me të cilat parashihen dhe rregullohen marrëdhëniet e 

detyrimeve, edhe pse shumica e këtyre rregullave kanë karakter dispozitiv (ius 

                                                           
905

 Shikuar historikisht, në Kosovë, e drejta në përgjithësi, por konkretisht edhe e drejta civile, në këtë sens, 

edhe e drejta e detyrimeve në veçanti, ka qenë me radhë nën ndikimin romak, bizantin, osman, jugosllavë-

serb, derisa nga vitet 70-ta të shekullit të kaluar për të vazhduar më në fund nga viti 1999 ka filluar ndërtimi 

dhe avancimi i sistemit juridik të pavarur; Lidhur me historinë në tërësi dhe për zhvillimin tejet dramatik 

edhe të së drejtës, por edhe të drejtës civile dhe të drejtës së detyrimeve në Kosovë, i referohemi sidomos 

dhe pa kufizime Noel Malcolm, Kosova, një histori e shkurtër, (Prishtinë 2001), përkthim nga gjuha 

angleze (Titulli origjinal: Kosovo, A short history); Hilmi Ismail/Fatmir Sejdiu, Historia e institucioneve 

juridike dhe shtetërore, (Prishtinë 2017); Lidhur me këtë, në mënyrë edhe më specifike në gjuhën shqipe, i 

referohemi veprës juridike edhe mëtej dhe shumë aktual, së paku lidhur me zhvillimin e së drejtës civile 

deri në vitet 70-ta të shekullit të kaluar: Ejup Statovci, Marrëdhëniet pronësore juridike në sendet 

paluajtshme të KSA të Kosovës, Prishtinë, 1977, ribotim në vitin 2009), fq. 51 vv.  
906

 Shih shumë gjerësisht, edhe pse sipas të drejtës më të hershme, por që në esencë edhe mëtej e njëjta e 

drejtë Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 117 vv.  
907

 Kjo nënkupton, se një marrëdhënie juridike ka relevancë juridike, vetëm nëse nga ajo marrëdhënie 

krijohen pasoja të ndryshme juridike për subjektet e të drejtës; shih sidomos Peter Bydlinski, Bürgerliches 

Recht - Allgemeiner Teil, (Verlag Österreich 2013) në gjuhën shqipe: E Drejta Civile - Pjesa e 

Përgjithshme, përkthyes: Iset Morina & Bekim Sermaxhaj, Educational Center L.L.C. 2015, fq. 119.  
908

 Burimet formale duhet të dallohen strikt nga burimet materiale të drejtave të detyrimeve, në bazë të të 

cilave krijohen marrëdhëniet e detyrimeve. Dhe këto burime materiale janë marrëdhëniet e detyrimeve të 

krijuara nga punët juridike (kryesisht nga kontrata) dhe marrëdhëniet juridike të krijuara nga ligji (gjerimi i 

punëve të huaja pa porosi, pasurimi pa bazë dhe shkaktimi i dëmit); Lidhur me burimet materiale shih më 

konkretisht Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 112 vv. 
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dispositivum), pra që palët kanë të drejtë të krijojnë marrëdhënie të tilla juridike, që nuk 

parashihen shprehimisht me ligj, si p. sh. të lidhin kontrata të ndryshme, që nuk janë 

paraparë me ligj (për këtë shih më poshtë te kontratat “moderne”). Natyrisht, se edhe 

në të drejtën e detyrimeve vlejnë rregullat e përgjithshme juridike, të mishëruara në 

Kushtetutë dhe në Konventat e ndryshme, të cilat sipas nenit 22 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës gjejnë zbatim direkt. Krahas LMD, si burim formal juridik në 

të drejtën e detyrimeve vlejnë edhe shumë ligje të tjera sekondare, që rregullojnë disa 

fusha specifike me karakter të së drejtës së detyrimeve ose janë të lidhura ngushtë me 

të, si p. sh., Ligji për pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore, ligji për mbrojtjen e 

konsumatorit, nr. 06/L-034, datë 17.05.2018 (edhe pse ky Ligj ka elemente të shumta 

të së drejtës publike), Ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së 

paluajtshme të komunës të vitit 2012, Ligji për shoqëritë tregtare të vitit 2018, Ligji për 

shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore të vitit 2012 i plotësuar dhe 

ndryshuar në vitin 2014, Konventa për shitjen ndërkombëtare të mallrave sipas 

dispozitave të nenit 145 të KRK në lidhje me dispozitat e nenit 1058 të LMD etj.  

E drejta e detyrimeve është degë klasike e së drejtës civile dhe e lidhur ngushtë me të 

drejtën sendore.
909

 E drejta aktuale në Kosovë rregullon këto dy të drejta kryesisht me 

LMD dhe me Ligjin për Pronësinë dhe të drejtat sendore dhe se këto dy të degës të së 

drejtës civile duhet të kufizohen në disa aspekte. E drejta sendore përcakton të drejtat 

dhe autorizimet e një personi mbi një send, p. sh. pronësia, hipoteka, pignusi (pengu i 

dorës) etj. Këto të drejta kanë karakter absolut dhe veprojnë erga omnes (ndaj të 

gjithëve) me konsekuencën se secili duhet të respektojë pronësinë e një personi në një 

send. Për dallim nga të drejtat sendore, të drejtat e detyrimeve kanë karakter relativ dhe 

janë marrëdhënie në mes të personave. Kështu, p. sh., kontrata e shitjes është një raport 

relativ në mes të shitësit dhe blerësit. Juridikisht, në parim
910

 një kontratë e tillë e 

shitjes nuk i intereson askujt me përjashtim të shitësit dhe blerësit. 

 

2. Pjesa e përgjithshme e të drejtës civile dhe Pjesa e përgjithshme e të drejtës së 

detyrimeve 

 

Në terminologjinë juridike shqipe, por edhe në gjuhë të tjera juridike, nocionet “e 

drejta civile” dhe “e drejta private” përdoren shpesh si sinonime. Në fakt, ky përdorim 

nuk është edhe shumë i gabuar, nëse abstrahohen disa aspekte, mbase periferike. 

Nocioni E drejta civile është fushë e së drejtës private dhe përfshin disa të drejta 

klasike, siç janë, e drejta e detyrimeve, sendore dhe trashëgimore dhe aspektet pasurore 

nga e drejta familjare. Ekzistojnë edhe disa të drejta të tjera, të kohës moderne, që nuk 

janë përfshi në të drejtën klasike civile, por që kategorizohen në të drejtën private, p. 

sh., e drejta tregtare, e drejta e shoqërive tregtare, e drejta e konsumatorit etj. Siç do të 

                                                           
909

 Lidhur me raportin e të drejtës së detyrimeve me jo vetëm të drejtën sendore, por edhe të drejtave të 

tjera, kryesisht të drejtave private shih sidomos Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e 

përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 95 vv.  
910

 Rast përjashtimor mund të jetë p. sh. kontrata në dobi të personit të tretë; shih lidhur me këtë dispozitat e 

nenit 131 vv të LMD.  
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shihet në vazhdim, e drejta e detyrimeve ndahet në pjesën e përgjithshme dhe në pjesën 

e veçantë, ku në këtë pjesë përfshihen marrëdhëniet specifike kontraktuese dhe 

marrëdhëniet e detyrimeve ligjore (pasurimi pa bazë, gjerimi i punëve të huaja pa 

porosi dhe e drejta e deliktit apo shkaktimit të dëmit). Se çka përfshin pjesa “e 

përgjithshme” e së drejtës së detyrimeve mund të jetë paksa problematike, meqë duhet 

të jepet njëkohësisht përgjigja edhe në pyetjen, se çka përfshin Pjesa e përgjithshme e 

së drejtës civile?! E drejta krahasuese
911

 nuk ka ndonjë qëndrim përfundimtar për këtë 

çështje. Më e qartë është situata në ato vende, ku burimet kryesore formale, p. sh. me 

ligj ose kod rregullohet pjesa e përgjithshme e së drejtës civile sipas sistemit të 

digestave apo pandekteve, siç është rasti me Gjermaninë.
912

 Vendet e tjera, në fakt 

shumica e vendeve të tjera, nuk kanë ndjekur modelin e “digestave” në procesin 

legjislativ, me përjashtim të disa rregullave të pakta në hyrje të kodeve civile (p. sh. 

Kodi Civili Francës, i Austrisë etj.). Megjithatë, edhe në vendet e tilla, ku nuk 

parashihet legalisht “Pjesa e Përgjithshme” e të drejtës civile, doktrina juridike e 

klasifikon këtë si pjesë të veçantë. Se çka përmban pastaj kjo pjesë, është çështje pak a 

shumë e mendimeve dhe shkollave të ndryshme juridike. Në Kosovë, doktrina juridike 

e klasifikon këtë në pjesë të veçantë të së drejtës civile, ku trajtohen disa institute të së 

drejtës.
913

 Doktrina juridike e vendeve të tjera sidomos e drejta e Austrisë,
914

 e cila 

tradicionalisht ka shërbyer si model i së drejtës materiale civile të Kosovës, 

kategorizon Pjesën e Përgjithshme si pjesë të veçantë të së drejtës civile, ku në këtë 

përfshin shumë institute qendrore të së drejtës civile.
915

 

Duke pasur për bazë këto, edhe në këtë punim do të veprohet kështu, që trajtimi i 

instituteve të së drejtës do të bëhet sipas konceptit modern doktrinar dhe atë duke u 

                                                           
911

 Për secilin studim komparativ në të drejtën private i referohemi kryeveprës në fushën e të drejtës 

komparative, në origjinal nga gjuha gjermane Konrad Zweigert/Heinz Kötz, Einführung in die 

Rechtsvergleichung (auf dem Gebiete des Privatrechts) (Tübingen 1996), e përkthyer në shumicën e 

gjuhëve botërore, edhe në gjuhën shqipe nga Marjana Semini, Tiranë 1994, për fat të keq, jo në tërësi. 
912

 Lidhur me këtë në gjuhën shqipe i referohemi Iset Morina, 110 vjetori i Kodit Civil Gjerman, E Drejta - 

Law, Revistë për çështje Juridike dhe Shoqërore (Nr. 1/2010), fq. 49 vv. 
913

 Shih për shembull, Abdulla Aliu, E drejta civile - Pjesa e Përgjithshme, (Prishtinë 2013), fq. 53-57. 
914

 Shih lidhur me këtë sidomos Peter Bydlinski, Bürgerliches Recht - Allgemeiner Teil, (Verlag Österreich 

2013) në gjuhën shqipe: E Drejta Civile - Pjesa e Përgjithshme, përkthyes: Iset Morina & Bekim 

Sermaxhaj, Educational Center L.L.C. 2015, fq. 7.  
915

 Nga ana e saj, e drejta civile e Austrisë shikon në këtë aspekt në doktrinën juridike të Gjermanisë, ku në 

Pjesën e Përgjithshme përfshihen shumë institute qendrore dhe atë: subjektet dhe objektet e së drejtës, të 

drejtat subjektive, puna juridike, kontrata dhe lidhja e kontratës, si puna kryesore juridike, vlefshmëria e 

punës juridike, të metat e vullnetit dhe pasojat e të metave të deklarimit të vullnetit, përfaqësimi dhe 

interpretimi i normave dhe interpretimi i deklarimit të vullnetit. Siç mund të shihet, edhe doktrina e së 

drejtës në Austri përfshin institutin e punëve juridike dhe të lidhjes së kontratës në Pjesën e Përgjithshme të 

së drejtës civile, edhe pse Austria nuk ka të rregulluar legalisht dhe veçanërisht “Pjesën e Përgjithshme”. 

Kjo qasje austriake është plotësisht në rregull, edhe për shkak të faktit se shumica e këtyre instituteve të 

Pjesës së Përgjithshme vlejnë jo vetëm në të drejtën e detyrimeve, por edhe në të drejtën sendore, familjare 

dhe trashëgimore. Dhe për këtë arsye, edhe doktrina juridike e Kosovës duhet të orientohet dhe kohëve të 

fundit orientohet në këtë sens në të drejtën austriake dhe që në Pjesën e Përgjithshme të përfshijë të gjitha 

këto institute qendrore të së drejtës civile. Në këtë sens i referohemi sidomos librit të Pjesës së Përgjithshme 

të së drejtës civile të Austrisë, të përkthyer nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe, ku studiuesi i 

jurisprudencës në gjuhën shqipe i gjen të gjitha këto institute qendrore në vendin e vet dhe të duhur dhe atë 

në “Pjesën e Përgjithshme” të së drejtës civile.  
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bazuar në sistemin e digestave. Përkundër kësaj, për shkaqe tradicionale do të trajtohen 

këtu shkurtimisht edhe disa institute juridike (punët juridike dhe kontrata, 

pavlefshmëria e tyre), edhe pse këto institute do të duhej të trajtohen në Pjesën e 

Përgjithshme të së drejtës civile. Pas kësaj, do të trajtohen institutet juridike qendrore, 

që natyrisht i takojnë Pjesës së Përgjithshme të së drejtës së detyrimeve.  

 

3. Puna juridike/Kontrata 

 

Edhepse “doktrina e punës juridike” nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur dhe adekuat 

në teorinë e së drejtës së Kosovës, edhe pse legjislacioni
916

 e pranon këtë teori në 

mënyrë indirekte, këtu do të trajtohet megjithatë edhe puna juridike si figurë e 

rëndësishme juridike në të drejtat moderne civile, në të cilat, e drejta civile e Kosovës 

gjen së paku një inspirim për avancimin e së drejtës vetanake. Kontrata
917

 është një 

punë juridike, e cila lidhet me anë të dhënies së dy deklaratave të dakorduara të 

vullnetit të dy apo më shumë personave.
918

 Meqë kontrata është një punë juridike, 

atëherë kjo marrëveshje krijon pasoja juridike. Edhe pse Kontrata është puna kryesore 

juridike, këto nuk janë sinonime.
919

 Shumë më tepër, “puna juridike” përfshin edhe 

rrethana të tjera faktike, të cilat krijojnë pasoja juridike për subjektet e së drejtës. Për të 

pasur një orientim më të qartë për këto, do të ofrohen disa lloje kryesore të punëve 

juridike dhe atë varësisht nga kriteri dallues, që merret për bazë:
920

  

 Puna juridike e njëanshme (p. sh. testamenti, premtimi publik etj.); 

 Puna juridike e dyanshme (si rast tipi kontrata, e cila mund të jetë e ndryshme, 

p. sh. kontrata e shitjes, punës, veprës etj.); 

 Puna juridike me detyrime të njëanshme dhe të dyanshme. Siç mund të shihet 

duhet të bëhet dallim strikt në mes të punëve juridike të njëanshme dhe 

dyanshme nga punët juridike me detyrime të njëanshme dhe dyanshme. Punë 

juridike me detyrime të dyanshme është p. sh., kontrata e shitjes, kur detyrimet 

janë të dyanshme (shitësi ka për detyrë të dorëzoj sendin, kurse blerësi ka për 

detyrë të paguajë çmimin). Kurse, punë juridike me detyrime të njëanshme 

janë ato kontrata, ku për lidhjen e kontratës nevojitet pëlqimi i dakorduar i të 

dyja palëve, por nga kontrata rezultojnë detyrime vetëm për njërën palë, p. sh. 

kontrata e dorëzanisë dhe kontrata e dhuratës; 

                                                           
916

 Shih neni 13 i LMD. 
917

 Kontrata është burimi kryesor material i të drejtave të detyrimeve; shih: Ministria e Drejtësisë & UNDP 

(Grup autorësh: Nerxhivane Dauti/Ruzhdi Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu), Komentar i Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, Libri I (2013), fq. 28. 
918

 Neni 15 i LMD. 
919

 Kjo do të duhej të jetë në konsideratë në vazhdimësi; shih lidhur me këtë sidomos Peter Bydlinski, 

Bürgerliches Recht - Allgemeiner Teil, (Verlag Österreich 2013) në gjuhën shqipe: E Drejta Civile - Pjesa e 

Përgjithshme, përkthyes: Iset Morina & Bekim Sermaxhaj, Educational Center L.L.C. 2015, fq. 119, 120.  
920

 Lidhur me këtë ndarje i referohemi sidomos Peter Bydlinski, Bürgerliches Recht - Allgemeiner Teil, 

(Verlag Österreich 2013) në gjuhën shqipe: E Drejta Civile - Pjesa e Përgjithshme, përkthyes: Iset Morina 

& Bekim Sermaxhaj, Educational Center L.L.C. 2015, fq. 121 vv.; Abdulla Aliu, E drejta civile (Prishtinë 

2013), fq. 357 vv. 
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 Puna juridike e shumanshme (p. sh. akti themelues i anëtarëve të një shoqërie 

tregtare, p. sh.. Shoqëria aksionare etj.); 

 Puna juridike e detyrimeve (është ajo punë e cila krijon një pretendim juridik 

për një veprim apo mosveprim, si të tilla janë p. sh. kontrata e marrëdhënieve 

të detyrimeve) dhe puna juridike disponuese (është ajo punë, me anë të cilës 

një e drejtë subjektive private kalohet, ndryshohet, ngarkohet dhe shuhet; si e 

tillë është p. sh. puna juridike e kalimit të pronësisë prej një personi në 

personin tjetër); 

 Ekzistojnë edhe ndarje të tjera të punëve juridike, p. sh. puna juridike e 

ndërmarrësve, puna juridike me konsumatorë, puna juridike ndërmjet të 

gjallëve dhe puna juridike në rast të vdekjes, puna juridike kauzale dhe 

abstrakte etj. dhe atë varësisht nga kriteri, që merret për bazë.  

 

Kontrata quhet e lidhur, nëse janë dakorduar deklarimet e vullnetit, të shfaqura me anë 

të ofertës dhe pranimit të ofertës (dispozitat e neneve 15 e në vazhdim të LMD). Pra, 

palët duhet të pajtohen për elementet
921

 thelbësore për lidhjen e kontratës (p. sh., 

elemente thelbësore për lidhjen e kontratës së shitjes është pajtimi i vullnetit, çmimin 

dhe objekti). Në rast se objekt i kontratës së shitjes është një paluajtshmëri, atëherë 

element thelbësor i kontratës është edhe forma.
922

 Në rast se ekzistojnë të meta të 

ndryshme gjatë lidhjes së kontratës, atëherë këto të meta mund të ndikojnë në 

vlefshmërinë e një pune juridike, pra të një kontrate. Prandaj, këto të meta mund të 

ndikojnë në mënyra të ndryshme, me konsekuencën se një kontratë të jetë e 

pavlefshme. E qartë, nuk mund të ndikojë secila “e metë” në vlefshmërinë e kontratës. 

Pavlefshmëria mund të jetë e ndryshme, varësisht nga natyra dhe intensiteti i të metës. 

Pavlefshmëria mund të shfaqet në formën e pavlefshmërisë absolute, relative dhe në 

formë të një kontrate të rrëzueshme, pra që mund të kërkohet pavlefshmëria relative.
923

  

Një diferencim i tillë i formave të ndryshme të pavlefshmërisë është i domosdoshëm, 

edhe për shkak të pasojave të ndryshme juridike, varësisht nga forma e pavlefshmërisë 

së kontratës. Ligjvënësi tenton të rregullojë në mënyrë normative pavlefshmërinë 

absolute, sipas së cilës normë, kontrata është absolutisht e pavlefshme, nëse objekti i 

prestimit është i ndaluar, i pamundur dhe i pacaktuar (këtu mendohet në rastet p. sh. 

kur palët merren vesh për shitjen e mjeteve narkotike, apo palët janë marrë vesh për 

shitjen e një sendi, që fare nuk ekziston, apo lidhet kontrata në mënyrë fiktive, apo 

është lidhur kontratë ndërmjet palëve pa aftësi për të vepruar.
924

 Quhen absolutisht të 

pavlefshme këto kontrata, sepse ato do të konsiderohen që nga fillimi ec tunc, se nuk 

kanë ekzistuar kurrë dhe se vlefshmëria e tyre mund të sfidohet nga “secili”. 

Gjithashtu, gjykata, në rast të kontestit lidhur me këtë kontratë do të kujdeset për këto 

të meta sipas detyrës zyrtare (es offitio). Rastet e tjera të të metave të vullnetit do të 

                                                           
921

 Edhe pse ka të bëjë me të drejtën komparative, i referohemi rreth këtij instituti pa kufizime veprës 

juridike në gjuhën shqipe Francesco Galgano, E drejta private (përkthyer në gjuhën shqipe nga Alban Brati, 

Tiranë 2006) fq. 274 vv.  
922

 Shih dispozitat e neneve 27, 51, 52 të LMD. 
923

 Shih Abdulla Aliu, E drejta civile - Pjesa e Përgjithshme, (Prishtinë 2013), fq. 379 vv. 
924

 Shih dispozitat e neneve 37, 41, 50, 55 i LMD. 
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konsiderohen si të relativisht të pavlefshme apo edhe kontrata të rrëzueshme, të cilat 

nuk janë identike, por tejet të ngjashme. Si të tilla mund të konsiderohen p. sh., rastet e 

lidhjes së kontratës nën lajthim apo mashtrim, apo laesio enormis etj.
925

  

 

4. Krijimi i marrëdhënieve të detyrimeve 

 

Marrëdhëniet e detyrimeve krijohen në mënyra të ndryshme dhe këto mënyra të 

ndryshme quhen edhe burimet materiale të marrëdhënieve të detyrimeve. Marrëdhëniet 

e detyrimeve krijohen në të shumtën e rasteve me anë të punës juridike. Dhe puna 

juridike kryesore është kontrata, si punë juridike e dyanshme. Por, marrëdhënia 

juridike mund të krijohet edhe me anë të punëve juridike të njëanshme, p. sh. nëpërmjet 

testamentit. Marrëdhëniet e detyrimeve mund të krijohen edhe direkt nga ligji, si p. sh. 

nga shkaktimi i dëmit, pra nga shkaktimi i deliktit, nga kryerja e punëve pa porosi dhe 

nga pasurimi pa bazë. Krijimi i marrëdhënieve të detyrimeve nga ana e pasurimit pa 

bazë luan rol qendror, sidomos në të drejtat e atyre vendeve, ku parim bazë i 

marrëdhënieve juridike është parimi i abstraksionit.
926

 Në vendet me traditë tjetër 

juridike, në të cilat nuk vlen parimi i abstraksionit, instituti juridik i pasurimit të pabazë 

nuk ka rol të jashtëzakonshëm në të drejtën civile. 

 

5. Shuarja e marrëdhënieve të detyrimeve 

 

Marrëdhëniet e detyrimeve krijohen, ndryshohen, por edhe shuhen.
927

 Marrëdhëniet e 

detyrimeve mund të ndryshohen sidomos në rast se rrethanat pas lidhjes së kontratës 

ndryshojnë aq shumë për palët, sa do të ishte jo proporcionale të vazhdohet me të 

njëjtat kushte.
928

 Synim ideal i secilit rend juridik në fushën e së drejtës private është, 

që marrëdhëniet e detyrimeve të shuhen me anë të përmbushjes së prestimeve reciproke 

të palëve në marrëdhëniet e detyrimeve.
929

 Prandaj, përmbushja është edhe mënyra më 

ideale e shuarjes së detyrimit, p. sh. blerësi paguan çmimin e shitjes ose shitësi dorëzon 

blerësit sendin e shitur. Përmbushjen e kryerjes mund të realizojë edhe një person i 

tretë dhe kreditori duhet të pranojë prestimin edhe të debitorit edhe të personit të tretë. 

Shuarja e marrëdhënieve të detyrimit mund të bëhet edhe me anë të ashtuquajturës 

“Përmbushja me subrogim”, sipas të cilit institut kërkesa e prestimit të përmbushur nga 

ana e personit të tretë i kalohet këtij personi të tretë.
930

 Mënyrë tjetër e shuarjes së një 

marrëdhënie të detyrimit është edhe kompensimi.
931

 Për kompensimin
932

 duhet të 

                                                           
925

 Shih dispozitat e neneve 45, 49 të LMD. 
926

 Parimi i abstraksionit është veçoria tipike e të drejtës civile të Gjermanisë, Iset Morina, 110 vjetori i 

Kodit Civil Gjerman, E Drejta - Law, Revistë për çështje Juridike dhe Shoqërore (Nr. 1/2010), fq. 49, 59.  
927

 Shumë detalisht shih Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), 

fq. 667 vv; Megjithatë, ka të bëjë me “Shuarjen e marrëdhënieve të detyrimeve” dhe jo me “Shuarjen e 

detyrimeve”, siç i referohet autori, siç duket nën inspirimin e nocionit latin obligatio, që përmbajtësisht 

nënkupton marrëdhënien e detyrimit dhe jo thjeshtë “detyrimin”.  
928

 Klauzola rebus sic stantibus, neni 116 i LMD. 
929

 Nenet 277 e në vazhdim të LMD. 
930

 Nenet 280 e në vazhdim të LMD. 
931

 Nenet 318 e në vazhdim të LMD. 
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plotësohen disa kushte dhe atë se në mes të palëve kontraktuese duhet të ekzistojnë 

kërkesa reciproke, duhet të ekzistojë identiteti i palëve kontraktuese (kreditori është 

njëkohësisht debitori i një kërkese dhe debitori është njëkohësisht edhe kreditor) dhe 

nevojitet edhe deklarimi i kompensimit. Vëllimi i shuarjes së kompensimit varet nga 

lartësia e kërkesës së kompensuar, p.sh., nëse njëra kërkesë është 300 euro për shkak të 

pagimit të çmimit për një send të shitur dhe kërkesa tjetër e kompensuar është 150 euro 

për shkak të shpërblimit të dëmit të shkaktuar, atëherë marrëdhënia juridike me anë të 

kompensimit është shuar në shumën prej 150 euro. Mënyrë tjetër e shuarjes së një 

marrëdhënie të detyrimit është edhe falja e borxhit, ku kreditori nuk kërkon më nga 

debitori përmbushjen e prestimit.
933

 Gjithashtu, mënyrë tjetër e shuarjes së një 

marrëdhënie juridike, por me relevancë minore praktike është përtërirja apo novacioni, 

sipas së cilës mënyrë kreditori dhe debitori merren vesh për të zëvendësuar prestimin 

ekzistues me një prestim tjetër me bazë tjetër juridike ose me një objekt tjetër të 

raportit juridik).
934

 Me rëndësi të vogël praktike është edhe ngatërrimi, sipas të cilit 

debitori në të njëjtën marrëdhënie juridike bëhet edhe kreditor.
935

 

Përkundër normave të shumta juridike për realizimin korrekt të detyrimeve reciproke të 

palëve në marrëdhënien juridike me karakter të detyrimeve, ndodhë, madje edhe 

shpesh se megjithatë ky synim ideal juridik të mos realizohet. Kjo për shkak të faktit, 

se në raporte juridike, palët ose nuk i realizojnë fare detyrimet reciproke ose i 

realizojnë jo sipas detyrimeve ose edhe i realizojnë me vonesë.
936

 Jo vetëm debitori, 

por edhe kreditori ka detyrime të caktuara në një marrëdhënie të caktuar juridike, p. sh. 

në pranimin e përmbushjes së prestimit nga ana e debitorit. Nëse kreditori nuk e pranon 

ose e pranon me vonesë prestimin e ofruar nga ana e debitorit, atëherë kreditori është 

në vonesë, me pasojën, se debitori ka të drejtë të përmbush prestimin me anë të 

depozitimit, nëse prestimi ka të bëjë me të holla ose letra me vlerë.
937

 Për sende të tjera, 

debitori ka të drejtë të shes sendin në ankand dhe shumën e realizuar të depozitojë në 

gjykatë, dhe me këtë të konsiderohet se është përmbushur prestimi i debitorit. Edhe 

debitori mund të jetë në vonesë (neni 305 i LMD). Në raste të tilla parashihen pasoja të 

caktuara juridike, varësisht nga lloji i prestimit apo edhe lloji i marrëdhënies juridike.  

 

6. Përmbajtja e Marrëdhënieve të detyrimeve 

 

Në marrëdhëniet e detyrimeve dominon parimi i autonomisë së lirë të vullnetit apo 

parimi i lirisë së kontraktimit, sipas të cilit parim, palët vendosin vetë për lidhjen apo jo 

të një marrëdhënie të caktuar juridike, vendosin vetë për përzgjedhjen e partnerit 

                                                                                                                                                    
932

 Lidhur me këtë mënyrë të shuarjes të detyrimeve shih Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve - 

Përgjithshme dhe e veçantë, (Prishtinë 2004), fq. 265 vv.  
933

 Nenet 325 e në vazhdim të LMD. 
934

 Nenet 329 e në vazhdim të LMD. 
935

 Neni 334 i LMD. 
936

 Vonesa e debitorit mund të shfaqet në forma të ndryshme dhe për këtë ka rëndësi të madhe praktike dhe 

doktrinere; shih lidhur me këtë më detalisht shih Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e 

përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 619 vv.; Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve -Pjesa e përgjithshme, 

(Prishtinë 2016), fq. 235 vv.  
937

 Nenet 308 e në vazhdim të LMD. 
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kontraktues, vendosin vetë për përmbajtjen e marrëdhënies juridike dhe kështu me 

radhë (neni 2 i LMD). Megjithatë, kjo vlen në parim, meqë mund të ndodhë që e drejta 

të parasheh mundësinë e detyrimit për lidhjen e një marrëdhënie juridike të caktuar me 

ndonjë subjekt të caktuar edhe përkundër vullnetit të njërës palë. Kështu, p. sh. ofruesit 

e shërbimeve të caktuara publike (ndërmarrja për furnizim me energji elektrike, ujë 

etj.) janë të detyruar për të lidhur marrëdhënie juridike me të gjithë të interesuarit, 

natyrisht duke u respektuar edhe rregullat e së drejtës publike.  

Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve i rregullojnë raportet e tyre me kontratë 

dhe natyrisht, ata mundt’i rreguojnë “të gjitha” aspektet e marrëdhënies. Megjithatë, 

një synim i tillë i palëve nuk është doemos i dëshirueshëm nga vetë ata dhe as i 

mundshëm. Për këtë arsye, ligji parasheh një klauzolë të përgjithshme, sipas të cilës 

pjesëmarrësit i rregullojnë marrëdhëniet e detyrimeve sipas parimeve të mira (bona 

fides), që ligji e quan legalisht parimin e ndërgjegjshmërisë dhe ndershmërisë.
938

 Nga 

ky parim rrjedhin detyrimet kryesore dhe aksesore për realizimin e marrëdhënies 

juridike, p. sh., detyrimi i palëve për ndonjë njoftim të veçantë për ndonjë veti 

specifike të objektit apo detyrimi i njërës palë për kujdes të shtuar në një marrëdhënie 

të caktuar.  

Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve duhet të respektojnë detyrimet e veta për të 

përmbushur prestimet në vendin dhe kohën e caktuar. Vendi i përmbushjes së 

prestimeve nuk është element esencial i marrëdhënies së detyrimit, por mospërmbushja 

e prestimit në vendin e caktuar nuk e liron debitorin nga detyrimi për përmbushjen e 

prestimit.
939

 Duke u bazuar në parimin e autonomisë së lirë të vullnetit janë të lira palët 

të dakordohen edhe për vendin e përmbushjes së prestimit. Në rast, se palët nuk merren 

vesh për vendin e përmbushjes së prestimit, atëherë merren për bazë rrethanat e 

ndryshme, ku si rregull është vendbanimi apo vendqëndrimi i debitorit, nëse ai është 

person fizik apo selia nëse debitori është person juridik.
940

 Në rast se objekt i prestimit 

janë të hollat, atëherë si rregull, pra nëse nuk ka marrëveshje të palëve, debitori duhet 

të dërgon të hollat te kreditori. Nëse gjatë rrugës humbën të hollat, debitori nuk lirohet 

nga detyrimi për përmbushje për prestim. Në një rast të tillë, debitori duhet të 

përmbush prestimin në të holla, nëse ai i ka humbur ato gjatë tentativës së parë për 

përmbushjen e prestimit.
941

  

 

7. Kontrata për dobi të personit të tretë 

 

Marrëdhëniet e detyrimeve janë marrëdhënie juridike, parimisht me karakter inter 

pares, me pasojën se ajo marrëdhënie juridike krijon të drejta dhe detyrime vetëm për 

palët kontraktuese, pra për kreditorin dhe debitorin.
942

 Megjithatë, kjo vlen vetëm si 

rregull, meqë në praktikë ka edhe përjashtime të ndryshme, si p. sh. në rast të 
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 Shih neni 4 i LMD. 
939

 Nenet 300 e në vazhdim të LMD. 
940

 Neni 300 i LMD. 
941

 Neni 301 i LMD. 
942

 Shih neni 130 par. 1 i LMD. 
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suksedimit gjeneral (p. sh. marrëdhënia juridike detyron pasardhësit juridikë, në rast të 

trashëgimisë) apo në rast të suksedimit singular (në rast të bartjes të së drejtës tek 

personi i tretë). Gjithashtu, gjithmonë duke u bazuar në parimin e autonomisë së lirë të 

vullnetit, palët në një marrëdhënie të detyrimit mund të merren vesh, që një person i 

tretë të fitojë një dobi apo favor nga kjo marrëdhënie juridike. Si rast tipik i një 

marrëdhënie të tillë juridike është kontrata në dobi të personit të tretë,
943

 sidomos në 

kontratën e sigurimit, që një i tretë do të mund të përfitojë ndonjë dobi nga kontrata e 

lidhur në mes të kontraktuesit dhe debitorit. Nëse personi i tretë nuk e pranon një dobi 

apo favor të tillë, atëherë si rregull vlen se këtë dobi do të duhej ta pranonte vetë 

kontraktuesi (neni 134 i LMD). Debitori i një kontrate të tillë për dobi të personit të 

tretë do të mund t’i paraqes të gjitha kundërshtimet dhe prapësimet edhe ndaj personit 

të tretë, siç do t’i kishte këto të drejta kundrejt kreditorit (neni 133 të LMD). 

 

8. Detyrimet me disa debitorë dhe shumë kreditorë  

 

Një marrëdhënie juridike krijohet zakonisht në mes të një kreditori dhe një debitori dhe 

atë për një prestim të caktuar. Por, në raste përjashtimore mund të ndodhë, që në anën e 

kreditorit janë më tepër se dy subjekte apo edhe në anën e debitorit, ku disa persona 

detyrohen për një a më shumë detyrime ndaj një apo më shumë kreditorëve.
944

 Nëse 

kemi të bëjmë me detyrime të pjesëtueshme (p. sh. tre debitorë duhet të paguajnë 

shpërblim të dëmit në shumën prej 300 euro), atëherë çështja është relativisht e lehtë 

dhe e qartë (në rastin e dhënë secili përmbush prestimin nga 100 euro). Sipas 

marrëveshjes apo edhe në bazë të ligjit, detyrimi mund të konsistojë në detyrime 

solidare, sidomos në rastet kur prestimi konsiston në detyrime të papjesëtueshme.
945

 

Esenca e detyrimit solidar qëndron në atë, se secili debitor i përgjigjet kreditorit për 

krejt prestimin e caktuar.
946

 Kjo nënkupton, se nëse në një marrëdhënie të detyrimit në 

anën e debitorit detyrohen 3 persona me shumën prej 300 euro, atëherë kreditori ka të 

drejtë të kërkojë prej secilit debitorit tërë shumën, pra 300 euro. Nëse njëri nga 

debitorët përmbush prestimin e caktuar total, atëherë ky, në parim, ka të drejtë të 

kërkojë prej debitorëve të tjerë për shpërblimin në shumën e caktuar, natyrisht nëse nuk 

është paraparë diçka tjetër me marrëveshje në bazë të parimit të vullnetit të lirë të 

palëve.
947

 

 

9. Ndërrimi i debitorit dhe ndërrimi i kreditorit 

 

Marrëdhënia e detyrimit, e krijuar në mes të dy pjesëmarrësve mbetet në parim e njëjta, 

pra me të njëjtit pjesëmarrës. Por, edhe në këtë rast, ligji lejon mundësinë e ndërrimit të 

                                                           
943

 Lidhur me këtë shih Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 

260 vv.; Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë 2016), fq. 112 vv.  
944

 Sidomos lidhur me detyrimet solidare pasive dhe aktive shih sidomos Alajdin Alishani, E drejta e 

detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 156 vv.  
945

 Nenet 419 e në vazhdim të LMD. 
946

 Neni 398 i LMD. 
947

 Neni 407 i LMD. 
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pjesëmarrësve, pra ndërrimin e kreditorit apo edhe ndërrimin e debitorit.
948

 Meqë për 

kreditorin është me rëndësi praktike, se kush do të përmbush prestimin, ndërrimi i 

debitorit me një debitor tjetër mund të bëhet vetëm me marrëveshjen dhe me aprovimin 

e kreditorit.
949

 Pra, pa pëlqimin e kreditorit nuk mund të ketë ndërrim të debitorit, meqë 

kreditori dëshiron të dijë, si rregull, se personi i caktuar do të jetë me të vërtetë në 

gjendje dhe me vullnet për të përmbushur prestimin e caktuar. Në anën e kundërt, për 

debitorin është në fakt irrelevante, nëse ai duhet të përmbush prestimin e caktuar te 

kreditori A apo te kreditori B. Për këtë arsye, ndërrimi i kreditorit nuk varet nga 

vullneti apo pëlqimi i debitorit. Ndërrimi i kreditorit bëhet me anë të institutit të 

cedimit (Cessio) dhe atë se kërkesa e kreditorit bartet te kreditori i ri, por gjithmonë 

duhet të njoftohet debitori.
950

 Kjo për shkak të faktit, se nëse debitori nuk është i 

njoftuar për cedimin e kërkesës te kreditori i ri, ai mund të përmbush prestimin edhe te 

kreditori i vjetër dhe me këtë lirohet nga detyrimi për përmbushje të serishme të 

prestimit. 

 

10. Efektet e mospërmbushjes së kontratës 

 

Pjesëmarrësit në një marrëdhënie të detyrimit janë të obliguar, që të veprojnë me 

mirëbesim dhe të përmbushin prestimet reciproke. Në rast se një palë, debitori nuk e 

përmbush prestimin e caktuar, pala tjetër, pra kreditori ka të drejta të caktuara të 

përgjithshme, por edhe nga lloji i marrëdhënies së detyrimit, p. sh. te kontrata e shitjes 

ose ndonjë kontratë tjetër. Në përgjithësi, nëse debitori nuk përmbush prestimin e vet të 

caktuar, kreditori ka të drejtën e kërkesës për përmbushje, ose edhe zgjidhjen
951

 e 

kontratës dhe edhe të drejtën e shpërblimit të dëmit për shkak të mospërmbushjes së 

kontratës.
952

 Për të gjitha këto të drejta të kreditorit duhet të përmbushen kushtet e 

parapara me ligj.  

 

11. Pamundësia e përmbushjes së prestimit 

 

Në një marrëdhënie juridike mund të ndodhë, që prestimet mos të përmbushen edhe 

pse palët dëshirojnë të përmbushin prestimet e tyre reciproke. Kjo situatë quhet 

juridikisht pamundësia e përmbushjes së prestimit dhe është e rregulluar me dispozitat 

e neneve 120 dhe 121 të LMD. Me këto dy nene rregullohet ligjërisht vetëm pjesërisht 

instituti i pamundësisë së përmbushjes së prestimit me pasoja të caktuara juridike dhe 

atë të pamundësisë për shkak të përgjegjësisë të asnjërës palë dhe pamundësisë për 

                                                           
948

 Nenet 420 e në vazhdim të LMD. Lidhur me këtë shih Nexhivane Dauti, Ndërrimi i subjekteve në 

marrëdhëniet e detyrimeve sipas Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve të Kosovës, E Drejta - Law, Revistë 

për çështje Juridike dhe Shoqërore (Nr. 3-4/2012), fq. 36 vv.; Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve -

Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë 2016), fq. 253 vv.  
949

 Neni 430 i LMD. 
950

 Nenet 420-422 të LMD. 
951

 Lidhur me këtë të drejtë të palës besnike në një marrëdhënie juridike shih shumë detalisht dhe ende 

aktual Alajdin Alishani, Zgjidhja e kontratës për mosekzekutim, (Prishtinë 2003), fq. 289 vv.  
952

 Nenet 106 e në vazhdim të LMD. 
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shkak të përgjegjësisë së njërës palë. Por, në praktikë hasen edhe lloje të ndryshme të 

pamundësisë, që praktika dhe doktrina juridike duhet t’iu jep zgjidhje praktike të 

duhur. Kështu, në rast të ashtuquajturës pamundësi objektive fillestare (kur prestimi ka 

qenë i pamundur para lidhjes së kontratës, apo pamundësisë objektive të mëvonshme; 

shih lidhur me këtë sa i përket kontratës së shitjes në mënyrë të veçantë,
953

 kur prestimi 

është bërë i pamundshëm pas lidhjes së kontratës, p. sh. sendi i shitur është shkatërruar 

pas lidhjes së kontratës), apo pamundësisë objektive (kur prestimi nuk mund të 

përmbushet nga askush) apo pamundësisë subjektive (kur prestimi nuk mund të 

përmbushet vetëm nga debitori (p. sh. një debitor duhet të pikturojë një pikturë të 

bukur, edhe pse ai fare nuk është piktor). Në rast se debitori nuk mund të përmbush 

prestimin dhe ai është përgjegjës për këtë pamundësi, atëherë kreditori ka të drejtën e 

shpërblimit për mospërmbushje, zgjidhjen e kontratës dhe bile edhe shpërblimin e 

dëmit.
954

  

 

12. Vonesa e debitorit 

 

Debitori ka për detyrim për të përmbushur prestimin e caktuar jo vetëm sipas 

marrëveshjes në mënyrë të duhur, por ai duhet të përmbushë prestimin edhe në kohën e 

caktuar. Nëse debitori nuk e përmbush prestimin e caktuar brenda afatit të caktuar me 

kontratë ose në mënyrë tjetër, atëherë ai bie në vonesë,
955

 e cila rezulton me pasoja të 

ndryshme juridike.
956

 Sipas kësaj dispozite, kreditori ka të drejtë të kërkojë 

përmbushjen e prestimit dhe gjithashtu të kërkojë shpërblimin e dëmit në rast të 

vonesës së debitorit. Gjithashtu mund të merren vesh palët për dënim kontraktues, nëse 

debitori bie në vonesë për përmbushjen e prestimit.
957

  

 

II. Pjesa e posaçme e të drejtës së detyrimeve 

 

1. Kontrata e shitjes 

 

Kontrata është puna kryesore juridike dhe rrjedhimisht edhe një ndër institutet më të 

rëndësishme në qarkullimin juridik dhe ekonomik të një shoqërie. Dhe në vend të parë, 

si në aspektin juridik, ashtu edhe në atë doktrinar e zënë padyshim kontrata e shitjes. 

Gati në të gjitha të drejtat moderne rregullohet kontrata e shitjes zakonisht në vendin 

më prominent të rregullativës juridike të kontratave. Natyrisht, kështu është edhe me 

rastin e të drejtës së Kosovës me LMD, ku kontrata e shitjes rregullohet detajisht dhe 

                                                           
953

 Neni 442 i LMD. 
954

 Neni 121 par. 3 i LMD. 
955

 Shih lidhur me këtë më detalisht Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, 

(Prishtinë, 2002), fq. 619 vv.; Ministria e Drejtësisë & UNDP (Grup autorësh: Nerxhivane Dauti/Ruzhdi 

Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu), Komentar i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Libri I (Prishtinë 

2013), fq. 388; Nga këndi komparativ i referohemi literaturës në gjuhën shqipe Francesco Galgano, E drejta 

private (përkthyer në gjuhën shqipe nga Alban Brati, Tiranë 2006) fq. 253.  
956

 Neni 305 i LMD në lidhje me dispozitat e neneve 245 të LMD. 
957

 Neni 253 i LMD. 
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në vendin e parë të rregullativës lidhur me kontratat.
958

 Nga definimi ligjor i kontratës 

së shitjes rezulton, se kjo kontratë krijon detyrime reciproke të palëve kontraktuese. 

Derisa shitësi ka për detyrë, që blerësit t’ia dorëzojë sendin e shitur dhe t’ia kaloi atij të 

drejtën e pronësisë në atë send, blerësi ka për detyrë për të pranuar sendin e shitur dhe 

për të paguar çmimin e kontraktuar.
959

 Nëse kjo punë juridike mjafton së bashku me 

aktin real të dorëzimit të sendit, respektivisht ose nevojitet edhe një punë tjetër e 

karakterit të së drejtës sendore, është çështje e një diskutimi më të gjerë doktrinar dhe 

kjo çështje do të tejkalonte këtu kornizat e këtij punimi bazik.
960

 Send sipas konceptit 

të së drejtës së Kosovës janë si objektet trupore, poashtu edhe objektet jotrupore (p. sh., 

energjia, drita etj.).
961

 Objekt i kontratës së shitjes janë pra sendet (sendet e luajtshme 

dhe paluajtshmëria) si dhe të drejtat, me kushtin, që këto të drejta nuk janë të 

pabartshme (p. sh. të drejtat thjeshtë personale, e drejta e nderit etj.) Me kontratën e 

shitjes bëhet pra në parim shkëmbimin e sendeve dhe të drejtave me pagesën e blerësit, 

zakonisht me të holla. Në rast se kemi të bëjmë me shkëmbimin e sendit me send dhe 

jo me të holla, atëherë kjo kontratë nuk është kontratë e shitjes, por kontratë e 

këmbimit, për të cilën kontratë vlejnë megjithatë në tërësi rregullat e kontratës së 

shitjes.
962

 Duke u bazuar në parimin autonomisë së lirë të vullnetit, pra të parimit të 

lirisë së kontraktimit, për lidhjen e kontratës së shitjes nuk nevojitet në parim forma e 

kontratës, veçanërisht nuk kërkohet ndonjë formë me shkrim.
963

 Detyrimi për lidhjen e 

ndonjë kontrate të shitjes për shkaqe praktike ose të karakterit publik nuk kanë të bëjnë 

me vlefshmërinë apo pavlefshmërinë e një kontrate të shitjes, por rregullat e tilla kanë 

të bëjnë me rregullat e së drejtës publike (p. sh., kuponi fiskal ka të bëjë me të drejtën 

publike për luftimin e informalitetit), por jo që kjo çështje ka ndikim në vlefshmërinë e 

kontratës së shitjes. Përkundër kësaj, ligji parasheh në disa raste detyrimin e formës me 

shkrim për kontratën e shitjes, p. sh., për vlefshmërinë e kontratës së shitjes së një 

paluajtshmërie nevojitet gjithmonë forma me shkrim.
964

 Shitësi ka për detyrim t’ia 

dorëzojë sendin blerësit pa të meta fizike dhe juridike. Shitësi përgjigjet për të metat 

juridike të sendit (p. sh., nëse ndonjë person tjetër ka ndonjë të drejtë sendore në send), 

por ai nuk përgjigjet edhe për realizimin faktit të kësaj të drejte.
965

 Përgjegjësia e 

shitësit për të metat juridike
966

 të sendit konsiston në atë, që blerësit i takojnë disa të 

drejta të parapara me nenet 493 e në vazhdim të LMD dhe atë në të drejtën për të 

zbritur çmimin e shitjes apo edhe të zgjidhjes së kontratës. Në të dyja rastet, blerësit i 

                                                           
958

 Nenet 438 e në vazhdim të LMD. 
959

 Neni 438 par. 1 i LMD. 
960

 Opinioni ende tradicional dhe “i padiskutueshëm” është se nuk ka nevojë për kurrfarë pune tjetër juridike 

të së drejtës sendore për kalimin e pronësisë; Në këtë drejtim shih Ministria e Drejtësisë & UNDP (Grup 

autorësh: Nerxhivane Dauti/Ruzhdi Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu/Sefadin Blakaj), Komentar i Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve (Libri II), Prishtinë 2013), fq. 1.  
961

 Shih neni 8 i LPDS. 
962

 Shih nenet 534 dhe 535 të LMD. 
963

 Neni 51, 52 i LMD. 
964

 Detalisht dhe aktual edhe mëtej, edhe pse sipas të drejtës para hyrjes në fuqi të LMD të ri, Alajdin 

Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë, 2002), fq. 219 vv. 
965

 Nenet 491 e në vazhdim të LMD. 
966

 Lidhur me përgjegjësinë e shitësit për të metat juridike të sendit shumë detalisht dhe përmbajtësisht shih 

Alajdin Alishani, Përgjegjësia për mungesat materiale të sendeve, (Prishtinë, 2004), fq. 33 vv. 
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takon e drejta e shpërblimit të dëmit të pësuar. Shitësi përgjigjet edhe për të metat 

materiale të sendit)
967

 dhe atë për ato të metat, të cilat kanë ekzistuar në momentin e 

kalimit të rrezikut, pra në momentin e kalimit të sendit prej shitësit te blerësi. Prandaj, 

momenti “i kalimit të rrezikut” është moment tejet i rëndësishëm.  

Të metat materiale të sendit janë paraparë shprehimisht me nenin 463 të LMD dhe 

sidomos ato të meta konsistojnë në faktin, se sendi nuk i ka ato veçori, që sendi do të 

duhej t’i kishte sipas marrëveshjes apo sipas natyrës së sendit. Është irrelevante fakti, 

nëse shitësi kishte apo nuk kishte faj për këto të meta të sendit. Në rast se sendi i shitur 

ka të meta materiale, atëherë blerësi ka të drejta të caktuara,
968

 të cilat mund të vijnë në 

shprehje në mënyrë kronologjike dhe alternative:
969

 të kërkojë përmbushjen e duhur të 

kontratës me një send pa të meta, të kërkojë zbritjen e çmimit dhe në fund të kërkojë 

zgjidhjen e kontratës. Pavarësisht këtyre të drejtave të blerësit në rast se sendi i shitur 

ka të meta materiale, blerësi ka të drejtën e kërkimit të shpërblimit të dëmit për dëmin e 

shkaktuar.
970

  

Tërhiqet vëmendja se duhet të bëhet një dallim i qartë të garancionit të shitësit apo 

prodhuesit për sendin e shitur nga përgjegjësia ligjore e shitësit për të metat materiale 

të sendit. Garancioni është me karakter privat dhe nuk tangohen të drejtat e blerësit 

kundër shitësit, nëse sendi ka të meta materiale.
971

 Të drejtat e blerësit sipas garancionit 

nuk janë të kufizuara në të metat e sendit, që kanë ekzistuar në momentin e kalimit të 

rrezikut dhe ato të drejta ekzistojnë në afatin e paraparë me kontratë.  

Ligji parasheh rregulla të shumta edhe për disa forma të veçanta të kontratës së shitjes. 

Si e tillë është shitja me të drejtën e parablerjes,
972

 ku i legjitimuari ka një të drejtë të 

parablerjes para blerësit të sendit. E drejta e parablerjes nga një marrëdhënie e 

detyrimeve duhet të dallohet qartazi nga e drejta e parablerjes nga e drejta sendore, ku 

kjo e drejtë është absolute dhe me efekt erga omnes
973

 (). Forma të tjera të veçanta të 

kontratës së shitjes janë edhe blerja në provë: shitja sipas mostrës ose modelit; shitja 

me specifikim; shitja me kushte;; shitja me këste; shitja me anë të akreditivit.
974

  

Është me rëndësi të theksohet edhe fakti se lidhur me kontratat për shitjet 

ndërkombëtare të mallrave, sipas të drejtës së detyrimeve në Kosovë ligj të 

aplikueshëm paraqet Konventa për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave e Kombeve të 

Bashkuara (Convention on International Sales of Goods - CISG).
975

 Impakti i kësaj 
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 Nenet 461 e në vazhdim të LMD. 
968

 Sidomos lidhur me përgjegjësinë e shitësit për të metat materiale sendit shumë detalisht dhe 

përmbajtësisht shih Alajdin Alishani, Përgjegjësia për mungesat materiale të sendeve, (Prishtinë, 2004), fq. 

157 vv.  
969

 Nenet 471 e në vazhdim të LMD. 
970

 Neni 471 par. 2 të LMD. 
971

 Nenet 484 e në vazhdim të LMD. 
972

 Nenet 510 e në vazhdim të LMD. 
973

 Shih për të drejtën e parablerjes nga e drejta sendore te dispozitave e neneve 44 e në vazhdim të LMD.  
974

 Nenet 517-530 të LMD. 
975

 Impakti i kësaj Konvente është tejet i madh dhe i rëndësishëm në shumë shtete të Kombeve të 

Bashkuara.Shih në këtë drejtim: Ardrit Gashi, Roli i parimeve të UNIDROIT si një ndihmese në 

interpretimin e CISG, E Drejta - Law, Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore, (nr. 1-4/2017), fq. 83-

102. 
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Konvente është tejet i madh dhe i rëndësishëm në shumë shtete të Kombeve të 

Bashkuara. 

 

2. Dhurata 

 

Kontrata për dhuratën
976

 është një kontratë e dyanshme, e cila është e rregulluar 

shprehimisht me ligj.
977

 Me këtë kontratë detyrohet dikush që nga pasuria e tij të 

pasurojë dikë tjetër dhe atë pa pranuar kurrfarë kundërprestimi, kurse pala tjetër 

detyrohet të pranojë këtë pasurim. Objekt i kontratës së dhuratës mund të jetë si sendet, 

ashtu edhe kërkesat si dhe të drejtat e tjera (p. sh. falja e borxhit konsiderohet si 

dhuratë). (n. Meqë pasurimi i palës tjetër bëhet pa pranuar ndonjë kundërprestim, 

atëherë dhuratëdhënësi nuk përgjigjet për të metat materiale dhe juridike të sendit të 

dhuruar. Megjithatë, dhuratëmarrësi mund të kërkojë shpërblim të dëmit prej 

dhuratëdhënësit për të metat e sendit, nëse për shkak të atyre të metave, ai, pra 

dhuratëmarrësi ka pësuar ndonjë dëm.
978

  

Meqë, kontrata e dhuratës është kontratë e dyanshme pa shpërblim, dhuratëdhënësi nuk 

mund të kërkojë kurrfarë prestimi prej dhuratëmarrësit, por ai mund të revokojë 

kontratën e dhuratës. Revokimi mund të deklarohet për shkaqe të ndryshme dhe atë 

sidomos për shkak të mosmirënjohjes së thellë të dhuratëmarrësit, për shkak të 

varfërimit të dhuratëdhënësit etj., dhe atë brenda afatit subjektiv prej një viti.
979

  

Premtimi i dhuratës është i vlefshëm, vetëm nëse ky premtim është bërë në formën me 

shkrim. Megjithatë, e meta e formës me shkrim është shëruar, nëse dhuratëdhënësi i ka 

dorëzuar dhuratëdhënësit edhe faktikisht sendin. 

 

3. Kontrata për huan dhe huapërdorjen  

 

Dorëzimi i sendit te një person tjetër pa ndonjë shpërblim, me qëllim që ai send të 

kthehet sërish te dorëzuesi është huapërdorje, ku dorëzuesi është huapërdordhënësi, 

kurse personi, që ka pranuar këtë send është huapërdormarrës. Detyrat e 

huapërdorëdhënësit janë që të dorëzojë sendin te huapërdormarrësi sipas marrëveshjes, 

kurse detyrat e huapërdormarrësit janë ato, që ai të marrë sendin, të përdor atë sipas 

marrëveshjes dhe ta kthej sërish në kohë te dhuratëdhënësi. Nëse dorëzohen sende të 

zëvendësueshme apo të holla, me qëllim, që të kthehen shuma a njëjtë apo sendet e 

llojit të njëjtë, atëherë kemi të bëjmë juridikisht me kontratën e huas.
980

 Detyrat e 

huadhënësit janë, që t’i dorëzojë huamarrësit shumën e caktuar të të hollave ose sendet 

e zëvendësueshme në afatin e paraparë me kontratë ose sipas kërkesës së huamarrësit, 
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 Lidhur me këtë kontratë shih në mes të tjerëve Ministria e Drejtësisë & UNDP (Grup autorësh: 

Nerxhivane Dauti/Ruzhdi Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu/Sefadin Blakaj), Komentar i Ligjit për 
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 Nenet 536 e në vazhdim të LMD. 
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nëse afati nuk është paraparë. Meqë sendet e dorëzuara “hua” kalojnë në pronësi të 

huamarrësit, atëherë ky ka për detyrë të kthejë te huadhënësi jo këto sende, por shumën 

e caktuar të hollave ose sendet e llojit të njëjtë sipas marrëveshjes ose sipas kërkesës së 

huadhënësit, nëse nuk është caktuar afati për përmbushjen e kërkesës
981

 (). 

 

4. Kontrata për qiranë 

 

Kontrata e qirasë është një punë juridike e dyanshme me detyrime reciproke,
982

 sipas së 

cilës qiradhënësi detyrohet që t’ia dorëzojë qiramarrësit një send dhe qiramarrësi është 

i detyruar, që për përdorim të këtij sendi duhet të paguajë një shumë të caktuar në 

formë të qirasë. Si shihet, kontrata e qirasë dallon nga huapërdorja, për shkak të faktit, 

se te qiraja, qiramarrësi duhet të paguajë qiranë për sendin e pranuar. Objekti i 

kontratës së qirasë është zakonisht objekti banues (p. sh., një banesë apo një shtëpi). 

Qiradhënësi duhet të mirëmbajë sendin e dhënë qira dhe të kujdeset për këtë në 

vazhdimësi: Përndryshe qiramarrësi do të mund të pretendojë kërkesa të ndryshme 

kundër qiradhënësit e sidomos zbritjen e qirasë ose edhe zgjidhjen e kontratës.
983

 

Qiramarrësi ka për detyrë të paguajë qiranë e paraparë dhe atë në mënyrë të rregullt 

sipas marrëveshjes. Gjithashtu, ai ka për detyrim të përdorë sendin si shtëpiak i mirë 

dhe të kujdeset për atë send, sikur të ishte i tij. Nëse qiramarrësi nuk e paguan qiranë 

me rregull ose nuk e paguan fare, si dhe nëse nuk e mirëmban atë si shtëpiak i mirë, 

atëherë qiradhënësi ka të drejtë të zgjidhë kontratën e qirasë.
984

 () Nëse objekt i 

kontratës së qirasë është ndonjë objekt banimi, atëherë këtu duhet të respektohen edhe 

rrethanat dhe dispozitat e së drejtës publike për trajtim human dhe ruajtjen e dinjitetit të 

njeriut (p. sh., nuk mund të largohen qiramarrësit në rrugë në ditët e acarit për shkak të 

vonesës së pagimit të qirasë). Lidhur me këto situata do të duhej të veprohej me kujdes 

dhe duke i balancuar interesat legjitime të qiradhënësit dhe detyrimin për mbrojtjen e 

dinjitetit të qiramarrësit dhe anëtarëve të familjes. 

 

5. Kontrata për veprën dhe kontrata për ndërtimin 

 

Kontrata për veprën është një punë juridike e dyanshme me prestime reciproke, ku 

kryesi i veprës detyrohet për të krijuar një vepër (fizike apo intelektuale), kurse 

porositësi duhet të paguajë shpërblimin e caktuar për këtë.
985

 (Fillimisht duhet të ceket 

se LMD nuk bën një dallim të qartë dhe të duhur, në mes të një kontrate të situatës, kur 

kërkohet edhe “suksesi” të një kontrate, pra për krijimin e një vepre (p. sh., ndërtimin e 

një kasolle, ose riparimin e makinës) dhe në situatën juridike, siç do të ishte rasti në një 

kontratë “shërbimi”, ku kryerësi duhet të kryejë “një shërbim”, pra ofruesi i shërbimit 
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duhet “të mundohet” të kryejë shërbimin me lege artis, por pa e pasur detyrim se do të 

ketë edhe sukses. P. sh., mjeku ka për detyrë të ofrojë shërbimin e mjekimit por pa 

detyrimin për sukses, ose avokati ka detyrimin ndaj klientit për të përfaqësuar atë sipas 

detyrave të parapara, por avokati nuk e ka detyrim me pasur “sukses”, pra me “fituar” 

rastin e klientit. LMD përcaktojnë në mënyrë të përgjithësuar,
986

 se detyrim i kryerësit 

nga kontrata e veprës është krijimi i një vepre fizike ose intelektuale, kurse porositësi 

ka për detyrim kryesor pagimin e shpërblimit. Nëse ky shpërblim për krijimin e veprës 

nuk është caktuar sipas marrëveshjes në bazë të parimit të autonomisë së lirë të 

vullnetit, atëherë do të duhej të vlente vlera reale e shpërblimit për punën e kryer. 

Kryerësi i veprës ka për detyrim t’i përmbahet kontratës për të kryer punën siç është 

paraparë. Në rast të kundërt, porositësi ka të drejtë për të kërkuar fillimisht mënjanimin 

e të metave të punës dhe më pas edhe të kërkojë zvogëlimin e lartësisë së shpërblimit 

dhe shpërblimin e dëmit, nëse nuk është mënjanuar e meta e theksuar. Nëse e meta e 

veprës është aq e madhe, sa që ajo është e papërdorshme, atëherë porositësi mundet 

edhe të kërkojë zgjidhjen e kontratës si dhe të kërkojë shpërblimin e dëmit.
987

 Veçori e 

së drejtës së detyrimeve sa i përket kontratës së veprës është i ashtuquajturi instituti i 

actio directe, institut i cili është tipik për të drejtën private të Francës. Sipas këtij 

instituti, personi i tretë (si subkontraktues) i kryerësit mund të parashtrojë kërkesa 

legjitime direkte kundër porositësit, nëse kryesi i veprës nuk i përmbush detyrimet 

kontraktuese ndaj këtij, p.sh., nuk paguan shpërblimin për punën e kryer.
988

  

Kontratë specifike e veprës janë edhe kontrata e ndërtimit dhe kontrata e ndërtimit me 

dispozitë të veçantë, ku mendohet në objekte me të ashtuquajturin “çelësa në dorë”. Me 

kontratën e ndërtimit detyrohet kryerësi për kryerjen e një objekti ndërtimor brenda 

afatit të përcaktuar, kurse porositësi detyrohet të paguajë shpërblimin e caktuar. Neni 

646 i LMD përcakton legalisht “Objektin ndërtimor” duke ofruar disa shembuj tipik, 

por pa u kufizuar, si p.sh., godina, ura, ujësjellës etj., ku ideja është për një objekt, ku 

konsiderohet se kërkohet punë e madhe dhe e ndërlikuar. Element thelbësor i kësaj 

kontrate është forma me shkrim.
989

 

 

6. Kontrata për transportin 

 

Kontrata për transportin është punë juridike me detyrime reciproke, sipas të së cilës 

njëra palë (transportuesi) është i detyruar, që një person ose një send të dërgojë atë 

person respektivisht atë send në vendin e caktuar, kurse pala tjetër (udhëtari) 

respektivisht (dërguesi) është i detyruar që për këtë shërbim të paguajë shpërblimin e 

caktuar.
990

 Siç mund të shihet, kontrata për transportin mund të konsistojë në 

transportin e sendeve si dhe në transportin e peronave. Për të dyja lloje të kontratave 

vlejnë rregullat e përgjithshme për përgjegjësinë e palëve kontraktuese dhe për të 
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drejtat e tyre, sidomos për zgjidhjen e kontratës ose kërkesa për shpërblimin e dëmit,
991

 

përveçse parashihet diçka tjetër në mënyrë specifike, sidomos për kontratën për 

transportin e sendeve. Kështu, dërguesi duhet të njoftojë me kohë transportuesin për 

kohën, vëllimin dhe vendin e dërgimit të sendit në një vend të caktuar ose te një person 

të caktuar (marrësi). Për këtë arsye përpilohet zakonisht edhe një fletëngarkesë, ku 

ceken edhe të drejtat dhe detyrat e palëve sipas kontratës së transportit, por që kjo 

“fletëngarkesë” është me karakter teknik, meqë nuk prejudikon vlefshmërinë ose 

pavlefshmërinë e punës juridike.
992

 Me kalimin “e rrezikut”, pra me marrjen në 

dorëzim të sendit nga ana e transportuesit e deri në dërgimin e këtij sendi në vendin e 

caktuar ose te një person i caktuar përgjigjet ky transportues për humbjen, zhdukjen 

apo prishjen e sendit, përveçse këto ndodhin për shkaqe, që transportuesi nuk mund të 

përgjigjet. Në këtë kohë dhe deri në dorëzimin e këtyre sendeve në vendin e caktuar, 

transportuesi ka të drejtën e pengut ligjor në këto sende.
993

 

 

7. Kontratat e tjera të rregulluara me ligj 

 

LMD rregullon shprehimisht dhe detajisht edhe disa kontrata të tjera, siç janë: kontrata 

për licencën (nenet 700 deri 725 të LMD), kontrata për depozitën (nenet 726 deri 743 i 

LMD), nenet 744 deri 762 të LMD), kontrata për urdhrin (nenet 763 deri 784 të LMD), 

kontrata për komisionin (nenet 785 deri 803 të LMD), kontrata për përfaqësim tregtar 

(nenet 804 deri 833 të LMD), kontrata për ndërmjetësimin (nenet 834 deri 847 i LMD), 

kontrata për shpeditimin (nenet 848 deri 867 të LMD), kontrata për kontrollin e 

mallrave dhe shërbimeve (nenet 868 deri 879 të LMD), kontrata për aranzhmane 

turistike (nenet 880 deri 917 të LMD), kontrata për sigurimin (nenet 918 deri 986 të 

LMD), kontrata për ortakërinë dhe bashkësinë (nenet 987 deri 1008 të LMD), kontrata 

për dorëzaninë (nenet 1009 deri 1031 të LMD) kontrata për asignacionin (nenet 1032 

deri 1046 të LMD) si dhe kontrata për ujdinë nga e drejta materiale (nenet 1047 deri 

1056 të LMD). 

 

8. Kontratat “moderne”  

 

Siç u konstatua deri më tani, LMD si burim kryesor formal i marrëdhënieve të 

detyrimeve rregullon shprehimisht dhe në masë të madhe edhe detajisht shumicën e 

kontratave të ndryshme. Meqë në të drejtën e detyrimeve vlen parimi i autonomisë së 

lirë të vullnetit dhe lirisë së kontraktimit
994

 dhe jo parimi numerus clausus, palët mund 

të lidhin marrëdhënie të ndryshme juridike edhe në formë të ndonjë kontrate tjetër, që 

nuk është paraparë shprehimisht me ligj. Raste të tilla mund të ketë në shumë raste, por 
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në praktikë
995

 dhe doktrinë si kontratat më të njohura janë kontrata për franshizingun, 

faktoringun dhe lizingun. Këto kontrata quhen edhe kontrata “moderne”, meqë janë 

produkt i kohës moderne, që nuk i ka njohur e drejta klasike civile. Kontrata për 

lizingun rregullohet me ligj, por me një ligj të veçantë (Ligji për lizingun, Nr. 2009/03-

L-103, të vitit 2009). Me kontratën për lizingun
996

 detyrohet lizingdhënësi që t’i 

dorëzojë lizingmarrësit një objekt (ekonomik) për shfrytëzim me mundësi blerje, kurse 

lizingdhënësi ka për detyrë që të paguajë shumën e caktuar, zakonisht në mënyrë 

periodike. Ekzistojnë lloje të ndryshme të lizingut, por në praktikë më së shumti njihen: 

lizingu financiar, lizingun në paluajtshmëri, lizingun në sendet e luajtshme, lizingun 

operativ. Natyra juridike e kësaj kontrate është mikse, por me elemente të forta të 

kontratës së qirasë. 

Kontrata për faktoringun
997

 është një punë juridik e dyanshme, me detyrime reciproke. 

Kjo kontratë nuk është e rregulluar me LMD dhe as me ndonjë ligj të veçantë, por që 

mund të shfaqet në bazë të parimit të autonomisë së lirë të vullnetit. Kjo kontratë është 

e përhapur në vendet e zhvilluara dhe me traditë të avancuar juridike. Esenca e kësaj 

kontrate qëndron në faktin, se një ndërmarrje ia kalon kërkesat nëpërmjet cedimit 

(zakonisht të gjitha kërkesat) një subjekti tjetër (faktorit), kurse ky, pra faktori i paguan 

ndërmarrjes kërkesat, duke ndalur për vete provizionin. Natyra juridike e kësaj kontrate 

është e diskutueshme, por që zakonisht mund të kategorizohet ose si kontratë e shitjes 

ose si kontratë e huas. Zakonisht, rrezikun e përmbushjes e bartë faktori, por që mund 

të ketë me marrëveshje, që rreziku të bartet nga ndërmarrja, që ka ceduar kërkesat.  

Kontrata për franshizingun
998

 është punë juridike e dyanshme, e parregulluar me ligj, 

por që lejohet në bazë të parimit të lirisë së kontraktimit. Me kontratën e franshizingut 

është franshizingmarrësi ndërmarrës i veçantë dhe i pavarur dhe i cili ndërmerr vetë 

biznese për llogari të vet, por që ka të drejtë të përdorë firmën ose edhe teknologjinë e 

franshizingdhënësit. Sikundër presim, franshizingmarrësi duhet t’i paguajë 

franshizingdhënësit një shpërblim zakonisht në mënyrë periodike. Si rast tipik dhe i 

mirënjohur në planin botëror është p.sh. ndërmarrja e “McDonalds”.  

 

Literatura 

 

 Abdulla Aliu, E drejta civile - Pjesa e Përgjithshme, Fakulteti Juridik, 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, (Prishtinë 2013). 

 Alajdin Alishani, E drejta e detyrimeve - Pjesa e përgjithshme, (Universiteti i 

Prishtinës, Botimi i dytë, 2002). 

 Alajdin Alishani, Zgjidhja e kontratës për mosekzekutim, (Prishtinë 2003). 

                                                           
995

 Shih edhe lidhur me kontratat e tjera të tilla, siç është p. sh. kontrata know-how Alajdin Alishani, 

Studime nga e drejta e detyrimeve II, (Prishtinë 2006), fq. 333 vv.  
996

 Sidomos Alajdin Alishani, Studime nga e drejta e detyrimeve II, (Prishtinë 2006), fq. 441.  
997

 Jo shumë e njohur në praktikë; Shih megjithatë në aspektin doktriner për këto kontrata moderne Mehdi 

Hetemi, Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, (Prishtinë 2005).  
998

 Shih lidhur me këtë sidomos Alajdin Alishani, Studime nga e drejta e detyrimeve II, (Prishtinë 2006), fq. 

371 vv.  



Prof. Dr. Iset Morina 

 238 

 Alishani, Alajdin, Përgjegjësia për mungesat materiale të sendeve, (Prishtinë 

2004). 

 Alajdin Alishani, Studime nga e drejta e detyrimeve II, (Prishtinë 2006). 

 Ardrit Gashi, Roli i parimeve të UNIDROIT si një ndihmese në interpretimin e 

CISG, E Drejta - Law, Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore, nr. 1-

4/2017, Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës. 

 Ejup Statovci, Marrëdhëniet pronësore juridike në sendet paluajtshme të KSA 

të Kosovës, (Prishtinë, 1977, ribotim në vitin 2009). 

 Francesco Galgano, E drejta private (përkthyer në gjuhën shqipe nga Alban 

Brati, Tiranë 2006). 

 Hilmi Ismail/Fatmir Sejdiu, Historia e institucioneve juridike dhe shtetërore, 

(Prishtinë 2017). 

 Iset Morina, 110 vjetori i Kodit Civil Gjerman, E Drejta - Law, Revistë për 

çështje Juridike dhe Shoqërore (Nr. 1/2010), fq. 49 vv. 

 Mehdi Hetemi, Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, (Prishtinë 2005). 

 Ministria e Drejtësisë/UNDP (Grup autorësh: Nerxhivane Dauti/Ruzhdi 

Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu), Komentar i Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (Libri I), (Prishtinë 2013). 

 Ministria e Drejtësisë & UNDP (Grup autorësh: Nerxhivane Dauti/Ruzhdi 

Berisha/Adem Vokshi/Abdulla Aliu/Sefadin Blakaj), Komentar i Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (Libri II) (Prishtinë 2013). 

 Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve -Pjesa e përgjithshme, (Prishtinë 

2016). 

 Nerxhivane Dauti, Kontratat, (Prishtinë 2016). 

 Noel Malcolm, Kosova, një histori e shkurtër, (Prishtinë 2001), përkthim nga 

gjuha angleze (Titulli origjinal: Kosovo, A short history). 

 Peter Bydlinski, Bürgerliches Recht - Allgemeiner Teil, 2013, në gjuhën 

shqipe: E Drejta Civile - Pjesa e Përgjithshme), përkthyer nga Iset Morina & 

Bekim Sermaxhaj, (Educational Center L.L.C. 2015). 



Prof. Dr. Iset Morina 

 239 

Prof. Dr. Iset Morina (Departamenti Civil) 

E DREJTA PROCEDURALE CIVILE 

 

I. Hyrje në të drejtën procedurale civile 

 

Pa u lëshuar në trajtime
999

 të ndryshme lidhur me nocionin “E drejta” dhe të cilat 

mendime ofrohen në diskursin e vazhdueshëm shkencor, duket se një gjë është më se e 

qartë. Thënë thjeshtë, e drejta është tërësi e normave juridike, me të cilat rregullohen 

raportet shoqërore dhe bashkëjetesa e anëtarëve të një shoqërie, pra të një shteti. Lidhur 

me këtë kemi prapë megjithatë mendime të ndryshme për ndarjen e së drejtës. Derisa 

juristi i së drejtës kontinentale dallon të drejtën në shumë aspekte dhe atë në të drejtën 

private dhe publike, të drejtën objektive dhe subjektive si dhe dallimi në të drejtën 

materiale dhe formale, juristi anglosakson nuk merret tepër shumë me një ndarje të tillë 

strikte.
1000

  

 

1. E drejta publike dhe e drejta private 

 

Përkundër ndarjes tradicionale të së drejtës në të drejtën publike, në të drejtën private 

dhe në të drejtën penale, e drejta penale mbetet edhe sot fushë e së drejtës publike, për 

shkak të faktit të thjeshtë, se vetëm shteti mund të disponojë me monopolin e vet lidhur 

me çështjet penale. Edhe mësimi akademik është i fokusuar dhe i orientuar sipas 

ndarjes tradicionale, gjithëpërfshirëse të së drejtës. Dallimi i së drejtës në fusha të tilla 

është jo vetëm i dëshirueshëm, por edhe i nevojshëm për shkak të pasojave të 

ndryshme juridike, nëse një çështje i përket të drejtës publike, private apo penale. 

Derisa dallimi në mes të drejtës penale dhe të drejtave të tjera është relativisht i lehtë 

dhe i qartë, probleme kufizuese paraqiten në përcaktimin e qartë, se kur një çështje i 

përket të drejtës publike dhe kur të drejtës private. Deri më tani janë identifikuar tri 

teori lidhur me kufizimin, nëse një çështje juridike i përket të drejtës publike apo të 

drejtës private, dhe atë teoria e interesit, teoria e subordinimit dhe teoria moderne e së 

drejtës subjektive të modifikuar. Sipas kësaj teorie, një çështje juridike i përket të 

drejtës publike, nëse njëri subjekt në atë marrëdhënie juridike është i pajisur me 

autorizime të veçanta, të cilat autorizime subjekti tjetër nuk i posedon. 
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2. E drejta materiale dhe e drejta formale 

 

E drejta mund të ndahet edhe në një ndarje të madhe dhe atë në të drejtën materiale dhe 

formale. Tanimë e qartë, një ndarje e tillë e së drejtës në fusha të mëdha është produkt i 

mendjes së juristit kontinental. Juristi anglosakson nuk shqetësohet për një dallim të 

tillë dhe aq më pak shqetësohej për këtë juristi romak. Me të drejtën materiale 

nënkuptojmë tërësinë e normave juridike, me të cilat norma përcaktohet dhe rregullohet 

çështja, nëse ekziston apo nuk ekziston një e drejtë subjektive private (p. sh. e drejta e 

detyrimeve, sendore, familjare etj.). Kurse e drejta formale është tërësia e normave 

juridike, me të cilat rregullohet dhe parashihet realizimi i këtyre të drejtave subjektive 

private (procedura kontestimore, jokontestimore etj.). E drejta materiale tregon pra, se 

kush ka të drejtë, kurse e drejta formale tregon sesi duhet të realizohet kjo e drejtë. 

 

3. E drejta procedurale civile 

 

E drejta procedurale civile është shkencë dhe fushë e së drejtës,
1001

 pra tërësi e 

normave juridike, me të cilat rregullohet procedura për realizimin e të drejtave 

subjektive private, pra të kërkesave të subjekteve të së drejtës. Procedura civile është 

procesi civil, në të cilën realizohet e drejta subjektive private, e cila e drejtë subjektive 

private buron nga e drejta materiale, kurse procesi civil është një mjet për realizimin e 

kërkesës nga e drejta materiale. Procedura civile rregullohet me norma të shumta 

juridike, të cilat i gjejmë kryesisht në ligjet bazike dhe në aktet e tjera juridike. Këto 

ligje procedurale përmbajnë rregulla lidhur me konstatimin, formësimin dhe realizimin 

faktik të kërkesave, pra të drejtave subjektive private të subjekteve të së drejtës. 

Procedura civile, si tërësi mund të ndahet në katër procedura të ndara civile dhe atë në 

procedurën kontestimore, procedurën jokontestimore, përmbarimit dhe të falimentimit. 

Për të gjitha këto procedura, burim kryesor formal është Ligji për procedurën 

kontestimore, i cili vlen ose direkt ose në mënyrë subsidiare. Burimet formale të së 

drejtës do të trajtohen veçanërisht për secilën procedurë. 

 

4. Procedura kontestimore, e përmbarimit, jokontestimore dhe e falimentimit - 

Dallimi 

 

Në parim, të gjitha procedurat civile janë procese të ngjashme mes vete, për të cilat 

vlejnë rregullat e përgjithshme juridike. Por, në shumë aspekte ekzistojnë veçori 

dalluese dhe tipike për një procedurë, të cilat nuk janë tipike apo nuk vlejnë për një 

procedurë tjetër. Kështu, parimi i barazisë si parim bazë dhe kategori kushtetuese vlen 

në secilën procedurë dhe atë pa përjashtim. Megjithatë, ekzistenca e disa llojeve të 

procedurës ka të bëjë me disa veçori dalluese dhe justifikon një ndarje të tillë. Në disa 

raste, dallimi është shumë i lehtë, derisa në disa mund të paraqiten probleme në 

dallime, nëse një çështje duhet të trajtohet në një procedurë apo tjetër. Derisa në 
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procedurën kontestimore konstatohet, nëse ekziston ose nuk ekziston një e drejtë 

subjektive private, pra nxjerrët zakonisht një vendim për një kërkesë, në procedurën 

përmbarimore realizohet dhunshëm dhe në mënyrë faktike kërkesa, pra e drejta 

subjektive private. Vështirësi në dallim mund të hasen në raste të caktuara, nëse një 

çështje juridike i përket procedurës kontestimore apo jokontestimore. Çështje 

problematike është në ato raste, kur nuk mund të konstatohet me saktësi, nëse një 

çështje juridike duhet të trajtohet në procedurën kontestimore apo jokontestimore. 

Ekzistojnë teori
1002

 të shumta lidhur me një kufizim të tillë, porse teoria e “dedikimit të 

qartë” duket të jetë teoria mbizotëruese për një diferencim të tillë. Sipas kësaj teorie, 

për dallimin në mes procedurës kontestimore apo jokontestimore duhet të bëhet në atë 

mënyrë, që të shikohet fillimisht në LPJK, nëse atje është paraparë shprehimisht se 

çështja juridike e caktuar zgjidhet në procedurën jokontestimore. Nëse nuk ka një 

dedikim
1003

 apo referim të tillë të çështjes juridike në procedurën jokontestimore, 

atëherë vlen supozimi i përgjithshëm, se një çështje e tillë do të zgjidhet në procedurën 

kontestimore. Megjithatë, kjo është vetëm në parim, meqë edhe për këtë situatë mund 

të ketë përjashtime të theksuara. Problematik mund të jetë, në raste të caktuara edhe 

dallimi në mes të procedurës së përmbarimit dhe të falimentimit. Edhe në procedurën e 

përmbarimit edhe në atë të falimentimit përmbarohet dhunshëm kërkesa e kreditorit. 

Kjo çështje ka karakter relativ, meqë procedura e falimentimit është edhe procedurë e 

njohjes (kognicionit), pra procedurë kontestimore, meqë në procedurën e falimentimit 

konstatohen fillimisht kërkesat e kreditorit/kreditorëve e pastaj këto kërkesa përmbaron 

dhunshëm. Këto procedura dallojnë edhe për faktin, se për procedurën e përmbarimit 

nevojitet gjithmonë një titull përmbarimor,
1004

 derisa procedura e falimentimit 

zhvillohet edhe pa këtë titull. Derisa në procedurën e përmbarimit kryhet i 

ashtuquajturi përmbarimi singular (vetëm në sende të caktuara), në procedurën e 

falimentimit i nënshtrohet e gjithë pasuria e debitorit përmbarimit të dhunshëm 

(përmbarimi gjeneral). Dhe një dallim thelbësor është lidhur me subjektin e procedurës 

së përmbarimit. Debitor në procedurën e falimentimit mund të jetë vetëm personi 

juridik, derisa procedura e përmbarimit mund të zhvillohet edhe kundër personit fizik. I 

ngjashëm me këtë raport është padyshim edhe një marrëdhënie interesante ndaj 

Procedurës civile ndërkombëtare, në rast se kemi të bëjmë me përmbarimin e ndonjë 

vendimi të ndonjë gjykatë të ndonjë shtetit të huaj. Edhe për vendimet e gjykatave të 

vendeve të huaja, të cilat duhet të përmbarohen në Kosovë, mund të zhvillohet 

procedura e përmbarimit, e cila procedurë është krejtësisht e njëjtë me procedurën e 

përmbarimit, nëse është filluar ky proces në bazë të ndonjë vendimi të gjykatës së 
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 Ekziston një botëkuptim jo i drejtë, për fat të keq shpesh edhe në komunitetin e juristëve, se dallimi 

duhet të bëhet sipas terminologjisë gjuhësore dhe atë, se nëse ka “kontest” zhvillohet procedura 

kontestimore, kurse nëse nuk ka kontest zhvillohet procedura jokontestimore. Kjo për shkak të faktit të 

thjeshtë, se nëse nuk ka fare “kontest”, nuk ka nevojë të zhvillohet ndonjë proces dhe atë as “kontestimor” 

dhe as “jokontestimore”. Shih lidhur me këto teori sidomos Faik Brestovci, Procedura kontestimore dhe 

procedura jokontestimore, E drejta, Revistë për çështje juridike dhe shoqërore, 1995/1, fq. 29 vv.  
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 Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar, (GIZ, Prishtinë 2012), neni 21 

nr. 2 vv. 
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vendit. Dallimi në këtë sens është vetëm sa i përket faktit, se vendimi i një gjykate të 

huaj duhet t’i nënshtrohet paraprakisht procedurës së delibacionit (njohjes) para se të 

fillojë procedura e përmbarimit. Edhe vendimet apo edhe ujditë e arbitrazheve të huaja 

duhet t’i nënshtrohen paraprakisht procedurës së njohjes apo delibacionit përpara se të 

fillojë procedura e përmbarimit në bazë të këtyre vendimeve (neni 39 i Ligjit për 

Arbitrazh). Me LPP-në e re është krijuar domosdo edhe një raport i procedurës 

përmbarimore me të drejtën evropiane procedurale. Më konkretisht, me nenin 22 I 8 të 

LPP është paraparë shprehimisht, se si ashtuquajturi “Urdhri përmbarues evropian” 

paraqet në të drejtën e Kosovës një titulus exekutionis të veçantë dhe atë pasur nevojë, 

që ky urdhër paraprakisht t’i nënshtrohet procedurës së delibacionit. Se çka është ky 

“Urdhër përmbarues evropian”, përgjigje na jep e drejta evropiane procedurale 

civile.
1005

  

 

5. Burimet formale të së drejtës procedurale civile 

 

Derisa procedura civile është një proces i rregulluar, në të cilën konstatohen, 

formësohen dhe realizohen faktikisht të drejtat subjektive private, e drejta e procedurës 

civile është një tërësi normash juridike, me të cilat rregullohet pikërisht kjo procedurë. 

Dhe cilat janë ato norma, me të cilat rregullohet përmbarimi dhe procedura e 

përmbarimit, varet prej faktit, se cilat janë burimet kryesore formale. Prandaj, burimet 

formale janë ato norma juridike, me të cilat rregullohet një degë e së drejtës, në rastin 

tonë, procedura civile. Natyrisht, burim kryesor dhe në pikëpamje të hierarkisë së 

normave është padyshim KRK dhe Konventat e ndryshme evropiane dhe 

ndërkombëtare (neni 22 i KRK), sidomos KEDNJ, të cilat vlejnë direkt
1006

 dhe pa 

kufizime në bazë të nenit 22 të KRK. KEDNJ e sidomos neni 6 i kësaj Konvente ka 

rang kushtetues (neni 19 par. 2 i KRK) dhe duhet të respektohet edhe në procedurën 

civile. Prandaj, principet themelore për një proces fer dhe të rregullt, principe të 

mëshiruara në nenin 6 të KEDNJ duhet të respektohen në procedurën e përmbarimit. 

Në rast të kundërt, çfarëdo shkelje e këtyre parimeve fundamentale mund të jetë shkak 

për paraqitjen e një ankese edhe në GJEDNJ. Në KRK përmbahen disa parime të 

përgjithshme, të cilat do të duhej të respektoheshin doemos në secilin proces 

përmbarimor. Kështu, me nenet 3 dhe 24 të KRK parashihet barazia para Ligjit dhe me 

të cilën normë përcaktohet se secili është i barabartë para Ligjit dhe ky parim duhet të 

respektohet nga secili autoritet shtetëror. Në procedurën civile duhet të respektohen 

edhe dispozitat e neneve 5, 7 të KRK. Normë tejet e rëndësishme për procedurën civile 

dhe me këtë edhe burim formal është edhe norma e procesit të rregullt si dhe të drejtën 

për përdorimin e mjetit juridik të goditjes së vendimit edhe në procedurën civile (nenet 

3, 32 të KRK). Duke mos përjashtuar edhe normat e tjera të KRK, të cilat në një 
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 Në gjuhën shqipe ekziston një libër lidhur me të drejtën evropiane procedurale civile, që mund të 
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 Lidhur me zbatimin direkt të Konventave në të drejtën e Republikës së Kosovës shih sidomos Enver 
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mënyrë direkte ose indirekte paraqesin burim formal edhe për të drejtën e procedurës 

civile, normat e cituara janë parime bazë, të cilat duhet të respektohen në çdo fazë të 

zhvillimit të procedurës së përmbarimit. Në rast të kundërt, çfarëdo shkelje të këtyre 

rregullave, të gjitha padyshim me karakter imperativ, do të përbënte një shkak për 

paraqitjen e ankesës kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 

konform nenit 113 par. 7 të KRK në lidhje me dispozitat e neneve 46 e në vazhdim të 

KRK. Burim formal kryesor i të drejtës së procedurës civile është padyshim LPK, i cili 

vlen direkt në procedurën kontestimore dhe në të gjitha procedurat e tjera civile, në rast 

se nuk është paraparë diçka tjetër. Burime të tjera formale janë edhe ligjet e tjera 

bazike, varësisht nga procedura e zhvilluar. Kështu në procedurën e përmbarimit, 

burim kryesor formal është LPP, derisa në procedurën jokontestimore është LPJK 

burimi kryesor formal. Procedura e falimentimit është e rregulluar kryesisht me Ligjin 

e Falimentimit. Krahas këtyre ligjeve bazike, burime tjera formale në procedurën civile 

janë edhe disa ligje të tjera formale, siç janë p. sh., Ligji për Gjykatat, Ligji për 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Ligji për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

II. Procedura kontestimore 

 

1. Hyrje në të drejtën procedurale kontestimore 

 

Procedura kontestimore është procedurë e njohjes ose procedurë e kognicionit, në të 

cilën konstatohet, nëse ekziston ose nuk ekziston ndonjë e drejtë subjektive private, e 

cila e drejtë buron nga e drejta materiale. Më konkretisht, në këtë procedurë vendoset 

zakonisht me një vendim të gjykatës, nëse një person mund të kërkojë prej personit 

tjetër përmbushjen e një prestimi apo nuk mund të kërkojë.  

 

a. Parimet e procedurës kontestimore 

 

Në secilin proces vlejnë disa rregulla fundamentale, në formë të parimeve,
1007

 me anë 

të cilave sigurohet mbarëvajtja e një procesi fer dhe të rregullt në sensin e nenit 6 të 

KEDNJ. Disa nga këto parime kanë karakter dhe rang kushtetues, cenimi i të cilave ka 

për pasojë edhe mundësinë e ngritjes së çështjes në Gjykatën Kushtetuese.
1008

 Si 

rregulla të përgjithshme, siç janë parimi i kushtetutshmërisë, ligjshmërisë etj. vlejnë pa 

kufizime edhe në procedurën kontestimore. Kurse, disa parime të veçanta vlejnë në 

procesin kontestimor, të cilat disa nga ato vlejnë edhe në procese të tjera civile, p. sh. 

në procedurën jokontestimore, përmbarimore etj. Si parim fundamental në procedurën 
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 Parimet e procedurës kontestimore janë korniza bazë, me të cilat sigurohet një proces civil i rregullt dhe 
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kontestimore vlen parimi i disponibilitetit, sipas të cilit parim, fillimi, zhvillimi dhe bile 

edhe përfundimi i procedurës kontestimore varet ekskluzivisht nga vullneti i 

palës/palëve. Pa padi nuk ka proces. Padia është veprimi i parë procedural i palës 

paditëse, me të cilin fillon procedura kontestimore. Vetëm në raste të veçanta vlen 

parimi i oficialitetit, p. sh. në çështjet familjare apo statusore, p. sh. lidhur me mbajtjen 

dhe edukimin e fëmijëve. Rregull tjetër fundamental në procedurën kontestimore është 

parimi i publicitetit, sipas të cilit parim seanca në procedurën kontestimore është në 

parim, publike. Cenimi i këtij rregulli përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute, me 

konsekuencë se vendimi i nxjerrë në këtë proces, ku është cenuar ky parim, duhet 

gjithmonë të anulohet, natyrisht nëse një vendim i tillë goditet me ankesë. Parimi i 

dëgjimit të palës është parim kushtetues dhe çfarëdo cenimi i këtij parimi është shkelje 

esenciale me rëndësi absolute. Rregulla të tjera në formë të parimeve janë edhe ai 

direkt, i shqyrtimit dhe hetimit,
1009

 i mos keqpërdorimit të drejtave procedurale, parimi 

i dhënies së ndihmës palës së painformuar, parimi i ekonomizimit.  

 

b. Subjektet e procedurës kontestimore 

 

Procedura kontestimore është një proces i rregulluar me anë të normave juridike, i cili 

proces fillon dhe zhvillohet me anë të veprimeve procedurale, që i ndërmarrin subjektet 

e ndryshme. Veprimi i parë procedural është padia e palës paditëse. Pra, pala paditëse 

është subjekt, i cili kërkon mbrojtje gjyqësore të përmbajtjes së caktuar. Padia paraqitet 

në gjykatë dhe gjykata zhvillon procedurën në bazë të kësaj padie.
1010

 Prandaj, gjykata 

është subjekti tjetër në procedurën kontestimore. Padia drejtohet kundër një pale tjetër, 

e cila është pala e paditur. Subjekte kryesore në procedurën kontestimore janë pra, 

gjykata, pala paditëse dhe pala e paditur. Pa këto subjekte nuk ka proces kontestimor. 

Në një proces kontestimor, involvohen ose mund të involvohen edhe subjekte të tjera. 

Dhe këto subjekte janë, p. sh. përkthyesi, procesmbajtësi, ndërhyrësi, dëshmitari etj. 

 

c. Përbërja e gjykatës, përjashtimi dhe rekuzimi i gjykatës 

 

Gjykata është subjekt kryesor në procedurën kontestimore. Përbërja e gjykatës caktohet 

me ligj (Ligji për Gjykatat) dhe është varësisht nga rasti në rast dhe atë në cilën 

instancë gjendet çështja. Në shkallë të parë, vepron kryesisht gjykatësi i vetëm. 

Përjashtimisht,
1011

 vepron trupi gjykues në konteste martesore dhe familjare, në të cilin 
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janë një gjykatës profesional dhe dy gjykatës laik apo porotë. Në shkallë të dytë, 

gjykata vepron në trup gjykues prej tre gjykatësve profesional, kurse në Gjykatën 

Supreme vendos trupi gjykues, prej tre gjykatësve.
1012

 Gjykatësi i caktuar në bazë të 

referimit nga ana e kryetarit të gjykatës mund të përjashtohet nga një proces 

kontestimor. Ligji bën një dallim përmbajtësor, në rastet kur duhet të përjashtohet një 

gjykatës nga procesi dhe kur mund të kërkohet përjashtimi i tij, që quhet edhe rekuzim. 

Me dispozitat e nenit 67 par. a deri f të LPK, gjykatësi përjashtohet në rast se 

ekzistojnë rrethanat e parapara me ligj. Këto rregulla kanë karakter numerus clausus 

dhe janë paraparë shprehimisht. Cenimi i rregullave të tilla kanë karakter të shkeljeve 

esenciale me rëndësi absolute dhe vendimi i nxjerrë nga një gjykatës, i cili do të duhej 

të përjashtohej duhet të anulohet gjithmonë, natyrisht nëse një vendim i tillë është 

goditur me anë të ankesës. Në bazë të nenit 67 par. g të LPP mund të kërkohet edhe 

rekuzimi i gjykatësit. Rastet e rekuzimit nuk janë paraparë shprehimisht me ligj, por 

me një klauzolë të veçantë, të cilat rrethana identifikohen nga praktika gjyqësore dhe 

doktrina.
1013

 Si të tilla rrethana mund të konsiderohen miqësia, armiqësia e palës me 

gjykatësin etj. E veçanta dhe për dallim nga përjashtimi, rekuzimi i gjykatësit duhet të 

kërkohet në fillim të seancës, përndryshe nuk mund të goditet me ankesë vendimi me 

arsyetimin se është dashur të rekuzohet gjykatësi dhe kjo kërkesë e palës nuk është 

parashtruar më herët në gjykimin e shkallës së parë. 

 

2. Kompetenca e Gjykatës 

 

Me kompetencën kuptojmë rrethin e punëve të një gjykate. Kompetenca duhet të 

dallohet nga juridiksioni i gjykatës.
1014

 Juridiksioni i gjykatës është e drejta e një 

gjykate për të vendosur lidhur me një çështje të caktuar. Ekzistojnë lloje të ndryshme të 

kompetencës së gjykatës dhe atë kompetenca funksionale, lëndore dhe territoriale apo 

tokësore. Me rregullat për kompetencën funksionale përcaktohet kryerja e punëve të 

caktuara nga ana e gjykatës dhe përbërja e gjykatës në shkallë të caktuar. Ky lloj i kësaj 

kompetence nuk luan rol vendimtar tanimë sipas Ligjit të ri të procedurës kontestimore, 

meqë të gjitha çështjet kontestuese zhvillohen para gjykatës themelore sipas 

kompetencës tokësore të paraparë. Kryesisht përcaktohet me këtë kompetencës kryerja 

e punëve të caktuara, p. sh. relatori (gjykatësi referues) në gjykatën e shkallës së dytë 

është kompetent të përgatis lëndën për shqyrtim dhe vendosje nga ana e trupit gjykues. 

Kompetenca lëndore
1015

 e gjykatës caktohet sipas dy kritereve dhe atë sipas kriterit të 

objektit të kontestit dhe vlerës së objektit të kontestit. Meqë, tanimë kemi si gjykatë të 

shkallës së parë vetëm Gjykatën themelore nuk paraqitet shumë problem përcaktimi i 

kompetencës në pikëpamje lëndore. Ky kriter ndihmon në përcaktimin e kompetencës 

lëndore të gjykatës sipas departamentit brenda një gjykate, p. sh., për kontestet 

                                                           
1012

 Shih lidhur me këtë dispozitat e nenit 21 të Ligjit për Gjykata.  
1013

 Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 15 nr. 

1 vv. 
1014

 Shih lidhur me këtë sidomos dhe vetëm Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), 

neni 17 nr. 1 vv. 
1015

 Shih dispozitat e neneve 29 vv të LPK.  
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ekonomike është kompetent Departamenti Ekonomik i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë.
1016

 Kriteri i vlerës së objektit të kontestit nuk luan rol qendror për 

përcaktimin e kompetencës lëndore të gjykatës. Ky kriter luan rol të madh për çështje 

të tjera procedurale, p. sh. lidhur me zhvillimin e procedurës së posaçme kontestimore 

sipas vlerës së vogël. Me rregullat e kompetencës tokësore përcaktohet, se cila gjykate 

sipas kompetencës lëndore e cilit vend është kompetente për të zhvilluar procesin 

konkret kontestimor. Kompetenca tokësore e gjykatave është përcaktuar shprehimisht 

me dispozitat e neneve 37 e në vazhdim të LPK. Dallojmë kompetencën tokësore të 

përgjithshme, kompetencën tokësore ekskluzive, kompetencën tokësore të zgjedhur, 

kompetencën tokësore ndihmëse, kompetencën tokësore sipas marrëveshjes dhe 

kompetencën tokësore retorsive. Sipas kompetencës tokësore të përgjithshme,
1017

 

vendimtar është vendbanimi apo vendqëndrimi i palës së paditur, nëse pala është 

person fizik. Nëse pala e paditur është person juridik, atëherë merret për bazë selia e 

atij personit juridik.
1018

 P. sh., nëse paditet një person nga Prishtina, kompetent është 

parimisht Gjykata Themelore e Prishtinës. Krahas kompetencës tokësore të 

përgjithshme vlen edhe kompetenca tokësore të posaçme, që mund të jetë e ndryshme. 

Me rregullat e kompetencës tokësore ekskluzive përjashtohet tërësisht kompetenca 

tokësore e përgjithshme. Kështu me nenin 41 të LPK përcaktohet se në konteste lidhur 

me të drejtat sendore të një paluajtshmërie, kompetent është ajo gjykatë, në 

juridiksionin e së cilës gjendet ajo paluajtshmëri.
1019

 Kështu, lidhur me një çështje 

kontestuese për fitimin e pronësisë të një paluajtshmërie, që ndodhet në Prizren, 

kompetent është gjithmonë Gjykata Themelore me seli në Prizren, pavarësisht nëse 

pala e paditur ka vendbanim në Prizren ose diku tjetër. Me rregullat e kompetencës 

tokësore të zgjedhur merr pala paditëse edhe një mundësi për paraqitjen e padisë së 

bashku me kompetencën tokësore të përgjithshme. Më konkretisht, pala paditëse ka të 

drejtë të paraqes padinë ose në gjykatën, që sipas kompetencës së përgjithshme është 

kompetente ose edhe në një gjykatë tjetër sipas kompetencës tokësore të zgjedhur. Kjo 

e drejtë e palës paditëse për zgjedhjen e kompetencës konsumohet në momentin e 

paraqitjes së padisë në gjykatë. Rregullat e kompetencës tokësore të zgjedhjes 

parashihen sipas dispozitave të neneve 44 të LPK. Me këto rregulla parashihen, se për 

cilat çështje juridike vlen kompetenca tokësore e zgjedhjes. Si të tilla janë: kontestet 

martesore, kontestet lidhur me vërtetimin e atësisë dhe amësisë, kontestet lidhur me 

ushqimin ligjor, kontestet lidhur me shpërblimin e dëmit, kontestet nga marrëdhënia e 

punës, kontestet lidhur me pengim-posedimin në sendet e luajtshme, kontestet nga 

marrëdhëniet kontraktuese. Rregullat e kompetencës tokësore ndihmëse përcaktojnë 

                                                           
1016

 Shih lidhur me këtë dispozitat e nenit 12 të Ligjit për Gjykata. 
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 Shih dispozitat e neneve 36 vv të LPK.  
1018

 Shih dispozitat e nenit 39 të LPK.  
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 Tërhiqet vëmendja se kompetenca tokësore ekskluzive vlen vetëm për konteste lidhur me të drejtat 

sendore në një paluajtshmëri, me konsekuencën se në rast të kontesteve nga marrëdhëniet e tjera p. sh. të 

detyrimeve lidhur me paluajtshmërinë vlen kompetenca tokësore e përgjithshme apo edhe kompetenca 

tokësore zgjedhore: Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 

2012), neni 41 nr. 1 vv. 
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kompetencën e gjykatës në kontestet me element të huaj.
1020

 Përkundër faktit se 

rregullat e procedurale civile në parim rregulla kategorike janë, ekziston mundësia që 

palët të merren vesh që të themelojnë kompetencën tokësore të një gjykate, edhe pse 

ligji parasheh diçka tjetër. Kjo është e mundur sipas rregullave të kompetencës 

tokësore sipas marrëveshjes. Megjithatë, për të qenë e vlefshme kjo marrëveshje e 

palëve për kompetencën tokësore sipas marrëveshjes duhet të plotësohen disa kushte 

themelore konform nenit 66 të LPK. Me rregullat e kompetencës tokësore dëshirohet të 

krijohet natyrisht siguria juridike dhe të jetë e qartë për secilin, se cilës gjykatë mund 

t’i drejtohen. Meqë në praktikë mund të ndodhë, që në megjithatë të mos jetë e qartë se 

cila gjykatë është kompetente, ofrohet mundësia që kjo çështje të rregullohet nëpërmjet 

institutit të ordinimit dhe delegimit sipas dispozitave të neneve 63 e në vazhdim të 

LPK. 

 

3. Palët dhe përfaqësimi i palëve  

 

Më lart u cek, se subjekt në procedurën civile është pala apo palët dhe atë pala paditëse 

dhe pala e paditur.
1021

 Pala paditëse është ajo palë, e cila paraqet padinë dhe kërkon nga 

gjykata mbrojtje gjyqësore, kurse pala e paditur është ajo palë, kundrejt së cilës 

drejtohet padia. Pra, vlen kuptimi formal
1022

 i të qenurit “palë”. Kjo nënkupton, se pala 

paditëse është ajo palë, që është cekur në padi dhe palë e paditur është ajo palë, që 

është cekur në padi si e tillë. Nëse me të vërtetë ka për detyrim pala e paditur për të 

përmbushur prestimin e kërkuar në padi varet nga rezultati i procesit. Për këtë arsye, 

është me rëndësi të trajtohen disa institute juridike që kanë të bëjnë me palët. Kështu, 

legjitimimi real aktiv nënkupton, se pala paditëse ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e 

prestimit dhe jo dikush tjetër, kurse me legjitimimin real pasiv nënkuptohet, se pala e 

paditur dhe jo dikush tjetër duhet të përmbush pretendimin e palës paditëse dhe jo 

dikush tjetër.
1023

 Kurse me institutin e legjitimimit procedural rregullohet, se kush ka të 

drejtë të ndjekë një çështje në gjyq.
1024

 Për të qenë palë në procedurë duhet të ekzistojë 

aftësia apo zotësia për të qenë palë. Aftësi për të qenë palë ka ajo palë, e cila ka aftësi 

juridike. Aftësia për të qenë palë është ajo aftësi e palës për të qenë bartës i të drejtave 

dhe detyrave procedurale. Se kush ka aftësi për të qenë palë është e paraparë edhe me 

të drejtën procedurale dhe atë me dispozitat e nenit 73 të LPK. Sipas këtyre 

dispozitave, palë është secili person fizik dhe juridik. Palë mund të jetë edhe ndonjë 

subjekt tjetër, që gjykata ia njeh aftësinë për të qenë palë.
1025

 Kurse aftësia procedurale 

është ajo aftësi e palës, që ajo vetë dhe efektivisht mundet me ndërmarrë veprime 

                                                           
1020

 Shih lidhur me këtë dispozitat e neneve 59 vv të LPK.  
1021

 Shih lidhur me këtë përveç të tjerëve IGJK/USAID/EROL, Grup autorësh, Doracaku i gjyqtarëve për 

procedurën kontestimore, (2015 Prishtinë), fq. 51 vv. 
1022

 Shih për këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 73 nr. 1 vv. 
1023

 Shih Faik Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - procedura kontestimore 

(Prishtinë 2017), fq. 100 vv. 
1024

 Faik Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - procedura kontestimore 

(Prishtinë 2017), fq. 102.  
1025

 Kjo është paraparë shprehimisht me dispozitat e nenit 73 par. 3 i LPK. 
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procedurale pa pasur nevojë për përfaqësues ligjor. Zakonisht, ajo palë që ka aftësi për 

të vepruar nga e drejta materiale ka edhe aftësi procedurale. Megjithatë, tërhiqet 

vëmendja që ajo palë e cila ka aftësi të kufizuar për të vepruar ka aftësi të plotë 

procedurale, meqë e drejta procedurale nuk e njeh institutin e “aftësisë së kufizuar 

procedurale”.
1026

 Rregullat procedurale lidhur me aftësinë për të qenë palë dhe aftësinë 

procedurale kanë karakter ius cogens (këto rregulla nuk mund të ndryshohen me anë të 

marrëveshjes së palëve). Aftësia procedurale është prezumim procedural (varet nga kjo 

nëse padia është e lejueshme apo e palejueshme) dhe për këto rregulla gjykata vet, 

sipas detyrës zyrtare. Nga aftësia për të qenë palë dhe aftësia procedurale duhet të 

dallohet qartë aftësia postulative. Aftësia postulative është ajo aftësi e palës me aftësi 

procedurale, e cila mund të ndërmerr vet dhe efektivisht veprime procedurale pa pasur 

nevojë për avokat. Kjo nënkupton, se një palë nuk ka aftësi postulative, nëse pala duhet 

të përfaqësohet nga avokati. Në Republikën e Kosovës, pala ka aftësi postulative,
1027

 

meqë nuk parashihet detyrimi për avokat.  

Pala, e cila nuk aftësi procedurale nuk mund të ndërmerr vet në mënyrë efektive 

veprime procedurale. Palët e tilla pa aftësi procedurale mund të ndërmarrin veprime 

procedurale vetëm nëpërmjet përfaqësuesit ligjor (neni 75 i LPK). Përfaqësues ligjor 

është zakonisht prindi/prindërit, me anë vendimit të gjykatës apo sipas statutit të një 

ndërmarrje. LPK (dispozitat e neneve 79 - 83) parashohin edhe institutin e 

përfaqësuesit ligjor të përkohshëm. Në bazë të këtij instituti, gjykata cakton vet dhe 

sipas detyrës zyrtare një përfaqësues “ligjor” nga radha e avokatëve,
1028

 që të veprojë 

në emër dhe për llogari të palës së paditur, nëse nuk mund të gjendet askund pala e 

paditur.  

Rreptësisht duhet të bëhet dallimi në mes përfaqësimit ligjor dhe përfaqësimit me 

autorizim. Përfaqësimi me autorizim është kontratë materiale në mes të përfaqësuesit 

dhe të përfaqësuarit. Përfaqësimi me autorizim, që ligji e quan Përfaqësimi me prokurë 

(nenet 85 e në vazhdim të LPK) mund të jetë në formë të autorizimit të përgjithshëm 

(për krejt procesin) ose autorizim i veçantë (për ndërmarrjen e një veprimi procedural, 

p. sh. paraqitjen e ankesës). Përfaqësimi është një marrëdhënie juridike dhe çfarëdo 

veprimi apo mosveprimi i përfaqësuesit shkon direkt në favor ose në disfavor të palës 

së përfaqësuar. Prokura
1029

 është dokumenti, me të cilin i përfaqësuari e autorizon 

përfaqësuesin. 

                                                           
1026

 Faik Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - procedura kontestimore 

(Prishtinë 2017), fq. 98. 
1027

 Kjo paksa duket paradoksale, meqë sidomos në kontestet lidhur me disa marrëdhënie juridike, p. sh. nga 

marrëdhënia familjare dhe martesore, marrëdhënia e punës ose në kontestet para Gjykatës Supreme do të 

duhej të parashihej detyrimi për avokat, me konsekuencën se palët nuk do kishin aftësi postulative pa 

kufizim; Lidhur me aftësinë postulative shih Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), 

neni 81 nr. 1.  
1028

 Ky institute procedural nuk do të duhej të përdorej a priori, por vetëm si ultima ratio, pra vetëm si rruga 

e fundit, pra vetëm nëse nuk ka mundësi të gjendet pala e paditur dhe parashikimet janë të zbehta, që pala e 

paditur do të mund të gjendet ndonjëherë ose në të ardhmen e afërt.  
1029

 Në Kosovë përdoret nocioni “autorizim”, që në aspektin terminus technicus nuk është nocion i drejtë, 

por që ka mbetur si i tillë në mënyrë tradicionale. Një përjashtim pozitiv lidhur me nocionin e drejtë 

“prokurë”: Qemail Maqedonci, Praktikum për fillimin dhe zhvillimin e procedurave në sistemin e drejtësisë 

së Kosovës (Prishtinë 2010), fq. 31 vv.  
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4. Veprimet procedurale  

 

Procesi civil fillon, zhvillohet, por edhe përfundon me anë të veprimeve procedurale, 

që ndërmerren nga ana e subjekteve, në parim, subjekteve kryesore në procedurë dhe 

që janë gjykata, pala paditëse dhe pala e paditur. Për këtë, dallojmë veprimet 

procedurale të gjykatës, palëve dhe veprimet procedurale të pjesëmarrësve të tjerë. Për 

nga kriteri i formës dallojmë veprimet procedurale me gojë dhe me shkrim. Gjykata 

ndërmerr veprime procedurale me anë të vendimit, që është me aktgjykim (kur 

vendoset për çështjen kryesore) dhe me aktvendim (veprimet drejtuese të gjykatës). Me 

aktvendim vendos gjykata zakonisht lidhur me veprimet drejtuese, të cilat aktvendime 

mund të revokohen apo ndryshohen. Sipas diskrecionit të gjykatës. Palët dhe 

pjesëmarrësit ndërmarrin veprime procedurale gojarisht, p. sh. në seancë duke ofruar 

dëshminë ose edhe me shkrim, me anë të parashtresave. Prandaj, parashtresat janë 

shkresa të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, me anë të të cilave 

ndërmerren veprime procedurale. Ndërmarrja e veprimeve procedurale të gjykatës, 

palëve dhe pjesëmarrësve protokollohet edhe në procesverbal. Procesverbali
1030

 është 

dokument publik dhe mirëmbahet nga gjykata dhe si i tillë rregullohet dhe parashihet 

shprehimisht me dispozitat e neneve 134 - 140 të LPK. Ndërmarrja e veprimeve 

procedurale me shkrim bëhet me anë të komunikimit të shkresave,
1031

 që parashihet me 

dispozitat e neneve 103 - 121 të LPK. Të gjitha veprimet procedurale ndërmerren ose 

mund të ndërmerren brenda një afati të caktuar kohor, përkundrazi, procesi do të 

vazhdonte në pafundësi. Afatet e tilla rregullohen me ligj dhe mund të jenë afate ligjore 

(që përcaktohen me ligj dhe që janë prekluzive), p. sh., neni 130 i LPK dhe në afate 

gjyqësore, që caktohen nga vetë gjykata sipas diskrecionit. Afatet e tilla gjyqësore nuk 

janë afate prekluzive, pra edhe pas kalimit të afatit mund të ndërmerren veprime 

procedurale, nëse gjykata i pranon këto veprime procedurale. Veprimet procedurale 

ndërmerren ose mund të ndërmerren jashtë seance (p. sh. paraqitja e padisë, ankesës 

etj.) ose në seancë (p. sh., dhënia e dëshmisë, paraqitja e thuktë e kërkesëpadisë etj.). 

 

5. Restitutio in integrum (Kthimi në gjendjen e mëparshme)  

 

Tanimë u konstatua se afatet ligjore janë afate prekluzive. Kjo nënkupton, se nëse nuk 

është ndërmarrë një veprim procedural brenda afatit të caktuar ligjor, ajo e drejtë është 

humbur përgjithmonë.
1032

 Konkretisht nënkupton kjo, se nëse pala nuk ka paraqitur 

ankesën brenda afatit prej 15 ditësh, ajo nuk ka të drejtë të paraqes ankesën në ditën e 

16-të e tutje. Humbja e një mundësie të tillë, sidomos për shkaqe objektive mund të jetë 
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 Për secilin veprim procedural të ndërmarrë ose i cili veprim nuk është ndërmarrë përkundër detyrimit 

ligjor, përpilohet një procesverbal; Lidhur me formularët e procesverbalit të ndryshëm në procedurë i 

referohemi sidomos IGJK/USAID/EROL, Grup autorësh, Doracaku i gjyqtarëve për procedurën 
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e ndërlidhur me shumë dëme të mëdha për palën. Për këtë arsye, ligji parasheh 

institutin e kthimit në gjendjen e mëparshme (restitutio in integrum), sipas të cilit pala 

mund të paraqes propozim, që të kthehet procesi para humbjes së kësaj të drejte (Nenet 

129 - 133 të LPK). Me këtë propozim, pala e cila ka lëshuar afatin prekluziv mund të 

paraqes propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme brenda afatit subjektiv prej 

shtatë ditësh (prej kur ka mësuar për lëshimin e këtij afati) dhe afatit objektiv (prej mos 

ruajtjes së afatit) prej 60 ditësh. Këtij propozimi duhet bashkëngjit gjithmonë edhe 

veprimin procedural të ometuar (që nuk është ndërmarrë). P. sh.. nëse nuk është 

paraqitur ankesa, atëherë propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme i 

bashkëngjitet ankesa. Propozimi do të lejohet, nëse pala nuk ka ndërmarrë një veprim 

procedural brenda afatit ligjor për shkaqe objektive (p. sh. sëmundja e rëndë etj.).
1033

 

 

6. Prezumimet procedurale 

 

Procesi civil fillon me paraqitjen e padisë në gjykatë. Për të arritur në përfundim të 

procesit, zakonisht me anë të një vendimi të caktuar kalon një kohë. Në bazë të padisë 

nxjerrët edhe vendimi. Se çfarë vendimi do të nxjerrët në fund të procesit varet nga 

rezultati i procesit kontestimor. Për të arritur në përfundim dhe për të vendosur lidhur 

me padinë, duhet të vërtetohet nga ana e gjykatës, nëse padia është e lejueshme dhe e 

themeltë. Nëse padia është e lejueshme, atëherë vazhdohet me shqyrtimin e themelësisë 

së padisë, kurse nëse padia është palejueshme, atëherë padia hedhet poshtë. Nëse padia 

është e themeltë, atëherë ajo padi aprovohet, në rast të kundërt, padia refuzohet. Nëse 

padia është e lejueshme
1034

 apo e palejueshme, varet nëse janë përmbushur prezumimet 

procedurale. Këto prezumime procedurale janë kushte procedurale, që duhet të 

konstatohen nga vetë gjykata sipas detyrës zyrtare. Nëse nuk është përmbushur një 

prezumim procedural, atëherë edhe padia është e palejueshme dhe si i tillë duhet të 

hedhet poshtë. Ekzistojnë prezumime të shumta procedurale, por të cilat mund të 

klasifikohen në tri grupe: Prezumimet procedurale lidhur me gjykatën, palët dhe 

objektin e kontestit. Prezumimet procedurale lidhur me gjykatën janë p. sh. juridiksioni 

i gjykatës, kompetenca e gjykatës. Kurse Prezumimet procedurale lidhur me palët janë: 

aftësia për të qenë palë, aftësia procedurale, përfaqësimi i rregullt ligjor ose me 

autorizim etj. Prezumimet procedurale lidhur me objektin e kontestit është p. sh. 

mosekzistimi i gjyqvarësisë. Legjitimimi real aktiv dhe pasiv është prezumim 

material.
1035

  

                                                           
1033

 Sigurisht se ligji nuk mundet me rregulluar dot shprehimisht edhe shkaqet për paraqitjen e propozimit 

për kthimin në gjendjen e mëparshme. Këtë detyrë duhet të ndërmerr praktika gjyqësore dhe doktrina 

juridike, natyrisht duke marrë në konsideratë edhe përvojat nga të drejtat komparative; shih lidhur me këtë 

sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 129 nr. 8 dhe 9. 
1034

 Tradicionalisht përdoret edhe nocioni “Pranueshmëria e padisë”, që ka të bëjë me faktin, se janë 

përmbushur prezumimet procedurale dhe se mund të vazhdohet mëtutje me procesin, nëse padia është edhe 

e themeltë apo e bazuar; Lidhur me prezumimet procedurale shih në mes të tjerëve: Faik Brestovci/Iset 

Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - procedura kontestimore (Prishtinë 2017), fq. 164 vv.  
1035

 Shih shprehimisht Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 263 nr. 1. Kjo 

është çështje me rëndësi të madhe praktike për shkak të faktit, se nëse padia hedhet poshtë si e palejueshme 

për shkak të mos plotësimit të ndonjë prezumimi procedural, çështja nuk konsiderohet “e gjykuar”, me 
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7. Padia dhe llojet e padive 

 

Padia është veprimi i parë procedural, me të cilin fillon procedura civile.
1036

 Pa padi 

nuk ka proces civil. Janë dy momente të rëndësishme, që kanë të bëjnë me paraqitjen e 

padisë në gjykatë. Ka të bëjë me momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë sipas nenit 

252 të LPK dhe momentit të dërgimit të kësaj padie te pala e paditur nga ana e gjykatës 

sipas dispozitës së nenit 262 të LPK. Doktrina e re juridike në Kosovë i dallon këto dy 

momente edhe në aspektin e emërtimit, edhe pse ligji nuk bën një dalim të tillë 

terminologjik. Momenti i parë i paraqitjes së padisë në gjykatë quhet gjyqvarësia, kurse 

momenti i dërgimit të padisë te pala e paditur quhet kontestvarësia. Dallimi
1037

 strikt i 

këtyre dy momenteve është i rëndësishëm për shkak të pasojave
1038

 të ndryshme 

procedurale dhe materiale të gjyqvarësisë dhe kontestvarësisë. Nocioni “padi” duhet të 

ndryshohet dhe të dallohet strikt me nocionin “kërkesëpadi”, edhe pse këto nocione në 

praktikë shumë shpesh përzihen. Padia është veprimi i parë procedural me shkrim i 

palës paditëse, kurse kërkesëpadia është pjesa kryesore e padisë, me të cilin pala 

paditëse e harton mendimin, se si do të duhej të dukej dispozitivi i vendimit të 

ardhshëm të gjykatës. Se sa duhet të jetë e individualizuar kjo padi, është çështje e 

diskutueshme. Pra, në teori dhe praktikë
1039

 është çështje diskutabile, nëse padia duhet 

të përmbajë edhe bazën ligjore të kërkesëpadisë. Duke u bazuar sidomos në dispozitat e 

nenit 253 të LPK mund të theksohet, se padia nuk duhet patjetër të ketë edhe bazën 

ligjore të kërkesës, edhe pse kjo është e dëshirueshme.  

Duke pasur për bazë kritere të ndryshme mund të bëhet klasifikimi
1040

 i shumtë i 

llojeve të padive. Por, duke marrë në konsideratë kriterin kryesor dhe atë të qëllimit të 

palës paditëse mund të bëhet dallimi në mes të padisë detyrimi (kondemnatore), 

vërtetimi dhe ndryshimi. Një dallim i tillë i llojeve të padive është i rëndësishëm edhe 

për shkak të pasojave të ndryshme procedurale. Varësisht nga lloji i padisë, nxjerrët 

edhe një vendim. Nëse paraqitet padia detyrimi, atëherë nxjerrët edhe një vendim 

detyrimi. Kjo është e rëndësishme për shkak të faktit, se vetëm vendimi detyrues 

(kondemnator), që nxjerret në bazë të padisë detyrimi ka cilësinë e një titulli 

përmbarimor dhe në bazë të këtij titulli mund të fillojë procedura përmbarimore. 

Natyrisht se nuk ceket emërtimi “padi detyrimi” dhe as “aktgjykim detyrimi”, por nga 

                                                                                                                                                    
konsekuencën se padia e tillë mund të paraqitet sërish. E kundërta është, nëse padia refuzohet si e 

pathemeltë ose e pabazuar. 
1036

 IGJK/USAID/EROL, Grup autorësh, Doracaku i gjyqtarëve për procedurën kontestimore, (2015 

Prishtinë), fq. 145. Edhe formularë praktikë lidhur me paditë e ndryshme, po aty, fq. 156 vv.  
1037

 Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 252 

nr. 5.  
1038

 Pak e çuditshme, që pikërisht trajtimet praktike të çështjeve procedurale nuk bëjnë këtë dallim 

thelbësor; Shih lidhur me këtë IGJK/USAID/EROL, Grup autorësh, Doracaku i gjyqtarëve për procedurën 

kontestimore, (2015 Prishtinë), fq. 152.  
1039

 Kaq e thjeshtë nuk është situata siç paraqitet në disa shqyrtime doktrinere nga aspekti praktik; shih 

lidhur me këtë: IGJK/USAID/EROL, Grup autorësh, Doracaku i gjyqtarëve për procedurën kontestimore, 

(2015 Prishtinë), fq. 146.  
1040

 Nocioni “padi”, që përdoret në të drejtën materiale ka të bëjë me kërkesën materiale juridike, e cila 

kërkesë buron nga një e drejtë subjektive e së drejtës materiale, p. sh., kërkesa për kthimin e sendeve 

konform dispozitave të nenit 93 të Ligjit për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore.  
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përmbajtja e padisë, respektivisht nga përmbajtja e aktgjykimit apo aktvendimit 

rezulton fakti, nëse kemi të bëjmë me një padi detyrimi, respektivisht me një vendim 

detyrimi. Padia detyrimi është në praktikë padia më e shpeshtë. Kjo padi nuk 

parashihet shprehimisht me ligj, por mundësia e paraqitjes së një padie bazohet në 

dispozitat e neneve 252, 253 të LPK. Me këtë padi mund të kërkohet përmbushja e një 

prestimi të caktuar, siç janë p. sh., pagimi i çmimit, kthimi i sendit etj. Kurse, me 

padinë vërtetimi mund të kërkohet vërtetimi i një raporti juridik, siç është p. sh. 

vërtetimi, se një person është pronar i një paluajtshmërie. Kjo padi parashihet 

shprehimisht me ligj (neni 253 i LPK) dhe për paraqitjen me rregull të kësaj padie 

nevojitet gjithmonë ekzistimi i interesit juridik, meqë te kjo padi nuk prezumohet 

ekzistimi i interesit juridik. Me padinë ndryshimi mund të kërkohet ndryshimi i një 

raporti juridik. Në mënyrë konsekuente, në bazë të një padie ndryshimi mund të 

nxjerret një aktgjykim ndryshimi, me të cilin ndryshohet një marrëdhënie juridike, p. 

sh., zgjidhja e martesës. Nga padia duhet të bëhet një diferencim me kundërpadinë. 

Kundërpadia është jo vetëm një mjet i mbrojtjes së palës së paditur, por është edhe 

mjet sulmi
1041

 në procedurën civile. Me paraqitjen e kundërpadisë, pala e paditur bëhet 

palë paditëse, kurse pala paditëse bëhet palë e paditur. Gjykata vendos në të njëjtën 

procedurë sipas padisë edhe për kundërpadinë, nëse ajo është e lejueshme. Për të qenë e 

lejueshme kundërpadia duhet të plotësohen disa kushte procedurale
1042

 sipas 

dispozitave të nenit 256 të LPK dhe atë, që e njëjta gjykatë sipas padisë duhet të jetë 

kompetente edhe për kundërpadinë dhe palët të jenë të njëjta si në padinë e paraqitur. 

Gjithashtu, kundërpadia mund të paraqitet deri në përfundim të seancës përgatitore. 

Kundërpadia mund të jetë konekse,
1043

 kompensuese apo edhe prejudiciale. 

 

8. Bashkimi i kërkesëpadive, Bashkëndërgjyqësia 

 

Zakonisht paraqitet padia nga një person kundër një personi të caktuar me një kërkesë. 

P. sh., personi A kërkon kundër personit B pagimin e çmimit. Megjithatë, ligji lejon 

edhe mundësinë, që në anën e palës paditëse të jenë më shumë persona, të cilët 

paraqesin një apo shumë kërkesa kundër një apo më shumë persona si palë të paditura. 

Këto bashkime të kërkesëpadive apo edhe të personave quhen bashkimi i 

kërkesëpadive (neni 255 i LPK) dhe bashkëndërgjyqësi (nenet 265 e në vazhdim të 

LPK). Nëse me një padi janë paraqitur disa kërkesa kemi të bëjmë me bashkimin e 

kërkesëpadive, p. sh. pala paditëse paraqet padi kundër palës paditëse për pagimin e 

shpërblimit të dëmit, për shkak të fitimit të humbur etj. Ky bashkim mund të jetë 

bashkim i kërkesëpadive në mënyrë kumulative, alternative dhe eventuale. Bashkimi i 

disa personave në anën e palës paditëse ose në anën e palës së paditur quhet 

                                                           
1041

 Shih lidhur me këtë sidomos Faik Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - 

procedura kontestimore (Prishtinë 2017), fq. 252.  
1042

 Vetëm nëse janë plotësuar kushtet apo prezumimet procedurale, kundërpadia mund të jetë e lejueshme 

apo e pranueshme; Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 

2012), neni 256 nr. 2.  
1043

 Ligji ka një gabim redaksional dhe i referohet “kodekse”: Shih lidhur me këtë dispozitën e nenit 256 

par. 1 nënpar. a) të LPK.  
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bashkëndërgjyqësi dhe kjo është e mundshme për shkak të sigurisë juridike
1044

 dhe 

ekonomizimit të gjykimit. Ekzistojnë bashkëndërgjyqësi të ndryshme, por që mund të 

klasifikohen në mënyra të ndryshme, p. sh. bashkëndërgjyqësi primare dhe e 

mëvonshme, bashkëndërgjyqësi materiale dhe formale, si dhe bashkëndërgjyqësia 

ligjore. Të gjithë këta bashkëndërgjyqës janë palë dhe vendimi vepron edhe kundër 

tyre. Nga bashkëndërgjyqësi duhet të bëhet dallimi me ndërhyrësin. Ndërhyrësi nuk 

është palë në proces, por është një pjesëmarrës i tretë, i cili dëshiron të hyjë në proces 

ose në anën e palës paditëse ose në anën e palës së paditur me qëllimin për të ndihmuar 

për fitimin e rastit (neni 271 i LPK). Ndërhyrja është e mundshme, vetëm nëse ky 

ndërhyrës argumenton interesin
1045

 juridik për të marrë pjesë në cilësinë e personit 

ndihmës. 

 

9. Zhvillimi i procedurës kontestimore 

 

Procedura kontestimore fillon me padi dhe përfundon zakonisht me një vendim të 

formës së prerë. Për të arritur te ky vendim i formës së prerë kalon një kohë, shpesh 

bukur gjatë. Gjatë gjithë kësaj procedure ndërmerren shumë veprime procedurale dhe 

ndodhin ngjarje të ndryshme. Por të gjitha këto mund të klasifikohen zakonisht në katër 

faza të mëdha dhe kryesore:
1046

 Faza përgatitore, faza e shqyrtimit kryesor, faza e tretë 

e vendosjes dhe faza sipas mjeteve të goditjes së vendimit. Me paraqitjen e padisë në 

gjykatë krijohet gjyqvarësia dhe gjykata merret me këtë padi sipas detyrës zyrtare. Ajo 

e shqyrton këtë padi, fillimisht nëse është e lejueshme duke i shqyrtuar të gjitha 

prezumimet procedurale. Nëse gjykata konstaton se padia i përmbush të gjitha 

prezumimet procedurale e dërgon këtë padi te pala e paditur (neni 394 i LPK). Pala a 

paditur duhet të përgjigjet në këtë padi brenda afatit prej 15 ditësh (neni 395 i LPK) 

dhe ajo paralajmërohet për pasojat procedurale juridike, nëse nuk përgjigjet në padinë e 

palës paditëse. Pas përgjigjes së padisë së paditur, gjykata vazhdon me zhvillimin e 

procedurës, zakonisht duke e caktuar seancën përgatitore (nenet 401, 402 të LPK). 

Palët thirren me letërthirrje për seancën, në të cilën shqyrtohen aspektet procedurale, 

sidomos për radhitjen e provave etj. Në seancën përgatitore nuk mund të merret 

parimisht vendim meritor. Përjashtimisht, në seancën përgatitore mund të nxjerrët 

aktgjykimi për shkak të pohimit, aktgjykimi për shkak të mungesës së palës së paditur, 

aktgjykimi refuzues nëse pala paditëse mungon. Në seancën përgatitore nuk 

                                                           
1044

 Nëse do të zhvilloheshin dy procese, por për të njëjtën bazë faktike, atëherë afërmendsh, se probaliteti të 

vendoset në mënyrë të diferencuar është tepër i madh. Dhe kjo situatë do të ndikonte direkt në sigurinë 

juridike si parakusht elementar për sundimin e ligjit dhe besimin në drejtësi. 
1045

 Nuk mjafton vetëm thjeshtë interesi ekonomik, por vetëm juridik. P. sh., rast tipik është ndërhyrja e 

nënqiramarrësit në një proces ndërmjet qiramarrësit dhe qiradhënësit; Shih lidhur me këtë dispozitat e 

neneve 603, 604 dhe 605 të LMD.  
1046

 Në praktikë mund të ndodhë shpesh, që procesi i filluar nuk kalon nëpër të gjitha këto faza, meqë 

procesi mund të përfundojë edhe më herët, bile edhe pa ndonjë vendim të gjykatës. Kjo për shkak të parimit 

të disponibilitetit, që pala paditëse mund të heq dorë nga kërkesëpadia apo edhe palët lidhin pajtim 

gjyqësor, me të cilin e përfundojnë procesin. Lidhur me zhvillimin “normal” dhe “të zakonshëm” të procesit 

kontestimor në katër fazat tipike shih sidomos Faik Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta 

procedurale civile - procedura kontestimore (Prishtinë 2017), fq. 227.  
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administrohen
1047

 asnjëherë provat, por mund të bisedohet për cilat prova dhe si do të 

administrohen ato prova në seancën për shqyrtimin kryesor. Pas përfundimit të seancës 

përgatitore konvokohet seanca për shqyrtimin kryesor (nenet 423 i LPK), e cila është 

edhe faza kryesore në një proces kontestimor. Në këtë seancë, palët i paraqesin edhe 

njëherë faktet dhe provat në mënyrë të thuktë, zakonisht edhe duke iu referuar 

shkresave të lëndës. E veçanta e kësaj seance është se në të bëhet administrimi i 

provave veç e veç. Pas përfundimit të seancës për shqyrtimit kryesor, gjykata nxjerrë 

ose zakonisht paralajmëron nxjerrjen e një vendimi brenda një afati të caktuar. 

 

10. Procedura provuese dhe të provuarit 

 

Siç u konstatua tanimë, administrimi i provave bëhet në seancën për shqyrtimin 

kryesor. Për të arritur te e vërteta, faktet e prezantuara nga ana e palëve do të duhej të 

provoheshin. Por, tërhiqet vëmendja, jo të gjitha faktet e prezantuara duhet të 

administrohen, siç janë ato fakte notore ose të njohura botërisht, p. sh., se ka ndodhur 

një vërshim i madh në një vend të caktuar. Lidhur me provat janë me rëndësi këto tri 

çështje themelore: objekti i provës, mjetet provuese dhe procesi i vërtetimit gjyqësor të 

provave. Objekt i të provuarit janë vetëm faktet relevante dhe ato fakte, që janë 

kontestuese në mes të palëve. Faktet e pakontestuara në mes të palëve dhe ato që janë 

botërisht të njohura
1048

 nuk i nënshtrohen fare procedurës së të provuarit. Mjete 

provuese janë të parapara shprehimisht me ligj, por jo edhe taksativisht. Kjo nënkupton 

se mjet provues mund të jetë çfarëdo burimi i informatës, me të cilin mund të provohet 

ndonjë fakt. Ligji rregullon shprehimisht dhe detalisht këto mjete provuese: Këqyrja në 

vendin e ngjarjes (nenet 326 e në vazhdim të LPK), shkresat (nenet 329 e në vazhdim 

të LPK), dëshmitarët (nenet 339 e në vazhdim të LPK), ekspertët (nenet 356 e në 

vazhdim të LPK), dëgjimi i palëve (nenet 373 e në vazhdim të LPK). Provat e 

administruara në seancën për shqyrtimin kryesor vlerësohen dhe çmohen ato veç e veç 

dhe në tërësi dhe atë sipas diskrecionit dhe bindjes së lirë të gjykatës. Edhe pse u 

theksua se administrimi i provave bëhet vetëm në seancën për shqyrtimin kryesor, në 

disa raste përjashtimore, prova mund të administrohet edhe ma herët dhe atë bile edhe 

para fillimit të procedurës kontestimore. Ky institut quhet sigurimi i provës ose 

paraprova (nenet 379 - 385 të LPK). Administrimi i një paraprovë është i mundshëm 

vetëm, nëse janë plotësuar këto kushte themelore: ekziston një kërkesë materiale 

juridike, ekziston rreziku i zhdukjes ose vështirësimit të marrjes së provës dhe duhet të 

ekzistojë natyrisht gjithmonë propozimi i palës për sigurimin e provës.
1049

 

                                                           
1047

 Kjo është edhe arsyeja kryesore, që nuk mund të nxjerrët vendim meritor, i cili vendim nxjerrët në bazë 

të fakteve të diskutuara dhe të provuara.  
1048

 Ndryshe quhen edhe faktet notore, për të cilat fakte secili ka dijeni, p. sh. dihet botërisht, nëse në një 

vend të caktuar në një kohë ka ndodhur ndonjë tërmet apo vërshim apo fatkeqësi tjetër natyrore. Kjo situatë 

vjen në shprehje zakonisht në rastet e kontesteve lidhur me kërkesat për shpërblimin e dëmit nga rasti i 

siguruar konform Ligjit për Sigurimet i viti 2015, si burim kryesor formal i të drejtës së sigurimit.  
1049

 Lidhur me këto prezumime dhe procedurën e paraprovës apo sigurimit të provës shih sidomos Faik 

Brestovci/Iset Morina/Rrustem Qehaja, E drejta procedurale civile - procedura kontestimore (Prishtinë 

2017), fq. 288 vv.  
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11. Përfundimi i procedurës kontestimore 

 

Procesi i filluar kontestimor duhet të përfundojë në një apo mënyrë tjetër. Nga 

përfundimi i procesit kontestimor duhet të dallohet ndalja e përkohshme e procedurës, 

e cila nuk përfundon, por vetëm ndalet përkohësisht dhe atë sipas vetë ligjit apo edhe 

me vendim të gjykatës (nenet 277 e në vazhdim të LPK). Procedura kontestimore 

mund të përfundojë me anë të veprimeve procedurale të palëve, me vendim të gjykatës 

dhe nëpërmjet ndonjë ngjarje relevante jashtë procedurale. Procesi kontestimor 

përfundon me anë të veprimeve disponibile
1050

 të palëve nëpërmjet tërheqjes së padisë, 

nëse pala deklaron se nuk dëshiron, që gjykata të vendos për çështjen e paraqitur me 

padi. Në rast të tillë, gjykata nxjerrë aktvendim, me të cilin konstatohet se padia është 

tërhequr (neni 261 i LPK). E veçanta e tërheqjes së padisë është se padia e tërhequr 

mund të paraqitet sërish, meqë padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur 

kurrë. Procedura kontestimore mund të përfundojë edhe me heqjen dorë nga 

kërkesëpadia, me të cilin pala heq dorë përfundimisht nga kërkesa e saj, që e ka 

paraqitur me padi. Në rastin e tillë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, gjykata nxjerrë 

aktgjykim dhe me këtë çështja bëhet e gjykuar (res iudicata) mepasojën, se një padi e 

tillë nuk mund të paraqitet sërish (neni 149 i LPK).
1051

 Procedura kontestimore mund të 

përfundojë edhe me pajtimin gjyqësor të palëve (nenet 411- 422 të LPK). Meqë me 

procesin kontestimor cenohen në masë të madhe edhe raportet sociale të subjekteve, 

është çështje e mirë, nëse subjektet i zgjedhin kontestet e tyre me kompromis dhe në 

mënyrë paqësore e me marrëveshje. Për këtë arsye, edhe vetë ligji kërkon nga gjykata, 

që ajo t’i inkurajojë palët, që ato të gjejnë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët 

(neni 411 i LPK). Nëse palët dëshirojnë që të zgjedhin kontestin e tyre në mënyrë 

paqësore, ato munden të bëjnë këtë me anë të tërheqjes së padisë dhe të lidhin 

marrëveshje jashtëgjyqësore apo të lidhin pajtim para gjykatës me anë të një pajtimi 

gjyqësor (nenet 411 e në vazhdim të LPK). Në rast të tillë, hartohet një procesverbal 

me të cilin palët lidhin pajtim gjyqësor, ku nënshkruhet nga ana e palëve dhe gjykatës. 

Formalisht nxjerrët një aktvendim të natyrës deklarative, me të cilin ceket se lidhet 

pajtim gjyqësor, i cili aktvendim ka efekt res iudicata, mepasojën, se e njëjta çështje 

nuk mund të jetë më objekt i një padie të re. Pajtimi gjyqësor nuk mund të lidhet 

kundër rregullave të rendit juridik, të parapara me nenin 3 par. 3 të LPK. Meqë me 

pajtimin gjyqësor përfundon procesi gjyqësor meritorisht, konsiderohet si i formës së 

prerë dhe nuk mund të goditet me mjete të rregullta të goditjes së vendimit. Pajtimi 

gjyqësor mund të sfidohet eventualisht vetëm me padinë për anulimin e pajtimit dhe atë 

vetëm për raste të parapara shprehimisht me nenin 418 të LPK.  

                                                           
1050

 Kjo në bazë të parimit të disponibilitetit si parim qendror dhe më i spikaturi në procedurën 

kontestimore, sipas të cilit parim, fillimi, zhvillimi dhe përfundimi i procedurës kontestimore varet, si 

rregull, nga vullneti i palës/palëve; Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar 

(GIZ Prishtinë 2012), neni 2 nr. 1 vv dhe neni 3 nr.1 vv.  
1051

 Dhe me këtë krijohet pasoja tipike juridike procedurale, që nuk mund të zhvillohet sërish një proces i ri 

gjyqësor civil, sepse do të binte ndesh me parimin fundamental në drejtësi dhe atë parimin ne bis in idem, i 

cili parim vlen edhe në procedurën penale. Lidhur me këtë parim në procedurën civile i referohemi sidomos 

veprës juridike Enver Hasani, Ne bis in idem në procedurën kontestimore (Prishtinë, Ribotim 2009). 
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Përkundër mundësive të shumta për përfundimin e procesit gjyqësor me anë të 

veprimeve disponibile të palëve, në praktikë përfundon zakonisht me anë të vendimit të 

gjykatës. Vendimi i gjykatës mund të jetë ose aktvendim ose aktgjykim. Me aktgjykim 

vendoset lidhur me çështjen kryesore, kurse me aktvendim vendoset për çështje të tjera 

jo kryesore. Në aspektin formal, aktgjykimi përbëhet nga tri pjesë, pjesa hyrëse, 

dispozitivi dhe arsyetimi. Përjashtimisht, me aktvendim vendoset për çështje meritore 

në procedurën sipas pengim-posedimit. Ekzistojnë lloje të ndryshme të aktgjykimeve, 

varësisht nga kriteret e ndryshme. Sipas përmbajtjes së vendimit dallojmë aktgjykimin 

detyrues (kondemnator), vërtetimi
1052

 dhe ndryshimi. Siç është treguar më lart, këto 

vendime nxjerrën varësisht nga lloji i padisë. Duke pasur në konsideratë raportin në 

mes të dispozitivit dhe aktgjykimit dallojmë aktgjykimin e plotë, të pjesshëm,
1053

 të 

ndërmjetshëm dhe plotësues. Nëse vendoset për të gjitha kërkesat e palës paditëse, 

atëherë kemi të bëjmë me aktgjykim të plotë, derisa kemi të bëjmë me aktgjykim të 

pjesshëm, nëse vendoset vetëm për disa kërkesa dhe jo për krejt. Një aktgjykim i tillë i 

pjesshëm është i pavarur dhe mund të goditet veçanërisht dhe mund të shërbejë si titull 

përmbarimor, për të filluar procedurën përmbarimore. Aktgjykimi i ndërmjetshëm nuk 

rregullohet me LPK, por njihet nga praktika dhe doktrina.
1054

 Me anë të tij vendoset 

vetëm lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë, por jo edhe për lartësinë e kërkesëpadisë. 

Një aktgjykim i tillë i ndërmjetshëm mund të nxjerret vetëm në rast se objekt i kontestit 

ka të bëjë me kërkesa në të holla ose në kërkesa në sende të zëvendësueshme. Legalisht 

parashihet i ashtuquajturi aktgjykimi në bazë të pohimit të palës së paditur (neni 148 i 

LPK). Një aktgjykim i tillë nxjerrët nga ana e gjykatës, nëse pala e paditur e pohon 

kërkesëpadinë e palës paditëse, p. sh. thotë, se i ka borxh palës paditëse, por nuk ka 

mundur të paguajë më herët. Megjithatë, gjykata nuk mund të nxjerrë aktgjykim sipas 

pohimit, nëse objekti i kontestit ka të bëjë me çështjet juridike lidhur me atësinë, 

amësinë, martesën etj. Në rast se pala e pala e paditur e injoron procesin gjyqësor duke 

mos marr pjesë aktive në proces, sidomos, nëse nuk përgjigjet në padinë e palës 

paditëse, atëherë gjykata mund të nxjerrë aktgjykim për shkak të mungesës ose edhe 

për shkak të mosbindjes (nenet 150, 151 të LPK). 

 

12. Procedura sipas mjeteve të goditjes së vendimit 

 

Secili vendim i nxjerrë në procedurën civile mund t’i nënshtrohet shqyrtimit të 

serishëm dhe atë në procedurën sipas mjeteve të goditjes së vendimit. Parimi i 

dyshkallshmërisë është parim fundamental dhe kategori kushtetuese (shih nenet 32, 22 

të KRK në lidhje me KEDNJ). LPK parasheh dhe rregullon gjerësisht dhe detalisht 

mjetet e goditjes së vendimit, duke i klasifikuar në mjetet e rregullta të goditjes së 

vendimit dhe mjetet e jashtëzakonshme të goditjes së vendimit. Quhen mjete të 

                                                           
1052

 Vendimi (aktgjykimi apo aktvendimi) vërtetimi nxjerrët në bazë të një padie vërtetimi sipas dispozitave 

të nenit 254 vv. të LPK.  
1053

 Aktgjykimi i plotë është i paraparë shprehimisht me dispozitat e nenit 147 i LPK. 
1054

 Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 2 nr. 1 

vv dhe neni 147 nr. 3 vv.  
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rregullta të goditjes së vendimit, sepse me këto mjete mund të goditen vendimet, të 

cilat ende nuk janë të formës së prerë. Se kur bëhen vendimet e formës së prerë, varet 

prej rasti në rast dhe sidomos ato bëhen të formës së prerë në gjykatën e shkallës së 

dytë. Në shkallë të parë bëhen vendimet, të formës së prerë, nëse pala nuk paraqet 

ankesë brenda afatit ligjor, nëse pala ankuese tërheq ankesën ose heq dorë nga e drejta 

e ankesës. Mjetet e rregullat të goditjes së vendimeve janë: ankesa kundër aktgjykimit, 

ankesa kundër aktvendimit, prapësimi apo kundërshtimi në procedurën sipas 

urdhërpagesës. Mjet kryesor i rregullt i goditjes së vendimit është ankesa
1055

 kundër 

aktgjykimit (nenet 176 e në vazhdim të LPK). Ankesa mund të paraqitet zakonisht 

brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit dhe është mjet suspenziv, 

(vendimi i ankimuar nuk mund të bëhet i formës së prerë) mjet i dyanshëm (ankesa i 

drejtohet edhe palës tjetër) dhe ka karakter devolutiv (lidhur me ankesën vendos në 

parim dhe zakonisht gjykata e shkallës më të lartë sesa gjykata, që ka vendosur lidhur 

me vendimin e ankimuar. Ankesa mund të paraqitet për shkaqe të shumta, por që mund 

të klasifikohen në tri grupe: për shkaqe të shkeljeve të dispozitave procedurale, për 

shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabuar të 

gjendjes materiale (neni 181 i LPK). Shkeljet e dispozitave procedurale mund të jenë të 

shumta, por që mund të klasifikohen në shkelje esenciale me rëndësi absolute dhe në 

shkelje esenciale me rëndësi relative. Quhen shkelje esenciale me rëndësi absolute 

(neni 182 par. 2 të LPK), sepse vendimi i ankimuar duhet gjithmonë të anulohet, nëse 

janë bërë shkelje të tilla në procedurë. Shkeljet e tilla janë të parapara shprehimisht dhe 

kanë karakter taksativ (neni 182 par. 2 i LPK). Shkeljet esenciale me rëndësi relative 

parashihen vetëm me një klauzolë të përgjithshme dhe quhen kështu, për shkak se 

vendimi i ankimuar nuk mund të anulohet gjithmonë, nëse është bërë ndonjë shkelje e 

tillë. Shumë më tepër, gjykata duhet të vlerësojë, nëse një shkelje e tillë me karakter 

relativ ka ndikuar ose ka mundur të ndikojë në nxjerrën e një vendimi të tillë (neni 181 

par. 1 i LPK). Ankesa paraqitet gjithmonë në gjykatën e shkallës së parë, që ka 

vendosur (neni 185 i LPK). Kjo gjykatë e shqyrton këtë ankesë dhe nëse konstaton se 

është e lejuar, e drejton këtë ankesë te pala tjetër, e cila mund të përgjigjet në ankesë 

brenda afatit prej shtatë ditësh. Pas kalimit të këtij afati, gjykata e dërgon ankesën me 

krejt dokumentacionin në gjykatën e shkallës së dytë për vendosje meritore. Gjykata e 

shkallës së dytë merret me ankesën dhe vendos lidhur me të në mënyrë meritore ose e 

kthen lëndën në rishqyrtim. Edhe për ankesën kundër aktvendimit vlejnë në parim 

rregullat e njëjta si në ankesën kundër aktgjykimit, edhepse me disa veçori (nenet 206 e 

në vazhdim të LPK).  

Mjetet e jashtëzakonshme të goditjes së vendimit janë revizioni, kërkesa për mbrojtjen 

e ligjshmërisë dhe propozimi për përsëritjen e procedurës. Quhen mjete të 

jashtëzakonshme të goditjes së vendimit për shkak të faktit, se me këto mjete mund të 

goditen vendimet e formës së prerë. Revizioni (nenet 211 e në vazhdim të LPK) është 

mjet i jashtëzakonshëm i goditjes së vendimit dhe mund të paraqitet kundër vendimeve 

të Gjykatës së Shkallës së Dytë, pra të Gjykatës së Apelit. Revizioni është mjet juridik i 

                                                           
1055

 Lidhur me ankesën si mjet i rregullt i goditjes së vendimit shih edhe Rrustem Qehaja, Ankesa kundër 

aktgjykimit në procedurën civile kontestimore, “Jeta juridike” nr. 1/2013, Tiranë 2013.  



Prof. Dr. Iset Morina 

 258 

goditjes së vendimit dhe i kufizuar, që nënkupton se nuk mund të paraqitet për çfarëdo 

shkaku të caktuar dhe nuk mund të paraqitet në parim, në rastet, kur vlera e objektit të 

kontestit nuk kalon shumën prej 3, 000. 00 euro, përveçse kemi të bëjmë me konteste të 

tjera të ushqimit ligjor, kontestet nga marrëdhënia e punës etj. (neni 211 i LPK). 

Revizioni mund të paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh pas marrjes së vendimit dhe 

lidhur me të vendos Gjykata Supreme e Kosovës. Si mjet i jashtëzakonshëm i goditjes 

së vendimit është edhe Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë (nenet 245 e në vazhdim 

të LPK), e cila mund të paraqitet vetëm nga ana e Prokurorisë së Shtetit sipas detyrës 

zyrtare ose me iniciativën e palës në afatin prej tre muajsh nga dita e marrjes së 

vendimit. Ky mjet i jashtëzakonshëm i goditjes së vendimit mund të paraqitet për disa 

shkaqe të parapara shprehimisht me ligj (neni 247 i LPK) dhe për të ka dyshime të 

forta kushtetuese, por që ka mbetur në legjislacion.
1056

 Mjet tjetër i jashtëzakonshëm i 

goditjes së vendimit është edhe Propozimi për përsëritjen e procedurës (nenet 232 e në 

vazhdim të LPK), i cili mund të paraqitet për shumë shkaqe të parapara, por të cilat 

mund të klasifikohen në tri grupe: shkeljet më të rënda
1057

 të dispozitave procedurale, 

veprat penale të pjesëmarrësve në procedurë, të cilët kanë mundur në përmbajtjen e 

vendimit dhe nëse përfundimit të procesit janë shfaqur prova dhe faktet të reja, për të 

cilat nuk ka pasuri njohuri. 

 

13. Procedurat e posaçme kontestimore 

 

Për shkak të parimit të barazisë së palëve dhe parimit të kushtetutshmërisë, secili 

proces civil gjyqësor duhet të zhvillohet në bazë të rregullave të njëjta. Nuk mund të 

ketë rregulla të ndryshme për procese të ndryshme civile. Megjithatë kjo vlen në parim 

dhe si rregull, meqë në disa raste ligjvënësi ka paraparë, që për ndonjë proces të 

caktuar vlejnë disa rregulla të veçanta. Ky diferencim bëhet për shkaqe të ndryshme 

dhe për to ekzistojnë justifikime të duhura normative. Karakteristikë e tyre e këtyre 

procedurave të veçanta kontestimore është fakti, se në to vlejnë disa rregulla të veçanta, 

të cilat rregulla nuk vlejnë për proces te tjera, p. sh. përjashtimi i publikut nga seanca, 

dominimi i procesit sipas parimit të hetimit dhe jo të hetimit etj. Procedura të tilla të 

veçanta kontestimore janë proceset në kontestet martesore dhe familjare, për të cilat 

parashihen rregullat të veçanta dhe atë sipas Ligjit të Familjes (shih sidomos nenet 

352). Procedurë e veçantë kontestimore është edhe procedura në kontestet nga 

marrëdhënia e punës (nenet 474 e në vazhdim të LPK), procedura në kontestet për 

shkak të pengim-posedimit, procedura në kontestet tregtare (nenet 505 e në vazhdim të 

                                                           
1056

 Kjo për shkak të faktit të thjeshtë, sepse këtë mjet juridik mund të paraqes vetëm Prokuroria e shtetit me 

iniciativën e vet apo edhe me iniciativën e palës; Shih lidhur me këtë dispozitat e nenit 245 të LPK.  
1057

 Shkelje “më të rënda” mendohet në shkelje “esenciale” apo thelbësore”, të cilat mund të bëhen nga ana 

e gjykatës gjatë zhvillimit të procedurës civile. Ky cilësim bëhet për të mënjanuar mundësinë e 

keqpërdorimit të drejtave procedurale, që palët të kenë mundësi të ankohen edhe lidhur me shkelje të 

natyrës banale. Keqpërdorimi i të drejtave procedurale është paraparë shprehimisht me dispozitat e nenit 10 

të LPK.  
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LPK), procedura në kontestet me vlerë të vogël (nenet 484 e në vazhdim të LPK), 

procedura e arbitrazhit
1058

 (lex specialis vlen Ligji për Arbitrazhin).  

 

III. Procedura e përmbarimit 

 

1. Hyrje në të drejtën e procedurës së përmbarimit 

 

Se tërë e drejta e Kosovës ndodhet edhe mëtutje në një proces të reformimit të 

përgjithshëm, është më se e qartë dhe atë në secilën fushë. Reformimi apo edhe 

ndërtimi i një sistemi të ri në shumë segmente të së drejtës është në lëvizje dhe 

natyrisht edhe në të drejtën e procedurës së përmbarimit. LPP i ri
 
si burim kryesor 

formal i të drejtës së procedurës së përmbarimit ka ofruar, siç u cek edhe deri më tani, 

një ndryshim rrënjësor në procedurën e përmbarimit dhe atë, që nga fillimi i procedurës 

së përmbarimit, vazhdimin dhe përfundimin e saj. Me dispozitën e nenit 402 të LPP 

ishte paraparë shprehimisht se dispozitat e neneve 323 deri 396 të LPP hyjnë në fuqi 

dhe aplikohen pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në gazetën zyrtare, për dallim 

nga dispozitat e tjera, të cilat kanë hyrë në fuqi më datë 01.01.2014. Në datën e hyrjes 

në fuqi, shfuqizohet Ligji për procedurën përmbarimore i miratuar në vitin 2008, me 

numër 03/L-008 dhe Ligji për procedurën përmbarimore “Gazeta zyrtare e RSFJ-së", 

nr. 20/1978.  

Ky Ligj ofron edhe rregulla të ndryshme për hyrjen në fuqi të tij, organin përmbarimor, 

sidomos statusin dhe detyrat e përmbaruesit privat, kompetencat e gjykatës shtetërore, 

cilësinë e dokumentit përmbarimor me disa ndryshime thelbësore kundrejt sistemit të 

mëparshëm, dhe metodave apo mjeteve të ndryshme të përmbarimit, varësisht nëse 

kemi të bëjmë me kërkesa, që konsistojnë në të holla apo kërkesa, që konsistojnë në jo 

në të holla. 

 

2. Aspektet kryesore të reformës në procedurën e përmbarimit 

 

Tanimë është konstatuar, jo vetëm njëherë, se përmbaruesi privat është “privat” vetëm 

për shkak të një fakti të thjeshtë, se ai vepron në mënyrë “të pavarur” dhe nuk është 

“nëpunës publik” apo “shërbyes civil” dhe me këtë jetesën e sigurojnë nga të ardhurat e 

fituara nga marrja e taksave në bazë të Udhëzimit Administrativ, të cilat taksa bëhen të 

realizueshme në procedurën e përmbarimit. Për këtë shkak dhe vetëm për këtë, ky 

përmbarues “privat” është “privat”. Nga kjo rezulton, se përmbaruesit privatë janë 

organe përmbaruese, të legjitimuara dhe autorizuara nga shteti me ligj të veçantë, për të 

zhvilluar procedurën përmbarimore. Nga kjo rezulton, se shteti nuk ka hequr dorë 

tërësisht nga monopoli për zhvillimin e procedurës së përmbarimit, por vetëm ka 

                                                           
1058

 Procedura e arbitrazhit është procedurë e posaçme kontestimore, e cila zhvillohet para Tribunalit të 

Arbitrazhit, të themeluar zakonisht në organizma tregtarë, siç është rasti në Kosovë, ku në Odën Ekonomike 

të Kosovës dhe Odën Ekonomike Amerikane janë themeluar Arbitrazhe institucionale, pranë të cilave mund 

të zhvillohet procesi kontestimor; Lidhur me këtë proces i referohemi shprehimisht veprës juridike në 

gjuhën shqipe Iset Morina, Arbtitrazhi dhe procedura e arbitrazhit (Prishtinë 2015).  
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legjitimuar një subjekt tjetër për të kryer këtë veprimtari dhe atë duke caktuar kornizat 

e veprimit në mënyrë strikte. Kjo për shkak të faktit të thjeshtë, se këta përmbarues 

privatë kryejnë veprime publike.
1059

 Kështu është përcaktuar shprehimisht me nenin 

323 par. 1 të LPP, se përmbaruesi privat kryen dhe ndërmerr autorizime publike dhe se 

për kryerjen e këtyre detyrave publike ai emërohet me akt të veçantë nga Ministri i 

Drejtësisë. Kompetencat dhe detyrat e përmbaruesit privat janë të përcaktuar me 

dispozitat e nenit 323 par. 2 në lidhje me nenin 341 të LPP, ku duhet të kihet parasysh, 

se këto rregulla nuk kanë karakter numerus clausus, meqë mund të vijnë në shprehje 

edhe detyra të tjera, nëse nuk janë rezervuar ekskluzivisht për gjykatën shtetërore (neni 

5 par. 6 i LPP). Dhe detyrat dhe kompetencat e përmbaruesit në bazë të nenit 341 të 

LPP. Gjithashtu, LPP i ri ka paraparë edhe disa akte të tjera juridike, të cilat kanë 

cilësinë e një dokumenti përmbarimor, të cilat më herët nuk kanë qenë paraparë, si p. 

sh., kontrata e hipotekës, Urdhri përmbarimor evropian (neni 22 i LPP) etj.  

 

3. Organi përmbarimor 

 

Një ndër risitë më “revolucionare” të LPP të ri është padyshim, reformimi i organit 

përmbarimor. Derisa me LPP të vjetër dhe pararendës, organ kryesor i vetëm në 

procedurën e përmbarimit ishte Gjykata dhe atë në fillim kryesisht Gjykata komunale 

dhe më vonë Gjykata Themelore, tanimë me LPP e ri, organ përmbarimor është jo 

vetëm Gjykata shtetërore, por edhe Përmbaruesi privat (neni 1 par. 9 i LPP). Për më 

tepër, organ kryesor në procedurën përmbarimore nuk është Gjykata shtetërore, por 

Përmbaruesi privat. Kjo vërehet sidomos me dispozitat e neneve 3 dhe 5 të LPP. 

Kështu me dispozitën e nenit 3 par. 1 të LPP është paraparë shprehimisht se procedura 

e përmbarimit zhvillohet si rregull dhe në parim nga ana e përmbaruesit privat dhe 

vetëm përjashtimisht nga ana e Gjykatës shtetërore. Prandaj, si rregull është se 

kreditori, që ka siguruar një titull përmbarimor në procedurën e njohjes i drejtohet ose 

duhet t’i drejtohet në parim dhe gati gjithmonë përmbaruesit privat. Vetëm në raste 

përjashtimore, kreditori duhet të drejtohet në Gjykatën shtetërore, pra në Gjykatën 

Themelore për të kërkuar zhvillimin e procedurës së përmbarimit, vetëm për ato 

çështje,
1060

 për të cilat gjykata shtetërore ka ekskluzivitet edhe në zhvillimin e 

procedurës së përmbarimit dhe për to do të diskutohet në ndarjen menjëherë në 

vazhdim. 

 

4. Kompetenca e Gjykatës 

 

Më parë u trajtua dhe u konstatua se procedura e përmbarimit sipas LPP zhvillohet në 

parim dhe si rregull vetëm tek përmbaruesi privat dhe vetëm përjashtimisht kjo 

                                                           
1059

 Për të mënjanuar këto keqkuptime është menduar, që të hiqet fjala “..privat”, por që kjo nuk është arritur 

as me Ligjin e ri për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 të për procedurën përmbarimore, datë 

11.05. 2017.  
1060

 Me dispozitat e nenit 5 par. 6 të LPP është paraparë shprehimisht, se gjykata shtetërore është organ 

përmbarimor në shkallë të parë në çështjet nga marrëdhënia e punës dhe çështjet juridike familjare dhe 

martesore.  
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procedurë zhvillohet në gjykatë (neni 3 par. 1 i LPP). Dhe nëse për një çështje është 

kompetente gjykata, atëherë procedura e përmbarimit për atë çështje nuk mund të 

zhvillohet nga ana e përmbaruesit privat. Kjo për shkak të faktit se për disa çështje, 

kompetenca e gjykatës në procedurën e përmbarimit është ekskluzive dhe si e tillë nuk 

mund të ndryshohet as me propozimin e kreditorit. E njëjta vlen edhe për marrëveshjen 

e palëve, me konsekuencë se gjykata mbetet kompetente për ato çështje të përcaktuara 

me ligj, edhe nëse palët kanë lidhur marrëveshje për krijimin e kompetencës së 

përmbaruesit privat. Një marrëveshje e tillë për krijimin e kompetencës së 

përmbaruesit, për një çështje, për të cilën është kompetente gjykata, është marrëveshje 

e pavlefshme dhe atë absolutisht e pavlefshme. Me LPP janë paraparë disa çështje, për 

të cilat gjykata ka kompetencë ekskluzive. Për këto çështje do të diskutohet në 

paragrafët pasues.  

Kështu me dispozitën e nenit 3 par. 1 në lidhje me dispozitat e nenit 5 par. 6 është 

përcaktuar shprehimisht, se gjykata është kompetente për të zhvilluar procedurën e 

përmbarimit lidhur me çështjet:  

 Me të gjitha çështjet, që kanë të bëjnë me të drejtën familjare; dhe 

 Me kthimin e punëtorëve dhe shërbyesve civilë në punë dhe kompensimet e 

tjera.  

 

Siç u cek edhe më herët, kompetenca e gjykatës lidhur me këto çështje është ekskluzive 

dhe nuk mund të delegohet ose bartet tek përmbaruesi privat. Si rregull do të duhej të 

ishte në interpretimin e dispozitave të nenit 5 par. 6 të LPP, se këto norma i 

nënshtrohen një interpretimi ekstensiv dhe shumë të gjerë. Më konkretisht, çfarëdo 

çështje në procedurën përmbarimore, që buron direkt ose indirekt nga e drejta familjare 

dhe e punës duhet të zhvillohet në gjykatë. Kështu, të gjitha çështjet, që kanë të bëjnë 

me të drejtën familjare dhe që janë objekt në procedurën e përmbarimit duhet të 

zgjidhen dhe zhvillohen në gjykatë, zakonisht në gjykatën themelore. Gjykata është 

kompetente për të zhvilluar procedurën e përmbarimit, nëse objekt shqyrtimi është 

çështja e ushqimit ose alimentacionit, ruajtjes dhe edukimit të fëmijës, ndarjen e 

pasurisë së ish-bashkëshortëve, administrimi i pasurisë në mes të anëtarëve të familjes. 

Në rast, se një pjesë e një çështje do të duhej të përmbarohej prej përmbaruesit dhe 

pjesa tjetër e çështjes prej gjykatës, atëherë kompetent për zhvillimin e procedurës së 

përmbarimit për këtë çështje është gjykata. Natyrisht se i nevojshëm është një lidhje 

shkakësore në mes të objektit dhe çështjes. Kjo nënkupton, se përmbaruesi privat dhe 

jo gjykata është kompetente për një çështje, e cila më herët ka qenë çështje familjare 

dhe tani nuk ka të bëjë më me të drejtën familjare. Por, gjykata është kompetente për 

zhvillimin e procedurës së përmbarimit, nëse një çështje tanimë ka të bëjë me të drejtën 

familjare, edhepse më herët ka qenë çështje jashtë domenit të së drejtës familjare. 

Gjykata është kompetente gjithmonë dhe pa përjashtim për zhvillimin e procedurës 

sipas mjeteve të goditjes së vendimeve (nenet 3, 5 dhe 70 të LPP). Gjykata shtetërore 

është kompetente për të zhvilluar procedurën e përmbarimit sipas mjeteve të goditjes së 

vendimit, edhe atëherë kur organ përmbarues ka qenë Gjykata edhe atëherë kur organ 

përmbarues ka qenë përmbaruesi privat. 



Prof. Dr. Iset Morina 

 262 

5. Parimet bazë në procedurën përmbarimore  

 

Meqë procedura përmbarimore është një procedurë civile, atëherë edhe në këtë proces 

vlejnë rregullat e përgjithshme, në formë të parimeve. Me këto parime nënkuptohen 

kornizat bazë apo rregullat themelore, me të cilat sigurohet një proces fer dhe i rregullt 

në kuptimin e një procesi sipas nenit 6 të KEDNJ. Respektimi strikt i këtyre rregullave 

është një detyrim kushtetues, me konsekuencën se cenimi i ndonjë rregulle 

fundamentale në procedurën përmbarimore do të përbënte një shkak për inicimin e një 

procesi para Gjykatës Kushtetuese. Këto rregulla të përgjithshme parashihen ose direkt 

me ligj ose ato mishërohen në mënyrë eksplicite apo edhe implicite në akte më të larta 

juridike, siç janë Kushtetuta apo në Konventat ndërkombëtare, që direkt vlejnë në 

Kosovë dhe kanë rang kushtetues (neni 22 i LPP).  

Krahas parimeve të përgjithshme, që mund të vlejnë në procedurën përmbarimore, 

ekzistojnë disa rregulla të veçanta, që vlejnë kryesisht dhe veçanërisht vetëm në 

procedurën përmbarimore. Si të tilla parime janë:
1061

  

 Parimi i legalitetit rigoroz formal; 

 Parimi i mbrojtjes së debitorit; 

 Parimi i prioritetit (parimisht); 

 Parimi i efikasitetit (neni 6: urgjenca): Neni 3 

 

Duke u bazuar në parimin e legalitetit rigoroz formal, organi përmbarimor nuk 

lëshohet fare në shqyrtimin e ligjshmërisë materiale të titullit përmbarimor. Kjo 

nënkupton se organi përmbarimor (përmbaruesi privat ose gjykata) nuk mund dhe nuk 

guxon të merret me faktin, nëse titulli përmbarimor, që i është bashkëngjitë propozimit 

për përmbarim, është apo nuk është i drejtë dhe objektiv. Kjo është e kuptueshme meqë 

vendimi i formës së prerë është një çështje e gjykuar (res iudicata) dhe si i tillë nuk 

mund të jetë objekt i shqyrtimit të serishëm në një proces gjyqësor apo jashtëgjyqësor 

(ne bis in idem). Më konkretisht, organi përmbarimor merret me propozimin për 

përmbarim dhe nëse atij propozimit i është bashkëngjitur një titull përmbarimor, i 

nxjerrë në procedurë të rregullt dhe që i ka elementet e një vendimi të rregullt. Organi 

përmbarimor, në këtë sens, sigurohet se titulli përmbarimor është akt juridik i nxjerrë 

nga një organ i legjitimuar (gjykata, arbitrazhi etj.) dhe se nuk ka dyshime në 

vërtetësinë e atij akti. Pra, organi përmbarimor shqyrton vetëm faktin, nëse titulli 

përmbarimor i plotëson kriteret formale të qenurit një akt juridik, i cili është i 

përshtatshëm për përmbarimin. 

Në procedurën e përmbarimit vlen edhe parimi i mbrojtjes së debitorit, me të cilin 

dëshirohet të mbahet një lloj balanci me parimin tjetër të kundërt dhe atë të parimit të 

realizimit të kërkesave të kreditorit. Më konkretisht, detyrë parësore e procedurës së 

përmbarimit është dhe do të duhej të ishte realizimi faktik i kërkesave të kreditorit 

kundër debitorit. Prandaj, shteti ka për detyrë të mbrojë si interesin e kreditorit, i cili ka 

                                                           
1061

 Në sensin e parimeve bazë në procedurën përmbarimore nuk ka ndonjë dallim substancial në mes të 

drejtës së deritanishme dhe Ligjit të ri për Procedurën përmbarimore. Prandaj, lidhur me këto parime iu 

referohemi sidomos Faik Brestovci, E drejta procedurale civile II, (Prishtinë 2004), fq. 169 vv.  
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interes për të realizuar kërkesën e tij, poashtu shteti ka për detyrë të mbrojë interesin e 

debitorit për ruajtjen e dinjitetit të tij. Mbrojtja e dinjitetit të debitorit në procedurën 

përmbarimore parashihet shprehimisht dhe atë me dispozitat e neneve 9 dhe 85 të LPP 

me synimin kryesor në mbrojtjen e personalitetit të debitorit dhe anëtarëve të familjes 

dhe sigurimin e minimumit ekzistencial për debitorin dhe anëtarët e familjes. Me nenin 

9 të LPP detyrohet organi përmbarimor, që në procedurën e zbatimit të vendimit 

përmbarimor të veprojë me kujdes dhe respekt të lartë ndaj debitorëve dhe anëtarëve të 

tij dhe procesi i ekzekutimit faktik të kryhet me sa më pak dëme ndaj debitorit dhe 

familjes së tij. Në procedurën e përmbarimit vlen edhe parimi i efikasitetit dhe 

urgjencës sipas dispozitave të neneve 3 dhe 6 të LPP, me konsekuencën se procedura e 

përmbarimit do të duhej të zhvillohej me shpejtësi, edhepse në praktikë shpesh kjo nuk 

funksionon sidomos për shkak të faktit të stërzgjatje së procedurës sipas mjeteve të 

goditjes së vendimeve. Në procedurën e përmbarimit vlen gjithashtu edhe i 

ashtuquajturi parimi i “prioritetit kohor”, sipas të cilit parim, kreditori i parë i 

regjistruar realizon edhe i pari kërkesën në tërësi, pavarësisht faktit, nëse mbetet diçka 

tjetër nga pasuria e debitorit për kreditorët e tjerë eventual në pritje sipas radhës. 

 

6. Dokumenti përmbarimor dhe dokumenti i besueshëm 

 

Më lart është theksuar se, procedura e përmbarimit mund të kryhet vetëm në bazë të një 

titulli, i cili titull fitohet ose në procedurën kontestimore ose edhe në atë 

jokontestimore. Procedura e përmbarimit mund të fillojë edhe në bazë të një të 

ashtuquajturi dokument i besueshëm. Për shkak të pasojave të ndryshme procedurale 

dhe sidomos për shkak të procedurës sipas mjeteve të goditjes së vendimit është i 

nevojshëm një diferencim
1062

 në faktin, nëse procedura përmbarimore ka filluar në bazë 

të një titulli përmbarimor apo një dokumenti të besueshëm (Nenet 74 dhe 78 të LPP). 

Titulli përmbarimor është një akt juridik dhe si i tillë përmban një pretendim të 

konstatuar, zakonisht një vendim të gjykatës. Ky akt juridik, pra titulli përmbarimor 

duhet të përmbajë disa të dhëna (neni 27 i LPP). Kështu, ky titull përmban të dhënat 

lidhur me kreditorin, debitorin, objektin dhe vëllimin e pretendimit të konstatuar, afatin 

e fundit për përmbushjen vullnetare si dhe metodat apo mjetet për realizimin e kërkesës 

(neni 17 i LPP në lidhje me dispozitat e neneve 99 e në vazhdim të LPP). Këto mjete 

apo metoda janë në fakt procedura të veçanta për realizimin faktik të kërkesës së 

konstatuar në procedurën kontestimore ose jokontestimore. Titulli kryesor 

përmbarimor është padyshim aktgjykimi (nenet 21 dhe 22 të LPP). Aktgjykim në 

kuptim të procedurës përmbarimore nënkupton secilin aktgjykim apo aktvendim 

kondemnator të nxjerrë në procedurën kontestimore para gjykatës shtetërore apo 

arbitrazhit dhe atë në procedurën kontestimore apo edhe jokontestimore. Titull 

përmbarimor është edhe pajtimi gjyqësor, i cili pajtim është lidhur para gjykatës apo 

arbitrazhit (nenet 21 dhe 22 të LPP). Cilësinë e një titulli përmbarimor e ka edhe 

                                                           
1062

 Ligji nuk është konsekuent në terminologjinë juridike edhe lidhur me këtë nocion; shih dispozitat e 

neneve 21 vv të LPP. Për mendimin tim, si nocion i përgjithshëm do të duhej të vlente “titull përmbarimor” 

dhe atë edhe për dokumentin përmbarimor edhe për dokumentin e besueshëm. 
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aktvendimi i organeve administrative (neni 21, 22 par. 1 nënpar. 2 i LPP). Cilësinë e 

një akti juridik në kuptimin e titullit përmbarimor e ka edhe vendimi dhe pajtimi i një 

gjykate apo arbitrazhi të një vendi tjetër, me kushtin që këto akte juridike janë njohur 

dhe pranuar nga gjykatat e rregullta të Kosovës (neni 21, 21 par. 2 nënpar. 5 i LPP). 

Me LPP të ri, parashihet për herë të parë si titull përmbarimor edhe dokumenti noterial 

dhe kontrata e hipotekës (neni 199 i Ligjit për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në 

lidhje me dispozitat e nenit 22 par. 1 nënpar. 4 i LPP). Risi në LPP të ri sa i përket 

titullit përmbarimor është edhe fakti, se si titull përmbarimor parashihet edhe titulli 

përmbarimor evropian
1063

 (Direktiva e Unionit Evropian, Nr. 805/2004, hyrë në fuqi 

më 21.10.2005), edhepse Kosova ende nuk është anëtar i Unionit Evropian. Tanimë, 

dokument përmbarimor konsiderohet edhe dokumenti i pengu, i regjistruar në 

Regjistrin e pengut.
1064

 

 

7. Dokumentet e besueshme si titull përmbarimor 

 

E drejta e procedurës së përmbarimit njeh si titull përmbarimor edhe të ashtuquajturin 

dokumentin e besueshëm. Ky akt juridik luan rol të madh në praktikë dhe rrjedhimisht 

edhe në doktrinë si dhe në praktikën gjyqësore. Edhepse me dyshime të forta juridike, 

në praktikë shumë shpesh fillon procedura e përmbarimit në bazë të një dokumenti të 

besueshëm si titull përmbarimor. Këto dokumente të besueshme janë të definuara në 

aspektin ligjor dhe atë si në Ligjin për procedurën kontestimore ashtu edhe në Ligjin e 

procedurës përmbarimore. Me dispozitat e neneve 494 deri 504 të LPK rregullohet 

detalisht dhe shumë gjerësisht e ashtuquajtura procedura e përmbarimit sipas 

urdhërpagesës apo procedura mandatare. Kjo procedurë është një procedurë sumare 

dhe e shpejtë dhe e cila zhvillohet pa seancë për shqyrtim verbal dhe vendoset vetëm 

në bazë të dokumenteve të paraqitura, pra në bazë të dokumentit të besueshëm (neni 

493 i LPK). Një dokument i besueshëm është një dokument publik, një dokument 

privat i vërtetuar, një kambial, një çek si dhe regjistrat afarist të vërtetuar. Dokumente 

të besueshme në kuptim të ligjit janë edhe të ashtuquajturat ekstraktet e regjistrave 

afarist për pagimin e shpenzimeve komunale lidhur me përkujdesjen e ujit, elektricitetit 

dhe transportin e mbeturinave si dhe dokumentet, që mund të trajtohen si dokumente të 

besueshme (nenet 21, 29 të LPP në lidhje me nenin 493 i LPP). Përkundër këtij 

rregullimi të kënaqshëm të kësaj procedure me anë të ligjit, në praktikë gati kurrë nuk 

zhvillohet për shkak të mungesës së interesit juridik (nenet 21 dhe 29 të LPP), meqë 

dispozitat e neneve 21 dhe 29 të LPP e njohin dokumentin e besueshëm si titull 

përmbarimor. 

 

                                                           
1063

 Shih dispozitën e nenit 22 par. 1 nënpar. 8 i LPP.  
1064

 Kjo është risi dhe atë e paraparë shprehimisht tek me Ligjin e ri për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 

nr. 04/L-139 të për procedurën përmbarimore, datë 11.05. 2017. 
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8. Fillimi dhe zhvillimi i procedurës së përmbarimit 

 

Edhe në procedurën e përmbarimit vlen si rregull fundamental parimi i disponibilitetit, 

sipas të cilit parim procedura fillon dhe zhvillohet sipas kërkesës së kreditorit. Kërkesa 

e kreditorit për fillimin dhe zhvillimin e procedurës së përmbarimit quhet propozim 

dhe si i tillë është edhe veprimi i parë procedural në procedurën e përmbarimit. Ky 

propozim është një parashtresë dhe duhet të përmbajë të gjitha të dhënat, që duhet t’i 

ketë një parashtresë dhe këtij propozimi duhet t’i bashkëngjitet titulli përmbarimor ose 

dokumenti i besueshëm. Pa propozim dhe dokument përmbarimor të bashkëngjitur nuk 

mund të ketë proces përmbarimor. Dokumenti përmbarimor duhet të jetë pajisur me 

klauzolën e përmbarueshmërisë, e cila klauzolë jepet në gjykatën e shkallës së parë 

(neni 37 i LPP).  

 

9. Procedura sipas mjeteve të goditjes së vendimit dhe mjeteve të tjera juridike në 

procedurën e përmbarimit 

 

Në procedurën e përmbarimit “veprohet”, derisa në procedurën e njohjes (kontestimore, 

jokontestimore) “diskutohet”.
1065

 Nga ky shpjegim i thjeshtë dhe real rezultojnë edhe 

konsekuencat ligjore edhe lidhur me procedurën sipas mjeteve të goditjes së vendimeve 

në procedurën përmbarimore. Në procedurën përmbarimore vlejnë rregulla të ndryshme 

dhe të shumta lidhur me mjetet e goditjes së vendimit dhe mjetet juridike të palëve në 

procedurën përmbarimore. Si mjete të rregullta të goditjes së vendimit janë prapësimi dhe 

ankesa. Prapësimi është mjeti kryesor i goditjes së vendimit në procedurën e 

përmbarimit, që mund ta paraqes debitori (nenet 5 V, 67, 69-75 të LPP). Prapësimi mund 

të paraqitet brenda afatit prej shtatë ditësh nga arritja e aktvendimit, me të cilin aprovohet 

apo lejohet propozimi i kreditorit për përmbarim. Lidhur me këtë prapësim vendos 

gjithmonë Gjykata e shkallës së parë, pavarësisht nëse aktvendimi është lejuar nga 

gjykata apo përmbaruesi si organ përmbarimor.
1066

 Prapësimi mund të paraqitet për 

shkaqe të parapara shprehimisht dhe taksativisht (neni 71 i LPP) dhe për këtë vendoset 

zakonisht jashtë seancës gjyqësore. Prapësimin mund të paraqes edhe personi i tretë, nëse 

pretendon se gjatë zbatimit të përmbarimit i cenohet ndonjë e drejtë civile e tij (nenet 75, 

76 të LPP). Personi i tretë ka të drejtë ka të drejtë të kërkojë edhe përjashtimin e një 

objekti nga përmbarimi (neni 88 par. 3 i LPP).
1067

 Mjet tjetër i goditjes së vendimit është 

edhe ankesa, e cila mund të paraqitet kundër aktvendimit lidhur me prapësimin e 

                                                           
1065

 Por, kjo nuk mund të nënkuptohet se në procedurën e përmbarimit nuk ka veprime të ndryshme 

procedurale në formën e “diskutimit”. Kjo shihet më së miri në faktin, se faza e parë e procedurës së 

përmbarimit zhvillohet kryesisht pa u ndërmarrë veprime konkrete, pra në fazën e vendosjes lidhur me 

pranimin apo refuzimin e propozimit për përmbarim; Shih lidhur me këtë dispozitat e neneve 38 vv të LPP.  
1066

 Në këtë sens nuk ka ndonjë dallim nga e drejta e mëhershme; Shih lidhur me paraqitjen e prapësimit si 

mjet i rregullt i goditjes së vendimit në procedurën përmbarimore Faik Brestovci, E drejta procedurale 

civile II, (Prishtinë 2004), fq. 186 vv.  
1067

 Personi i tretë quhet ai person, i cili nuk është debitor në procedurën e përmbarimit, por i cili direkt ose 

indirekt cenohet në ndonjë të drejtë të tij civile, p. sh., huapërdordhënësi, sendi i të cilit gjendet tek debitori. 

Në këtë rast, ky mund të paraqes edhe prapësimin konform dispozitave të nenit 67, 75 të LPP dhe atë deri 

në përfundim të procesit përmbarimor.  
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paraqitur. Ankesa mund të paraqitet edhe kundër aktvendimit të organit përmbarimor, me 

të cilin aktvendim është refuzuar propozimi për përmbarim. Në rast se pala është e 

pakënaqur me një veprim në procedurë mund të paraqitet ankesë për shkak të 

parregullsive në procedurën e përmbarimit (neni 79 i LPP). Revizioni dhe propozimi për 

përsëritjen e procedurës së përmbarimit si mjete të jashtëzakonshme të goditjes së 

vendimit nuk lejohen (neni 68 i LPP). Nëse Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë lejohet 

në procedurën e përmbarimit është çështje e diskutueshme. Propozimi për kthimin në 

gjendjen e mëparshme nuk është mjet i goditjes së vendimit, por është mjet juridik, i cili 

lejohet në rast të lëshimit të afateve për paraqitjen e mjeteve juridike (neni 68 par. 2 i 

LPP). Edhe propozimi për kundërpërmbarim është mjet juridik, por jo i goditjes dhe 

mund të paraqitet nga ana e debitorit ose edhe personi i tretë (nenet 54 e në vazhdim të 

LPP). Mjet juridik dhe gjithashtu jo mjet goditjes është edhe propozimi për shtyrjen e 

përmbarimit, të cilin mund ta paraqes kreditori, debitori por edhe personi i tretë 

(dispozitat e neneve 60 e në vazhdim të LPP).  

 

10. Përmbarimi për realizimin e kërkesave  

 

Pas përfundimit të fazës së vendosjes në procedurën e përmbarimit, ku vendimi bëhet i 

formës së prerë, atëherë edhe fillohet me realizimin konkret dhe faktik të kërkesës së 

kreditorit duke u ndërmarrë veprime konkrete. Për t’u realizuar faktikisht kërkesa e 

kreditorit përboren metoda të ndryshme, të cilat këto metoda ligji i quan “mjete”. 

Faktikisht këto metoda apo mjete janë të shumta, por që mund të klasifikohen varësisht 

nga fakti, nëse kemi të bëjmë me kërkesa në të holla (nenet 80 e në vazhdim të LPP), 

ose në kërkesa jo në të holla (nenet 174 e në vazhdim të LPP). Mjetet për realizimin e 

kërkesave në të holla janë: Përmbarimi në sendet e luajtshme, përmbarimi në sendet e 

paluajtshme, përmbarimi në xhirollogaritë bankare, përmbarimi në të ardhurat e 

debitorit etj. Mjetet për realizimin e kërkesave që konsistojnë në jo në të holla janë: 

dorëzimi i sendit të luajtshëm,
1068

 zmbrapsja dhe dorëzimi i sendit të paluajtshëm,
1069

 

detyrimi për veprim, mosveprim apo durim,
1070

 detyrimi për kthimin e punëtorit në 

vendin e punës,
1071

 përmbarimi për ndarjen e sendit të përbashkët.
1072

 Këto procedura 

vepruese për realizmin e kërkesës së kreditorit dallojnë në disa segmente, por në esencë 

ka të bëjë me realizimin faktik të kërkesës së kreditorit.  

 

IV. Procedura jokontestimore 

 

Nocioni „procedura jokontestimore“ është nocion i pranuar dhe tradicional, gjuhësisht 

në rregull, por juridikisht i gabuar.
1073

 Shumë më mirë do të ishte, që një proces i tillë 

                                                           
1068

 Dispozitat e neneve 274 vv të LPP. 
1069

 Dispozitat e neneve 282 vv të LPP. 
1070

 Dispozitat e neneve 290 vv të LPP.  
1071

 Dispozitat e neneve 312 vv të LPP.  
1072

 Dispozitat e neneve 299 vv të LPP.  
1073

 Shih lidhur me këtë sidomos Iset Morina/Selim Nikçi, LPK-Komentar (GIZ Prishtinë 2012), neni 21 nr. 

2 vv. 
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të quhej „procedura jashtëkontestimore“ apo edhe „procedura për çështje 

jashtëkontestimore“. Kjo për shkak të faktit të thjeshtë, se nëse nuk ka fare “kontest” 

nuk ka edhe “proces”. Pse të zhvillohet një proces, nëse nuk ka kontest?! Por, meqë ky 

është nocioni tradicional dhe meqë edhe vetë Ligji e quan kështu, edhe në këtë vepër 

po vazhdohet me një emërtim të tillë të këtij procesi. Më lart, u bë një dallim i qartë në 

mes të procedurë kontestimore dhe për këtë arsye këtu mund të rezervohet nga një 

trajtim i serishëm i kësaj çështje duke iu referuar shtjellimit fillestar. Konstatimi i 

përgjithshëm ishte, se ligjvënësi ka paraparë për shkaqe të ndryshme, që disa çështje të 

trajtohen në një proces tjetër dhe jo në një proces kontestimor me rregulla tejet strikte. 

Në këtë proces vlejnë kryesisht rregullat e LPJK, por përshtatshmërisht vlejnë edhe 

rregullat e LPK (neni 3 i LPJK). Procedura jokontestimore zhvillohet para gjykatësit të 

vetëm në Departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore. Procesi jokontestimor 

përfundon me vendim në formë të aktvendimit,
1074

 i cili mund të goditet me ankesë,
1075

 

si mjet i rregullt i goditjes së vendimeve. Revizioni si mjet i jashtëzakonshëm i goditjes 

së vendimit është i lejuar në të gjitha çështjet jokontestimore statusore dhe në çështjet 

lidhur me lartësinë e shumës së shpërblimit për shkak të shpronësimit dhe lidhur me 

çështjet banesore (neni 27 i LPJK). Derisa propozimi për përsëritjen e procedurës 

lejohet vetëm në disa raste (neni 28 i LPJK), është diskutabile, nëse kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë është e lejueshme.  

Procedurat jokontestimore ndahen në ato statusore: procedura për heqjen dhe kthimin e 

aftësisë për të vepruar (nenet 31 - 48 i LPJK); procedura për shpalljen e personit të 

zhdukur si i zhdukur ose si i vdekur (nenet 59 - 74 të LPJK); procedura për vendosjen e 

të sëmurit psikik në institucionin shëndetësor (nenet 75 - 96 të LPJK); procedura për 

vazhdimin dhe pushimin e së drejtës prindërore (nenet 97 - 113 i LPJK); procedura për 

dhënien e lejes për martesë (nenet 114 - 124 i LPJK) dhe në procedura jokontestimore 

pasurore: procedura për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore (nenet 125 - 189 i LPJK), 

procedura për administrimin dhe shfrytëzimin e sendit të përbashkët (nenet 190 - 204 i 

LPJK); procedura për rregullimin e megjave (nenet 205 - 214 të LPJK); procedura për 

caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit për shkak të shpronësimit të 

paluajtshmërisë (nenet 215 - 222 i LPJK); procedura për depozitën gjyqësore (nenet 

269 - 273 i LPJK).  

Në të gjitha këto procedura vlejnë në parim rregullat e ngjashme edhe pse duhet të 

kihet parasysh se shumë rregulla vlejnë në mënyrë specifike, varësisht nëse kemi të 

bëjmë me procedura jokontestimore statusore ose procedura jokontestimore pasurore.  

 

V. E drejta e falimentimit 

 

Nëse debitori nuk përmbush prestimin e kërkuar dhe të konstatuar në procedurën e 

njohjes, atëherë kundër tij mund të fillojë procedura e përmbarimit për realizimin faktik 

të kërkesës. Kjo vlen edhe atëherë, kur debitori është person fizik edhe atëherë kur ai 

debitor është person juridik. Por, nëse një ndërmarrje është insolvente, pra nuk mund 

                                                           
1074

 Shih Faik Brestovci, E drejta procedurale civile II, (Prishtinë 2004), fq. 239.  
1075

 Faik Brestovci, E drejta procedurale civile II, (Prishtinë 2004), fq. 240 vv. 
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t’i paguajë borxhet, atëherë kundër kësaj ndërmarrje mund të fillojë procedura e 

falimentimit. Procedura e falimentimit parashihet me një ligj të veçantë (Ligji Nr. 05/L-

083 për Falimentimin i vitit 2016). Qëllimi i falimentimit është garantimi i të drejtave 

pasurore të kreditorëve dhe krijimi i një sigurie për ta, që në marrëdhëniet ekonomike 

dhe operimin ndërmjet tyre të ndihen sa më të sigurt, që në rast të dështimit ekonomik 

të një subjekti ekonomik, kreditorët e falimentimit (shih: Kreditor i falimentimit) të 

mund t’ i ushtrojnë të drejtat dhe mjetet juridike për mbledhjen dhe realizimin e 

kërkesave të tyre pasurore kundrejt debitorëve të falimentimit (shih: Debitor i 

falimentimit). LF është i zbatueshëm ndaj të gjitha Shoqërive Tregtare të parapara me 

LSHT, ndërsa, nuk është i zbatueshëm ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës; 

cilitdo organ qeveritar; institucioneve financiare bankare dhe institucionet financiare 

jobankare; kompanive të sigurimeve; fondeve pensionale ose ofruesve të skemave 

pensionale; ndërmarrjeve shoqërore nën administrim e Agjencisë Kosovar të 

Privatizimit; ndërmarrjeve publike të rregulluara më LNP. Në të drejtën komparative 

mund të vërehen dallime të ndryshme lidhur me falimentimin, sidomos në lidhje me 

subjektet e falimentimit. Derisa e drejta romane lejon falimentimin vetëm ndaj 

ndërmarrjeve, disa të drejtat tjera, të sidomos ato “germane”, lejojnë mundësinë të 

falimentimit edhe personave fizikë. E drejta e Kosovës lejon mundësinë e falimentimit 

ndaj “shoqërive tregtare”, që nënkupton falimentimi mund të zbatohet edhe ndaj një 

personi fizik, që ushtron veprimtari të biznesit individual. Procedura e falimentimit 

mund të fillojë ose me kërkesën e së paku dy kreditorëve ose të vetë debitorit (nenet 19 

dhe 20 të Ligjit për Falimentim). Procedura e Falimentimit zhvillohet vetëm në 

Departamentin për çështje ekonomike në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në të cilin 

zakonisht caktohet një administrator i procedurës së falimentimit. E veçanta e 

procedurës së falimentimit është se zhvillohet edhe procedura e njohjes (pra 

konstatohet, se cilët kreditorë kanë kërkesa), por edhe procedura e përmbarimit të 

dhunshëm (realizohen faktikisht kërkesat e kreditorëve). Procedura e falimentimit 

mund të zhvillohet ose me riorganizim ose me likuidim. Riorganizimi i debitorit (nenet 

51 e në vazhdim të Ligjit të Familjes) është ristrukturimi i korporatës me qëllim të 

vazhdimit të veprimtarisë në mënyrë efektive duke ndryshuar statutin e organizatës, 

modelin e pronësisë, strukturën menaxhues etj. Kurse, likuidimi nënkupton procesin 

përmes të cilit shoqëria tregtare (ose një pjesë e saj) mbyllet, me ç ‘rast asetet dhe 

prona e saj rishpërndahet. Likuidimi (nenet 60 e në vazhdim të Ligjit të Falimentimit) 

mund të nënkuptohet edhe si përfundim ose shpërbërje, edhe pse shpërbërja në kuptim 

teknik nënkupton fazën e fundit të likuidimit. Lidhur me falimentimin e ndërmarrjeve 

shoqërore vlen një ligj i veçantë dhe rrjedhimisht edhe një procedurë e veçantë sipas 

Ligjit për Agjencion Kosovar të Privatizimit.  
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KAPITULLI VI 

 

Prof. Ass. Avni Puka
1076

 (Departamenti Penal) 

E DREJTA PENALE 

 

1. Hyrje  

 

Në këtë kapitull do të trajtohet e drejta penale (materiale) e Kosovës, nga aspekti i 

konceptimit të saj si shkencë dhe si degë e legjislacionit pozitiv. Në kuadër të këtij 

formati, përveç pjesës hyrëse, do të ketë edhe një ndarje të veçantë për të trajtuar 

materien e së drejtës penale, si në vijim:  

A. E Drejta Penale - Pjesa e përgjithshme, ku do të trajtohen, burimet e së 

drejtës penale në Kosovë, parimet themelore, veprimi i ligjit penal, institutet 

dhe çështjet kryesore (vepra penale dhe elementet themelore të saj, 

përgjegjësia penale, shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë, fazat e 

kryerjes së veprës penale, lajthimi, bashkëpunimi, etj., dhe sanksionet penale) 

që përcaktohen në Kodin Penal të Republikës së Kosovës (këtu e tutje “Kodi 

Penal” ose shkurtë “KPK”).
1077

 Te pjesa e sanksioneve do të paraqiten edhe 

masat dhe dënimet që mund të shqiptohen ndaj personave të mitur si kryes të 

veprave penale, siç parashihen me Kodin e Drejtësisë për të Mitur (KDM);
1078

  

B. Përgjegjësia penale e personave juridik, ku do të paraqitet në mënyrë të 

përmbledhur ky institut, si një disiplinë e veçantë, duke u fokusuar në kriteret 

e përgjegjësisë penale për personin juridik (si subjekt aktiv i veprës penale) 

dhe modelin që ndjek ligjvënësi në Kosovë për rregullimin e kësaj fushe; dhe  

C. E Drejta Penale - Pjesa e posaçme, ku përveç përkufizimit të kësaj pjese të së 

drejtës penale, do të paraqitet edhe sistemimi i veprave penale të veçanta 

(sipas Kodit Penal). 

 

2. Disa aspekte historike të së drejtës penale në Kosovë 

 

E drejta penale në Kosovë, sikurse i gjithë rendi juridik i saj bartë vulën e historikut 

dhe zhvillimit të gjithmbarshëm shoqëror, duke përfshirë edhe periudhën e pushtimit, 

ku është zbatuar edhe e drejta zakonore. Gjatë periudhës sa ka ekzistuar juridiksioni i 

shtetit të Jugosllavisë, edhe e drejta penale në Kosovë ka një histori përafërsisht të 

njëjtë me atë të vendeve përbërëse të këtij shteti (bazuar në sistemin juridiko-politik 

dhe ekonomik që ka ekzistuar), por duke përmbajtur edhe veçoritë e pozitës politike të 

Kosovës.  
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 Profesor i së Drejtës Penale, Fakulteti Juridik (Universiteti i Prishtinës).  
1077

 Kodi Penal i Republikës së Kosovës Nr.06/L-074, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.2, 14 

Janar 2019. Autori i këtij kapitulli ka qenë edhe anëtar i Komisionit shtetëror për hartimin e këtij kodi 

(2016-2018). 
1078

 Kodi Nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Prishtinë: VITI V / 

Nr. 78 / 20 gusht 2010. 
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Për herë të parë në historinë e saj, Kosova ka nxjerr Ligjin penal në vitin 1977 që 

zbatohej krahas Ligjit penal federativ të Jugosllavisë (1977). Ligji penal i Kosovës ka 

qenë në fuqi deri me 23 mars 1989 kur nga ana e Serbisë është suprimuar në mënyrë 

kundër-kushtetuese autonomia e Kosovës që e gëzonte me Kushtetutën e vitit 1974.  

Nga marsi i vitit 1989 dhe deri në çlirimin e Kosovës me 12 qershor 1999, është 

zbatuar Ligji penal i Jugosllavisë dhe Ligji penal i Serbisë. Pas çlirimit, në Kosovë 

është rikthyer zbatimi i Ligjit penal të Kosovës (1977) dhe Ligji penal i 

Jugosllavisë.
1079

 Pastaj në vitin 2003 është nxjerr Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës.
1080

 Ndërsa pas shpalljes së pavarësisë (17 shkurt 2008), në vitin 2012 është 

miratuar edhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës.
1081

 Ndërsa me reformën e fundit në 

fushën e drejtësisë penale është hartuar edhe Kodi i ri Penal (i miratuar në janar të vitit 

2019). I cili do të jetë edhe referencë për trajtimin e materies penale në këtë kapitull.  

Në vitet e fundit, e drejta penale në Kosovë ka pranuar edhe standardet ndërkombëtare 

nga fusha penale, si ato që lidhen me inkriminimet ndërkombëtare apo me përcaktimin 

e veprave penale që cenojnë vlerat ndërkombëtare, përcaktimin e përgjegjësisë penale 

për personat juridik, standardet nga fusha e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet 

penale, etj. 

 

3. Kuptimi i të drejtës penale - objekti i studimit 

 

E drejta penale si nocion ka kuptim të dyfishtë: si degë e legjislacionit pozitiv dhe si 

shkencë (shkenca e së drejtës penale). Si degë e legjislacionit pozitiv, e drejta penale 

është sistem i normave ligjore me të cilat përcaktohet se cilat fakte (veprime apo 

mosveprime) të realizuara nga njerëzit konsiderohen vepra penale, dhe cilat lloje të 

dënimeve dhe sanksioneve tjera penale mund të shqiptohen ndaj kryesve të këtyre 

veprave. Ky nocion është kuptimi formal i të drejtës penale, ndërsa nga aspekti 

material e drejta penale përkufizohet duke u bazuar në qëllimin dhe funksionin e saj, që 

konsiston në mbrojtjen e vlerave të individit dhe shoqërisë. Në anën tjetër, si shkencë, e 

drejta penale nënkupton disiplinën e cila ka si objekt studimi të drejtën penale pozitive 

dhe zbatimin praktik të saj, që si e tillë përfaqëson një sistem të nocioneve dhe 

instituteve të se drejtës penale të shtetit të caktuar.
1082

  

Në mënyrë me të përmbledhur, e drejta penale përkufizohet si sistem i normave 

juridike me të cilat, me qëllim të mbrojtjes së vlerave dhe të mirave të shoqërisë, 

parashihen se cilat veprime apo mosveprime (fakte) të njeriut konsiderohen vepra 

penale, kushtet e përgjegjësisë penale dhe sanksionet që mund të shqiptohen ndaj 

kryesve të veprave të tilla. Gjithsesi se një kuptim edhe me i plotë i së drejtës penale 

(materiale) arrihet kur analizohen edhe ndarjet e saj. 

                                                           
1079

 Mbi historikun e të drejtës penale në Kosovë shih edhe Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e 

Përgjithshme), Prishtinë, 2012, fq.110-118. 
1080

 Ky kod i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr.2003/25, ka hyrë në fuqi me 6 prill të vitit 2004. 
1081

 Kodi Penal i Republikës së Kosovës Nr.04/L-082, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës /Nr.19/13 

Korrik 2012, ka hyrë në fuqi me 1 janar 2013. 
1082

 Shih edhe Kambovski, V.: E drejta penale, (Pjesa e Pёrgjithshme), Përrkthim në shqip, Shkup, 2010, 

fq.22; Salihu, I: Ibid., fq.25-28. 
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3.1. Ndarja e së drejtës penale dhe struktura e Kodit Penal të Kosovës 

 

Ndarja kryesore e së drejtës penale (materiale) është në dy pjesë: pjesa e përgjithshme 

dhe e posaçme te saj, që korrespondon edhe me ndarjen apo sistemimin e kësaj materie 

në kodet penale, në këtë rast edhe në Kodin penal të Kosovës. Përveç kësaj ndarje, si 

disiplina të veçanta (në varësi të materies që rregullojnë) janë edhe E drejta penale për 

të mitur, E drejta penale ndërkombëtare, E drejta penale evropiane, ekonomike, e 

ambientit, e personave juridik, etj.  

Në pajtim edhe me strukturën e Kodit penal, në vijim, materia e së drejtës penale do të 

trajtohet në pjesën e përgjithshme dhe të posaçme të saj. Gjithashtu, duke u bazuar në 

faktin se e drejta penale në Kosovë e njeh edhe personin juridik si subjekt aktiv të 

veprës penale (materie që rregullohet me ligj të posaçëm), në këtë kapitull do të bëhet 

fjalë edhe për këtë disiplinë të veçantë.  

 

A. E Drejta Penale - Pjesa e përgjithshme 

 

Pjesa e përgjithshme e së drejtës penale studion parimet dhe institutet themelore të së 

drejtës penale. Lëndë e pjesës së përgjithshme janë normat ligjore ku përcaktohen 

parimet dhe institutet e përgjithshme të së drejtës penale si: nocioni i veprës penale, 

kushtet e përgjegjësisë penale, llojet e sanksioneve penale dhe kushtet për zbatimin e 

tyre, dispozitat mbi vlefshmërinë territoriale dhe kohore të ligjit penal, etj.
1083

 Në vijim 

do të bëhet fjalë për këto tematika, ku më gjerësisht do të trajtohen burimet dhe parimet 

themelore të së drejtës penale në Kosovë, vepra penale, përgjegjësia penale, etj.  

 

1. Burimet e së drejtës penale në Kosovë  

 

Sqarimi i burimeve të së drejtës penale ka një rëndësi fondamentale në shpjegimin dhe 

zbatimin e normave penale në praktikë. Në doktrinën e së drejtës penale, si edhe në 

disiplinat e tjera bëhet ndarja në burime materiale dhe ato formale. Në burime materiale 

të së drejtës penale përfshihen të gjitha të mirat, vlerat e individit dhe shoqërisë të cilat 

mbrohen me të drejtën penale, e që njëkohësisht përbejnë edhe arsyen e nxjerrjes së 

normave penale-juridike (burimeve formale). Për të drejtën penale (si e drejtë ligjore) 

kanë rëndësi të posaçme burimet formale, përkatësisht normat juridike në fuqi, të cilat 

manifestojnë edhe sovranitetin e shtetit për miratimin e tyre.
1084

 Në vijim do të 

paraqiten burimet formale të së drejtës penale në Kosovë dhe hierarkia e tyre, duke 

nisur nga Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare (pozita hierarkike e tyre) dhe Kodi 

penal si burimi kryesor i kësaj dege të drejtësisë. 

Trajtimi i rendit hierarkik të burimeve të së drejtës penale ka marrë një dimension 

shumë me kompleks që lidhet me zhvillimet e së drejtës penale bashkëkohore, ku 

përveç ligjit penal si burim kryesor dhe Kushtetutës si akti më i lartë juridik, si burime 

                                                           
1083

 Shih edhe Salihu, I: Ibid., fq.58-59. 
1084

 Mbi kuptimin e burimeve të së drejtës penale në përgjithësi shih Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale 

-Parte Generale (decima edizione aggiornata e integrata da L.Conti), Milano, 1985, fq.53 dhe vazhdim.  
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(në shumë raste me epërsi) janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare që rregullojnë 

aspekte të caktuara të së drejtës penale. Në një realitet si ky nuk ekziston më 

prezumimi se e drejta penale e një vendi ka vetëm elemente të brendshme detyruese, 

përkundrazi.  

Në doktrinën botërore, kushtetuta dhe marrëveshjet ndërkombëtare si burime të së 

drejtës penale trajtohen së bashku sepse në shumë raste ka një mbivendosje ose 

shkëmbim të pozitës hierarkike mes tyre.
1085

 Sigurisht se kushtetua dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare nuk mund të mendohet se zëvendësojnë ligjin, përkatësisht kodin penal, 

por paraqiten si burime në lidhje me garancitë dhe standardet që përcaktojnë për liritë 

dhe të drejtat e njeriut, dhe disa aspekte që konsiderohen si inkriminime stricto 

sensu.
1086

 Në këtë drejtim, kushtetuta dhe marrëveshjet ndërkombëtare përbëjnë 

standard të detyrueshëm për gjykatat penale, të cilat i ushtrojnë kompetencat e tyre në 

bazë të kushtetutës dhe ligjit.
1087

 

 

1.1. Kushtetuta si burim i së drejtës penale - parimet kushtetuese 

 

Kushtetuta si akti juridik themelor (par excellence) përmban normat me të cilat 

përcaktohen parimet dhe vlerat të cilat shprehin karakterin dhe fizionominë e një shteti, 

dhe paraqesin bazën e gjithë rendit juridik. Një nga kërkesat e para të Kushtetutës si akt 

suprem është edhe përcaktimi i kufijve të pushtetit legjislativ për fushën e së drejtës 

penale në dritën e parimeve kushtetuese, duke kufizuar në këtë mënyrë edhe zbatimin e 

legjislacionit penal me të njëjtat parime.
1088

 Nga kjo del se ligjet penale duhet të jenë në 

pajtim me parimet kushtetuese, dhe rrjedhimisht nuk mund të aplikohen ato dispozita 

penale që shpallen si jokushtetuese.
1089

  

Derisa Republika e Kosovës bën pjesë në vendet ku kushtetuta është akti më i lartë 

juridik, mbi këtë premisë edhe parimet themelore të së drejtës penale janë kategori 

kushtetuese. Kështu edhe parimi i legalitetit apo ligjshmërisë si parim kryesor është i 

përcaktuar në kushtetutë, ku parashihet se askush nuk mund të akuzohet ose dënohet 

për një vepër e cila nuk është e përcaktuar me ligj si vepër penale, në kohën e kryerjes. 

Gjithashtu, në lidhje me këtë përcaktohet se edhe dënimet duhet të jenë të përcaktuara 

me ligj në kohën e kryerjes (përveç kur ligji i ri parasheh rrethana me të favorshme 

                                                           
1085

 Bohlander, M.: Principles of German Criminal Law, Studies in International & Comparative Criminal 

Law, Oxford, 2009, fq. 10-11. 
1086

 Për një analizë edhe me të plotë në lidhje me ndikimin e parimeve kushtetuese në të drejtën penale 

bashkëkohore, shih edhe Berger, B.: Constitutional Principles in Substantive Criminal Law, The Oxford 

Handbook of Criminal Law (Markus D. Dubber/Tatjana Hörnle - eds.), Oxford, 2014, fq. 422-444. 
1087

 Shih edhe nenin 102, parag.3 të Kushtetutës ku përcaktohet se “Gjykatat gjykojnë në bazë të 

Kushtetutës dhe ligjit”.  
1088

 Për një analizë krahasuese në lidhje me vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit penal (ku trajtohet 

praktika në sistemin gjerman) shih Nestler, C.: Constitutional Principles, Criminal Law Principles and 

German Drug Law, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 1 Nr.. 2, Janar 1998, fq.661-690. Gjithashtu, në 

lidhje me efektin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese me të cilat një dispozitë penale apo ligj penal 

shpallet si jo kushtetues shih edhe Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale - Parte generale, Torino, 2017, 

fq. 112-116. 
1089

 Ramacci, F.: Corso Di Diritto Penale, Torino, 2006, fq.70-71. 
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për kryesin)
1090

 dhe të jenë në proporcion me veprën penale.
1091

 Kushtetuta e Kosovës 

përmban edhe dispozita tjera të karakterit parimor, mbi bazën e të cilave rregullohen 

çështjet penale në kuadër të kodit dhe ligjeve të tjera penale, si p.sh.: standardi i 

ndalimit të torturës, ndëshkimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues,
1092

 që është rregull i 

përcaktuar edhe në KPK; kufizimi i dënimit me heqje të lirisë vetëm për vepra penale 

(jo edhe për kundërvajtje);
1093

 ndalimi i dënimit me vdekje (neni 25); etj. Gjithashtu 

duhet theksuar se Kushtetuta e Kosovës liston edhe disa nga dokumentet kryesore 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si instrumente të zbatueshme drejtpërdrejt në 

Kosovë dhe me prioritet (kanë epërsi) në raport me ligjet dhe vendimet e autoriteteve 

publike nëse me të njëjtat janë në konflikt (neni 22), ku përfshihet edhe Konventa 

Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet 

e saj. Për më tepër, Kushtetuta e Kosovës përfaqëson edhe një model të veçantë të 

pranimit të jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) 

duke përcaktuar me një dispozitë të veçantë (neni 53) se: “Të drejtat njeriut dhe liritë 

themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet 

gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. Ky detyrim kushtetues jep 

                                                           
1090

 Më përcaktimin se ndaj kryesit zbatohet ligji më i favorshëm, Kushtetuta e Kosovës ka pranuar një nga 

standardet me të avancuara, që njëherit zbatohet në të drejtat penale të vendeve demokratike, si përjashtim 

nga rregulla e përgjithshme e ndalimit të veprimit retroaktiv apo prapaveprues të ligjit penal.  
1091

 Shih Neni 33 i Kushtetutës [Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit në Rastet Penale]. 
1092

 Shih neni 27 i Kushtetutës. Gjithashtu për një njohje me të plotë të këtij standardi shih edhe Konventën 

e OKB kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese (1984), 

që është një nga instrumentet ndërkombëtare që zbatohen drejtpërdrejt në Kosovë sipas nenit 22 të 

Kushtetutës.  
1093

 Shih në veçanti nenin 29, parag.1 (1) të Kushtetutës. Ky aspekt ka qenë një nga problemet e sistemit të 

drejtësisë në Kosovë, ku edhe pas miratimit të Kushtetutës në vitin 2008 që ka ndaluar dënimin me burgim 

për kundërvajtje, gjykatat kanë vazhduar të zbatojnë Ligjin për kundërvajtje të vitit 1978, i cili ka paraparë 

dënimin me burgim dhe për kundërvajtje. Si pasojë e zbatimit të këtij ligji në mënyrë të padrejtë dhe 

kundërkushtetuese janë dënuar me burgim mbi 8 mijë qytetarë deri në vitin 2016 (ku dënimi me gjobë për 

kundërvajtje është zëvendësuar me dënim me burgim) dhe vetëm pas një hulumtimi të shoqërisë civile 

(“Drejtësia në Kosovë”) ishin anuluar këto vendime nga Gjykata e Apelit. Ky është një shembull tipik që 

tregon mungesën e traditës në interpretimin e çështjeve gjyqësore në harmoni me dispozitat dhe parimet 

kushtetuese në Kosovë. Nëse rikujtojmë dispozitat e Kushtetutës se “Gjykatat gjykojnë në bazë të 

Kushtetutës dhe ligjit” (neni 102, parag.3) vërehet se në mënyrë shprehimore me aktin me të lartë juridik 

është përcaktuar detyrimi i gjykatave që vendimet e tyre t’i mbështesin në normat kushtetuese, dhe për me 

tepër edhe në dispozitat e marrëveshjeve ndërkombëtare që sipas Kushtetutës janë të zbatueshme në 

Republikën e Kosovës. Përveç kësaj, nga gjykatat është e pritshme që jo vetëm të respektojnë detyrimet 

formale në punën e tyre, por edhe të bëjnë interpretime me të thella që përkojnë edhe me kërkesat e të 

drejtës natyrore në raste të caktuara, që të njëjtat të zbatohen në funksion të gjykimit të drejtë. Për me 

shumë mbi ketë aspekt shih rastin e gjykatave gjermane (ku pas bashkimit në vitin 1990) vrasjet e kryera 

nga rojet kufitare të Republikës Demokratike Gjermane (sipas urdhrave të eproreve ushtarak dhe politik) i 

kanë trajtuar edhe nën dritën e të drejtës apo ligjit natyror, ku konstatimi ka qenë se “edhe pse nuk 

diskutohet se burim themelor për të drejtën penale janë ligjet në fuqi, kjo përparësi e ligjit ndryshon kur ka 

shkelje të parimeve të drejtësisë, proporcionalitetit, barazisë, etj.” (Shih Bohlander, M.: Principles of 

German Criminal Law, cit., kapitulli mbi “ Burimet e së drejtës penale dhe hierarkia e normave” fq.10-14). 

Ketë rast e theksojmë, vetëm si tërheqje e vërejtjes se gjykatat penale në Kosovë përveç dispozitave të ligjit 

penal si burim i drejtpërdrejt dhe kryesor, kanë detyrim të respektojnë edhe në normat kushtetuese dhe 

parimet e përgjithshme të drejtësisë. Për një njohje me të plotë në lidhje me ndikimin e të drejtës natyrore 

në të drejtën penale bashkëkohore shih edhe Schmalleger, F.: Criminal Law Today, New Jersey, 2006, fq. 

15-22.  
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garanci shtesë edhe në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e legjislacionit penal, dhe 

obligon gjykatat që t’i përmbahen këtij standardi.
1094

 

Mbi këtë bazë, kushtetua përfaqëson burim primar për të drejtën penale të Kosovës në 

lidhje me ato parime, standarde dhe kufizime të cilat i përcakton.
1095

 

 

1.2. Marrëveshjet ndërkombëtare (E drejta penale ndërkombëtare) si burim i së 

drejtës penale në Kosovë  

 

Në lidhje me marrëveshjet ndërkombëtare si burim i së drejtës penale në Kosovë mund 

të bëhet një ndarje në: 1) konventat ndërkombëtare që përmbajnë norma të karakterit të 

detyrueshëm (ius cogens) që kanë zbatim universal dhe nuk varen nga vullneti i 

ligjvënësit në Kosovë, siç janë ato në lidhje me gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, 

krimet e luftës dhe krimet e tjera ndërkombëtare (inkriminime të natyrës stricto sensu); 

2) Konventat e tjera ndërkombëtare të cilat garantojnë liritë dhe të drejtat të njeriut dhe 

reflektojnë edhe në fushën penale, të cilat janë pranuar me kushtetutë (neni 22 që u 

përmend me lartë) si të zbatueshme drejtpërdrejt në Kosovë (duke ju njohur edhe 

epërsinë në raport me ligjet dhe vendimet e autoriteteve të brendshme); dhe 3) 

konventat e tjera që përmbajnë dispozita në lidhje me inkriminimet e caktuara (p.sh.: 

kundër terrorizmit, korrupsionit, pastrimit të parave, etj.) të cilat ratifikohen, ose 

integrohen në legjislacionin e brendshëm penal. 

Ajo që është veçori në të drejtën penale të shumicës së vendeve, dispozitat e 

marrëveshjeve ndërkombëtare kryesisht integrohen në legjislacionin penal të 

brendshëm. Këtë metodë e ka zbatuar edhe ligjvënësi kosovar, ku në kuadër të 

dispozitave të Kodit penal (dhe ligjeve tjera penale) ka integruar inkriminimet në lidhje 

me gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, terrorizmin, etj. Kjo u jep këtyre 

marrëveshjeve karakter të burimeve indirekte të së drejtës penale, respekton parimin e 

ligjshmërisë të përmbajtur në Kodin Penal dhe në anën tjetër, krijon një lehtësi edhe 

për praktikën gjyqësore, që të referohet në ligjet e brendshme. Sa i përket rendit 

hierarkik, duhet theksuar se Kushtetua u ka dhënë përparësi marrëveshjeve 

ndërkombëtare dhe normave juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare në 

raport me ligjet e brendshme.
1096

 

                                                           
1094

 Sigurisht se vendimet e GJEDNJ nuk krijojnë norma apo institute të së drejtës penale (të cilat 

përcaktohen ekskluzivisht me ligj), por janë të obligueshme për gjykatat në lidhje me interpretimit e të 

gjitha çështjeve penale në raport me liritë dhe të drejtat e njeriut. Mbi ketë bazë Vendimet e GJEDNJ 

paraqesin një burim të veçantë (sui generis) edhe për të drejtën penale në Kosovë. Si e tillë, jurisprudenca e 

GJEDNJ përmes vendimeve në çështjet penale ka ndikuar edhe në praktikën e gjykatave penale të shteteve 

tjera evropiane, përfshirë edhe sistemet juridike me traditë të gjatë, që të ndryshohen dhe të përshtatën me 

standardet e se drejtës evropiane. Në lidhje me ketë standard, Profesor Spangher në një studim mbi 

ndikimin e të drejtës evropiane në procedurën penale italiane, shprehet me të drejtë se “gjykata penale 

italiane, është tashme një gjykatë evropiane” (Spangher, G.: L’impatto del diritto europeo sul processo 

penale, Rivista Italiana Per Le Scienze Giuridiche, 1/2010, fq. 281).  
1095

 Për një njohje edhe me të thellë të funksionimit të rendit juridik penal në raport me Kushtetutën shih 

edhe Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale -Parte Generale, cit., fq.5 dhe vazhdim.  
1096

 Shih nenin 19, parag.2 ku përcaktohet se: “Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat 

juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës”. 

Mbi ketë bazë, çdo normë ndërkombëtare që ratifikohet ose ka karakter të detyrueshëm dhe vendos ndonjë 
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1.3. Ligji (Kodi) penal si burim kryesor i së drejtës penale në Kosovë 

 

E drejta penale si e drejtë ligjore (karakteristika kryesore e saj) burim kryesor të saj e 

ka ligjin penal, që parqet edhe një shprehje të parimit të ligjshmërisë (nulum crimen 

sine lege, nulla poena sine lege). Kjo buron nga fakti se çështjet kryesore të së drejtës 

penale si: vepra penale, përgjegjësia penale dhe sanksionet përcaktohen vetëm me ligj.  

Derisa Kosova bazohet në parimin e kodifikimit të së drejtës penale, atëherë kodi penal 

përfaqëson burimin kryesor.
1097

 Si i tillë kodi penal përbën ligjin kryesor dhe më 

voluminoz, ku në mënyrë të përmbledhur sistemohen dispozitat kryesore penalo-

juridike.  

Kodi penal duke ndjekur modelin tradicional edhe nga ana strukturore ndahet në dy 

pjesë: pjesën e përgjithshme dhe pjesën e posaçme. Pjesa e përgjithshme përfshinë 

dispozitat me të cilat përcaktohen parimet dhe institutet themelore të së drejtës penale 

si: vepra penale, përgjegjësia penale, sanksionet (masat dhe dënimet), parimi i 

ligjshmërisë, shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë, vlefshmëria kohore dhe 

territoriale e legjislacionit penal, etj. Ndërsa, në pjesën e posaçme janë të përcaktuara 

veprat penale veç e veç, të sistemuar në kapituj sipas objektit grupor të përbashkët. 

 

1.4. Burimet e tjera të së drejtës penale 

 

Si burime tjera të së drejtës penale apo burime indirekte konsiderohen edhe: Ligjet e 

tjera, e drejta penale e huaj, praktika gjyqësore, e drejta zakonore dhe shkenca e së 

drejtës penale. Këto burime konsiderohen si plotësuese, dhe ndikojnë në formimin e 

normave juridike penale ose ndihmojnë në zbatimin e tyre. a) Ligjet e tjera - paraqiten 

si burim i së drejtës penale në rastet kur vetë dispozitat penale (dispozita të karakterit 

udhëzues apo blanket) referojnë në ligjet e tjera në lidhje me elemente të caktuara të 

veprës penale, si ato nga fusha e shëndetësisë, ekonomisë, tregtisë, etj.; b) E drejta 

penale e huaj - si parim, çdo shtet zbaton ekskluzivisht legjislacionin e vetë penal (jo 

të ndonjë shtetit tjetër) dhe kjo është shprehje e pushtetit represiv të secilit shtet. E 

drejta penale e huaj vjen në shprehje në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar 

në çështjet penale, p.sh.: njohja e aktgjykimeve të huaja penale, etj. Në këtë aspekt, e 

drejta penale e huaj paraqitet si burim indirekt i të drejtës penale edhe në Kosovë; c) 

Praktika gjyqësore - në të drejtën penale të Kosovës që bazohet në respektimin e rreptë 

të parimit të ligjshmërisë, praktika gjyqësore apo precedenti nuk njihet si burim i 

drejtpërdrejt, por llogaritet si burim indirekt që ndihmon në zhvillimin e së drejtës 

                                                                                                                                                    
standard nga fusha penale, përbën burim edhe për të drejtën penale në Kosovë (pavarësisht nëse zbatohet 

drejtpërdrejt ose integrohet në legjislacionin e brendshëm). 
1097

 Duhet theksuar se edhe pse Kosova ndjek traditën e kodifikimit të së drejtës penale, megjithatë KPK në 

hierarkinë e akteve ligjore nuk ka një epërsi në raport me ligjet e tjera penale (ligjet speciale nga fusha 

penale). Kështu KPK nuk përmban ndonjë dispozitë që përcakton epërsinë e tij në raport me rregullimin që 

mund të bëhet me ligjet e tjera penale. Madje ligjet e posaçme në disa raste përcaktojnë të kundërtën, si 

p.sh.: Ligji për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale, ku në nenin 3, parag.1 të tij parashihet 

si në vijim: “Në qoftë se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe, ndaj personave juridikë aplikohen 

dispozitat e Kodit Penal të Kosovës...”. 
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penale pozitive; d) Gjithashtu burime indirekte të së drejtës penale janë edhe e drejta 

zakonore dhe shkenca e së drejtës penale. 

 

2. Parimet themelore të së drejtës penale  

 

Konceptimi i plotë i të drejtës penale është i mundur vetëm mbi bazën e njohjes dhe 

analizës së parimeve themelore të saj, që përbejnë kornizën e përcaktimit të instituteve 

kryesore penalo-juridike dhe zbatimit praktik të tyre. Në vijim do të paraqiten disa nga 

parimet kryesore. 

 

2.1. Parimi i ligjshmërisë apo legalitetit (Nullum crimen nulla poena sine lege)  

 

Parimi i ligjshmërisë apo legalitetit i njohur sipas maksimës latine “nullum crimen, 

nulla poena sine lege” siç është formuluar në shek. e XVIII nga penalisti i shquar 

gjerman Anselm von Feuerbach
1098

 është aktual edhe sot dhe paraqet postulatin 

themelor të së drejtës penale bashkëkohore. Ky parim është garanci për sigurinë 

juridike dhe shmangien e arbitraritetit ndaj qytetarëve, sepse askush nuk mund të 

shpallet i fajshëm dhe as të dënohet për një vepër që ligji nuk e parasheh si vepër 

penale. Për shkak të rëndësisë juridike dhe politike
1099

 parimi i ligjshmërisë apo 

legalitetit është i përcaktuar edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (shih me 

lartë trajtimin e Kushtetutës si burim i së drejtës penale) dhe në KPK si burim kryesor 

i të drejtës penale. Në KPK parimi i ligjshmërisë përcaktohet në nenin 2, parag.2 ku 

parashihet se: “Askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm për një vepër nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me ligj si 

vepër penale dhe nuk është paraparë sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm për atë vepër”. Si tillë, parimi i ligjshmërisë paraqet kornizën e 

interpretimit për të gjitha çështjet e së drejtës penale (si e drejtë ligjore), por që në 

varësi të sistemeve juridike edhe parimi i ligjshmërisë ka një zhvillim dhe historik të 

caktuar. Bie fjala, derisa parimi i ligjshmërisë ka lindur si standard në sistemin Civil 

Law, në vendet që janë pjesë e kësaj tradite ka një respektim më rigoroz të tij në raport 

                                                           
1098

 Feuerbach (Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach) përveç si autor i formulimit të parimit “nullum 

crimen, nulla poena sine lege”, është i njohur edhe për kontributin e tij të veçantë në hartimin e Kodit Penal 

të Bavarisë (1813), i cili ka shërbyer si model për shumë kode penale në botë. Në konceptimin dhe 

zhvillimin e idesë për zbatimin e parimit të ligjshmërisë, me herët kanë kontribuar edhe studiues dhe 

filozofë të tjerë, në mënyrë të veçantë filozofi francez Montesquieu me veprën e tij të njohur “De l’sprit des 

lois” (“Fryma e ligjeve” 1748), dhe kriminologu dhe juristi i madh italian Cesare Beccaria me veprën e tij 

kapitale “Dei delitti e delle pene” (“Mbi krimet dhe dënimet” 1764). Në ditët e sotme, parimi i ligjshmërisë 

personifikon edhe ndarjen nga e drejta penale me premisa hakmarrëse dhe arbitrare, dhe lindjen e së drejtës 

penale që ka për qëllim sigurinë juridike për qytetarët, duke përcaktuar me ligj veprat penale, kushtet e 

përgjegjësisë penale dhe sanksionet.  
1099

 Parimi i ligjshmërisë përveç aspektit juridik ka rëndësi edhe politike, që shikuar nga ana historike është 

shprehje e ideologjisë liberale për mbrojtjen e lirisë së individit në raport me fuqinë e shtetit, duke e 

kontrolluar ketë të fundit me norma juridike, që ka rezultuar me atë që e njohim sot si “Shteti i së drejtës”. 

Për një shpjegim me të thellë në ketë drejtim shih në veçanti: Ramacci, F.: Corso di Diritto Penale, cit., fq. 

73-78; Bettiol, G., Mantovani, L.P.: Diritto penale (Parte generale), Padova, 1986, fq.57-59; Antolisei, F.: 

Manuale di Diritto Penale -Parte Generale, cit., fq.56-59; etj.  
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me sistemin Common Law ku edhe burimet e së drejtës penale kanë një karakter tjetër, 

siç është çështja e precedentit gjyqësor.
1100

 

Debati për parimin e ligjshmërisë vazhdon të jetë aktual në doktrinë edhe në raport me 

dinamikën e evoluimit të së drejtës penale, siç është rasti me zhvillimin e së drejtës 

penale evropiane sot, ku krijimi dhe zbatimi i kornizës ligjore të BE-së është 

vazhdimisht i kushtëzuar nga parimi i ligjshmërisë, sidomos në lidhje me zbatimin e 

instituteve të reja nga fusha penale. Një debat i vazhdueshëm mbi zbatimin e parimit të 

ligjshmërisë ka ekzistuar në të drejtën penale ndërkombëtare në lidhje me përcaktimin 

e veprave penale ndërkombëtare, dhe sidomos dënimeve që mund të zbatohen ndaj 

personave që janë përgjegjës për krime të gjenocidit, krimet kundër njerëzimit, krimet e 

luftës, etj.
1101

 Gjithashtu, parimi i ligjshmërisë vlen edhe në lidhje me veprimet 

procedurale penale, dhe ka të njëjtën vlerë si edhe për pjesën materiale të së drejtës 

penale.
1102

 

 

2.1.1. Nënparimet e parimit të ligjshmërisë 

 

Nga vetë përkufizimi i parimit të ligjshmërisë del se në vetvete ai përmban disa kërkesa 

specifike apo nënparime që duhet të merren në konsideratë për zbatimin e plotë tij:  

a) Parimi se vetëm ligji është burim i së drejtës penale - që nënkupton se veprat 

penale dhe dënimet mund të përcaktohen vetëm me ligj (Nullum crimen sine 

lege scripta) dhe jo me akte tjera juridike me fuqi me të ulët (akte nënligjore). 

Ky parim përcaktohet edhe në nenin 2 parag.1 të KPK, se: “Veprat penale, 

sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm përcaktohen vetëm me 

ligj”.  

                                                           
1100

 Për një analizë krahasuese në lidhje me zhvillimin dhe vendin e parimit të ligjshmërisë në sistemin Civil 

Law dhe atë Common Law, shih Dubber, M.: The Legality Principle in American and German Criminal 

Law: An Essay in Comparative Legal History, fq.18 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=1735966 {12.06.18}). 
1101

 Me shumë në lidhje me parimin e ligjshmërisë në të drejtën penale ndërkombëtare dhe për një çasje 

krahasuese shih Gallant, K.S.: The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, 

Cambridge University Press, 2009, fq.11 dhe vazhdim. 
1102

 Parimi i ligjshmërisë në procedurë penale nënkupton se të gjitha veprimet në procedurë penale duhet të 

jenë të përcaktuara me ligj, dhe të zbatohen në pajtim me ligjin. Si i tillë, parimi i ligjshmërisë apo 

legalitetit merrë vlerë edhe nga aspekti formal procedural (përveç karakterit të tij nga ana materiale), si 

garanci e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në procedurë penale. Kjo del nga dispozitat që 

rregullojnë procedurën penale në shtetet e caktuara, por në vitet e fundit ky standard është qartësuar edhe 

nga mekanizmat ndërkombëtar të drejtësisë. P.sh.: GJEDNJ në praktikën e saj (Vendimin e datës 

22.06.2000 në rastin “Coëme and Others v Belgium”) ndër të tjera ka theksuar se: “... parimi se rregullat e 

procedurës penale duhet të jenë të përcaktuara me ligj është një parim i përgjithshëm i drejtësisë. Si i tillë 

ky parim qëndron në të njëjtin nivel me kërkesën se rregullat e ligjit penal material duhet të përcaktohen 

vetëm me ligj, dhe kjo është mishëruar me maksimën "Nullum judicium sine lege"...”.Gjithashtu, gjykata ka 

rikujtuar, se: “rregullat e procedurës penale kanë për qëllim mbrojtjen e personit nën hetim ndaj rrezikut të 

abuzimit të pushtetit...”. Në këtë drejtim Gjykata në vazhdimësi është kujdesur për të theksuar parimin e 

ligjshmërisë si baza e procedimit penal në vendet demokratike, duke vënë në pah detyrimin e shteteve që të 

garantojnë ligjshmërinë në këtë drejtim (shih Poitrimol v. France, dhe Guérin v. France, etj.). Për me tepër 

GJEDNJ thekson se vendimmarrja në gjykatë duhet të bazohet në parimin e ligjshmërisë, si rrjedhojë e 

parakushtit se edhe hetimet duhet të jenë kryer në mënyrën e përcaktuar me ligj (Belilos v. Switzerland, 

Richert v. Poland). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735966
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735966
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b) Parimi i përcaktimit të saktë të veprave penale dhe ndalimi i analogjisë - 

nënkupton detyrimin e ligjvënësit që të përdor shprehje të qarta dhe precize në 

lidhje me përcaktimin se cilat fakte (veprime ose mosveprime) konsiderohen 

elemente të figurës ligjore të veprës penale, që të dihet saktësisht se çka është 

kundërligjshme dhe çka jo. Pra, faktet që përbejnë vepër penale duhet të 

përshkruhen në mënyrë sa më precize që është e mundur, në mënyrë që edhe 

interpretimi nga gjykata të reflektoj qartësi.
1103

 Gjithashtu në pajtim me 

parimin e ligjshmërisë ndalohet interpretimi sipas analogjisë në lidhje me 

përcaktimin e veprave penale. Ky parim shprehet edhe në KPK, në nenin 2, 

parag.3 ku përcaktohet shprehimisht se: “Përkufizimi i një vepre penale duhet 

të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe nuk lejohet interpretimi sipas 

analogjisë. Në rast paqartësie, përkufizimi i veprës penale interpretohet në 

favor të personit ndaj të cilit zhvillohet procedura penale”.  

c) Parimi i ndalimit të veprimit retroaktiv të ligjit penal - që nënkupton se si 

rregull e përgjithshme ndaj kryesit të veprës penale zbatohet ligji që ka qenë në 

fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, përkatësisht ky parim ndalon 

zbatimin e ligjit penal për faktet që janë realizuar para hyrjes së tij në fuqi
1104

 

(Më shumë shih trajtimin në lidhje me vlefshmërinë kohore të ligjit penal, në 

vijim të këtij kapitulli).  

d) Parimi i përcaktimit të sanksionit penal - nënkupton obligimin e ligjvënësit që 

për secilën vepër penale të përcaktoj edhe sanksionin penal, përkatësisht 

masën ose dënimin penal. 

 

2.2. Parimi i fajësisë (Nullum crimen nulla poena sine culpa)  

 

E drejta penale bashkëkohore bazohet në parimin e fajësisë “nullum crimen nulla 

poena sine culpa” që d.m.th. nuk ka vepër penale dhe as dënim pa faj. Sipas këtij 

parimi për t’u dënuar për një vepër penale, nuk mjafton vetëm që të jenë realizuar 

faktet tipike të kundërligjshme, por duhet të ekzistoj edhe fajësia e kryesit,
1105

 që si 

standard zbatohet në të gjitha sistemet e drejtësisë penale të cilat bazohen në 

garantimin e lirive dhe të drejtave të individit, pavarësisht traditës juridike që mund të 

ndryshoj.
1106

 Sipas këtij parimi, për tu ndëshkuar për një vepër penale nuk mjafton 

vetëm realizimi i fakteve që sipas ligjit përbëjnë vepër penale, por duhet që vepra të 

jetë kryer me faj (me dashje ose nga pakujdesia). Faji apo fajësia është element 

subjektiv i veprës penale që nënkupton raportin apo marrëdhënien (qëndrimin) psikike 

të kryesit me veprën e kryer, dhe së bashku me përgjegjshmërinë janë elemente që 

                                                           
1103

 Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale, cit., fq.90-91. 
1104

 Ibid, fq. 94-96.  
1105

 Ibid, fq. 325. 
1106

 Në lidhje me parimin e fajësisë në të drejtën penale amerikane shih edhe Signorelli, W.P.: Criminal 

Law, Procedure, and Evidence, Boca Raton, 2011, fq. 70 dhe vazhdim. Në ketë libër autori analizon 

konceptimin e fajësisë sipas ligjit dhe praktikës gjyqësore në Shtetet e Bashkuara, duke u referuar edhe në 

vendimet e Gjykatës Supreme. 
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sajojnë apo përbejnë përgjegjësinë penale (që si institut do të trajtohet në vijim të këtij 

kapitulli).  

Fajësia si element subjektiv i veprës penale, përbën edhe bazën e përcaktimit të 

shkallës së përgjegjësisë penale për kryesin (madje vetë fajësia personifikon 

përgjegjësinë penale të kryesit) në një rast konkret,
1107

 dhe nga kjo varet edhe lloji dhe 

lartësia e dënimit që mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale, që duhet të jetë në 

proporcion me veprën e kryer dhe shkallën e fajësisë. Në të kundërtën, nëse dënimi 

tejkalon kufijtë e fajësisë së kryesit, kjo përbën hakmarrje të padrejtë dhe shkelje të 

parimit se personat e pafajshëm nuk duhet të ndëshkohen.
1108

  

Shqiptimi i dënimit vetëm ndaj personit që e ka kryer veprën me faj është edhe në 

funksion të riedukimit, për faktin se ky efekt mund të arrihet vetëm ndaj personit që e 

kupton se me faj (me dashje apo pakujdesi) ka vepruar në kundërshtim me dispozitat 

penale (ka treguar një mungesë socializmi) dhe për të këtë ka lind nevoja për 

riedukimin e tij.
1109

 

Duhet theksuar se në doktrinën e së drejtës penale ekzistojnë disa teori apo konceptime 

të ndryshme mbi fajësinë (psikologjik, normativ dhe psikologjiko-normativ),
1110

 që 
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 Me shumë mbi ketë aspekt shih Padovani, T.: Teorie della colpevolezza e scopi della pena, Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 1987, fq. 798-800.  
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 Shih Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq.71. 
1109

 Roxin, C.: Sul problema del diritto penale della colpevolezza, Rivista italiana di diritto e procedura 
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konceptim apo teori mbi fajësinë lind si garanci për individin meqenëse kërkon një lidhje psikike midis 

faktit (veprës penale) dhe autorit, duke u bazuar në qëndrimin psikik që mban personi ndaj veprimit apo 

mosveprimit të kundërligjshëm dhe pasojave të tij, që shprehet me dashje ose nga pakujdesia. Nga aspekti 

historik konceptimi psikologjik i fajësisë është zhvilluar nën ndikimin e liberalizmit të viteve 1800, dhe 

afirmohet në veçanti nga juristi i njohur italian Francesco Carrara. Sipas konceptimit normativ, një person 

konsiderohet i fajshëm kur është i vetëdijshëm se vepra e tij është e kundërligjshme, është e përcaktuar me 

ligj si vepër penale. Kështu, sipas konceptimit normativ baza për fajësi lind nga sjellja në kundërshtim me 

normat juridike. Fajësia nuk është thjeshtë lidhje psikike midis autorit dhe faktit, por është qortimi i cili i 

jepet personit i cili me anë të kryerjes se një vepre penale, tregon se nuk respekton vlerat e mbrojtura me 

legjislacionin penal. Në lidhje me përcaktimin e fajësisë për individin (personin fizik) edhe kjo teori 

kritikohet sepse nuk merr në konsideratë sa duhet elementin psikologjik të fajësisë dhe orientohet nga 

përgjegjësia penale objektive. Si e tillë, teoria normative aktualisht shihet si zgjidhje e përshtatshme për 

konceptimin e fajësisë për personat juridikë. Ndërsa konceptimi psikologjik-normativ përfshinë elemente të 

konceptimit psikologjik dhe normativ. Sipas këtij konceptimi një person konsiderohet i fajshëm kur ka qenë 

i vetëdijshëm se me veprimin apo mosveprimin e tij do të shkaktoj pasojë të dëmshme, dhe nëse e ka ditur 

se ajo vepër është e ndaluar sipas normave juridike, është e kundërligjshme. Ky konceptim që njihet edhe si 

teoria formale e përfshinë elementin psikologjik duke e kushtëzuar me përcaktimin ligjor të veprës, duke 

marrë për bazë se vepra penale është e konceptuar nga ligjvënësi në mënyrë formale, përkatësisht se vepra 

penale është fakt i parashikuar nga ligji. Ketë koncept e pranojnë edhe shumica e kodeve penale 

bashkëkohore, përfshirë edhe KPK. Kështu në nenin 7 ku përkufizohet vepra penale parashihet se “ Vepra 

penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e së cilës janë 

të përcaktuara me ligj...”, ndërsa në nenin 21 dhe 23 përcaktohet dashja dhe pakujdesia si dy format 

kryesore të fajësisë. (Me shumë mbi këto teori shih edhe Salihu, I.: E Drejta Penale (Pjesa e Përgjithshme), 

cit., fq.294-296; Bozheku, E.: Fajësia- disa aspekte teorike, metodologjike, funksionale dhe praktike të 

elementit të dytë të strukturës së veprës penale, E drejta/Law, Nr.2/2010, Prishtinë, fq.115-134.; 

Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq.250-253; Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale, cit., fq.330-334; 

etj.). 
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ndihmojnë për të kuptuar me saktësi këtë institut në raport me personat fizik dhe ata 

juridik.  

Nisur nga ky fakt i konceptimeve të ndryshme mbi fajësinë, KPK shmang dhënien e 

një përkufizimi për nocionin “fajësi apo faj” dhe i referohet vetëm formave themelore 

të fajit, dashjes (neni 21) dhe pakujdesisë (neni 23).
1111

 

 

2.3. Parimi i humanitetit 

 

Parimi i humanitetit përfshinë standardin e përcaktuar në të drejtën penale se të gjitha 

normat juridike-penale kanë si prioritet respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në 

raport me shtetin dhe pushtetin represiv të tij.
1112

 Ky parim derivon edhe nga 

Kushtetuta e Kosovës, ku në nenin 23 përcaktohet se: “Dinjiteti i njeriut është i 

pacenueshëm dhe është bazë e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut”, dhe 

përcaktimi i dispozitës parimore të nenit 21, parag.1 se: “Të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pacenueshme dhe janë 

bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës”. Pastaj me rëndësi të posaçme për këtë 

qëllim është edhe neni 27 ku parashihet se “Askush nuk i nënshtrohet torturës, 

ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues”. Ky parim është i shprehur edhe 

në Kodin penal, duke filluar nga neni 1 i tij (Bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale) ku 

parashihet se veprat penale dhe sanksionet penale parashihen vetëm kur është e 

domosdoshme mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut që garantohen me Kushtetutë 

dhe të drejtën ndërkombëtare, dhe vetëm në rastet kur kjo nuk mund të realizohet pa 

dhunën penalo juridike, si mjet i fundit (extrema ratio). Pastaj në nenin 5 parashihet 

edhe limiti tjetër se: “...kryesit të veprës penale mund ti kufizohen të drejtat e caktuara 

vetëm deri në atë masë e cila i përgjigjet natyrës apo përmbajtjes së sanksionit ose 

masës dhe vetëm në mënyrën me të cilën sigurohet respektimi i dinjitetit njerëzor të tij 

apo saj, në pajtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi”. Gjithashtu në funksion të 

parimit të humanitetit në të drejtën penale në Kosovë është edhe mosparashikimi i 

dënimit me vdekje, ndalimi i torturës,
1113

 përcaktimi për zbatimin e ligjit me të 

favorshëm (neni 3), etj. 

 

2.4. Parimi i individualizimit 

 

Parimi i individualizimit është parim themelor i matjes së dënimit penal, që konsiston 

në përshtatjen e llojit dhe lartësisë së dënimit veprës penale dhe kryesit të saj.
1114

 

Përmbajtja e kryesore e këtij parimi orientohet në përshtatjen e dënimit për 

personalitetin e kryesit të veprës penale,
1115

 që fillimisht nënkupton observimin dhe 

njohjen e personalitetit të kryesit, dhe shqiptimin e atij lloji dhe lartësie të dënimit që 
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 Dashja dhe pakujdesia trajtohen në vijim të kapitullit në lidhje me institutin e përgjegjësisë penale.  
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 Shih Kambovski, V.: E Drejta Penale, cit., fq.73-74. 
1113

 Tortura është inkriminuar edhe si vepër penale e posaçme në KPK (neni 196). 
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 Me shumë mbi individualizimin e dënimit dhe metodat e tij shih Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e 

Përgjithshme), cit., fq.494-500. 
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 Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq.74. 
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më së miri ndikon në riedukimin e tij. KPK në pjesën e përgjithshme përcakton rregulla 

parimore për matjen e dënimit, ndërsa në pjesën e posaçme baza për individualizim të 

dënimit shprehet me përcaktimin e minimumit dhe maksimumit të dënimit për secilën 

vepër penale.
1116

  

 

3. Veprimi i ligjit penal 

 

Veprimi i ligjit penal nënkupton zbatimin e ligjit penal në kohë, në territor dhe ndaj 

personave të caktuar (në kuptimin se ligji është në fuqi dhe në mënyrë të obligueshme 

zbatohet nga sistemi i drejtësisë penale). Në të drejtën penale i kushtohet një vëmendje 

e posaçme sidomos vlefshmërisë kohore dhe vlefshmërisë territoriale të ligjit. 

 

3.1. Vlefshmëria kohore 

 

Me vlefshmëri kohore të ligjit penal nënkuptohet zbatimi i ligjit penal në raport me 

kohën e kryerjes së veprës penale,
1117

 ku përfshihet koha prej momentit që ligji hyn në 

fuqi dhe deri në momentin kur shfuqizohet. Sipas KPK ndaj kryesit zbatohet ligji që ka 

qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale.
1118

 Kështu, edhe nëse ndryshohet 

ligji penal pas kryerjes së veprës penale, parimisht nuk aplikohet ligji i ri, por ligji që 

ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale.
1119

 Ky parim është përcaktuar me 

qëllim të sigurisë juridike të qytetarëve, dhe është rrjedhë logjike e parimit të 

ligjshmërisë, që nënkupton edhe ndalimin e veprimit prapaveprues (retroaktiv) të ligjit 

penal. Mbi këtë bazë, si vepra penale konsiderohen vetëm ato fakte që si të tilla janë të 

përcaktuara me ligjin që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së tyre (nullum crimen, 

nulla poena sine lege praevia).
1120

 Përkundër kësaj, në të drejtën penale bashkëkohore, 

njihet edhe parimi i zbatimit të ligjit me të favorshëm.  

Zbatimi i ligjit penal me të favorshëm është parim i pranuar nga të gjitha vendet 

demokratike, i cili urdhëron zbatimin e ligjit me të butë në rast se ligji ka ndryshuar
1121

 

nga koha e kryerjes së veprës penale deri në përfundim të procesit gjyqësor. Këtë 

parim, si standard ndërkombëtar e ka pranuar edhe KPK në nenin 3 parag.2, duke 

përcaktuar se: “Në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës 

së prerë, atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i favorshëm”. Gjithashtu 

parashihet edhe forma më favorizuese për kryesin e veprës penale, me dispozitën 

vijuese (parag.3) që përcakton se: “Nëse ligji i ri nuk e inkriminon veprën, por kryesi 

është dënuar me aktgjykim të formës së prerë në pajtim me ligjin e mëparshëm, 

sanksioni penal nuk fillon të ekzekutohet ose ndërpritet në rast se ka filluar”. Si 
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kur është shkaktuar pasoja”. 
1118

 KPK, neni 3, parag.1. 
1119

 Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq.157-158. 
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zgjidhje afirmative për këtë qëllim janë edhe dispozitat e Kushtetutës së Kosovës (neni 

33, parag.4) ku parashihet se: “Dënimet përcaktohen në bazë të ligjit që ka qenë në 

fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, me përjashtim të veprave për të cilat ligji i 

mëvonshëm i aplikueshëm është më i favorshëm për kryesin e veprës”. 

 

3.2. Vlefshmëria territoriale 

 

Përveç përcaktimit të vlefshmërisë kohore të ligjit, aspekt tjetër me rëndësi është edhe 

sqarimi i vlefshmërisë së ligjit në territor apo hapësirë (criterio di territorialità),
1122

 që 

nënkupton zbatimin e tij në raport me vendin e kryerjes së veprës penale.
1123

  

 

3.2.1. Parimi territorial  

 

Parimi territorial është parim themelor që nënkupton zbatimin e legjislacionit penal të 

një shteti për veprat penale të kryera brenda territorit të tij. Ky parim konsiderohet si 

primar dhe si i tillë shpreh edhe sovranitetin e shtetit përmes ushtrimit të pushtetit 

represiv brenda kufijve të tij. KPK këtë parim e përcakton shprehimisht në nenin 107, 

parag.1 ku parashihet se: “Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet për 

secilin person i cili kryen vepër penale tërësisht ose pjesërisht në territorin e 

Republikës së Kosovës”. 

 

3.2.2. Parimet e zbatimit të legjislacionit penal për veprat penale të kryera jashtë 

territorit të shtetit 

 

Derisa vlefshmëria e legjislacionit penal brenda territorit të shtetit është më e qartë, 

aspektet me të diskutueshme janë në lidhje me veprat penale që kryhen jashtë territorit, 

në mënyrë të veçantë për ato vepra me të cilat cenohen interesat e shtetit,
1124

 kur dihet 

se zbatimi i ligjit, përkatësisht ushtrimi i juridiksionit të gjykatave është më i limituar. 

Parime të tilla janë:  

a) Parimi mbrojtës apo real - sipas këtij parimi legjislacioni penal i një shteti 

zbatohet për veprat penale që janë kryer jashtë territorit, por me të cilat janë 

dëmtuar apo rrezikuar të mirat dhe interesat e shtetit ose qytetarëve të tij. KPK 

këtë parim e përcakton në nenin 108, parag.1 dhe 3 të tij. 

b) Parimi i personalitetit aktiv - nënkupton zbatimin e legjislacionit penal të 

shtetit për veprat penale që kryhen jashtë territorit nga shtetasit e tij (neni 108, 

parag. 2 dhe 4 të KPK).  

c) Parimi i personalitetit pasiv - nënkupton zbatimin e legjislacionit penal të 

shtetit për veprat penale që kryhen jashtë territorit nga shtetasit e huaj, por që 

vepra është kryer kundër shtetasit të tij apo vetë shtetit. Si i tille ky parim është 
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i ngjashëm me parimin mbrojtës apo real, dhe në raport me të ka karakter 

supsidiar.  

d) Parimi i universal - nënkupton mundësinë e zbatimit të legjislacionit penal të 

një shteti për veprat penale të kryera jashtë territorit të tij, nga shtetasit e huaj, 

edhe pse me ato vepra nuk janë rrezikuar drejtpërdrejt interesat dhe siguria e 

vetë shtetit apo qytetarëve të tij. Ky parim zbatohet kryesisht për vepra penale 

të rënda, si: gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, etj.
1125

 Në këtë 

drejtim, KPK përmban një dispozitë të posaçme, përkatësisht nenin 109 

“Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës ndaj personave të huaj 

të cilët kryejnë vepra penale jashtë territorit të Republikës së Kosovës”, ku si 

kushte për këtë qëllim përcaktohet edhe se “vepra penale të jetë e dënueshme 

edhe në vendin ku është kryer” dhe “kryesi të gjendet në territorin e Kosovës 

ose të jetë transferuar në Kosovë” (shih nenin 109, parag.1, nënparag. 1.2. 

dhe 1.3). 

 

4. Vepra penale  

 

Vepër penale është fakti (veprimi apo mosveprimi) i kundërligjshëm që është 

përcaktuar me ligj si vepër penale, veçoritë e së cilës dhe sanksioni penal janë 

përcaktuar me ligj. Ky është një përkufizim që ka pikënisje përcaktimin e ligjvënësit 

apo aspektin formal, që veprën penale e konsideron si krijesë apo fakt juridik, apo siç e 

quan Prof.Ramacci “entintet juridik” (entità giuridica).
1126

 Sipas konceptimit formal 

vepra penale konsiderohet si fakt juridik, e cila shkakton pasoja juridike në botën e 

jashtme. Ndërsa, sipas konceptimit material vepra penale është e vepër e rrezikshme e 

njeriut e cila dëmton të mirat dhe vlerat e individit dhe shoqërisë në përgjithësi. Një 

përkufizim më i plotë del nga një konceptim formalo-material që potencon me 

prioritet parimin e ligjshmërisë dhe veprën penale e cilëson si vepër të kundërligjshme, 

që përcaktohet me ligj si e tillë, por duke qenë edhe vepër e rrezikshme që dëmton të 

mirat e individit dhe shoqërisë. Sipas këtij konceptimi vepra penale përcaktohet me ligj 

si e ndaluar, sepse përbën fakt i cili shkel dhe cenon të mirat dhe vlerat individuale e 

shoqërore.
1127

  

Vepra penale përkufizohet edhe duke theksuar aspektin objektiv dhe subjektiv të saj, 

duke e konsideruar si vepër penale, veprimin apo mosveprimin e njeriut që është i 

ndaluar me ligj (ana objektive) dhe është kryer me faj (ana subjektive). Kodi penal në 

nenin 7 e përkufizon veprën penale si në vijim: “Vepra penale është vepër e 

kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e së cilës janë 

të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është përcaktuar sanksioni penal ose 

masa e trajtimit të detyrueshëm”. Duke u nisur nga fakti se vepra penale përfaqëson 

                                                           
1125

 Për një studim me të thelluar mbi parimin universal në të drejtën penale (ndërkombëtare) shih 

“International Criminal Law - Universal Jurisdiction”, International Review of Penal Law, Nr. 79, ½, 2008.  
1126

 Shih Ramacci, F.: Corso di Diritto Penale, cit., fq.263-268. 
1127

 Për me shumë Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq. 180-182. 
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kategorinë kryesore në gjithë sistemin e drejtësisë penale
1128

 dhe pjesën kryesore të 

studimit nga doktrina e së drejtës penale, njohja e plotë e saj kërkon që të analizohen të 

gjitha elementet e saj veç e veç dhe në raport me parimet dhe rregullat e tjera të kësaj 

dege të drejtësisë. 

 

4.1. Elementet e veprës penale 

 

Elementet e veprës penale nënkuptojnë elementet që përbejnë strukturën e veprës 

penale dhe figurën ligjore të saj. Elementet e veprës penale ndahen në elemente 

themelore (të përgjithshme, që duhet të shprehen për të ekzistuar një vepër penale) 

dhe elemente të posaçme (që identifikojnë veprën penale të caktuar). 

a) Elementet themelore - janë ato elemente përbërëse që e përkufizojnë nocionin 

e përgjithshëm të veprës penale. Elementet themelore në parim dalin nga 

përkufizimi i veprës penale me ligj, prej nga del se elemente themelore apo të 

përgjithshme janë: a) veprimi i njeriut; b) kundërligjshmëria; c) 

përcaktueshmëria e veprës penale në ligj dhe d) përgjegjësia penale e kryesit - 

fajësia. Këto ndahen në elemente të natyrës objektive (veprimi i njeriut, 

kundërligjshmëria dhe përcaktueshmëria e veprës penale në ligj) dhe 

subjektive (përgjegjësia penale e kryesit - fajësia). Të secila vepër për t’u 

konsideruar si vepër penale duhet të shprehen të gjitha këto elemente,
1129

 që së 

bashku përbejnë strukturën e përgjithshme të veprës penale. Në doktrinën e së 

drejtës penale kjo tematikë cilësohet si “Teoria e përgjithshme e veprës 

penale”
1130

 që analizon elementet themelore të veprës penale, nga përcaktimi i 

të cilave bëhet i mundur kuptimi dhe zbatimi i dispozitave penale në rastet 

konkrete. Njohja apo pranimi i katër elementeve themelore të veprës (siç u 

përcaktua me lartë) përkon me teorinë e katërdegëzimit apo katërpartite edhe 

pse në doktrinën kosovare nuk theksohet një fakt i tillë. Por, në doktrinën 

botërore përveç teorisë së katërdegëzimit ekzistojnë edhe teori të tjera të 

ndarjes së elementeve të veprës penale, si teoria e tredegëzimit apo tripartite 

që elemente të veprës penale konsideron: faktin e përcaktuar me ligj si vepër 

penale (përcaktueshmëria e veprës penale në ligj), kundërligjshmërinë dhe 

përgjegjësinë penale të kryesit (fajësinë), pastaj edhe teoria e dydegëzimit 

apo dypartite që si elemente themelore të veprës penale konsideron se janë: 

fakti i përcaktuar me ligj si i kundërligjshëm apo fakt objektivisht i 

kundërligjshëm (si element objektiv) dhe fajësia (si element subjektiv).
1131

 

Duhet theksuar, se të gjitha këto teori janë të pranueshme, sepse ndjekin një 

                                                           
1128

 Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq. 123. 
1129

 Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq.182. 
1130

 Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale, cit., fq.188. 
1131

 Me shumë mbi teorinë e tredegëzimit (tri elementeve të përgjithshme të veprës penale) që është edhe 

teoria me e përhapur në vendet përëndimore (sidomos në të drejtën penale italiane dhe gjermane) shih në 

veçanti: Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale, cit., fq.190-206; Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale -

Parte Generale, cit., fq.179-181. Ndërsa në lidhje me teorinë e dydegëzimit (dy elementeve të përgjithshme 

të veprës penale) shih Ramacci, F.: Corso di Diritto Penale, cit., fq. 290-299.  
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logjikë dhe koherencë në metodologjinë e tyre për shpjegimin e elementeve të 

përgjithshme të veprës penale, në varësi edhe të shkollës që ndjekin.  

P.sh.: një teori (e tredegëzmit) apo model i veçantë ekziston në doktrinën 

gjermane që bazohet në strukturën tripartite të veprës penale, që elementet e 

saj i ndan në: a) Tatbestand: përshkrimi i veprës (ku përfshihet elementi 

objketiv/actues reus dhe elementi subjektiv/mens rea. Pra, Tatbestand objektiv 

dhe subjektiv), b) Rechtswidrigkeit: elementi i përgjithshëm i 

kundërligjshmërisë dhe mungesa e mbrojtjes së justifikueshme; dhe c) Schuld: 

elementi i përgjithshëm i fajësisë.
1132

  

Në anën tjetër, në doktrinën botërore haset edhe teoria që konsideron se 

struktura e veprës penale përbëhet nga pesë elemente themelore, duke 

përfshirë edhe sanksionin penal si element të saj.
1133

 Por, duhet theksuar se si e 

tillë kjo teori është më e kritikueshme dhe më pak e përkrahur. Njejtë edhe për 

autorin e këtij kapitulli kjo teori nuk është e pranueshme sepse është 

problematike që përmes të njëjës të kuptohet dhe vlerësohet struktura e veprës 

penale. Problemi të kjo teori është pikërisht në lidhje me përfshirjen e 

sanksionit apo dënimit si element të veprës penale, për faktin se i njëjti 

paraqitet si pasojë juridike e veprës penale dhe nuk mund të përfshihet në 

strukturën elementeve për të vlerësuar ekzistimin e vetë veprës penale.  

b) Elementet e posaçme - përfshijnë faktet që ligjvënësi i përcakton si elemente 

të veprës penale të posaçme, të cilat përcaktojnë figurën ligjore të veprës 

penale të caktuar dhe e identifikojnë atë. P.sh.: elemente të posaçme të veprës 

penale të vjedhjes janë: a) marrja (veprimi i marrjes) b) e pasurisë së huaj të 

luajtshme, c) me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm.  

 

4.2. Lidhja shkakore apo kauzale 

 

Përveç kritereve tjera, që një person të përgjigjet penalisht duhet të ekzistoj lidhja 

shkakore apo kauzale midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe veprës penale, 

përkatësisht pasojës së saj. Mbi këtë bazë edhe veprimi i kryerjes fiton kuptim të 

realizimit të figurës ligjore të veprës penale nëse paraqitet si shkak i pasojës penalo-

juridike siç përcaktohet në atë figurë ligjore,
1134

 duke ekzistuar një lidhje e drejtpërdrejt 

veprim i kryerjes-pasojë e veprës penale. KPK në nenin 20 (Lidhja shkakore) 

përcakton se: “Personi nuk është penalisht përgjegjës kur midis veprimit ose 

mosveprimit të tij dhe pasojës mungon lidhja shkakore”. 

 

                                                           
1132

 Për një njohje me të thellë mbi modelin gjerman të strukturimit të elementeve të përgjithshme të veprës 

penale apo teorinë që ndjek shkolla gjermane shih Bohlander, M.: Principles of German Criminal Law, cit., 

fq.16-17. 
1133

 Një teori të tillë e hasim edhe në kuadër të doktrinës kroate. Për ketë shih Turković, K., Vajda, M.M. & 

Maršavelski, A.: Criminal Law (Chapter) - Introduction to the Law of Croatia, ed.by Josipović, T., Wolters 

Kluwer, 2014, fq. 459-466.  
1134

 Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq.160. 
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4.3. Objekti i veprës penale 

 

Objekt i veprës penale janë të gjitha të mirat juridike që mbrohen me legjislacionin 

penal (përkatësisht të mirat, vlerat e individit dhe shoqërisë) që dëmtimi apo rrezikimi i 

tyre është inkriminuar si vepër penale. Si i tillë, objekti i veprës penale është i lidhur 

me nocionin e të “mirës juridike”
1135

 në kuptim të mbrojtjes me norma penalo-juridike 

(nocioni formal). Ndërsa nocioni material i të mirave juridike përfshinë të gjitha sendet, 

vlerat, interesat e individit apo shoqërisë në përgjithësi që për shkak të rëndësisë së tyre 

konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme të gëzojnë mbrojtje penale.
1136

  

Në të drejtën penale njihen dy lloje të objektit të veprës penale: objekti i përgjithshëm 

dhe grupor.
1137

 Objekti i përgjithshëm nënkupton të gjitha të mirat juridike që mbrohen 

me legjislacionin penal, ndërsa objekti grupor nënkupton të mirën juridike apo grupin e 

të mirave juridike që për nga natyra e tyre janë të ngjashme apo të përafërta.  

 

4.4. Subjektet e veprës penale  

 

Subjekt i veprës penale është kryesi (subjekti aktiv) dhe personi i dëmtuar apo viktima 

e veprës penale (subjekti pasiv). Subjekt aktiv zakonisht konsiderohet njeriu (personi 

fizik) por në kushtet e përcaktuara nga ligji edhe personi juridik. Si kushte themelore 

që një person fizik të mund të konsiderohet si subjekt aktiv i veprës penale është që ai 

të ketë aftësi psikike (mendore) dhe të ketë moshën e caktuar me ligj për përgjegjësi 

penale. Zakonisht si moshë minimale që një person të jetë i përgjegjshëm penalisht, 

dhe rrjedhimisht të mund të konsiderohet si subjekt aktiv i veprës penale është mosha 

14 vjeç.
1138

  

 

5. Përgjegjësia penale  

 

Përgjegjësia penale si element subjektiv i strukturës së përgjithshme të veprës penale, 

përbën elementin themelor në kuadër të asaj që njihet si teoria e përgjithshme e së 

drejtës penale, dhe institutin me kompleks në këtë fushë. Aq me tepër, ky institut hap 

debat dhe është edhe më i komplikuar kur është fjala për personat juridik si subjekte të 

saj, duke e bërë të nevojshme një qasje të kujdesshme dhe analizë edhe me të thellë për 

                                                           
1135

 Pë një njohje me të thellë mbi konceptin e të mires juridike dhe objektin juridik të veprës penale shih në 

veçanti: Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale -Parte Generale, cit., fq.149-157.  
1136

 Me shumë në lidhje me objektin e veprës penale dhe llojet e tij, shih Kambovski, V.: E Drejta penale, 

cit., fq.127-130; Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq. 186-188. 
1137

 Salihu, I.: Ibid., fq.187. 
1138

 Shikuar në kontekstin historik, koncepti mbi subjektin aktiv (por edhe atij pasiv) ka evoluar me kalimin 

e kohës, sidomos me orientimin e të drejtës penale në studimin e personalitetit të kryesit dhe përcaktimin e 

kritereve të aftësisë psikike dhe moshës që duhet të ketë një person për t’u konsideruar i përgjegjshëm 

penalisht, përkatësisht të jetë subjekt aktiv i veprës penale. Pastaj, një ndryshim edhe më i theksuar është 

shprehur me njohjen e përgjegjësisë penale për personat juridikë. Me shumë mbi ketë aspekt shih edhe 

Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale -Parte Generale, cit., fq.148-149; Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto 

Penale, cit., fq.169-171; etj. 
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të përcaktuar kriteret e përgjegjësisë penale të personave juridik (për një konceptim të 

arsyeshëm të këtij instituti).  

Në lidhje me personin fizik, përgjegjësia penale konceptohet si aftësi mendore e kryesit 

dhe raport psikik i tij me veprën penale. Një përkufizim të tillë e gjejmë edhe në kodet 

penale të vendeve të ndryshme, në dispozitat që përcaktojnë se kur mund të jetë një 

person i përgjegjshëm penalisht. Njëjtë edhe në KPK përcaktohet se: “Kryesi i veprës 

penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe veprën penale e ka 

kryer me dashje apo nga pakujdesia”.
1139

 Një konceptim psikologjik ky i përgjegjësisë 

penale, që si i tillë mund të aplikohet vetëm ndaj personit fizik por jo edhe ndaj atij 

juridik. Nga përkufizimi i tillë i përgjegjësisë penale, del se ajo përbëhet nga dy 

elemente themelore që janë: përgjegjshmëria dhe fajësia.
1140

  

Përgjegjshmëria si element i përgjegjësisë penale, përkufizohet si aftësi e personit për të 

kuptuar rëndësinë e veprimeve ose mosveprimeve të tij (elementi i vetëdijes, aftësia 

mendore)
1141

 dhe si aftësi për të kontrolluar sjelljet e veta (elementi i vullnetit).
1142

 Si e tillë 

përgjegjshmëria si element i përgjegjësisë penale përkufizohet edhe si aftësi për faj.
1143

  

Në anën tjetër faji si element i dytë i përgjegjësisë penale nënkupton raportin psikik të 

kryesit me veprën penale.
1144

 Në këtë binom përgjegjshmëri-faj, faji përben pjesën 
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 KPK, neni 17, parag.1. 
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 Për një njohje me të plotë të elementeve të përgjegjësisë penale sipas të drejtës pozitive në Kosovë shih: 

Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq.277 dhe vazhdim; Salihu, I., Zhitia, H., Hasani, F.: 
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 Aftësia intelektuale-mendore si element i përgjegjësisë penale nënkupton kapacitetin psikik të personit 

që të jetë në gjendje të kuptojë rëndësinë e veprimeve apo mosveprimeve të tij dhe të jetë i vetëdijshëm për 

pasojat e dëmshme që mund të shkaktoj. Si i tillë ky element subjektiv, përfshinë në vete një proces të të 

menduarit dhe të vetëdijes që duhet të ekzistoj të subjekti në raport me kryerjen ose mundësinë e kryerjes së 

veprës penale.  
1142

 Elementi i vullnetit-volutiv nënkupton aftësinë që personi t’i kontrollojë sjelljet e veta, pra të vendosë 

me vullnetin e tij që të veproj ose të abstenoj nga ndërmarrja e veprimit. Në raport me përgjegjësinë penale, 

kjo nënkupton një vullnet të lire të individit, pa u ndikuar në mënyrë absolute nga faktorët e jashtëm.  
1143

 Duhet theksuar se e drejta penale e Kosovës e pranon supozimin se secili njëri është i aftë mendërisht, 

prandaj edhe nuk e përcakton as nocionin e përgjegjshmërisë në dispozitat e Kodit penal, pra se kur një 

person ka aftësi të plotë mendore. Kështu edhe gjykata e supozon ekzistimin e aftësisë mendore të personi 

që gjykohet për vepër penale, dhe vlerësimi i këtij elementi kërkohet vetëm në rastet kur ka pretendime se të 

kryesi ekzistojnë probleme të natyrës psikike. KPK në nenin 18, parag.1, përcakton gjendjen e paaftësisë 

mendore të personit, që është bazë e papërgjegjësisë penale në pajtim me nenin 17 të KPK. Ndërsa në 

parag.2 të nenit 18 të KPK përcaktohet edhe gjendja e aftësisë së zvogëluar mendore, si gjendje e cila nuk e 

përjashton përgjegjësinë penale të kryesit të veprës penale, por ky fakt duhet të merret parasysh nga gjykata 

kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masës së trajtimit të detyrueshëm ndaj personit fizik. 

Sipas këtyre dispozitave të KPK, varësisht nga shkalla e aftësisë mendore (që del nga ekspertiza) gjykata 

konstaton edhe shkallën e përgjegjësisë penale. Mungesa e aftësisë mendore (gjendja e papërgjegjshmërisë) 

e përjashton mundësinë e fajit ndaj personit që ka kryer veprën (personit që objektivisht ka shkaktuar 

pasojën që është përcaktuar si vepër penale). Në këtë mënyrë, në të drejtën tonë pozitive gjen zbatim 

rregulla “ Impossibilium nulla obligation est” (që askush nuk mund të ketë obligime për pamundësitë e tij), 

që në rastin e veprave penale nuk mund të ndëshkohet një person derisa nuk ka aftësi, kapacitet psikik për të 

kuptuar veprën e tij. 
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 Për një njohje edhe me të thellë të fajit si bazë që arsyeton dënimin ndaj kryesit të veprës penale shih 

edhe Bozheku, E.: Fajësia..., cit., fq. 115-134.; Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq.241 dhe vazhdim; 

Rammacci, F.: Corso di diritto penale..., cit., fq. 107 dhe vazhdim, etj.  
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themelore mbi të cilën arsyetohet ndëshkimi. Madje në doktrinën e së drejtës penale 

nocioni i fajit identifikohet me vetë përgjegjësinë penale, pa të cilin nuk mund të ketë 

vepër penale dhe dënim për kryesin (Nullum crimen, nulla poena sine culpa). 

Ky identifikim i nocionit të përgjegjësisë penale me nocionin e fajit, është rezultat i 

pikëpamjes bashkëkohore për përgjegjësinë penale të bazuar në parimin e fajit,
1145

 i cili 

paraqet institutin qëndror në sistemin e drejtësisë penale dhe është në qendër të një 

debati të vazhdueshëm në doktrinën juridike botërore,
1146

 si një sinonim i përgjegjësisë 

penale. Kjo nënkupton se dënimi penal mund të shqiptohet vetëm ndaj kryesit të veprës 

penale që është i fajshëm. Në të kundërtën zbatimi i dënimit ndaj subjektit të pafajshëm 

(edhe në rastet kur nga ana objektive mund të ketë kryer veprën, përkatësisht ekziston 

lidhja shkakore midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe pasojës
1147

) mund të ketë 

vetëm efekt retributiv dhe nuk është në harmoni as me qëllimin e dënimit.
1148

 Derisa 

përgjegjshmëria si element supozohet nga gjykata se ekziston të çdo person, fajësia 

duhet të provohet në çdo rast konkret.
1149

 Për më tepër në procedurë penale supozohet 

pafajësia e personit që gjykohet për vepër penale derisa të provohet e kundërta, si një 

nga parimet themelore të procedurës penale.
1150

 Format kryesore të fajit apo fajësisë 

janë dashja dhe pakujdesia.  

Dashja është forma me e rendë dhe me e shpeshtë e fajit me të cilën kryhet vepra 

penale. Dashja ekziston kur personi është i vetëdijshëm se me veprimin apo 

mosveprimin e tij do të kryhet vepra penale dhe e dëshiron kryerjen e saj ose është i 

vetëdijshëm për mundësinë e kryerjes së veprës penale dhe pajtohet që ajo të ndodhë, 

pajtohet me pasojën e saj.
1151

 Nga kjo del se ekzistojnë dy lloje të dashjes, përkatësisht 

dashja direkte (dolus directus) dhe dashja eventuale (dolus eventualis). Sipas KPK, 

personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e 

dëshiron kryerjen e saj, ndërsa me dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tij dhe ai e 

pranon shkaktimin e saj (neni 21 parag. 2 dhe 3).  

                                                           
1145

 Kambovski, V.: E Drejta penale, cit., fq. 241 
1146

 Bozheku, E.: Fajësia..., cit., fq. 115. 
1147

 Në pajtim me parimin “nullum crimen nulla poena sine culpa” që të konsiderohet se është kryer vepra 

penale dhe të ketë bazë për shqiptimin e dënimit ndaj kryesit, duhet që vepra të jetë kryer me fajin e tij. Për 

me tepër e drejta penale pozitive e vendeve që respektojnë parimin e fajit si parim themelor, njohin 

ekzistimin e veprës penale nga ana objektive, që është kryer pa faj, përkatësisht në rrethanat që sipas ligjit 

përjashtohet kundërligjshmëria. Si të tilla janë veprat e kryera në kushtet e mbrojtjës së nevojshme (neni 12 

i KPK), nevojës ekstreme (neni 13 i KPK), dhunës dhe kanosjës (neni 14), etj. Pastaj edhe rastet kur kryesi 

që objektivisht ka kryer veprën penale, por nuk përgjigjet penalisht (nuk mund të konsiderohet i fajshëm) 

për shkak të moshës së tij (neni 17, parag.3 i KPK) apo është i papërgjegjshëm (i paftë mendërisht në 

pajtim me nenin 18 parag.1 i KPK). 
1148

 Një nga qëllimet e dënimit është “të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

dhe të bëjë rehabilitimin e tij” (neni 38, parag.1. nënparag. 1.1 e KPK). Prandaj një qëllim i tillë nuk mund 

të arrihet nësë dënimi ka vetëm karakter retributiv dhe kryesi nuk është i bindur se është fajtor dhe për këtë 

arsye e vuan dënimin.  
1149

 Shih Salihu, I: E Drejta penale (Pjesa e Përgjithshme), cit., fq.292 dhe vazhdim. 
1150

 Parimi i prezumimit të pafajsisë së të pandehurit në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës (KPP) 

parashihet në nenin 3, parag.1 ku thuhet se: “Çdo person i dyshuar ose që akuzohet për vepër penale 

konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës”. 
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Pakujdesia definohet si kryerje e veprës penale pa dëshirë dhe pa vullnet të personit, 

pra në këtë rast kryesi nuk e dëshiron pasojën e shkaktuar dhe ajo shkaktohet pa 

vullnetin e tij.
1152

 Për këtë arsye pakujdesia cilësohet si formë më e lehtë e fajit dhe 

njihen dy lloje të saj: pakujdesia me vetëdije dhe pakujdesia pa vetëdije. Sipas nenit 23 

(parag.2 dhe 3) të KPK-së “Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme kur është i 

vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose të 

mosveprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai 

do të mund ta parandalojë shkaktimin e saj” ndërsa “Personi vepron me pakujdesi të 

pavetëdijshme kur nuk është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si 

rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij edhe pse në rrethanat dhe sipas vetive të tij 

personale ka mund të ishte apo do duhej të ishte i vetëdijshëm për këtë mundësi”. 

 

6. Shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë 

 

Si rregull, realizimi i një fakti tipik (veprimi apo mosveprimi) që është përcaktuar si 

vepër penale, shoqërohet edhe me kundërligjshmërinë e veprës. Mirëpo, nëse me një 

normë tjetër nga ajo që inkriminon atë veprim, lejohet veprimi i tillë në kushte dhe 

rrethana të caktuara, kjo paraqet bazë për përjashtimin e kundërligjshmërisë së veprës. 

Këto situata përcaktohen me ligj dhe njihen si shkaqe të përjashtimit të 

kundërligjshmërisë së faktit (veprës) apo shkaqe të justifikimit të veprimit të 

caktuar.
1153

 Normat penale që lejojnë veprimin e caktuar, përjashtojnë 

kundërligjshmërinë e tij në kushte dhe rrethana të caktuara njihen si norma juridike 

permisive.
1154

 Shkaqet apo arsyet për përjashtimin e kundërligjshmërisë së veprës së 

caktuar mund të jenë të ndryshme, si p.sh.: Kur personi ka vepruar në vetëmbrojtje, në 

rrethana të jashtëzakonshme të nevojës ekstreme, nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes 

serioze, etj. Veprimi i njeriut në kushte dhe rrethana tilla edhe pse shkakton pasoja që 

objektivisht janë të ndaluara, në të drejtën penale ai veprim nuk konsiderohet si i 

kundërligjshëm, përkatësisht kryesi lirohet nga përgjegjësia penale. Në pjesën e 

përgjithshme të KPK si shkaqe apo baza që përjashtojnë kundërligjshmërinë 

parashihen: Mbrojtja e nevojshme (neni 12), Nevoja ekstreme (neni 13), Dhuna ose 

kanosja (neni 14), Veprat e kryera nën shtrëngim (neni 15), Urdhrat nga lartë (neni 

16), si edhe Vepra e rëndësisë së vogël (neni 11). Gjithashtu shkaqet e përjashtimit të 

kundërligjshmërisë përcaktohen edhe në pjesën e posaçme të KPK në lidhje me veprat 

penale të caktuara (p.sh.: në lidhje me veprën penale “ndërprerja e palejuar e 

shtatzënësisë” lejohet ndërprerja e shtatzënësisë për shkaqe shëndetësore dhe arsye 

tjera që përcaktohen me ligj), si dhe rastet në lidhje me degët e tjera të drejtësisë (që 

kanë të bëjnë me rrezikun e lejuar, veprat e kryera gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, 

etj.).  
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 Ibid., fq.307. 
1153

 Shih Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto Penale, cit., fq.267. 
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 Salihu, I: Ibid., fq.236. 
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7. Lajthimi 

 

Dashja dhe pakujdesia (faji i personit) është e mundur që të përjashtohen edhe nga 

gabimi apo lajthimi.
1155

 Lajthimi (Error) në të drejtën penale nënkupton përfytyrimin 

e gabuar të kryesit të veprës penale mbi rrethanat (faktet) e caktuara ose në lidhje me 

kundërligjshmërinë e veprës. KPK përcakton këto dy lloje të lajthimit, përkatësisht 

lajthimin faktik (Error facti) dhe lajthimin juridik (Error iuris).  

Sipas nenit 25 (parag.1) lajthimi faktik konsiderohet se ekziston në rastet kur kryesi 

në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet e 

saj të caktuara me ligj, apo kur gabimisht ka menduar se ekzistojnë rrethanat relevante 

sipas të cilave, po të ekzistonin ato faktikisht, ajo vepër do të lejohej. Në këto rrethana 

personi nuk është penalisht përgjegjës. Të lajthimi faktik, në parag.2 parashihet se: 

“Personi i cili për shkak të pakujdesisë ka qenë në lajthim është penalisht përgjegjës 

për veprën penale të kryer nga pakujdesia nëse ligji në mënyrë specifike parashikon 

përgjegjësinë penale për kryerjen e veprës së tillë nga pakujdesia”.  

Ndërsa, lajthimi juridik përkufizohet si lajthim mbi ndalueshmërinë e veprës. Kryesi i 

veprës konsiderohet se gjendet në lajthim juridik në rastet kur nuk di se vepra e tij 

është e ndaluar me ligj, është e paraparë si vepër penale. Në lajthimin juridik kryesi 

është i vetëdijshëm për veprën e tij, mirëpo gabimisht mendon se vepra e tij është e 

lejuar, dhe nëse personi për shkaqe të arsyeshme nuk e ka ditur ose nuk ka mundur ta 

dijë se vepra është e ndaluar nuk është penalisht përgjegjës (neni 26). Sipas parag.2 të 

nenit 26 “Nëse lajthimi ka qenë i evitueshëm, personi është penalisht përgjegjës por 

dënimi mund të zbutet”.
1156

 Përcaktimi i përgjegjësisë penale për rastet kur lajthimi ka 

qenë për shkaqe të pa arsyeshme apo të evitueshme është i drejtë dhe në pajtim me 

parimin e njohur të drejtësisë që nga epoka romake “Ignorantia iuris non excusat” 

(mosnjohja e ligjit nuk arsyeton).
1157

 

 

8. Fazat e kryerjes së veprës penale 

 

Në të drejtën penale ka rëndësi edhe trajtimi i procesit apo rrugës së kryerjes së veprës 

penale (Iter criminis) për të kuptuar fazat (stadet) e kryerjes së saj. Si faza kryesore të 

kryerjes së veprës penale konsiderohen: vendimi për të kryer veprën penale, veprimet 

përgatitore, tentativa dhe kryerja e veprës (vepra e përfunduar).
1158

 Vendimi për të 

kryer vepër penale nuk hyn në zonën e përgjegjësisë penale, përkatësisht nuk 

inkriminohet në KPK, sikurse as legjislacionet penale të shumicës së vendeve tjera. Sa 
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 Sipas parag.3 të nenit 26 “Lajthimi juridik është i evitueshëm nëse çdo person ka mundur lehtësisht që 
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S.: Errore e ignoranza di diritto in materia penale, Torino, 1960, fq.10-61; Pulitano, D.: Ignoranza della 
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i përket veprimeve përgatitore, në KPK inkriminohen apo janë të dënueshme vetëm ato 

veprime përgatitore në lidhje me disa vepra penale me rrezikshmëri të lartë, sidomos në 

lidhje me veprat terroriste, narkotikëve, krimeve kundër njerëzimit, etj.  

Ndërsa tentativën e veprës penale KPK e përcakton në nenin 28, ku në parag.1 

parashihet se: “Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale 

por vepra nuk është kryer ose elementet e veprës penale nuk janë realizuar, 

konsiderohet se ka tentuar të kryejë vepër penale”. Pra, si kushte që të ekzistoj 

tentativa e veprës penale është që: të ndërmerret veprimi i kryerjes, që veprimi të jetë 

ndërmarrë me dashje dhe që vepra të mos përfundohet. Sipas parag.2: “Tentativa për 

të kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me tre ose më shumë vjet 

burgim dënohet. Tentativa për të kryer ndonjë tjetër vepër penale dënohet vetëm nëse 

shprehimisht parashihet me ligj”. 

 

9. Bashkimi i veprave penale  

 

Bashkimi i veprave penale ekziston kur një person me një veprim apo me disa veprime 

kryen dy apo me shumë vepra penale dhe për të cilat zhvillohet një procedurë penale 

dhe në fund shqiptohet një dënim (unik) për të gjitha veprat.
1159

 Varësisht prej faktit se 

dy apo me shumë vepra kryhen me një veprim apo me shumë veprime dallohet 

bashkimi ideal dhe bashkimi real i veprave penale, të cilët mund të jenë të natyrës 

homogjene (kur janë kryer vepra penale të njëjta) apo heterogjene (kur kryhen vepra 

penale të llojit të ndryshëm). 

Këto përkufizime dhe ndarje sqarohen nga doktrina e së drejtës penale, ndërsa 

legjislacioni përcakton kryesisht rregullat për matjen e dënimit për personin që ka kryer 

disa vepra penale. Kështu edhe në nenin 76, parag.1 të KPK parashihet se: “Nëse 

kryesi me një apo me më shumë veprime kryen disa vepra penale për të cilat gjykohet 

në të njëjtën kohë, gjykata së pari shpall dënime për secilën nga këto vepra, e pastaj 

për të gjitha këto vepra e shqipton dënimin unik”. Ndërsa në parag.2 dhe 3 

përcaktohen rregullat e shqiptimit të dënimit unik në varësi të dënimeve të shqiptuara 

për veprat penale veç e veç, si dhe kriteret e shqiptimit në dënimit plotësues për këto 

raste.  

 

10. Bashkëpunimi në kryerejen e veprave penale 

 

Bashkëpunimi nënkupton pjesëmarrjen e dy ose me shumë personave në kryerjen e një 

vepre penale (concursus plurium ad delictum). Në këto raste kur me shumë persona 

marrin pjesë në kryerjen e të njëjtës vepër penale, secili prej tyre ndëshkohet për këtë 

fakt,
1160

 mirëpo shkalla e përgjegjësisë penale dhe dënimi varen nga lloji i kontributit të 

tyre. 

Për t’u konsideruar se vepra penale është kryer në bashkëpunim, midis pjesëmarrësve 

duhet të provohet se ka ekzistuar lidhja e caktuar objektive dhe subjektive. Lidhja 
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objektive shprehet kur secili nga bashkëpunëtorët ka ndërmarrë ndonjë veprim i cili ka 

kontribuar në kryerjen e veprës penale, ndërsa lidhja subjektive konsiston në vetëdijen 

e bashkëpunëtorëve se në kryerjen e veprës penale të caktuar do të marrin pjesë edhe 

personat e tjerë, duke kontribuar në mënyra të ndryshme.
1161

 Format e bashkëpunimit 

që përcaktohen në KPK janë: bashkëkryerja, shtytja, ndihma dhe bashkimi kriminal 

(organizata kriminale).  

a) Bashkëkryerja (neni 31) ekziston “Nëse dy apo më shumë persona së bashku 

kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose 

thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej 

tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”. 

Personat që realizojnë bashkëkryerjen njihen si bashkëkryerës, dhe kjo formë e 

bashkëpunimit mund të kryhet me dashje dhe nga pakujdesia.  

b) Shtytja në kryerjen e veprës penale nënkupton ndërmarrjen e veprimeve me 

dashje me të cilat të personi tjetër krijohet ose forcohet vendimi për të kryer 

vepër penale, pra personi nxitet për të kryer veprën.
1162

 Për dallim nga ndihma, 

shtyja është një kontribut më i madh, më cilësor në kryerjen e veprës penale, 

andaj edhe përgjegjësia penale dhe dënimi i shtytësit parashihet si për kryesin 

e veprës penale. Këtë parim e ndjek edhe KPK, ku në nenin 32, parag.1 

parashihet se: “Kushdo që me dashje e shtytë personin tjetër të kryejë vepër 

penale dënohet sikurse ta kishte kryer vet atë vepër penale nëse vepra penale 

është kryer”. Madje dënim të njëjtë KPK përcakton edhe kur vepra penale ka 

ngel në tentativë, duke përcaktuar se: “Kushdo që me dashje shtytë personin 

tjetër të kryejë vepër penale dënohet sikurse ta kishte kryer vet atë vepër 

penale nëse vepra penale është tentuar por nuk është kryer” (parag.2). Për 

shtytjen, si kontribut intelektual në kryerjen e veprës penale, shpeshherë në 

praktikën gjyqësore shqiptohet dënim me i rëndë se për kryerjen e veprës. Ky 

parim ka qenë i zbatueshëm historikisht në të drejtën penale. Në disa raste, 

veprimet e shtytjes mund të përcaktohen edhe si vepër penale e posaçme, si 

p.sh.: Shtytja në vetëvrasje, Shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur, 

etj. 

c) Ndihma në kryerjen e veprës penale nënkupton formën e bashkëpunimit ku 

një person me dashje ndihmon personin tjetër në kryerjen e veprës penale, 

derisa kryesi ka marrë vendim për kryerjen e asaj vepre. Ndihma përfshinë 

kontributin e personit në forma të ndryshme por që nuk përbejnë veprime të 

kryerjes së veprës penale. Si e tillë, ndihma mund të jetë fizike dhe psikike.
1163

 

Sa i përket formës së fajësisë, ndihma në kryerjen e veprës penale (sikurse 

edhe shtytja) mund të kryhet vetëm me dashje. KPK në nenin 33, parag.2 

përcakton se: “Ndihma për të kryer një vepër penale përfshin, por nuk 

kufizohet në: dhënien e këshillave ose udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; 

vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale; krijimin e 
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kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale; ose 

premtimi paraprak se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, kryesin 

apo identitetin e kryesit, mjetet e përdorura për kryerjen e veprës penale ose 

përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale”. Ndihmësi zakonisht 

dënohet me dënim me të butë se kryesi i veprës penale, parim që përcaktohet 

edhe në KPK (neni 33 parag.1), ku parashihet se: “Kushdo që me dashje 

ndihmon personin tjetër për kryerjen e veprës penale dënohet më dënim më të 

butë sesa kryesi i veprës”. Përveç si formë e bashkëpunimit në kryerjen e 

veprës penale, në disa raste ndihma përcaktohet edhe si vepër penale e 

posaçme, si p.sh.: Ndihma në vetëvrasje, Ndihma në kryerjen e terrorizmit, etj.  

d) Bashkimi kriminal është formë e bashkëpunimit të dy apo më shumë 

personave për kryerjen e veprave penale (zakonisht veprave me të rënda) që 

konsiston arritjen e marrëveshjes dhe ndërmarrjen e veprimeve përgatitore për 

këtë qëllim. Bashkimi kriminal parashihet në nenin 34, parag.1 të KPK, ku 

përcaktohet se: “Kushdo që shprehimisht apo në mënyrë të heshtur merret vesh 

me një apo me më shumë persona për të kryer ose për të nxitur kryerjen e një 

vepre penale të dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim dhe ndërmerr 

veprime përgatitore për realizimin e marrëveshjes së tillë...”. Në të drejtën 

penale bashkimi kriminal cilësohet si një nga format me të rënda të 

bashkëpunimit në kryerjen e veprave penale. 

 

11. Pasojat juridike të veprës penale 

 

Në lidhje me pasojat juridike të veprës penale, në vijim do të paraqiten sanksionet 

penale që parashihen në Kodin penal, masat e trajtimit të detyrueshëm, institutet e 

shuarjes së dënimit, etj. 

 

11.1. Sanksionet penale  

 

Sanksionet penale përfaqësojnë pasojën juridike të veprës penale,
1164

 që përfshinë 

masat dhe dënimet që gjykata i shqipton ndaj kryesve të tyre. Si të tilla, sanksionet 

penale janë masa të dhunshme penalo-juridike të cilat i shqipton gjykata në procedurën 

e përcaktuar me ligj ndaj kryesit të veprës penale, me qëllim të mbrojtjes së vlerave dhe 

të mirave të individit dhe shoqërisë. Këto masa në përmbajtjen e tyre janë kufizim dhe 

marrje e lirive dhe të drejtave të caktuara për kryesit e veprave penale.
1165

 

 

11.1.1. Dënimet 

 

Lloji kryesor i sanksioneve penale janë dënimet. Dënimi përfaqëson pasojën juridike 

tipike të faktit të përcaktuar me ligj si vepër penale. Ky definicion i dënimit si pasojë 

apo konsekuencë juridike e veprës penale është një definicion formal sepse shpreh në 
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mënyrë abstrakte lidhjen normative që ekziston ndërmjet veprës penale dhe dënimit, që 

nënkupton se kur është kryer vepra penale edhe dënimi është pasojë e saj.
1166

  

Edhe KPK ndjek orientimin që për kryesit e veprave penale të përcaktoj dënimet si 

sanksione kryesore, duke bërë një ndarje të qartë në dënime: kryesore, alternative dhe 

plotësuese.  

Sa i takon qëllimit të dënimit penal, në Kodin penal (neni 38, parag.1) përcaktohet se 

qëllimet e dënimit janë: “të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale; të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose 

dëmet e shkaktuara nga vepra penale; dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit”. Këto 

qëllime si të tilla, duhet të arsyetohen nga gjykata penale në secilin aktgjykim dënues, 

me të cilin kryesi shpallet fajtor dhe ndaj tij shqiptohet dënimi penal. 

Pjesë e sistemit të sanksioneve penale sipas KPK janë:  

a) Dënimet kryesore (primare) si masë kryesore e ndëshkimit dhe që mund të 

shqiptohen si të vetme ndaj kryesit të veprës penale, pavarësisht llojit tjetër të 

dënimit.
1167

 Sipas nenit 40 të KPK si dënime kryesore parashihen: Dënimi me 

burgim të përjetshëm, Dënimi me burgim dhe Dënimi me gjobë.
1168

  

b) Dënimet alternative sipas KPK (neni 46, parag.1) janë: Dënimi me kusht; 

Gjysmëliria; dhe Urdhri për punë në dobi të përgjithshme. Në rastet kur 

shqipton dënimin me kusht, gjykata po ashtu mund të shqiptojë edhe urdhrin 

për trajtim të detyrueshëm rehabilitues dhe urdhrin për mbikëqyrje nga 

shërbimi sprovues. (parag.2).  

c) Ndërsa si dënime plotësuese (neni 59, parag.2) janë: heqja e të drejtës për t’u 

zgjedhur; urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit; ndalimi i ushtrimit 

të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik; ndalimi i 

ushtrimit të profesionit, i veprimtarisë ose detyrës; ndalimi i drejtimit të 

automjetit; marrja e lejes së vozitjes; konfiskimi; urdhri për publikimin e 

aktgjykimit dhe dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. 

Dënimi plotësues mund të shqiptohet së bashku me dënimin kryesor ose 

alternativ (parag.1).  

 

11.1.2. Vërejtja gjyqësore 

 

Vërejtja gjyqësore parashihet si sanksion i veçantë në KPK (neni 81 dhe 82) që 

konsiston në tërheqjen e vërejtjes, qortimin e kryesit për rastet e veprave penale me të 

lehta. Sipas nenit 82, parag.2 të KPK “Vërejtja gjyqësore mund të shqiptohet për vepra 

penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim deri në një (1) vit ose dënimi me 

gjobë, në rastet kur veprat e tilla janë kryer në rrethana lehtësuese të cilat i bëjnë 

veprat penale veçanërisht të lehta”. 
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11.2. Masat e trajtimit të detyrueshëm 

 

Në pajtim me parimin e trajtimit human ndaj kryesve të veprave penale dhe 

respektimin e dinjitetit të tyre njerëzor, në të drejtën penale të Kosovës për kryesit me 

paaftësi mendore ose aftësi të zvogëluar parashihen masat e trajtimit të detyrueshëm. Si 

të tilla, në nenin 84 të KPK, për kryesin i cili nuk është penalisht përgjegjës, ka aftësi 

esencialisht të zvogëluar mendore apo është i varur nga droga ose alkooli parashihen: 

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor; 

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe Trajtimi me anë të rehabilitimit të 

detyrueshëm të personave të varur nga droga ose alkooli. 

 

11.3. Matja dhe kriteret e individualizimit të dënimit të përcaktuara në Kodin 

penal 

 

Përveç një sistemi të gjerë të dënimeve dhe masave të trajtimit të detyrueshëm, KPK 

përmban edhe një numër të konsiderueshëm të dispozitave në lidhje me matjen dhe 

individualizimin e dënimit. Në këtë drejtim dispozitat e kësaj natyre përcaktojnë: 

Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit (neni 69), Rregullat e përgjithshme për 

zbutjen ose ashpërsimin e dënimeve (neni 70), Zbutjen e dënimeve (neni 71), Kufijtë e 

zbutjes së dënimeve (neni 72), Lirimin nga dënimi (neni 73), Bazat e posaçme të lirimit 

nga dënimi për vepra penale të kryera nga pakujdesia (neni 74), Ashpërsimin e dënimit 

për recidivizëm të shumëfishtë (neni 75), etj. 

 

11.4. Rehabilitimi dhe shlyerja e dënimit nga evidenca e të dënuarve 

 

Rehabilitimi si institut që nënkupton kthimin e të drejtave personit të dënuar pas 

mbajtjes së dënimit, përcaktohet në nenin 96 (Rehabilitimi ligjor) dhe 97 (Rehabilitimi 

gjyqësor) të KPK. Rehabilitimi ligjor është i lidhur me afatet e përcaktuara me ligj, 

ndërsa ai gjyqësor arrihet me vendim të gjykatës para afatit ligjor, në bazë të kërkesës 

së personit të dënuar (pas kalimit të gjysmës së afatit ligjor, siç përcaktohet në nenin 

97).Rehabilitimi i tillë përfshinë heqjen e pasojave juridike, shlyerjen e dënimit nga 

evidenca e të dënuarve dhe kthimin e të drejtave të tjera për pësonin që ka qenë i 

dënuar. 

 

11.5. Shuarja e dënimit: Parashkrimi, Amnistia dhe Falja  

 

Me dispozitat e Kodit penal përcaktohen edhe institutet e shuarjes së dënimit siç janë: 

parashkrimi, amnistia dhe falja. Këto institute kanë një rëndësi të posaçme dhe 

nënkuptojnë kufizimin e të drejtës së shtetit për dënim (ius puneidi),
1169

 përkatësisht të 

drejtën për të zhvilluar ndjekjen penale apo për të ekzekutuar dënimin penal. Këto 

kufizime parashihen për shkak të kalimit të një kohe të caktuar (rastet e parashkrimit) 
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apo edhe për shkaqe kriminalo politike që ndërlidhen me arritjen e qëllimit të dënimit 

dhe zbatimin e parimit të humanitetit në të drejtën penale (falja dhe amnistia). Në 

doktrinën botërore këto baza të shuarjes së dënimit njihen si shkaqe të eliminimit të 

pasojave juridike të veprës penale,
1170

 dhe bazohen në kritere të arsyeshme dhe të 

përcaktuara me ligj. 

Parashkrimi si institut nënkupton se pas kalimit të një afati të caktuar me ligj, shteti e 

humb të drejtën që të ndërmarrë ndjekjen penale apo për të ekzekutuar dënimin ndaj 

kryesve të veprave penale. Ky institut rregullohet në nenet 99-104 të KPK (Kapitulli 

X). Përveç afateve për parashkrimin e ndjekjes penale, ekzekutimin e dënimit dhe 

çështjes së fillimit dhe ndërprerjes së këtyre afateve, në kuadër të këtyre dispozitave 

përcaktohet edhe standardi i mosparashkrimit të krimeve ndërkombëtare si: gjenocidi, 

krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimeve të kësaj natyre. Gjithashtu, sipas 

KPK nuk parashkruhet as vepra penale e vrasjes së rëndë (neni 104).  

Amnistia si akt që nxirret në formë të ligjit nga organi legjislativ (Kuvendi) përfshinë 

një numër të personave të pacaktuar emër për emër, të cilët lirohen nga ndjekja penale, 

lirohen plotësisht ose pjesërisht nga ekzekutimi i dënimit, zëvendësohet dënimi i 

shqiptuar me dënim me të butë, ose shlyhet dënimi nga evidenca e të dënuarve.
1171

 

Amnistia sikurse edhe falje janë të përcaktuar në Kodin penal si institute të posaçme në 

Kapitullin XI të Kodit penal me titull “Amnistia dhe Falja”.
1172

 Në nenin 105, parag.1 

të KPK parashihet se: “Personat të cilët janë përfshirë me amnisti ndaj tyre ndalet 

procedura penale, falën në tërësi ose nga një pjesë e ekzekutimit të dënimit, dënimi i 

shqiptuar u zëvendësohet me dënim më të butë, u abrogohet dënimi me kusht, u jepet 

rehabilitimi i parakohshëm ose u abrogohet pasoja e caktuar juridike e dënimit”. Nga 

aspekti praktik i zbatimit të amnistisë, Kuvendi i Kosovës në kuadër të kompetencave 

të tij, në vitin 2013 ka miratuar Ligjin për amnistinë ku sipas nenit 1 të tij janë përfshirë 

“personat të cilën janë dënuar për një vepër penale, personat të cilët janë nën ndjekje 

penale për vepra penale, apo personat të cilët mund të jenë objekt i ndjekjes penale për 

veprat penale të kryera para 20 qershorit 2013 brenda territorit që tani përbën 

Republikën e Kosovës”.
1173

 Me këtë ligj, amnistia është dhënë në formë të abolicionit 

(si trajta me e gjerë e amnistisë) që nënkupton lirimin nga ndjekja penale. 

Ndërsa falja është akt që e nxjerr Presidenti i shtetit në formë të vendimit me të cilin 

personat e caktuar emër për emër lirohen nga ndjekja penale, lirohen plotësisht ose 

pjesërisht nga ekzekutimi i dënimit, ju zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim me 

të butë, ose shlyhet dënimi nga evidenca e të dënuarve. Falja parashihet në mënyrë 

parimore në nenin 105 të KPK, ku në parag.2 përcaktohet se: “Me falje personit të 

caktuar me emër u jepet lirimi i plotë ose i pjesërishëm nga ekzekutimi i dënimit, 

zëvendësimi i dënimit me një dënim më të butë apo dënimi me kusht ose shlyerja e 
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dënimit”. Përveç kësaj KPK parasheh një kushtëzim apo kufizim jo të zakonshëm për 

dhënien e faljes, duke përcaktuar se “Kryesi nuk mund të falet për çfarëdo dënimi për 

të cilin Paneli për Lirim me Kusht i ka refuzuar lirimin me kusht” (parag.3 i nenit 105). 

Ndërsa përcaktimi i kritereve për falje, procedurës dhe autorizimeve të Presidentit për 

shpalljen e faljes rregullohen me ligj të posaçëm (Ligji për Faljen).  

Duhet theksuar se me faljen dhe amnistinë nuk cenohen të drejtat e personave të tjerë, 

një standard që përcaktohet qartësisht edhe në Kodin penal, ku në nenin 106 parashihet 

se: “Me dhënien e Amnistisë dhe faljes nuk preken të drejtat të personit të tretë, të cilat 

bazohen në dënimin apo aktgjykimin” (neni 106). 

 

12. Masat dhe dënimet ndaj kryesve të mitur të veprave penale 

 

Sistemi i drejtësisë për të mitur në Kosovë rregullohet me Kodin e Drejtësisë për të 

Mitur (KDM), duke ndjekur kështu modelet bashkëkohore për trajtim të posaçëm dhe 

me të favorshëm për personat e mitur. KDM përmban dispozita penale materiale, 

procedurale dhe të ekzekutimit të masave dhe dënimeve ndaj të miturve, ku sipas nenit 

1 (Qëllimi i Kodit), KDM “...rregullon procedurën e shqiptimit dhe ekzekutimit të 

masave dhe dënimeve ndaj të miturve, procedurën gjyqësore si dhe procedurën e 

ndërmjetësimit për të mitur”. KDM parasheh një numër të konsiderueshëm të masave, 

por edhe dënimeve që mund të shqiptohen ndaj kryesve të mitur:  

1. Masat e diversitetit: pajtimi në mes të kryerësit të mitur dhe palës së 

dëmtuar, duke përfshirë edhe kërkim faljen nga i mituri ndaj palës së dëmtuar; 

pajtimi ndërmjet të miturit dhe familjes së tij; kompensimi i dëmit palës së 

dëmtuar në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë ndërmjet të dëmtuarit, të miturit 

dhe përfaqësuesit të tij ligjor, në përputhje me situatën financiare të të miturit; 

vijimi i rregullt në shkollë; pranimi i punësimit apo aftësimit në një profesion 

adekuat me aftësitë dhe shkathtësitë e tij; kryerja e punës pa pagesë në dobi të 

përgjithshme në pajtim me aftësinë e kryerësit të mitur për kryerjen e punës së 

tillë (Kjo masë mund të shqiptohet me pëlqimin e të miturit në kohëzgjatje prej 

dhjetë (10) deri në gjashtëdhjetë (60) orë; edukimi në rregullat e trafikut; dhe 

këshillimi psikologjik.
1174

 

2. Masat edukative: a) masat disiplinore (qortimi gjyqësor dhe dërgimi i të 

miturit në qendër disiplinore) b) masat e mbikëqyrjes së shtuar (mbikëqyrja e 

shtuar nga ana e prindit, nga prindi adoptues ose kujdestarit të të miturit, 

mbikëqyrja e shtuar nga familja tjetër dhe mbikëqyrja e shtuar nga organi i 

kujdestarisë) dhe c) masat institucionale (dërgimi i të miturit në institucion 

edukues, dërgimi i të miturit në institucion edukues korrektues dhe dërgimi i 

kryerësit të mitur në institucionin e kujdesit të posaçëm).
1175

 

3. Dënimet: gjoba, urdhri për punë në dobi të përgjithshme dhe burgimi për të 

mitur.
1176
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B. Përgjegjësia penale e personave juridik 

 

Siç u përmend edhe në këtë kapitull, përveç njeriut (personit fizik) si subjekt aktiv i 

veprës penale mund të jetë edhe personi juridik. Këtë përcaktim e ka bërë edhe 

ligjvënësi në Kosovë, duke u bërë pjesë e vendeve të cilat kanë braktisur parimin 

“societas delinquere non potest”
1177

 dhe kanë aderuar në parimin “societas delinquere 

potest” duke e normuar përgjegjësinë penale të personave juridikë. 

Për herë të parë në Kosovë, përgjegjësia penale e personave juridik si koncept është 

pranuar me një dispozitë në Kodin e Përkohshëm Penal të vitit 2003.
1178

 Në nivel të 

njohjes vetëm parimore, përgjegjësia penale e personave juridik është përcaktuar edhe 

në Kodet penale të mëvonshme, ndërsa rregullimi i plotë i këtij instituti në është bërë 

me miratimin e ligjit 04/L-030 për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale 

(tutje ligji 04/L-030),
1179

 duke zbatuar kështu edhe dispozitat parimore të Kodit penal, 

që parashikonin rregullimin e këtij instituti. Me hyrjen në fuqi të ligjit 04/L-030 është 

abroguar edhe Ligji mbi deliktet ekonomike (1986)
1180

 i cili deri në këtë kohë ka 

normuar fushën e përgjegjësisë së personave juridik. 

Ligji 04/L-030 përcakton kriteret e përgjegjësisë së personave juridik për vepra penale, 

sanksionet penale që mund të shqiptohen ndaj tyre, si dhe përmban dispozitat e 

posaçme mbi procedurën penale (neni 1).  

Përgjegjësia penale e personit juridik lind vetëm nga veprat penale që kryhen nga 

personat fizik që kanë cilësi të caktuara
1181

 dhe mund të provohet se kanë vepruar në 

emër dhe dobi të personit juridik.
1182
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juridik mund të jetë penalisht përgjegjës, përgjegjësia penale e personit juridik, sanksionet penale të cilat 

mund të zbatohen ndaj personit juridik dhe dispozitat e posaçme që e rregullojnë procedurën penale të 

zbatueshme ndaj personit juridik parashihen veçantë me ligj”. 
1179

 Ligji 04/L-030 për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale është miratuar me dt.31.08.2011 

dhe ka hyrë në fuqi me dt.01.01.2013. Autori i këtij kapitulli ka qenë anëtar i Komisionit për hartimin e 

këtij ligji, por duhet theksuar se në procedurën e mëtejshme në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe 

sidomos në Kuvendin e Kosovës, me tepër ka dominuar një debat mbi nevojën e plotësimit (formal) të 

standardeve të BE-së nga kjo fushë, dhe kështu nuk janë përfshirë shume propozime të ekspertëve për 

nxjerrjen e një ligji funksional. Kjo ka bërë që të miratohet një ligj me mangësi dhe dispozita jo të qarta, që 

konsiderojmë se janë sfidë për sistemin e drejtësisë penale në Kosovë. 
1180

 “Gazeta Zyrtare” e ish-Jugosllavisë, nr. 10/86. 
1181

 Për përcaktimin e personave fizikë që mund të kryejnë vepër penale në emër të personit juridik, sipas 

legjislacionit të Kosovës, duhet referuar nenit 2 të Ligjit 04/L-030 mbi përkufizimin e nocionit “person 

përgjegjës”. 
1182

 Shih Bozheku, E., Elezi, I.: cit., fq.22 dhe vazhdim. 
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Në lidhje me veprat penale për të cilat personi juridik mund të përgjigjet penalisht, 

ligjvënësi kosovar është përcaktuar për një zgjidhje me pak të kufizuar, duke 

parashikuar mundësinë që personi juridik mund të përgjigjet për vepra penale nga pjesa 

e posaçme e Kodit Penal dhe për vepra të tjera, kurdo që janë plotësuar kushtet për 

përgjegjësinë e personit juridik (neni 3, parag.2), duke akceptuar kështu modelin e 

“all-crimes approach”, siç është rasti edhe me legjislacionin e Holandës,
1183

 

Kroacisë,
1184

 etj. Jemi të mendimit se një zgjidhje e tillë me e gjerë, duke u kufizuar 

vetëm në kushtin që vepra penale t’i përshtatet natyrës së personit juridik dhe të 

plotësohen kushtet për përgjegjësi penale është praktikisht me e drejtë, se sa listimi i 

veprave penale për të cilat personi juridik mund të mbahet përgjegjës (list-based 

approach), siç është rasti me legjislacionin italian,
1185

 spanjoll,
1186

 estonez,
1187

 etj., që 

në mënyrë taksative përcaktojnë veprat penale për të cilat mund të përgjigjet personi 

juridik. Përparësia e modelit të parë argumentohet edhe me faktin se kriter themelor për 

përgjegjësinë e personit juridik është të provuarit se a ka përfituar personi juridik nga 

vepra penale që është kryer në emër të tij dhe a ka faj (gjithmonë sipas konceptimit 

normativ të fajësisë). 

 

1. Baza dhe kufiri i përgjegjësisë penale për personat juridikë sipas ligjit 04/L-030 

 

Përgjegjësia penale për personat juridik në Kosovë është përcaktuar në nenin 5 të ligjit 

04/L-030, që përmban dispozitat fundamentale mbi këtë disiplinë por njëherit është 

edhe pjesa më e diskutueshme dhe problematike e ligjit në fjalë. 

Përgjegjësia penale e personit juridik buron nga vepra penale e kryer nga personi fizik i 

cili ka vepruar në emër dhe dobi të tij. Kështu në nenin 5, parag.1 përcaktohet se: 

“Personi juridik është përgjegjës për vepër penale të personit përgjegjës i cili duke 

vepruar në emër të personit juridik në kuadër të autorizimeve ka kryer vepër penale 

me qëllim që për atë personi juridik të realizoj ndonjë dobi ose ka shkaktuar dëme. 

Përgjegjësia e personit juridik ekziston edhe atëherë kur veprimi i atij personi juridik 

ka qenë në kundërshtim me politikën afariste apo urdhrat e personit juridik”. 

Përcaktimi se vepra penale duhet të kryhet përveç “në emër” por edhe “ në kuadër të 

autorizimeve” është një formulim i drejtë i ligjvënësit, që nënkupton se për një 

përgjegjësi penale ndaj personit juridik nuk mjafton që vepra penale të jetë kryer nga 

                                                           
1183

 Shih Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht) (DPC), 1976, neni 51. 
1184

 Shih Act on the Responsibility of Legal Persons for the Criminal Offences, Croatia, Official Gazette no. 

151/2003, neni 2. 
1185

 Pas miratimit të ligjit 231/2011 mbi përgjegjësinë administrative të personave juridikë për vepra penale, 

ligjvënësi italian me reformat e vitit 2002, 2003, 2005, 2006 dhe 2007 ka përfshirë përmes ligjeve të 

posaçme edhe disa forma të reja të veprave penale për të cilat personi juridik mund të jetë përgjegjës, si: 

terrorizmi dhe skllavëria, abuzimi i tregut, mbajtja e gjerave të vjedhura dhe pastrimi i parave, etj. Me 

shumë shih De Maglie, C.: Societas Delinquere Potest? The Italian Solution, Ed.by Pieth, M. & Ivory, R. - 

Corporate Criminal Liability, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 9, Basel, 2011, 

fq.260 dhe vazhdim.  
1186

 Për një njohje me të thellë mbi përgjegjësinë penale të personave juridikë në sistemin spanjoll, shih në 

veçanti De La Questa, J.L.: Criminal Responsibility of Legal Persons in Spanish Law, International Review 

of Penal Law, AIDP/IAPL, 84, 1/2, 2013, fq.143-179.  
1187

 Ginter, J.: Criminal Liability of Legal Persons in Estonia, Juridica International, XVI/2009, fq.151. 



Prof. Ass. Avni Puka 

 301 

personi përgjegjës vetëm duke e përfaqësuar personin juridik (në emër) por duhet të 

ketë vepruar edhe në kuadër të autorizimeve të dhëna nga vetë personi juridik. Ndërsa 

pjesa tjetër “…me qëllim që për atë personi juridik të realizoj ndonjë dobi…” mund të 

paraqesë problem me rastin e interpretimit, sepse parasheh një dashje specifike të 

personit përgjegjës, çka është e vështirë të provohet në praktikë. Në këtë pikë gjykatat 

në Kosovë duhet të jenë të kujdesshme në interpretimin e kësaj pjese të dispozitës në 

fjalë, sepse qëllimi i një personi përgjegjës nuk përputhet gjithmonë me qëllimin e vetë 

personit juridik (madje nuk mund të ketë një identifikim të tillë).
1188

  

Derisa si kushte themelore të përgjegjësisë së personit juridik janë se vepra duhet të 

jetë kryer “në emër” dhe “në dobi” të tij, në planin praktik për të provuar fajësinë e 

personit juridik, detyra themelore e gjykatës është interpretimi i drejtë i këtyre dy 

kushteve (aspekti objektiv i përgjegjësisë penale të personit juridik). Bazë tjetër e 

fajësisë së personit juridik sipas ligjit 04/L-030 është edhe shkaktimi i dëmit.
1189

 

Personi juridik mund të shpallet i fajshëm nëse provohet se dëmi është rezultat i ndonjë 

interesi të personit juridik ose nuk i është përmbajtur standardeve të nevojshme gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë (standardeve ligjore). 

Ndërsa, për të provuar veprën penale edhe nga aspekti subjektiv, fajësia e personit 

juridik duhet të bazohet në mënyrën e organizimit të brendshëm të tij, ekzistimit dhe 

zbatimit të një programi për parandalimin e veprave penale (Compliance program)
1190

 

apo edhe ndonjë akti tjetër për këtë qëllim.  

Shikuar edhe nga ana praktike, veprat penale që kryhen në emër dhe dobi të personit 

juridik në shumë raste janë pasojë e drejtpërdrejt e një organizimi të dobët të personit 

juridik për të evituar veprat e tilla.
1191

 Mbi këtë bazë edhe arsyetohet fajësia e personit 

juridik dhe ndëshkimi i tij nëse provohet se vepra penale e caktuar është pasojë e 

organizimit jo adekuat të tij,
1192

 derisa edhe vetë personi juridik nuk mund të provoj të 

kundërtën në procedurë penale.  

                                                           
1188

 Me shumë mbi aspektin subjektiv të përgjegjësisë së personit juridik në raport me interesin apo dashjen 

e personit fizik, dhe argumentimin se për një fajësi të personit juridik duhet të përputhet interesi i tij me atë 

të personit fizik, shih Lattanzi, G.: Reati e reponsabilità degli enti, Milano, 2005.  
1189

 Kryerja e veprave (shkaktimi i dëmit) si pasojë e neglizhencës së personit mund të jetë ndotja e 

ambientit ose shkaktimi i dëmit tjetër nga një ndërmarrje ndërtimi që i ka blerë të gjitha pajisjet sipas 

standardeve për evitimin e ndotjes apo pasojave të tjera në punë por ato nuk i vë në funksion ose nuk i 

mbikëqyrë dhe për këtë neglizhencë shkaktohet pasoja e dëmshme. Pra, shkaktimi i dëmit duhet të jetë 

rezultat i një interesi të personit juridik ose i neglizhencës së tij që të veproj në harmoni me obligimet 

ligjore.  
1190

 Compliance program (si term i përdorur gjerësisht për shkak të traditës anglosaksone, ku ka lindur edhe 

vetë instituti i përgjegjësisë penale për personat juridikë) nënkupton një program të organizimit dhe 

kontrollit të brendshëm që duhet të kenë personat juridikë me qëllim të parandalimit të veprave penale që 

potencialisht mund të kryhen në kuadër të fushëveprimtarisë së tyre. Ky kriter është me rëndësi që të 

përcaktohet si detyrim nga ana e ligjvënësit, dhe si i tillë të paraqes bazën e fajësisë apo pafajësisë së 

personit juridik (siç është rasti me ligjvënësin amerikan, italian, etj.). Një kriter i tillë nuk parshihet në ligjin 

e Kosovës 04/L-030, që paraqet edhe mangësinë kryesore të ligjit në fjalë. 
1191

 Shih. Manna, A.: La responsabilità administrativa delle persone-il punto vista del penalista, Cassazione 

penale 2003, fq.1101. 
1192

 Manduchi, C.: The introduction of corporate "criminal" liability in Italy, R. Diritto&Diritti, 16/12/2010, 

(www.diritto.it).fq.2. 

http://www.diritto.it/
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Në këtë mënyrë përmes konceptimit normativ
1193

 arsyetohet fajësia e personit juridik si 

dashje dhe pakujdesi. Dashja ekziston kur vepra shpreh vullnetin e personit juridik 

(p.sh.: veprimet korruptive te nxituara nga vetë personi juridik), ndërsa vepra 

konsiderohet se është kryer nga pakujdesia në rastet kur e njëjta ka ardhur si pasojë e 

një organizimi të dobët dhe të pamjaftueshëm të personit juridik për të evituar veprën e 

tillë (culpa in vigilando).
1194

 Mbi këtë bazë, përgjegjësia penale e personit juridik duhet 

trajtuar si autonome në raport me fajësinë, përkatësisht përgjegjësinë penale të personit 

fizik.  

Në ligjin 04/L-030 autonomia e përgjegjësisë penale të personit juridik në Kosovë (në 

kuptimin e një përgjegjësie penale paralele në raport me atë të personit fizik) shprehet 

në nenin 5, parag.2 të ligjit në fjalë, ku parashihet se personi juridik është përgjegjës 

për vepër penale edhe nëse personi përgjegjës që ka kryer veprën penale nuk është 

dënuar për atë vepër.
1195

  

Mirëpo, në kontradiktë të thellë me përcaktimin paraprak është dispozita tjetër 

(parag.3) ku parashihet se përgjegjësia e personit juridik bazohet në fajësinë e personit 

përgjegjës. Gjithashtu ligji përcakton se elementët subjektive të veprës penale të cilat 

ekzistojnë vetëm të personi përgjegjës do të çmohen në raport me personin juridik 

(parag.4). Ky përcaktim i ligjvënësit në Kosovë, krijon paqartësi dhe bie në 

kundërshtim me parimin themelor mbi përgjegjësinë penale të personit juridik, sepse 

fajësia e tij kuptohet dhe afirmohet vetëm në aspektin normativ (që konsiderohet edhe 

“çelësi” i pranimit të përgjegjësisë penale për personin juridik) dhe nuk mund të 

kushtëzohet me dashjen apo pakujdesinë e personit fizik, sipas kriterit psikologjik të 

fajësisë (koncepti tradicional).
1196

  

Kjo zgjidhje kontradiktore e ligjit 04/L-030 e vështirëson provimin e fajësisë së 

personit juridik, sidomos në raste kur personi përgjegjës nuk ndëshkohet, sepse me 

fajësinë e tij ligjvënësi e ka lidhur edhe përgjegjësinë penale të personit juridik. Në 

anën tjetër, kjo e vë edhe personin juridik në pozitë të pafavorshme para gjykatës në 

rastet e tjera, kur duhet të ndëshkohet personi fizik, që sipas zgjidhjes së dhënë 

nënkupton fajësinë automatike të personit juridik për arsye të thjeshtë se vepra penale 

është kryer në emër të tij, pavarësisht qëndrimit apo raportit të personit juridik me 

veprën e tillë, duke i pamundësuar që të provoj pafajësinë.
1197

 

                                                           
1193

 Shi në ketë kapitull “Parimin e fajësisë” dhe shpjegimet mbi teoritë për konceptimin e fajësisë, Supra 

note 35. 
1194

 Shih Bozheku, E.: Kriteret për përgjegjësinë penale të personave juridikë nën profilin subjektiv, 

Avokatia, 2012, fq.37 dhe vazhdim. 
1195

 Në praktikë mund të paraqitën situata kur për arsye të ndryshme personi përgjegjës (fizik) nuk mund të 

ndëshkohet për veprën penale të kryer në emër dhe dobi të personit juridik, si p.sh.: kur pas kryerjes së 

veprës penale e humb aftësinë për të qenë i përgjegjshëm, arratiset, vdes, etj. Në situata të tilla përgjegjësia 

penale e personit juridik nuk mund të përjashtohet, andaj edhe përcaktimi i ligjvënësit në këtë rast është i 

drejtë.  
1196

 Për një analizë edhe me të thellë mbi këtë aspekt shih edhe: Bozheku, E., Elezi, I. cit. fq. 296 dhe 

vazhdim, Bozheku, E.: Fajësia..., cit.,; Ramacci, F.: Corso di Diritto Penale, cit.,; etj. 
1197

 Puka, A.: Considerazioni sulla responasabilità degli enti in Kosovo, In: La responsabilità dell'ente da 

reato nella prospettiva del diritto penale 'globalizzato' / a cura di Antonio Fiorella, A., Valenzano, A.S., - 

Napoli, 2015.fq.137. 
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Nga dispozitat e ligjit 04/L-030, del se problematika themelore e tij është përcaktimi jo 

i qartë i bazës së përgjegjësisë penale për personin juridik. Në këtë drejtim, në ligj 

mungon përcaktimi i kritereve të qarta formale përmes parashikimit të një programi të 

organizimit dhe te kontrollit efektiv (compliance program) për personin juridik, si 

kriter kryesor i provimit të fajësisë apo pafajësisë së tij.  

Përcaktimi i fajësisë së personave juridikë, përveç në dispozitat e ligjit që rregullon 

këtë institut, bazohet edhe në parimet dhe rregullat e parashikuara në Kodin penal dhe 

Kodin e procedurës penale, për aq sa mund të përshtatën me natyrën e personit juridik. 

Në këtë frymë edhe ligji 04/L-030 në nenin 3 parag.1 parasheh se: “ Në qoftë se me 

këtë ligj nuk është paraparë ndryshe, ndaj personave juridikë aplikohen dispozitat e 

Kodit Penal të Kosovës dhe të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës”. Prandaj 

kërkohet një interpretim koherent i dispozitave në kuadër të legjislacionit penal pozitiv 

në tërësi, përmes një interpretimi sistematik dhe me të thelluar për të sqaruar kriteret që 

e përbejnë bazën e përgjegjësisë penale për personin juridik. Ndryshe, edhe nga aspekti 

praktik mund të jetë problematike arsyetimi i vendimeve gjyqësore kundrejt personave 

juridikë si përgjegjës për vepra penale të kryera në emër dhe dobi të tyre.  

 

2. Dënimet dhe masat e tjera penalo-juridike sipas ligjit 04/L-030 

 

Si sanksione që mund të shqiptohen ndaj personit juridik në Kosovë sipas ligjit 04/L-

030 janë: dënimet (neni 8), dënimi me kusht (neni 12) dhe masat e sigurisë (neni 13).  

Si dënime përcaktohen: dënimi me gjobë dhe pushimi i personit juridik (neni 8). 

Ndërsa si masa siguruese parashihen: ndalimi i kryerjes së veprimtarive dhe punëve të 

caktuara; marrja e sendit; konfiskimi i dobisë pasurore dhe shpallja publikisht e 

aktgjykimit.  

Në Kreun IV të ligjit 04/L-030 është përcaktuar procedura që duhet të zbatohet gjatë 

gjykimit të personave juridikë (nenet 18-32). 

 

C. E Drejta Penale - Pjesa e posaçme 

 

1. Kuptimi i pjesës së posaçme të së drejtës penale 

 

Në doktrinë theksohet me të drejtë se në asnjë fushë tjetër të drejtësisë nuk ekziston një 

dallim aq i qartë midis pjesës së përgjithshme dhe të posaçme, siç është rasti me të 

drejtën penale, ku përveç ndarjes së Kodit Penal në këtë mënyrë, kjo është një ndarje 

logjike dhe e domosdoshme për shkak të vetë çështjeve që rregullohen me këtë degë të 

drejtësisë.
1198

 Megjithatë, edhe pse një ndarje e tillë ekziston për shkaqe praktike të 

kuptimit dhe zbatimit me të lehtë, nga aspekti funksional të dy pjesët përbejnë një 

tërësi unike, përkatësisht të drejtën penale (materiale) në kuptimin e plotë të saj.  

Ndarja dhe zhvillimi i pjesës së posaçme të së drejtës penale është shprehje e nevojës 

për të sistemuar dhe përcaktuar në mënyrë konkrete faktet (veprimet apo mosveprimet) 
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 Salihu, I: E Drejta Penale - Pjesa e Posaçme, Prishtinë, 2006, fq. 12.  
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që janë të dënueshme (në kuadër të kodeve penale), si dhe për trajtimin shkencor të 

tyre.
1199

 Pjesa e posaçme si pjesë e shkencës se të drejtës penale merret me studimin e 

veprave penale veç e veç, përkatësisht fakteve (veprimeve apo mosveprimeve) që 

konsiderohen vepra penale, elementeve të posaçme të tyre, formës së fajit me të cilën 

mund të kryhen këto vepra, cilësitë e kryesve dhe sanksioneve të parshikuara për veprat 

penale konkrete. Si degë juridiko-pozitive, në pjesën e posaçme bëjnë pjesë dispozitat 

me të cilat përcaktohen veprat penale të veçanta dhe sanksionet penale, si dhe masat e 

trajtimit të detyrueshëm të cilat mund t’u shqiptohen kryesve të tyre.
1200

  

 

2. Sistemimi i pjesës së posaçme në KPK 

 

Ngjashëm me praktikën e vendeve që ndjekin traditën e kodifikimit të së drejtës penale, 

edhe në KPK materia e pjesës së posaçme strukturohet në kapituj të veçantë, ku 

sistemohen veprat penale sipas objektit grupor (të përbashkët) dhe natyrës së tyre. 

Sistemi i pjesës së posaçme në KPK është i ndarë në 20 kapituj (XIV-XXXIV) ku janë 

sistemuar veprat penale duke u bazuar në kriteret e lartpërmendura. Veçori e kësaj 

pjese të KPK është se përveç përcaktimit të veprave penale klasike apo tradicionale 

(vrasja, veprat penale kundër pasurisë, etj.), në lidhje me të njëjtat janë inkriminuar 

edhe disa veprime apo fakte të reja për një mbrojtje penale me të plotë ndaj këtyre 

vlerave dhe të mirave (p.sh.: format e vrasjes së rëndë, vepra penale e vjedhjes së 

shërbimeve si vepër kundër pasurisë, etj.). Në anën tjetër, KPK ka integruar edhe një 

numër të konsiderueshëm të inkriminimeve që përcaktohen me akte ndërkombëtare (të 

njohura si vepra penale ndërkombëtare, si p.sh.: gjenocidi, krimet e luftë, trafikimi me 

njerëz, etj.), ku përveç kapitujve të tjerë, shumica e tyre janë sistemuar në kapitullin 

XV me titull “Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën 

ndërkombëtare”. Në vijim do të referohemi në mënyrë të shkurtër në të gjithë kapitujt 

e veprave penale sipas renditjes që është në KPK, derisa formati i këtij libri nuk 

mundëson trajtimin me të gjerë të kësaj pjese voluminoze të Kodit penal.
1201

 

 

2.1. Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës  

 

Në këtë kapitull (nenet 114-141) përfshihen veprat penale me të cilat rrezikohet 

rregullimi kushtetues i vendit, siguria, integriteti territorial, pavarësia, organet me të 

larta të shtetit dhe vlerat e tjera të përbashkëta të cilat i përkasin kombit dhe pakicave 

kombëtare, siç janë barazia e qytetarëve, liritë dhe të drejtat themelore të tyre, etj.
1202

 

Pra, objekt mbrojtës në këtë kapitull janë ato vlera dhe të mira të cilat përcaktohen në 

rend të parë me Kushtetutë. Veprat e kësaj natyre cilësohen edhe si vepra penale 

kundër shtetit dhe që kryhen me motive politike, përkatësisht janë të drejtuara kundër 

                                                           
1199

 Antolisei, F.: Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale - I, Milano, 2008 fq. 5-6. 
1200

 Shih Salihu, I: E Drejta Pnale - Pjesa e Posaçme, cit., fq.11-12. 
1201

 Për një njohje me të plotë të pjesës së posaçme të KPK shih në veçanti: Salihu, I: E Drejta Penale - 

Pjesa e Posaçme, cit., dhe Salihu, I., Zhitia, H., Hasani, F.: Komentar, cit., fq. 362-1276 (Duke marrë në 

konsideratë sqarimin se libri dhe Komentari i referohen dispozitave të Kodit penal të vitit 2012).  
1202

 Salihu, I., Zhitia, H., Hasani, F.: Komentar, cit., fq.362. 
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rendit kushtetues dhe sigurisë së përgjithshme në vend. KPK i jep prioritet këtij 

kapitulli, duke e renditur në fillim, bazuar në konceptin se garantimi i rendit kushtetues 

dhe sigurisë së përgjithshme si vlerat me të larta dhe të përbashkëta, janë parakusht 

edhe për jetësimin e lirive dhe të drejtave të individit. Në këtë kapitull si vepra të 

posaçme parashihen: Sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës; 

Kryengritja e armatosur, Pranimi i kapitullimit dhe okupimit; Tradhtia ndaj vendit, 

Rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës; Vrasja e përfaqësuesve të 

lartë të Republikës së Kosovës; Spiunazhi, etj. Gjithashtu në këtë kapitull janë 

sistemuar edhe veprat penale të terrorizmit, si: Kryerja e veprës terroriste; Ndihma në 

kryerjen e terrorizmit; Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit; Rekrutimi për terrorizëm; 

Trajnimi për terrorizëm; Shtytja për kryerjen e veprave terroriste; Fshehja ose 

moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste; etj.  

Si veçori e veprave penale të terrorizmit është se në figurën ligjore të tyre janë 

përfshirë ato fakte që parashihen në akte ndërkombëtare kundër terrorizmit dhe ka një 

inkriminim të gjerë të veprimeve përgatitore apo veprimeve që nuk janë kryerje e 

veprës (ndihma, lehtësimi, rekrutimi për terrorizëm, etj.), për shkak të rrezikshmërisë 

së lartë të këtyre veprave. Pra, zbatohet modeli i inkriminimit të veprimeve parapenale 

(inkriminimet e ashtuquajtura sui generis apo inkriminime të karakterit ante delictum) 

me qëllim të ndërhyrjes me masa penale në fazat e hershme para se te jenë shkaktuar 

pasojat materiale të veprës penale. Për shkak të natyrës së veprave të përcaktuara në 

këtë kapitull, rrezikshmërinë e lartë shoqërore, ligjvënësi ka përcaktuar edhe dënime 

me të rënda. Veçori tjetër e veprave penale të këtij kapitulli është se ato mund të 

kryhen vetëm me dashje. 

 

2.2. Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën 

ndërkombëtare 

 

Në këtë kapitull (nenet 142-171) janë sistemuar veprat penale të ashtuquajtura “veprat 

penale ndërkombëtare”, objekt mbrojtës i të cilave janë ato të mira dhe vlera universale 

që kanë karakter mbarënjerëzor dhe si të tilla pranohen nga bashkësia ndërkombëtare.  

Si vepra penale të përcaktuara në këtë kapitull të KPK janë: Gjenocidi; Krimet kundër 

njerëzimit; Krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të Gjenevës; Krimet e 

luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e armatosur 

ndërkombëtar; Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara të luftimit; Trafikimi me 

njerëz, Kontrabandimi me migrantë; Rrezikimi i personave nën mbrojtje 

ndërkombëtare, etj.  

Veçori e veprave penale të këtij kapitulli është se figurat e tyre janë përcaktuara me 

konventa dhe akte tjera ndërkombëtare, dhe me përfshirjen e tyre në KPK ligjvënësi 

kosovar ka ndjekur modelin e inkorporimit të normave ndërkombëtare në legjislacionin 

e brendshëm, si një metodë me e përshtatshme kur është fjala për materien penale (në 

raport me ratifikimin e këtyre akteve). Kjo mundëson që standardet ndërkombëtare nga 

fusha penale të zbatohen me lehtë dhe të jenë në harmoni me parimet e rendit juridik të 

brendshëm, duke i përfshirë në një sistem kompakt që përcaktohet me Kodin penal. 
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Megjithatë, duhet theksuar se disa nga dispozitat e këtij kapitulli, përsëri kanë karakter 

blanket (udhëzues) sepse për elementët e veprës penale udhëzojnë në konventat e 

caktuar ndërkombëtare, si p.sh. vepra penale: Krimet e luftës në shkelje të rëndë të 

konventave të Gjenevës (neni 144); Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të 

përbashkët të konventave të Gjenevës (neni 146); etj. Sa i përket formës së fajit, veprat 

penale të këtij kapitulli kryhen vetëm me dashje.  

 

2.3. Veprat penale kundër jetës dhe trupit 

 

Ky kapitull (nenet 172-189) përmban dispozitat me të cilat inkriminohen faktet që janë 

drejtuara kundër jetës dhe integritetit trupor të personit. Në rend të parë, me veprat 

penale të këtij kapitulli mbrohet e drejta themelore e njeriut, e drejta në jetë. E drejta 

për jetë si bazë e të gjitha të drejtave të tjera të individit konsiderohet si e drejtë 

absolute, natyrore (në trajtimet paraprake të pjesës së përgjithshme u theksua se e 

drejta penale si parim nuk është në kundërshtim me të drejtën natyrore), e cila 

garantohet me aktet kryesore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Kushtetutë
1203

 dhe 

mbrohet edhe nga aspekti penal me përcaktimin e veprave penale të vrasjes në këtë 

kapitull. Përveç vrasjes së rëndomtë që konsiston në privimin e personit nga jeta, në 

këtë kapitull përcaktohet edhe vrasja e rëndë (vrasje që kryhen në rrethana posaçërisht 

të rënda)
1204

 dhe vrasjet e privilegjuara apo të lehta si: vrasja e kryer në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore, vrasja nga pakujdesia dhe vrasja e foshnjës gjatë lindjes. 

Si vepra penale të posaçme parashihen edhe “Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në 

vetëvrasje”, “Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë”. Mandej në këtë kapitull janë 

sistemuar edhe veprat penale si: kanosja, ngacmimi, sulmi, lëndimi i lehtë trupor, 

lëndimi i rëndë trupor, mosdhënia e ndihmës, etj. 

 

2.4. Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut 

 

Përkundër faktit se liritë dhe të drejtat e njeriut mbrohen me të gjitha inkriminimet që 

janë në kuadër të KPK, në këtë kapitull inkriminohen veprimet me të cilat cenohen disa 

liri dhe të drejta të veçanta të individit (personit) dhe të cilat nuk mbrohen në kuadër të 

kapitujve tjerë të Kodit penal. Inkriminimet në këtë kapitull përkojnë me konceptin e 

mbrojtjes penale të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, ku parashihen veprat 

penale si: Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së 

Kosovës, Rrëmbimi, Privimi i kundërligjshëm i lirisë, Marrja e deklaratave me anë të 

shtrëngimit, Cenimi i paprekshmërisë së banesave dhe objekteve, Përgjimi i 

paautorizuar, etj.
1205

 

Sipas objektit mbrojtës dhe natyrës së veprave penale, në KPK si kapituj të veçantë të 

veprave penale parashihen edhe: Veprat penale kundër të drejtave të votimit (nenet 

207-217); Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës (nenet 218-224); 

                                                           
1203

 Kushtetuta, neni 25. 
1204

 Salihu, I. Zhitija, H., Hasani, F.: Ibid, fq. 474.  
1205

 Më shumë shih KPK nenet 190-206.  
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Veprat penale kundër integritetit seksual (nenet 225-236); Veprat penale kundër 

martesës dhe familjes (nenet 237-248); Veprat penale kundër shëndetit publik (nenet 

249- 266); Veprat penale të narkotikëve (nenet 267-277); Veprat penale kundër 

ekonomisë (nenet 278-312); Veprat penale kundër pasurisë (nenet 313-337); Veprat 

penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore (nenet 338-355); 

Veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë (nenet 356-

363); Veprat penale të armëve (nenet 364-369); Veprat penale kundër sigurisë së 

trafikut publik (nenet 370-375); Veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe 

administratës publike (nenet 376-400); Veprat penale kundër rendit publik (nenet 

401-413) dhe Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare (nenet 414-

430).  
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Prof. Dr. Azem Hajdari (Departamenti Penal) 

E DREJTA E PROCEDURËS PENALE 

 

1. Hyrje 

 

E drejta e procedurës penale është pjesë përbërëse e shkencës juridike penale. Objekti i 

studimit të saj buron nga legjislacioni penal, konkretisht nga ai procedural penal. Si e 

tillë, ajo estudion veprimtarinë e subjekteve të procedurës penale në arritjen e synimeve 

dhe kërkesave tëligjvënësit për zbardhje të gjithanshme dhe zgjidhje të drejtë të 

çështjes penale. Në fakt, e drejta e procedurës penale studion organizimin dhe 

kompetencat e gjykatave dhe të prokurorisë së shtetit, pozitën e të pandehurit dhe 

mbrojtësit të tij, të dëmtuarit, dëshmitarëve, ekspertëve, masat për sigurimin e të 

pandehurit dhe të provave materiale në procedurë penale, provat, stadet dhe fazat e 

zhvillimit tëprocedurës penale, mjetet juridike, procedurat alternative, procedurën 

penale për të mitur dhe procedurat e posaçme. Këtë detyrë e drejta e procedurës penale 

e përmbushë duke i studiuar dispozitat ligjore të përfshira në legjislacionin procedural 

penal, si dhe përdorur të arrirat përkatëse të shkencës bashkëkohore.Po ashtu, mision i 

rëndësishëm i të drejtës së procedurës penale është evidencimi i vështirësive dhe 

dilemave që mund ti kenë subjektet e procesit penal në aplikimin e zgjidhjeve ligjore 

ekzistuese, si dhe dhënia e rekomandimeve përkatëse për situatat e tilla problemore. Siç 

rezulton, kjo shkencë ushtron ndikim evidentë në zhvillimin dhe përsosjen e sistemit 

procedural penal, në kuptimin që ai të jetë në funksion të mbrojtjes më efikase të 

shoqërisë nga kriminaliteti. Në vazhdim të këtij nënkapitulli do të shtjellohen, në 

këndvështrim të shkurtër, pothuaj të gjitha çështjet që përbëjnë objekt studimi i të 

drejtës së procedurës penale. 

 

2. Historiku i zhvillimit të procedurës penale  

 

Zhvillimi i procedurës penale të Kosovës është determinuar nga konceptet dhe 

rrethanat shoqërore e ekonomike që e kanë karakterizuar zhvillimin e procedurës 

penale në planin global, por edhe nga specifikat e këtyre marrëdhënieve që e kanë 

karakterizuar këtë territor (vend). Kështu, në rrugëtimin e zhvillimit historik të 

Kosovës ndeshen periudha zhvillimi ku procedura penale është zbatuar mbi konceptet e 

procedurës akuzatore,
1206

 në disa të tjera të procedurës inkuizitore,
1207

 dhe më pas të 

procedurës mixte (bashkëkohore).
1208

 

Gjeneza e rregullave procedurale penale në Kosovë zë fill në të drejtën zakonore 

shqiptare. Kjo e drejtë që njëjtësohet me Kanunin e Lekë Dukagjinit,
1209

 në esencë, 

                                                           
1206

 Sahiti Ejup (I), E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005, f. 8 - 10. 
1207

 Islami Halim, Hoxha Artan, Panda Ilir, Procedura penale, Komentar, Tiranë, 2003, f. 20 - 21; Bayer 

Vladimir, Jugoslavenska krivično procesno pravo, Zagreb, 1978, f. 18 - 19 etj. 
1208

 Hajdari Azem (I), E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2014, f.27 - 28; Vasiljević Tihomir (I), Sistem 

krivičnog procesnog prava SFRJ, Beograd, 1981, f. 22 - 23 etj. 
1209

 Gjerçovi Shtjefën, Kanuni i Lekë dukagjinit, Shkodër, 1993, f. XXVI. 
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ishte formësuar mbi konceptet e procedurës akuzatore.
1210

 Gjatë kohës së pushtimit nga 

Perandoria Turke në Kosovë përveç të drejtës zakonore shqiptare aplikohej edhe e 

drejta turke (e drejta e sheriatit, kanunaret turke dhe Kodi Penal i Turqisë i vitit 1868) e 

cila në vete kryesisht ngërthente elemente të procedurës inkuizitore. Pas okupimit nga 

Mbretëria Serbo - Kroate - Sllovene në Kosovë u aplikua legjislacioni proceduralpenal 

i asaj Mbretërie, kurse pas Luftës së Dytë Botërore (pasi Kosova mbeti nën 

juridiksionin Jugosllav) aplikohej legjislacioni penal dhe procedural penal që zbatohej 

në atë shtet, ku vend qendror zë Ligji i Procedurës Penale i vitit 1967, i cili i kishte 

përqafuar konceptet e tipit të përzier të procedurës penale. Pas luftës së fundit (1998 - 

1999) nën autoritetin e UNMIK-utu nxor Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale (hyri 

në fuqi më 1 janar 2004), i cili po ashtu i tjetërsoi konceptet e tipit të përzier të 

procedurëspenale.Më pas, në Kosovë u nxor Kodi i Procedurës Penale (hyri në fuqi më 

1 janar 2013), i cili gjithashtu i adoptoj zgjidhjet e procedurë penale bashkëkohore, por 

të cilin e karakterizon fakti i zgjerimit të koncepteve të procedurës akuzatore.
1211

 Ky 

kod, tashmë është në një proces të ri ndryshimesh e plotësimesh, të cilat pritet të 

zgjerojnë edhe më shumë konceptet e procedurës akuzatore. 

 

3. Përmbajtja 

 

Në kuadër të këtij kapitulli trajtohen tematikat në vijim: a) hyrja, b) historiku i 

zhvillimit të procedurës penale, c) burimet e të drejtës së procedurës penale, d) veprimi 

i legjislacionit procedural penal, e) interpretimi i legjislacionit procedural penal, f) 

parimet procedurale penale, g) objekti i procedurës penale, h) subjektet e procedurës 

penale, i) masat për sigurimin e të pandehurit dhe të provave materiale në procedurë 

penale, j) provat, k) stadet dhe fazat e procedurës penale, l) procedurat lidhur me mjetet 

juridike, ll) procedurat alternative, m) procedura penale ndaj të miturve, dhe n) 

procedurat e veçanta. 

 

4. Burimet e të drejtës së procedurës penale 

 

E drejta e procedurës penale është e drejtë pozitive. Lënda e studimit të saj ndikohet e 

diktohet nga burime juridike shumëdimensionale. Ato janë burime të brendshme 

(themelore dhe plotësuese) dhe ndërkombëtare. 

a) Burime të brendshmekonsiderohen të gjitha aktet juridike që i nxjerrin organet e 

autorizuara, përkatësisht Kuvendi i Kosovës, me të cilat rregullohen çështje 

procedurale penale. Këto burime ndahen në: burime themelore dhe plotësuese. 

aa) Burime themelore konsiderohen ligjet përkatëse me të cilat rregullohen çështjet 

themelore të procedurës penale, e të cilat në tërësi i dedikohen kësaj procedure. Të tilla 

janë: Kodi i Procedurës Penale - Kodi Nr. 04/L-123, Kodi i Drejtësisë për të Mitur - 

Kodi Nr. 03/L-193, Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve - Ligji Nr. 04/L-015 etj.). 
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ab) Burime plotësuese konsiderohen ligjettë cilat rregullojnë marrëdhënie tjera 

shoqërore, por me të cilat normohen edhe çështje më natyrë procedurale penale. Të tilla 

janë: Kodi Penal - Kodi Nr. 04/L-082, Nr. 19/2012, Nr. 30/2012 dhe Nr. 06/L-074. 

Ligji për Gjykatat - Ligji Nr. 03/L-193 dhe Nr. 03/L-171, Ligji për Prokurorin e Shtetit 

- Ligji Nr. 03/L-225 etj.
1212

 

b) Burime ndërkombëtare janë të gjitha aktet juridike që i nxjerrin subjektet 

relevante ndërkombëtare me të cilat adresohen çështje procedurale penale, të cilat shteti 

autorizohet që ti zbatoj. Në Kosovë e drejta ndërkombëtare në procedurë penale 

zbatohet në tri raste. Ato u referohen: a) imunitetit procedural penal, b) ndihmës 

juridike ndërkombëtare e zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në çështjet penale, 

dhe c) transferimit të të pandehurve dhe të dënuarve.
1213

 

 

5. Veprimi i legjislacionit procedural penal 

 

Me veprim të legjislacionit procedural penal nënkuptohet legjislacioni që është në fuqi, 

dhe të cilin organet e procedurës penale janë të detyruara që ta zbatojnë në rastet 

konkrete. Ky legjislacion, si çdo legjislacion tjetër vepron në territor, kohë dhe në 

raport me personat. 

a) Veprimi i legjislacionit procedural penal në territor.-Me veprim të legjislacionit 

procedural penal në territor determinohet fakti i zbatimit KPPK, dhe në përgjithësi 

legjislacioni procedural penal në tërë territorin e Kosovës. Kjo është në përputhje të 

plotë me premisën se në procedurë penale nuk mund të aplikohet ligji i huaj, pa marrë 

parasysh se ku është kryer vepra penale apo shtetas i cilit shtet është kryerësi i veprës 

penale.
1214

 

b) Veprimi i legjislacionit proceduralpenal në kohë.-Me veprim të legjislacionit 

procedural penal në kohë determinohet fakti i zbatimit të legjislacionit procedural nga 

momenti i hyrjes së tij në fuqi e gjersa të pushoj ai legjislacion së vepruari. Koha dhe 

mënyrat e hyrjes në fuqi dhe të shfuqizimit të ligjeve mund të manifestojnë dallime nga 

më të ndryshmet.
1215

 

c) Veprimi i legjislacionit proceduralpenal në lidhje me personin.- Me veprim të 

legjislacionit procedural penal në lidhje me personin përcaktohet fakti i zbatimit të 

legjislacionit procedural penal ndaj çdo personi kundër të cilit zhvillohet procedurë 

penale, dhe i cili përgjigjet për vepër penale para organeve procedurale të shtetit të 

Kosovës. Përjashtim këtu bëjnë personat të cilët gëzojnë imunitet sipas Konventës së 

Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike (1962) dhe përfaqësuesit e personelit 

                                                           
1212

 Sahiti (I), f. 37. 
1213

 Hajdari Azem (III), E drejta e procedurës penale e Maqedonisë, Prishtinë, 2004, f. 36; Sahiti (I), f. 43 - 

44 etj. 
1214

 Sahiti Ejup, Murati Rexhep, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2013, f. 77; Vasiljević Tihomir, 

Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Beograd, 1981, f. 40 etj. 
1215

 Hajdari (I), f. 48 - 50. 



Prof. Dr. Azem Hajdari 

 312 

ndërkombëtar që janë pjesë e misionit të organizatave specifike ndërkombëtare 

(pjesëtarët e KFOR-it, UNMIK-ut, Bankës Botërore, EULEKS-it).
1216

 

 

6. Interpretimi i legjislacionit procedural penal 

 

Me interpretim të legjislacionit procedural penal nënkuptohet përcaktimi i kuptimit të 

drejtë të normës së caktuar procedurale penale. Kjo është një çështje me shumë 

përgjegjësi, që kërkon të eliminohet çdo tendencë e cila mund të cenoj parimin e 

ligjshmërisë së ushtrimit të veprimeve procedurale. “Kjo do të thotë se gjatë 

interpretimit të normave procedurale penale ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe 

përcaktimi i kufijve të interpretimit”.
1217

 

Vlen të theksohet fakti se me rastin e interpretimit të legjislacionit procedural penal 

mund të zbatohen të gjitha llojet e interpretimeve që përdoren gjatë interpretimit të 

normave juridike në përgjithësi. Të tilla lloje janë: a) Interpretimi sipas metodës 

(gjuhësor, historik, logjik etj.); b) Interpretimi sipas vëllimit (i zgjeruar dhe i 

ngushtuar) si dhe c) interpretimi sipas subjektit (gjyqësor, doktrinar dhe autentik).
1218

 

Pavarësisht llojit të interpretimit të zbatuar, autoriteti që e zbaton atë duhet të ketë 

parasysh specifikat e legjislacionit procedural penal.
1219

 

 

7. Parimet procedurale penale 

 

Parimet procedurale penale paraqesin rregullat themelore, orientimet bazike, 

përkatësisht binarët mbi të cilët ndërtohet procedura penale në përgjithësi dhe institutet 

e posaçme të saj në veçanti. Kur flitet për parimet procedurale penaletheksi bie në 

parimet themelore. Këto janë parime në të cilat mbështetet procedura penale, dhe të 

cilat i japin asaj shpirtin dhe e determinojnë karakterin e saj. Të tilla parime janë: a) 

Parimi i oficialitetit (zyrtar) të ndjekjes penale.- Sipas këtij parimi ndjekja penale e 

kryerësve të veprave penale bëhet sipas detyrës zyrtare. b) Parimi i ligjshmërisë.- 

Sipas këtij parimi të gjitha organet të cilat marrin pjesë në procedurë penale janë të 

obliguara që, gjatë ushtrimit të veprimeve procedurale penale, ti respektojnë dhe 

zbatojnë me përpikëri dispozitat e legjislacionit penal, c) Parimi akuzator.- Sipas këtij 

parimi procedura penale mund të fillohet dhe të zhvillohet vetëm nëse ekziston kërkesa 

përkatëse e prokurorit të shtetit. d) Parimi i prezumimit të pafajësisë dhe in dubio 

pro reo.- Sipas parimit të prezumimit të pafajësisë çdo person i dyshuar ose që 

akuzohet se ka kryer vepër penale, konsiderohet i pafajshëm deri sa të vërtetohet fajësia 

e tij me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës. Ndërkaq, sipas parimit “in dubio pro 

reo” kur faktet dhe rrethanat e çështjes lejojnë vlerësime e interpretime të ndryshme, 
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duhet pranuar interpretimin i cili është më i favorshëm për të pandehurin,
1220

 e) Parimi 

i gjykimit të drejtë, të paanshëm dhe në kohë të arsyeshme.- Sipas këtij parimi çdo 

person i dyshuar ose i akuzuar për kryerje tëveprës penale ka të drejtë të kërkoj 

mbrojtje të barabartë tëdrejtave të tij para gjykatave dhe organeve tjera të procedurës 

penale, përkatësisht procedurë penaletë paanshme dhe gjykim të tij në një kohë të 

arsyeshme.
1221

 f) Parimi i të vërtetës materiale.- Sipas këtij parimi zgjidhja e çështjes 

penale duhet të jetë refleksion i vërtetimit të plotë të të gjitha fakteve relevante që i 

referohen çështjes penale konkrete.
1222

 g) Parimi kontradiktor.- Sipas këtij parimi 

secila nga palët në procedurë penale ka të drejtë të patjetërsueshme që të paraqes 

qëndrimin e saj lidhur me çështjet të cilat janë objekt shqyrtimi, dhe sipas rregullit të 

deklarohet edhe për qëndrimet e palës kundërshtare.
1223

 h) Parimi i barazisë para 

ligjit.- Sipas këtij parimi të gjithë qytetarëveduhet tu garantohet barazia para ligjit. i) 

Parimi i drejtpërdrejtë.- Sipas këtij parimi të gjitha faktet të cilat shërbejnë si bazë 

për një vendim gjyqësor, dhe të gjitha provat me të cilat vërtetohen faktet e tilla, duhet 

të shqyrtohen dhe verifikohen drejtpërdrejtinë shqyrtim gjyqësor.
1224

 j) Parimi i 

publicitetit.- Ky parim e adreson të drejtën dhe mundësinë e qytetarëve të interesuar, 

që të prezantojnë dhe të ndjekin veprimtarinë e gjykatës, gjatë ndriçimit dhe zgjidhjes 

së çështjes penale konkrete. Publiciteti në shqyrtim gjyqësor, në varësi të natyrës së 

çështjes, mund të jetë: a) i përgjithshëm, b) i kufizuar, dhe c) i palëve.
1225

 

Përveç parimeve të lartcekura, kuptimin e parimeve themelore e kanë edhe parimi 

gojor dhe i gjuhës në procedurë penale, parimi i çështjes së gjykuar, parimi i 

rivendosjes së të drejtave, parimi i njohjes dhe zbatimit të akteve juridike 

ndërkombëtare etj.
1226

 

 

8. Objekti i procedurës penale 

 

Objekt i studimit të së drejtës së procedurës penale është lënda e cila shtrohet për 

ndriçim në procedurë penale, dhe për të duhet marrë vendim. Materia e cila paraqitet si 

lëndë e të drejtës së procedurës penale ndahet në: a) objekt parësor dhe b) objekt 

dytësor të procedurës penale. 

 

8.1. Objekti parësor i procedurës penale 

 

Objekt parësor i studimit të së drejtës së procedurës penale është çështja penale (causa 

criminalis) të cilën gjykata duhet ta zbardhë dhe zgjidhë. Objekt i tillë i procedurës 

penale mund të jetë një çështje penale e veçantë, apo disa çështje penale marrë së 

bashku. Në rastin e dytë kemi të bëjmë me koneksitet (lidhshmëri) të veprave penale, 
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kryerësve apo dhe të veprave penale dhe të kryerësve të tyre. Në këto raste për 

zbardhjen dhe zgjidhjen e çështjeve penale mund tëzhvillohet procedurë penale e 

përbashkët.
1227

 

 

8.2. Objekti dytësor i procedurës penale 

 

Objekt dytësor i studimit të procedurës penale është materia e cila ka lidhje me çështjen 

penale të cilën gjykata autorizohet ta zgjidhë. Si objekt dytësor i procedurës penale 

konsiderohen: a) kërkesa pasurore - juridike, b) çështja paraprake, dhe c) shpenzimet e 

procedurës penale. 

 

8.2.1. Kërkesa pasurore juridike 

 

Kërkesa pasurore juridike ngërthen në vete mundësinë e autorizuar nga ligjvënësi për 

kompensimin e dëmit të shkaktuar me vepër penale. Në këtë rast është i dëmtuari dhe 

personat tjerë të cilëve sipas rregullave të së drejtës civile u kalon kjo e drejtë, të cilët 

mund të paraqesin një kërkesë të tillë. Në raste të tilla, gjykatës i është dhënë 

autorizimi ligjor për të vendosur lidhur me kërkesën në fjalë, por vetëm për aq sa 

zgjidhja e saj nuk e zvarritë së tepërmi procedurën penale. Personat e autorizuar përmes 

kërkesës pasurore juridike mund të kërkojnë: a) kompensimin e dëmit (material, moral 

dhe fitimit të humbur), b) kthimin e sendit, ose c) prishjen e veprimit juridik.
1228

 

 

8.2.2. Çështja prejudikuese 

 

Çështja prejudikuese është çështje juridike, pa sqarimin dhe zgjidhjen e së cilës (kur 

ajo paraqitet në një rast konkret) nuk mund të procedohet drejt vendimmarrjes së 

çështjes penale në procedurë penale. I tillë mund të jetë rasti i konstatimit të faktit të 

ekzistimit apo jo të njëkohshëm të dy lidhjeve martesore të një personi që akuzohet për 

kryerje të veprës penale të bigamisë. “Çështjet prejudikuese mund të jenë të ndryshme, 

por ato gjithsesi duhet të jenë të natyrës juridike dhe element ligjor i figurës së veprës 

penale, ose kusht i veçantë i përgjegjësisë penale, ose kusht për shqiptimin e 

sanksionit”.
1229

 Ato kanë të bëjnë me të drejtën penale materiale, konkretisht me 

martesë, afërsi gjinore, moshë për përgjegjësi penale, cilësi të personit etj. 

 

8.2.3. Shpenzimet e procedurës penale 

 

Shpenzimet e procedurës penale janë shpenzimeqë shkaktohen gjatë ose në lidhje 

mezhvillimin të procedurës penale. Këto shpenzime janë të natyrave të ndryshme, dhe 
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ato ndërlidhen me të pandehurin, dëshmitarët, përkthyesit, specialistët, të dëmtuarit, 

mbrojtësit, stenografim, regjistrime teknike, këqyrje të vendit të ngjarjes, zbatim të 

kontrolleve, shpenzime paushallë etj. “Për to organi i procedurës duhet të mbaj 

shënime dhe të marrë vendim, Vendimi duhet të specifikojë faktin e ekzistimit të tyre, 

lartësinë dhe subjektin që duhet paguar ato”.
1230

 

 

9. Subjektet e procedurës penale 

 

Subjekte të procedurës penale janë pjesëmarrësit e procedurës penale, të cilët zënë 

vend dhe luajë rol të rëndësishëm në realizimin e detyrave me të cilat janë ngarkuar 

nëprocedurë penale. Duke u bazuar në rëndësinë që kanë në kryerjen e veprimeve 

procedurale dhe ushtrimin e funksioneve të procedurës, subjektet e procedurës penale 

ndahen në: a) subjekte themelore dhe b) pjesëmarrës tjerë të procedurës penale. 

 

9.1. Subjektet themelore të procedurës penale 

 

Subjekte themeloretë procedurës penale konsiderohen prokurori i shtetit, i pandehuri 

dhe gjykata.Quhen subjekte themelore sepse që të tre këta ushtrojnë njërin nga tri 

funksionet themeloretë procedurës penale (funksionin e ndjekjes, mbrojtjes dhe 

gjykimit). Prokurori i shtetit e ushtron ndjekjen penale sipas detyrës zyrtare, dhe në 

raste shprehimisht të caktuara me ligj, sipas propozimit të të dëmtuarit. I pandehuri dhe 

mbrojtësi i tij e ushtrojnë funksionin e mbrojtjes. Ndërkaq, gjykata e ushtron 

funksionin e gjykimit.
1231

 

 

9.1.1. Gjykata 

 

Gjykata është subjekt themelor i procedurës penale që e ushtron njërin nga funksionet 

themelore të procedurës penale - funksionin e gjykimit. Ky është funksioni më i 

rëndësishëm që e vë gjykatën në krye të subjekteve të procedurës penale, dhe e 

ngarkon atë me përgjegjësinë e madhe të zgjidhjes së çështjes penale me paanësi dhe 

maturi, duke mos u pajtuar me qëndrimet subjektive, dhe duke mos u atakuar nga 

ndikimet e drejtpërdrejta që dëmtojnë çështjen e dhënies së drejtësisë.Përveç funksionit 

të gjykimit, gjykatat janë të autorizuara të përcjellin dhe studiojnë edhe marrëdhëniet 

dhe dukuritë shoqërore që janë me interes për realizimin e funksionit të tyre. Në kuadër 

të realizimit të funksionit të gjykimit gjykatat, në varësi të rëndësisë dhe natyrës së 

çështjespenale, gjykojnë në përbërje individuale dhe kolegjiale, dhe në kuadër të 

departamenteve përkatëse (Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Krime të 

Rënda dhe Departamenti për të Mitur).
1232

 Sipas legjislacionit në fuqi procedurë penale 
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në Kosovëjanë të autorizuara të zhvillojnë: a) gjykatat themelore, b) Gjykata e Apelit, 

dhe c) Gjykata Supreme.
1233

 

 

9.1.1.1. Parimet e organizimit dhe veprimtarisë së gjykatave 

 

Organizimi dhe veprimtaria e gjykatave mbështetet në disa parime. Parime të tilla janë: 

a) Parimi i fitimit dhe humbjes së cilësisë së gjyqtarit.- Në Kosovë cilësia e gjyqtarit 

mund të fitohet me emërim, kurse mund të humbet me shkarkimin e tij nga detyra, 

pensionim dhe me vdekje. b) Parimi i kolegjialitetit.- Sipas këtij parimi, si rregull, 

ndriçimi dhe zgjidhja e çështjes penale në gjykatë bëhet në mënyrë kolegjiale (trup ose 

kolegj gjykues).c) Parimi i pavarësisë.- Sipas këtij parimi gjykatat në ushtrimin e 

funksionit të gjykimit janë të pavarura dhe gjykojnë në bazë të legjislacionit në fuqi. d) 

Parimi i paanshmërisë.- Sipas këtij parimi gjykatat ushtrimin e funksionit të gjykimit 

duhet të bëjnë në mënyrë të paanshme. Gjykimi i paanshëm nënkupton mungesën e 

simpatisë, antipatisë, animit, paragjykimit, jo objektivitetit etj., rrethana këto të cilat 

kur ekzistojnë në procedurë penale mund të shpien në marrjen e vendimeve të padrejta 

dhe të paligjshme. e) Parimi i dyshkallshmërisë.- Sipas këtij parimi gjykimi në 

vendin tonë parimisht kalon nëpër dy shkallë. Vetëm në rastet shprehimisht të 

përcaktuara me ligj procedura penale mund të zhvillohet edhe në shkallë të tretë. f) 

Parimi i çmuarjes së lirë të provave.- Ky parim i mundëson gjykatës që në mënyrë të 

lirë të përcaktojë fuqinë provuese të provave të shqyrtuara, si dhe të paraqes qëndrimin 

e vetë mbi atë se pse i ka vlerësuar provat në atë mënyrë.
1234

 

 

9.1.1.2. Kushtet për emërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve 

 

Që një person të emërohet gjyqtar duhet ti plotësoj këto kushte: a) të jetë shtetas i 

Kosovës, b) të ketë më së paku 25 vjet, c) të ketë kryer fakultetin juridik, d) të ketë 

dhënë provimin e jurisprudencës, d) ta ketë kryer provimin për gjyqtar, e) të ketë 

reputacion të lartë profesional dhe integritet moral, f) të mos jetë i dënuar për vepër 

penale të përcaktuar me ligjin në fuqi, g) të ketë së paku tri vjet përvojë në punët 

juridike, dhe h) të ketë kaluar me sukses procesin e vlerësimit në bazë të rregullave dhe 

të procedurave të përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Me Ligjin për Gjykatat, 

përveç këtyre kushteve parimore, për të ushtruar funksionin e gjyqtarit në ndonjë 

departament të veçantë (p.sh., Departamentin për Krime të Rënda etj.), në Gjykatën e 

Apelit apo Gjykatën Supreme kërkohet të plotësohen edhe disa kushte të veçanta. Në 

kuadër të këtyre kushteve vend kryesor zë përvoja e punës, vështruar kjo në kuptim të 

llojit dhe kohëzgjatjes së saj. Sipas Ligjit për Gjykatat (neni 104 paragrafi 4) dhe 

legjislacionit tjetër në fuqi gjyqtari mund të shkarkohet: a) për shkak të dënimit për 
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vepër penale të rëndë, b) për mosrespektim të rëndë të detyrave, c) për shkak të 

paaftësisë psikike dhe fizike e cila ka të ngjarë të jetë e përhershme ose e zgjatur, d) 

sjelljes së padenjë serioze, dhe e) vënies së tij për arsye të sjelljes personale ose ndonjë 

shkaku tjetër, në pozitën e cila është e papajtueshme me kryerjen e detyrës së tij.
1235

 

Emërimi dhe shkarkimi i gjyqtarëve bëhet nga Presidenti i Kosovës me propozim të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

 

9.1.1.3. Përjashtimi i gjyqtarëve 

 

Përjashtimi i gjyqtarëve është institut përmes të cilit gjyqtarit i merret mundësia e 

gjykimit të një çështje penale konkrete. Në procedurë penale ekzistojnë shkaqe të 

ndryshme të cilat mund të sjellin deri te përjashtimi i gjyqtarit. Këto shkaqe janë të 

karakterit: a) absolut, dhe b) relativ. Shkaqet e karakterit absolut janë ato të cilat 

detyrimisht sjellin deri te përjashtimi i gjyqtarit, dhe ato kanë të bëjnë me rastet kur 

gjyqtari është: a) i dëmtuar me vepër penale, b) bashkëshort, bashkëshort 

jashtëmartesor, person në afri gjinie në vijë të drejtë në çfarëdo shkalle ose në vijë 

anësore deri në shkallë të katërt, person në afri krushqnije deri në shkallën e dytë me të 

pandehurin, mbrojtësin e tij, prokurorin e shtetit, të dëmtuarin, përfaqësuesin e tij ligjor 

ose të autorizuar, c) kujdestar ligjor, nën-kujdestari ligjore, fëmijë i adoptuar ose prind 

adoptues i të pandehurit, mbrojtësit të tij, prokurorit të shtetit ose të dëmtuarit, d) në 

çështjen e njëjtë penale ka marrë pjesë në procedurë si prokuror, mbrojtës, përfaqësues 

ligjor, përfaqësues i autorizuar i të dëmtuarit ose është pyetur si dëshmitar ose ekspert, 

e) ekziston konflikti i interesit siç përcaktohet me nenin 6 të Ligjit për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik. Kurse, shkaqet e karakterit 

relativ janë shkaqe të cilat nuk imponojnë domosdonë e përjashtimit të gjyqtarit nga 

gjykimi i një rasti konkret, por ato megjithatë e krijojnë një mundësi të tillë. Kjo do të 

thotë se ata mund të përjashtohen nga gjykimi i rastit konkret, por vetëm atëherë kur 

prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij. E tillë 

mund të jetë sjellja jokorrekte ndaj njërës palë, refuzimi i pamotivuar i kërkesave të 

përsëritura të saj, qëndrimi i njëanshëm në marrjen dhe verifikimin e provave etj.
1236

 

Procedura për përjashtimin e gjyqtarit mund të iniciohet ex officio nga vetë gjyqtari ose 

me iniciativën e palës procedurale penale. Me legjislacionin në fuqi është specifikuar 

procedura dhe autoriteti i cili vendos për përjashtimin e gjyqtarit. Ky specifikim u 

referohet të gjitha niveleve tëgjykatave ku ushtrohet funksioni i gjyqtarit, pozita që ai 

mban (p.sh., kryetar gjykate), numrin e gjyqtarëve për të cilët kërkohet përjashtimi 

etj.
1237
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9.1.1.4. Kompetenca e gjykatave 

 

Kompetenca paraqet të drejtë dhe detyrë të gjykatës që ta zgjidhë një çështje penale 

konkrete. Marrë në përgjithësi ekzistojnë këto lloje të kompetencave: a) kompetenca 

lëndore, b) kompetenca territoriale, c) kompetenca personale dhe d) kompetenca 

funksionale. 

a) Kompetenca lëndore.- Kompetenca lëndore është e drejtë dhe detyrë e përcaktuar 

me ligj e gjykatës konkrete që në procedurë penale të ndërmarrë veprime procedurale 

dhe të gjykoj veprat penale, varësisht nga natyra dhe rëndësia e tyre. Kjo kompetencë 

ka të bëj me përgjegjësinë e departamenteve përkatëse të të gjitha gjykatave të cilave u 

është dhënë autorizimi për zgjidhjen e çështjeve penale. Vështruar në këtë aspekt, në 

vazhdim të këtij nënkapitulli do të bëhet fjalë për kompetencat e gjykatës themelore, 

Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme.
1238

 

aa) Kompetencat e Gjykatës Themelore.- Kompetencë e Gjykatës Themelore është: 

të a) gjykoj në shkallë të parë të gjitha çështjet penale, përveç nëse me ligj parashihet 

ndryshe, dhe b) të ofrojë ndihmën juridike penale ndërkombëtare dhe të vendosë për 

pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja. Me legjislacionin në fuqi është përcaktuar 

saktësisht kompetenca e Departamentit të Përgjithshëm, Departamentit për Krime të 

Rënda dhe Departamentit për të Mitur të gjykatës themelore, si dhe përbërja në të cilën 

këto departamente e realizojë vendimmarrjen gjyqësore.
1239

 

ab) Kompetencat e Gjykatës së Apelit.- Gjykata e Apelit ka këto kompetenca: a) të 

vendosë në shkallë të dytë mbi ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave 

themelore, b) të zgjidhë konfliktin për kompetencë të lindur ndërmjet gjykatave 

themelore dhe degëve e nëndegëve të gjykatave themelore, si dhe c) të vendosë mbi 

çështjet tjera të parapara me ligj. Edhe në kuadër të kësaj gjykate çështjet penale 

gjykohen në Departamentin e Përgjithshëm, Departamentin për Krime të Rënda dhe 

Departamentin për të Mitur. Përndryshe edhe Gjykata e Apelit vepron në përbërje 

individuale dhe kolegjiale.
1240

 

ac) Kompetencat e Gjykatës Supreme.- Gjykata Supreme i ka këto kompetenca: a) të 

vendosë në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj, b) të vendos mbi mjetet e 

jashtëzakonshme juridike dhe c) të vendosë për çështje të tjera të parapara me ligj. Kjo 

gjykatë, përveç përjashtimeve të përcaktuara me ligj, vendos në përbërje kolegjiale prej 

tre gjyqtarësh.
1241

 

b) Kompetenca territoriale.- Kompetenca territoriale është e drejtë dhe detyrë e 

gjykatës që të ndriçojë dhe të zgjidhë një çështje penale në territorin e vet. Ligjvënësi, 

me qëllim që të evitohen keqkuptimet dhe mosmarrëveshjet e mundshme ka përcaktuar 

kriteret mbi bazën e të cilave mund të caktohet një kompetencë e tillë. Këto kritere janë 

të karakterit parësor dhe dytësor.  
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ba) Kriteret parësore.- Këto janë kriteret bazike. Të tilla janë: a) vendi i kryerjes së 

veprës penale, e të ndërlidhura me të edhe: aa) kriteri i përcaktimit të kompetencës 

territoriale sipas kohës së fillimit të procedurës penale, dhe ab) kriteri i përcaktimit të 

kompetencës territoriale në rastet e kryerjes së veprës penale në aeroplan.
1242

 

bb) Kriteret dytësore.- Këto kritere merren parasysh vetëm atëherë kur përcaktimi i 

kompetencës territoriale të gjykatës, mbështetur në kriteret parësore, paraqitet si i 

pamundur. Të tilla kritere janë: a) vendbanimi apo vendqëndrimi i të pandehurit, b) 

përcaktimi i kompetencës territoriale sipas vendit të arrestimit apo dorëzimit të të 

pandehurit, dhe c) përcaktimi i kompetencës territoriale nga Gjykata Supreme e 

Kosovës.
1243

 

c) Kompetenca personale.- Kompetenca personale përcaktohet mbi bazën e cilësive 

që e karakterizojnë personin e pandehur. Kështu, për gjykimin e të miturit, pavarësisht 

peshës së veprës penale të kryer, kompetenca i takon Departamentit për të Mitur.
1244

 

d) Kompetenca funksionale.- Kjo kompetencë përcakton se kush dhe në çfarë 

përbërje duhet ti marr vendimet brenda një gjykate (cili gjyqtar dhe në përbërje 

individuale apo kolegjiale).
1245

 

 

9.1.1.5. Kontrolli dhe konflikti i kompetencës 

 

Kontrolli i kompetencës ka të bëj me vlerësimin e faktit nëse një gjykatë apo 

departament brenda saj ka apo jo kompetencë të gjykoj një çështje penale konkrete. 

Qëllimi është që të evitohen rastet e jo kompetencës në vendimmarrje gjyqësore. 

Ndërkaq, konflikti i kompetencës ekziston atëherë kur dy apo më shumë gjykata 

konsiderojnë se kanë kompetencë territoriale, ose se u mungon kompetenca e tillë për 

të vendosur lidhur me një çështje penale. Konfliktin për kompetencë territoriale të 

lindur midis gjykatave themelore e zgjidhë Gjykata e Apelit.
1246

 

 

9.1.2. Prokurori i shtetit 

 

Prokurori i shtetit është subjekt themelor i procedurës penale, por i cili njëkohësisht e 

ka edhe cilësinë e palës në kuadër të kësaj procedure. Ai në procedurë penale i ka këto 

autorizime: a) ndërmarrjen e veprimeve për zbulimin e veprave penale dhe kryerësve të 

tyre, b) ndjekjen e kryerësve të veprave penale, c) marrjen e vendimeve për inicimin, 

vazhdimin dhe ndërprerjen e procedurës penale ndaj personave të dyshuar apo akuzuar 

për kryerje të veprave penale, d) grumbullimin e provave që i adresohen çështjes 

penale, e) ngritjen e aktakuzave dhe përfaqësimin e tyre në gjykatë, f) ushtrimin e 

mjeteve juridike, g) përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave publike para gjykatave 

dhe mundësinë e kërkimit që ato të urdhërojnë masa konkrete në pajtim me ligjin, h) 
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negocimin dhe pranimin e marrëveshjeve vullnetare për bashkëpunim apo pranim të 

fajësisë me të pandehurin në lidhje me veprat penale me të cilat ngarkohen etj. Puna e 

prokurorit të shtetit mbështetet në parimin e ligjshmërisë, pavarësisë, paanshmërisë, 

efikasitetit, hierarkisë, devolucionit, substitucionit, vendosjes në mënyrë monokrate etj. 

Rregullat lidhur me kompetencën e prokurorisë dhe mënyrën e fitimit apo humbjes së 

cilësisë së prokurorit janë të ngjashme me ato të gjykatave, përkatësisht gjyqtarëve. Në 

lidhje me veprimtarinë e prokurorëve janë vendosur edhe disa kufizime ligjore që 

vlerësohen të rëndësishme për funksionalitet të punës së tyre.
1247

 

 

9.1.3. I pandehuri 

 

I pandehuri është subjekt themelor në procedurë penale ndaj të cilit është drejtuar 

kërkesa procedurale, gjegjësisht ndaj të cilit është filluar dhe zhvillohet procedura 

penale. Cilësinë e të pandehurit mund ta ketë çdo person që ka moshën e caktuar me 

ligj dhe që është i përgjegjshëm. Ai i ka disa të drejta dhe obligime. Obligimet 

themelore të të pandehurit janë: a) ti përgjigjet thirrjes së organit të procedurës, dhe b) 

ti tregoj të dhënat e tij personale organit që e zbaton pyetjen. I pandehuri, para çdo 

marrje në pyetje duhet të informohet për: a) veprën penale për të cilën akuzohet, b) të 

drejtën se mund të kërkoj marrjen e provave për mbrojtjen e tij, dhe c) të drejtën për të 

heshtur dhe për të mos u përgjigjur në asnjë pyetje që ndërlidhet me akuzat ndaj tij, dhe 

që e inkriminojnë apo e sjellin atë apo ndonjë të afërm të tij para ndonjë turpi të madh. 

Gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit ndalohet: a) që liria e të pandehurit për tu 

deklaruar lidhur me veprën penale të ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së 

shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit ose 

hipnotizimit, b) të kanoset me masa të ndaluara me ligj, c) ti premtohet ndonjë përfitim 

që nuk parashihet me ligj, dhe d) ti dobësohet kujtesa ose aftësia për të kujtuar. Gjatë 

marrjes në pyetje të të pandehurit ligjvënësi ka specifikuar nevojën e: a) të parashtruarit 

pyetjeve në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë, b) të parashtruarit e 

pyetjeve bazuar në prova dhe shkresa që janë relevante për procedurën penale, c) të 

prezantuarit për njohje të sendeve të cilat janë të lidhura me veprën penale, dhe d) të 

ofruarit e mundësisë për të kundërshtuar arsyet e dyshimit kundër tij, dhe për të nxjerr 

në pah faktet që janë në favor të tij. Sipas legjislacionit në fuqi, i pandehuri i ka edhe 

këto të drejta: a) të deklarohet për veprën penale, b) të siguroj dhe prezantoj prova për 

mbrojtjen e tij, c) të marrë në pyetje dhe të propozoj marrjen në pyetje të dëshmitarëve 

dhe ekspertëve, dhe d) të atakoj vendimin gjyqësor me mjete juridike. Në dobi të të 

pandehurit është paraparë edhe ndalesa reformatio in peius dhe instituti beneficium 

cohaesionis.
1248
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9.1.4. Mbrojtësi 

 

Mbrojtësi është ndihmës i të pandehurit i cili me njohuritë e tij juridike e ndihmon atë 

për tu mbrojtur profesionalisht nga akuzat që rëndojnë mbi të. Për mbrojtës mund të 

angazhohet vetëm avokati i cili është anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës. Atë nën 

kushte të caktuara me ligj dhe nëse e ka të kryer provimin e jurisprudencës, mund ta 

zëvendësoj edhe praktikanti i avokatisë. Zgjedhja dhe caktimi i mbrojtësit është e drejtë 

e të pandehurit, mirëpo kur mbrojtja është e detyruar dhe atë nuk e ka bërë i pandehuri, 

kjo tanimë në kuptim të detyrimit i kalon organit të procedurës. Një i pandehur mund të 

angazhoj deri në tre mbrojtës, ndërkaq dy të bashkëpandehur nuk mund të kenë 

mbrojtës të përbashkët. Në rast se i pandehuri angazhon më shumë se një mbrojtës, 

njëri nga ta duhet të caktohet si mbrojtës kryesor. Mbrojtja mund të jetë e detyruar, 

fakultative dhe për të varfër. Me KPPK janë caktuar shprehimisht rastet kur mbrojtja 

është e detyruar dhe për të varfër, ndërkaq në të gjitha rastet tjera mbrojtja është 

fakultative. Mbrojtësi i ka këto autorizime: a) të komunikoj lirshëm me të pandehurin, 

b) të propozoj prova për vërtetimin e fakteve të rëndësishme dhe ti shikoj shkresat e 

lëndës, c) të njoftohet me rregull për vendin dhe kohën e zbatimit të veprimeve 

hetimore dhe të marr pjesë në to, d) të shikoj, kopjoj dhe fotografoj shkresa, libra, 

dokumente, fotografi dhe objekte të tjera materiale që janë në procedim, ruajtje ose 

kontroll të prokurorit të shtetit, materiale të cilat shërbejnë për përgatitjen e mbrojtjes 

ose të cilat kanë për qëllim të shfrytëzohen nga prokurori gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe 

e) të shikoj, kopjoj ose fotografoj të gjitha shkresat dhe provat materiale me të cilat 

disponon gjykata. Veprimet e mbrojtësit duhet ti shërbejnë interesave të të 

pandehurit.
1249

 

 

9.1.5. I dëmtuari 

 

I dëmtuari është personi i cili ka pësuar ndonjë dëm nga kryerja e veprës penale që 

është objekt procedimi në procedurë penale. Atij në procedurë penale i takojnë këto të 

drejta: a) të trajtohet me respekt nga policia, prokurori, gjyqtarët dhe autoritetet tjera, b) 

të informohet për faktin se është palë e dëmtuar në një çështje penale konkrete, c) të 

paraqes propozimin për ndjekje penale, d) të kërkoj kompensimin e dëmit nga kryerësi 

i veprës penale, e kur kjo është e pamundur të kërkoj nga gjykata që të dërgoj urdhrin 

për kompensim te koordinatori i fondit për kompensimin e dëmit etj. I dëmtuari në 

procedurë penale mund të përfaqësohet nga: a) përfaqësuesi i Odës së Avokatëve të 

Kosovës, dhe b) nga mbrojtësi i viktimave.
1250
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9.1.6. Përfaqësuesit proceduralë dhe ndihmësit proceduralë 

 

Përfaqësues në procedurë penale mund të angazhojë i dëmtuari. Ata mund të 

angazhohen në rastet kur i dëmtuari ka aftësinë për të figuruar si palë, por i mungon 

aftësia procedurale, ose kur aii ka të dy këto cilësi. Në rastin e parë i dëmtuari është i 

paaftë që vetë ti kryej veprimet procedurale, kurse në rastin e dytë ai e ka këtë zotësi, 

por dëshiron që dikush tjetër në mënyrë profesionale ti kryej veprimet të cilat mund ti 

kryej edhe vet. Cilësinë e përfaqësuesve procedural mund ta kenë: a) prindërit e 

fëmijës, b) kujdestari i personit të cilit i është hequr zotësia për të vepruar, dhe c) 

avokati. Në çdo rast, përfaqësuesit procedural veprojnë në emër dhe llogari të personit 

që e përfaqësojnë.
1251

 

Ndihmësit proceduralë janë persona të cilët teknikisht e ndihmojnë organin e 

procedurës (p.sh. gjykatën).Këtë cilësi e kanë procesmbajtësi, stenografisti, përkthyesi, 

regjistruesi teknik (xhiruesi), prindi apo kujdestari, personeli tjetër profesional dhe 

administrativo - teknik (bashkëpunëtori profesional, kontabilisti, personeli i sigurimit 

etj.).
1252

 

 

10. Masat për sigurimin e të pandehurit dhe të provave materiale në procedurë 

penale 

 

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit dhe të provave materiale në procedurë 

penale janë veprime të cilat hapin shtigje dhe krijojnë kushte për ndërmarrje të 

aktiviteteve procedurale, përmes të cilave vërtetohen faktet relevante, të rëndësishme 

për realizimin e qëllimit përfundimtar të procedurës penale. 

 

10.1. Masat për sigurimin e pranisë sëtë pandehurit në procedurë penale 

 

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale kanë për qëllim të 

mundësojnë zhvillimin normal të procedurës penale, të parandalojnë veprimtarinë e 

mëtejme kriminale të atij që ka kryer vepër penale, të pengojnë shmangien e tij nga 

procedura, përpjekjet që ai mund ti bej për të vënë në rrezik sigurimin e provës dhe 

vërtetësinë e saj, si dhe të garantojnë shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin nga vepra 

penale. Masa të tilla janë: a) thirrja gjyqësore, b) udhërarresti, c) premtimi i të 

pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin, d) ndalimi për t’iu afruar vendit apo 

personit të caktuar, e) paraqitja në stacionin policor, f) dorëzania, g) arresti shtëpiak, h) 

diversioni, dhe i) paraburgimi. Efektet e këtyre masave janë tëndryshme, ashtu që gjatë 

caktimit të tyre organi i procedurës duhet të shmangë gjithnjë masën më të rëndë, nëse 

qëllimi që synohet të realizohet me këto masa mund të arrihet me zbatim të masës më 

të lehtë. Po ashtu, edhe kohëzgjatja e tyre duhet të reduktohet maksimalisht, si dhe ato 

duhet të abrogohen në momentin kur pushojnë kushtet mbi bazën e të cilave janë 
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caktuar.
1253

 Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 

caktohennën kushtet dhe sipas procedurës së përcaktuar me ligj, dhe përmes tyre të 

pandehurit mund ti vendosen detyrime dhe kufizime konkrete (të specifikuara qartë), si 

dhe i bëhen paralajmërimet për pasojat e mosrespektimit të tyre. 

a) Thirrja gjyqësore.- Thirrja përbën masën më të lehtë për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit në procedurë penale. Ajo dërgohet në zarf të mbyllur dhe si e tillë duhet ti 

përmbajë të gjitha të dhënat e parashikuara me nenin 174 të KPPK.
1254

 

b) Urdhërarresti.- Urdhërarresti është masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit 

në procedurë penale që autorizohet në rastet kur i pandehuri nuk i përgjigjet ftesës së 

organit të procedurës, ose kur ai përpiqet ti shmanget pranimit të thirrjes.Këtë masë e 

lëshon gjyqtari i procedurës paraprake, kurse ekzekutimin e saj e bën policia.
1255

 

c) Premtimi i të pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin.- Me masën e 

premtimit të të pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin bëhet kufizimi i lirisë 

së qarkullimit të të pandehurit, pa heqje të lirisë.Për arsye sigurie premtimi i dhënë 

shënohet në procesverbal të gjykatës.
1256

 

d) Ndalimi për t’iu afruar vendit apo personit të caktuar.- Me masën e ndalimit për 

t’iu afruar vendit apo personit të caktuar të pandehurit i ndalohet vajtja në një vend të 

caktuar, i cili mund të jetë një ose më shumë fshatra apo komuna si dhe shoqërimi me 

personin e caktuar, që po ashtu mund të jetë një apo shumë persona të tillë. Kjo masë, 

si rregull nuk e ndalon personin që të lëvizë në ambiente dhe që të komunikoj me 

personat që nuk janë përfshirë në aktvendimin mbi caktimin e saj, por i ndalon që të 

shkoj, përkatësisht t'i afrohet vendit (vendeve) apo personit (personave) të caktuar.
1257

 

e) Paraqitja në stacionin policor.- Me masën e paraqitjes në stacionin policor i 

pandehuri detyrohet të paraqitet herë pas here, në kohë të caktuar, në stacionin policor, 

në regjionin ku ai e ka vendbanimin apo vendqëndrimin, ose vendin ku ai është 

ndodhur në momentin e dhënies së urdhrit.Qëllimi këtu është që përmes paraqitjes në 

stacionin policor, i pandehuri të argumentoj faktin e gatishmërisë së tij për të qenë në 

disponim të organit të procedurës kur ai të ketë nevojë për të.
1258

 

f) Dorëzania.- Kjo masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 

konsiston në deponimin shumës së caktuar të parave, letrave me vlerë, sendeve të 

vlefshme të luajtshme ose vënien në hipotekë të pasurisë së paluajtshme nga i 

pandehuri apo dikush tjetër në emër të tij, për të zëvendësuar paraburgimin. Në 

aktvendimin mbi caktimin e dorëzanisë caktohet lloji i pasurisë që deponohet dhe 

lartësia e saj.
1259

 

g) Arresti shtëpiak.- Me masën e arrestit shtëpiak i pandehuri detyrohet që të mos 

largohet nga lokalet ku e ka vendbanimin ose vendqëndrimin, apo nga institucioni 

publik ku ndodhet për trajtim ose përkujdesje.Kjo masë nuk e izolon plotësisht të 
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pandehurin nga shoqëria. Ai ka të drejtë të komunikojë me personat me të cilët 

bashkëjeton, por atij mund ti kufizohet ose ndalohet komunikimi me personat tjerë.
1260

 

h) Diversioni.- Me diversion bëhet pezullimi i procedurës penale për një kohë të 

caktuar, me mundësi të lirimit të pandehurit nga dënimi. Kur i pandehuri vepron në 

pajtim me kushtet e përcaktuara procedura penale pushohet. Në të kundërtën, gjyqtari i 

procedurës paraprake do të rifilloj procedurën penale. 

g) Paraburgimi.- Paraburgimi është masa më e rëndë për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit në procedurë penale, që konsiston në kufizimin e lirisë së lëvizjes të 

personit të tillë. Paraburgimi para ngritjes së aktakuzës mund të zgjasë maksimalisht 

deri në tetëmbëdhjetë (18) muaj. Gjatë mbajtjes në paraburgim i paraburgosuri nuk 

guxon të fyhet e as të keqtrajtohet. Ndaj tij mund të zbatohen vetëm ato kufizime të 

cilat janë të nevojshme për të penguar ikjen e tij ose komunikimet me personat tjerë që 

do të mund të ishin të dëmshme për zhvillimin e procedurës penale. Të paraburgosurit i 

takojnë një sërë të drejtash, por ndaj tij me qëllim të mbarëvajtjes së punës së 

institucionit të paraburgimit mund të vendosen edhe disa kufizime, përkatësisht ti 

shqiptohen disa masa disiplinore.
1261

 

 

10.2. Masat për sigurimin e provave materiale në procedurë penale 

 

Masat për sigurimin e provave materiale në procedurë penale janë veprime të cilat janë 

në funksion të tubimit të provave materiale, dheatosigurojnë bazën e nevojshme për 

vërtetimin e fakteve relevante në procedurë penale. Të tilla masa janë: a) kontrollimi, 

b) masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, c) sekuestrimi i sendeve, d) 

këqyrja e rikonstruksioni i vendit të ngjarjes, e) ngrirja e aseteve dhe urdhrat ndalues 

dhe f) masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë. Masat për sigurimin e provave 

materiale në procedurë penale mund të urdhërohen dhe zbatohen nën kushtet dhe sipas 

procedurave të përcaktuara me ligj. 

a) Kontrollimi.- Kontrollimi është masa më e rëndësishme dhe më e shpeshtë përmes 

të cilës arrihet të sigurohen provat materiale dhe interesat pasurore, që garantojnë 

mbarëvajtje të procedurës penale.KPPK bën fjalë për kontrollim të shtëpisë dhe 

kontrollim të personit. Në të dy rastet kontrollimi përben një masë komplekse dhe të 

ndërlikuar.
1262

 

b) Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit.- Përmes këtyre masave 

arrihet të konstatohen fakte të rëndësishme, si dhe të sigurohen provat materiale të 

vlefshme për zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale. Masat e fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit, bazuar në llojin dhe modalitetet tjera që i 

karakterizojnë secilën nga to, mund të urdhërohen dhe zbatohen vetëm sipas kushteve 

që në shumë aspekte janë specifike për secilën nga to.
1263
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c) Sekuestrimi i sendeve.- Përmes kësaj mase arrihet të sigurohen provat materiale për 

të cilat ekziston rreziku i humbjes (fshehjes, asgjësimit etj.), e të cilat vlerësohen vitale 

për vërtetimin e fakteve relevante në procedurë penale. Sekuestrohen sendet që 

shërbejnë si provë në procedurë penale, ose që konsiderohen dobi pasurore e fituar me 

kryerje të veprës penale. Mund të sekuestrohen edhe sendet që ofrojnë dyshime për 

ekzistim të ndonjë vepër penale për të cilën nuk ka pasur njohuri paraprake organi i 

procedurës.
1264

 

d) Këqyrja dhe rikonstruksioni i vendit të ngjarjes.- Këto masa janë në funksion të 

zbulimit të provave materiale, dhe përmes zbatimit të tyre synohet të vërtetohen e 

qartësohen fakte të rëndësishme për procedurën penale. Këqyrja dhe rikonstruksioni i 

vendit të ngjarjes zbatohen nga prokurori i shtetit dhe policia, por që mund të 

ndihmohen nga specialistë të mjekësisë ligjore, të trafikut dhe fushave tjera, të cilët 

mund të angazhohen për të mbrojtur dhe përshkruar provat, për të bërë matjet dhe 

incizimet e nevojshme etj.
1265

 

e) Ngrirja e aseteve dhe urdhrat ndalues.- Këto masa autorizohen me qëllim që të 

pengohet shitja, shkëmbimi i pronësisë ose tërheqja nga llogaria e pasurive të luajtshme 

(p.sh., parave), pasurive të paluajtshme, aseteve etj., kur ekziston dyshimi i bazuar se të 

njëjtat mund të përdoren për kryerje të veprës penale, kur ato përbëjnë provë në 

hetimin e çështjes penale ose janë fituar nga vepra penale. Urdhri ndalues duhet ti 

përmbajë të dhënat e nevojshme (p.sh., përshkrimin e provave relevante), dhe ai 

lëshohet për secilin aset që kërkohet nga prokurori i shtetit, kur për këtë ekzistojnë 

provat e artikulueshme.
1266

 

f) Masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë.- Këto masa janë në funksion të 

pengimit të përdorimit të pasurisë për kryerje të veprës penale ose shfrytëzimit dhe 

dëmtimit të saj, në rastet kur ajo u takon personave të tretë, si dhe në funksion të 

lehtësimit të procesit të provuarit. Masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë janë të 

llojllojshme. Në aktvendimin mbi caktimin e tyre duhet të specifikohen të dhënat që i 

referohen pasurisë së caktuar, si: a) individualizimi i pasurisë së përfshirë në masën 

ndaluese, b) kohëzgjatja e masës etj.).
1267

 

 

11. Provat - kuptimi 

 

Me provë në procedurën penale duhet kuptuar njoftimet mbi faktet dhe rrethanat që 

lidhen me veprën penale dhe kryerësin e saj, që merren prej burimeve të parapara me 

KPPK dhe në përputhje me rregullat e përcaktuara prej tij, dhe që shërbejnë për të 

vërtetuar kryerjen ose jo të veprës penale, pasojat që ajo i ka shkaktuar, fajësinë ose 

pafajësinë e të pandehurit dhe shkallën e përgjegjësisë penale të tij. Në lidhje me provat 

shtrohen shumë çështje për të cilat duhet dhënë sqarime të nevojshme. Të tilla çështje 
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konsiderohen: a) mjetet e provës, b) objekti i të provuarit, c) barra e provës, d) provat e 

papranueshme, procesi i të provuarit dhe fazat e tij dhe e) llojet e provave. 

 

11.1. Mjetet e provës 

 

Mjetet e provës janë instrumente përmes të cilave transmetohet përmbajtja e provës nga 

burimi i saj deri te gjykata. Si mjete të provës në procedurë penale paraqiten: a) 

personat, b) sendet, dhe c) veprimet e caktuara.
1268

 Në lidhje me mjetet e provës duhet 

pasur parasysh këto rregulla: a) çdo burim i të dhënave nuk mund të jetë mjet i provës, 

meqë një gjë e tillë do të thoshte pranim i maksimës sipas së cilës “qëllimi arsyeton 

mjetin”, b) gjatë përdorimit të mjeteve të provës duhet pasur parasysh kufizimet 

përkatëseligjore, dhe c) gjatë aplikimit të mjeteve të reja që i ofrojnë përparimet 

shkencore të cilat aktualisht nuk i parashikon legjislacioni procedural penal, duhet 

pasur parasysh problemet e shumta të cilat paraqiten për shkak të kolizionit të 

interesave.
1269

 

 

11.2. Objekti i të provuarit 

 

Objekt i të provuarit janë faktet të cilat kanë lidhje me akuzën që i bëhet të pandehurit, 

me fajësinë e tij, me caktimin e masave të sigurimit, dënimin dhe përgjegjësinë penale, 

si dhe me faktet nga të cilat varet zbatimi i normave procedurale gjatë hetimit dhe 

gjykimit. Që një fakt të ketë vlerë duhet të ekzistoj lidhja e tij me çështjen, dhe që 

njoftimi për këtë fakt të ketë dalë nga një burim i ligjshëm.
1270

 Në fakt, objekt i të 

provuarit paraqiten faktet juridike relevante, faktet të cilat kanë lidhje me thelbin e 

çështjes, dhe të cilat garantojnë zbulimin e të vërtetës. Në procedurë penale ekzistojnë 

edhe disa fakte, të cilat në parim nuk është e nevojshme të provohen. Të tilla fakte 

konsiderohen: a) faktet e qarta (të cilat konsiderohet se i njohin të gjithë), b) faktet 

notore (të cilat konsiderohet se i janë të njohura një rrethi të gjerë personash), dhe c) 

prezumimet (supozime të cilat merret se ekzistojnë pa u vërtetuar në rastin konkret).
1271

 

 

11.3. Provat e papranueshme dhe pasojat e përdorimit të tyre 

 

Provë e papranueshme konsiderohet çdo informatë e cila sigurohet në kundërshtim me 

ligjin, kur origjina e saj është e panjohur, bazohet në thashetheme, ose kur ajo është e 

pamundshme dhe e pabesueshme. Provat e papranueshme, përfshirë llojet e tyre, rastet 

kur gjykata mund të ndaloj marrjen e një prove të tillë, mënyrën e veprimit me to dhe 

konsekuencat e përdorimit të tyre në ekskluzivitet përbëjnë kategori ligjore. Kjo do të 
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thotë se në lidhje me këto çështje, në çdo rast, duhet vepruar sipas zgjidhjeve të 

përcaktuara me KPPK.
1272

 

 

11.4. Procesi i të provuarit dhe fazat e tij 

 

Të provuarit është proces kompleks që kërkon përkushtim profesional maksimal të të 

gjithë aktorëve të përfshirë në të. Ai duhet të mundësoj vërtetimin e të gjitha të dhënave 

që i referohen çështjes penale konkrete, duke administruar prova të ndryshme. Procesi i 

të provuarit kalon nëpër këto faza: a) marrjen e provës (zbulimi dhe fiksimi i saj), b) 

shqyrtimin e provës (raportin e saj me faktin relevant), verifikimin e provës (analiza e 

brendisë së saj dhe e baraspeshës me të dhënat tjera) dhe c) çmuarjen e provës 

(përcaktimi i vlerës së saj në raport me faktin që i referohet). Secila nga këto faza i 

kanë specifikat e veta, por që gjatë administrimit të tyre duhet konsideruar zgjidhjet 

ligjore, dhe tërësinë e dijeve që rrjedhin nga fushat e ndryshme shkencore.
1273

 

 

11.5. Llojet e provave 

 

Si lloje të provave konsiderohen: a) deklarimi i të pandehurit, b) dëshmia e dëshmitarit, 

c) ekspertimi dhe d) provat materiale. 

a) Deklarimi i të pandehurit.- Deklarimi i të pandehurit parqet njërën nga provat më 

të rëndësishme e cila mund të shfrytëzohet si bazë për marrjen e vendimit gjyqësor. 

Ajo, në shumë raste, përfaqëson një burim shumë të vlefshëm për ndriçimin e të 

dhënave të rëndësishme në procedurë penale. Personi i pandehur si rregull duhet të jetë 

i pranishëm gjatë zhvillimit të procedurës penale. Ai duhet të jetë i pranishëm në 

mënyrë që organeve të procedurës t`u mundësohet marrja e tij në pyetje, me synimin 

për të kompletuar të dhënat që kontribuojnë në ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes 

penale, por edhe për faktin se të pandehurit duhet t'i ofrohet mundësia që nëpërmjet 

marrjes në pyetje t'i kundërshtojë arsyet e dyshimit kundër tij, dhe për të nxjerrë në 

dritë faktet që shkojnë në favor të tij. Me KPPK rreptësisht është e ndaluar që gjatë 

marrjes në pyetje liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij të 

ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të 

torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit, që i pandehuri të kanoset me masa të ndaluara 

me ligj, që atij t’i premtohet ndonjë përfitim i paparaparë me ligj, që t’i dobësohet 

kujtesa ose aftësia për të kuptuar etj., pavarësisht faktit se i pandehuri për këtë 

paraprakisht mund të ketë dhënë pëlqimin. Me rastin e marrjes në pyetje i pandehuri 

njoftohet me të drejtat që atij i takojnë me ligj, si dhe duhet dhënë mundësia që ti 

kundërshtoj arsyet e dyshimit kundër tij dhe të nxjerr në pah fakte në favor të tij.
1274

 

b) Dëshmia e dëshmitarit.- Dëshmia është provë e rëndësishme që ndeshet pothuaj në 

të gjitha çështjet penale për të cilat zhvillohet procedurë penale. Si e tillë ajo shërben 
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për vërtetimin e rrethanave të kryerjes së veprës penale, për zbulimin e motivit të 

kryerjes së saj, dhe vërtetimin e fajësisë së të pandehurit. Dëshmia është deklarim i 

personit fizik lidhur me perceptimet shqisore të tij për faktet e rëndësishme nga e 

kaluara, të dhëna në formë procedurale para organit kompetent. Dhënia e dëshmisë 

është obligim ligjor. Vështruar në këtë aspekt, ligjvënësi për dëshmitarët ka përcaktuar 

detyrime konkrete dhe ka parashikuar konsekuenca në rast të shkeljes së tyre. 

Ligjvënësi nuk ka vendosur kufizime sa i përket moshës dhe cilësive të tjera të personit 

i cili mund të dëgjohet si dëshmitar. Kjo çështje, në aspekt vlerësimi, i takon organit të 

procedurës. Dëshmitarët mund të jenë: a) dëshmitar të privilegjuar (personi i cili nuk 

mund të dëshmoj apo mund të lirohet nga obligimi për të dëshmuar), b) dëshmitar 

okular (personi që flet për ngjarjen që e ka perceptuar vet), c) dëshmitar sipas dëgjimit 

(personi që flet për perceptimet e të tjerëve) dhe d) dëshmitar bashkëpunues (i 

pandehuri). Dispozita të shumta të KPPK bëjnë fjalë për të gjitha këto çështje si dhe 

për mbrojtjen e dëshmitarëve.
1275

 

c) Ekspertimi.- Ekspertimi është një provë e rëndësishme përmes të cilës synohet të 

konstatohen, sqarohen dhe vërtetohen faktet që kanë rëndësi për çështjen penale. 

Ekspertimi përfaqëson mendimin dhe konstatimin e dhënë për fakte të caktuaranga 

specialistë që kanë njohuri të posaçme teknike, shkencore e kulturore. Konstatimi ka të 

bëj me perceptimin e fakteve në bazë të vëzhgimit të drejtpërdrejtë të tyre, ndërsa 

mendimi përfshinë konkludimet e ekspertit deri te të cilat ka ardhur në bazë të 

eksperiencës së vet.Ekspertimi është rregulluar me shumë dispozita të KPPK, Ato 

përcaktojnë autoritetin dhe procedurën e caktimit të ekspertit, të drejtat dhe detyrimet e 

ekspertit, llojet e ekspertimeve etj.
1276

 

d) Provat materiale.- Provë materiale konsiderohet çdo material që vlerësohet i 

rëndësishëm për ndriçimin e fakteve relevante me rastin e zgjidhjes së një çështje 

penale. Provë materiale mund të jenë sendet me të cilat është kryer vepra penale ose 

mbi të cilat gjenden gjurmët e saj, sendet që kanë qenë objekt i veprimeve të pandehurit 

dhe që përbëjnë objektin e përfitimit nga vepra penale, si dhe çdo send tjetër që mund 

të ndihmojë për sqarimin e rrethanave të çështjes.
1277

 Kuptimin e provave materiale e 

kanë edhe dokumentet, incizimet (regjistrimet) teknike etj. Dokumentet janë shënime 

me shkrim që përmbajnë fakte të cilat vërtetohen në procedurë penale, deklarata e 

komunikata me shkrim në të cilat figurojnë faktet e tilla, si dhe vizatimet e skicat nga të 

cilat faktet e tilla mund të vërtetohen.
1278

 

 

12. Trajtimi i çështjes penale  

 

Trajtimi i çështjes penale, si rregull, kalon nëpër dy nivele: a) procedurën parapenale 

dhe b) procedurës penale. 
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12.1. Trajtimi i çështjes penale në procedurën parapenale 

 

Për tu filluar procedura penale kusht është që të jetë zbuluar vepra penale dhe personi i 

cili konsiderohet kryerës i saj, si dhe të jenë siguruar provat të cilat këtë dyshim e bëjnë 

të bazuar. Këto veprime e karakterizojnë procedurën parapenale.Kjo procedurë i 

paraprinë procedurës penale, dhe është ngushtësisht e lidhur me paraqitjen e veprës 

penale dhe kryerësit të saj. Ajo, si rregull, i paraprinë ushtrimit të kallëzimit penal, 

duke i kontribuar paraqitjes së tij.
1279

 Organet që marrin pjesë në procedurën 

parapenale janë: policia, prokurori i shtetit dhe gjyqtari i procedurës paraprake.  

a) Autorizimet e policisë në procedurën parapenale.- Policia e shtetit në kuadër të 

procedurës parapenale, ndër të tjera, ka këto kompetenca: a) të mbledhë informata nga 

personat, b) të kryejë kontroll të përkohshëm të automjeteve, udhëtarëve dhe valixheve 

të tyre, c) të kufizojë lëvizjen në zona të caktuara për kohën kur ky veprim është 

urgjentisht i nevojshëm, d) të ndërmarrë masat e nevojshme për të vërtetuar identitetin 

e personave dhe të sendeve, e) të organizojë kontrollimin për të zbuluar vendndodhjen 

e individit ose të sendit që kërkohet, f) të kontrollojë në praninë e personit përgjegjës 

objektet e caktuara dhe lokalet e organeve publike, dhe të shqyrtojë dokumentet e 

caktuara që u përkasin atyre, g) të konfiskojë sendet të cilat duhet të merren sipas 

KPPK, ose që mund të shërbejnë si prova në procedurë penale, përveç nëse për një gjë 

të tillë nevojitet urdhri përkatës, h) të sigurojë ekzaminimin fizik të dëmtuarit te mjeku 

ose infermieri i kualifikuar në pajtim me rregullat e shkencës së mjekësisë, i) të 

zbulojë, mbledhë dhe ruajë gjurmët dhe provat që i referohen rastit konkret, j) të merr 

në pyetje dëshmitarët apo të dyshuarit e mundshëm, k) të ndërmerr masat e nevojshme 

për të parandaluar rreziqet që u kanosen qytetarëve, l) të ndërmerr të gjithamasat e 

nevojshme për të gjetur kryerësin dhe për të penguar atë ose ndihmësin e tij që të 

fshihet ose arratiset (të bëj arrestimin e përkohshëm të tij) ll) të paraqes kallëzim penal, 

dhe m) të ndërmerr masa dhe veprime tjera të nevojshme siç përcaktohet me ligj.
1280

 

b) Autorizimet e prokurorit të shtetit në procedurën parapenale.- Në kuadër të 

procedurës parapenale prokurori i shtetit, ndër të tjera, ka këto kompetenca: a) të 

autorizojë policinë për të bërë fotografin e të dyshuarit, kur kjo është e nevojshme për 

vërtetimin e identitetit të tij, b) të pranojë, shqyrtoj dhe vlerësoj ankesat e të dyshuarit 

të ngritura përkitazi me shkeljet ligjore të policisë, c) të nxjerr aktvendimin mbi 

ndalimin policor, d) ti paraqes gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesë për caktim të 

paraburgimit ndaj të dyshuarit, e) të ndërmarrë në lidhje me kallëzimin penal të 

pranuar, ndonjërin nga këto veprime: ea) të hedh kallëzimin penal, eb) të kërkojë 

informatë plotësuese, ec) të filloj zbatimin e hetimit ose d) të ngritë aktakuzë etj.
1281

 

c) Autorizimet e gjyqtarit të procedurës paraprake në procedurën parapenale.- 

KPPK gjyqtarit të procedurës paraprake në procedurën parapenale ia ka përcaktuar 

këto kompetenca: a) të vendosë mbi ankesat që kanë të bëjnë me vlerësim të 
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ligjshmërisë së veprimeve të prokurorit të shtetit, b) të mbajë seancë dëgjimore për të 

vendosur nëse i dyshuari mund të mbahet në arrest, dhe c) të nxjerr aktvendim lidhur 

me caktimin apo jo të paraburgimit ose të ndonjë mase tjetër për sigurimin e pranisë së 

të pandehurit në procedurë penale.
1282

 

 

12.2. Trajtimi i çështjes penale në procedurën penale 

 

Procedura penale konsiderohet e filluar në momentin kur prokurori i shtetit e nxjerr 

aktvendimin për zbatimin e hetimit. Ajo në rrjedhën e vet kalon nëpër këto faza: a) 

hetimi, b) aktakuza dhe shqyrtimi i saj c) shqyrtimi gjyqësor dhe d) procedura lidhur 

me mjetet juridike. 

 

12.2.1. Hetimi 

 

Hetimi paraqet fazën e parë të procedurës penale të cilën e zhvillon prokurori i shtetit 

kundër personit të caktuar, për të cilin ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer vepër 

penale, Ai e fillon hetimin kundër një personi atëherë kur lidhur me çështjen penale 

është informuar nëpërmjet kallëzimit penal ose burimeve tjera (përmes propozimit për 

ndjekje), dhe nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se ai person ka kryer vepër penale e 

cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Në këtë rast ai nxjerr aktvendim të posaçëm. Qëllimi i 

hetimit është mbledhja e provave dhe e të dhënave të nevojshme për të vendosur për 

ngritjen e aktakuzës apo për pushimin e procedurës, dhe të tubojë prova mbledhja e të 

cilave në shqyrtimin gjyqësor do të ishte e pamundur ose e vështirësuar. Hetimi duhet 

të përfundojë brenda dy vjetëve. Nëse hetimi nuk përfundon brenda dy vjetëve nga 

fillimi i hetimit paraprak dhe nuk është ngritur aktakuzë, ose nuk është pezulluar 

hetimi, ose nuk është vazhduar në përputhje me mundësitë e dhëna me ligj për gjashtë 

muaj nga gjyqtari i procedurës paraprake, hetimi duhet të pushohet menjëherë. Hetimi i 

filluar duhet të ketë ecurinë përmbyllëse të tij. Rrjedhimisht, hetimi mund të: a) 

pezullohet, b) pushohet dhe c) përfundohet.
1283

 

a) Pezullimi i hetimit.- Pezullimi i hetimit është ndalje e përkohshme e zhvillimit të 

hetimit. Prokurori i shtetit mund të pezullojë hetimin me aktvendim atëherë kur: a) i 

pandehuri pas kryerjes së veprës penale vuan nga një çrregullim, paaftësi e përkohshme 

mendore ose sëmundje tjetër e rëndë, b) i pandehuri është arratisur jashtë vendit dhe c) 

kur ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e pengojnë ndjekjen me sukses të 

pandehurit (gjendja e luftës, tërmetit etj.). Për pezullimin e hetimit, si rregull zhvillohet 

procedurë konkrete dhe ai manifeston konsekuenca të caktuara.
1284
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b) Pushimi i hetimit.- Hetimi pushohetme aktvendim të prokurorit të shtetit, me ç`rast 

faktikisht pushon procedura penale në tërësi. Hetimi pushon kurdo që është provuar 

nga provat e mbledhura se: a) nuk ekziston dyshim i arsyeshëm që personi konkret ka 

kryer veprën penale për të cilën dyshohet, b) vepra e kryer nuk është vepër penale që 

ndiqet sipas detyrës zyrtare, c) ka kaluar afati i parashkrimit, d) vepra penale është 

përfshirë me amnisti ose falje ose c) ekzistojnë rrethana tjera të cilat e përjashtojnë 

ndjekjen.
1285

 

c) Përfundimi i hetimit.- Prokurori i shtetit e përfundon hetimin kur çmon se çështja 

është sqaruar mjaft, gjegjësisht se janë kryer të gjitha veprimet e mundshme dhe janë 

grumbulluar të dhënat e nevojshme në mënyrë që të ngritët aktakuza.
1286

 

 

12.2.2. Aktakuza dhe shqyrtimi i saj 

 

Ngritja dhe shqyrtimi i aktakuzës përfaqëson fazën e dytë të procedurës penale e cila, si 

rregull, pason pas përfundimit të hetimit. Së këndejmi, kur prokurori i shtetit pas 

përfundimit të hetimit konsideron se ka prova të mjaftueshme për fajësinë e të 

pandehurit, ai vendosë për dërgimin e çështjes në gjykatë. Në këtë rast, procedimi 

bëhet përmes aktakuzës, e cila në gjykatën e çështjes i nënshtrohet një procesi të 

mirëfilltë shqyrtimi e verifikimi. Rrjedhimisht, në kuadër të kësaj tematike shtrohet e 

nevojshme të trajtohen: a) kuptimi i aktakuzës, b) marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, 

dhe c) shqyrtimi i aktakuzës. 

a) Aktakuza.- Aktakuza është akt akuzues i prokurorit të shtetit. Ajo, si rregull, mund 

paraqitet pas përfundimit të hetimit, dhe kur prokurori i çështjeskonsideron se 

informacionet me të cilat disponon për veprën penale dhe kryerësin e saj paraqesin 

bazë të mjaftueshme për ngritjen e saj. Me paraqitjen e aktakuzës në këtë fazë të 

procedurës penale realizohet parimi akuzator “nemo iudex sine actore”. Aktakuza 

është akt formal procedural që i paraqitet gjykatës në formë të shkruar, ose 

përjashtimisht duke u shënuar në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor kur është në 

pyetje ndryshimi ose zgjerimi i saj. Ajo duhet ti përmbajë të dhënat e specifikuara me 

KPPK, dhe me të mund të propozohet caktimi i paraburgimit ndaj të pandehurit apo 

lirimi i tij. Aktakuza i paraqitet gjykatës në kopje të mjaftueshme, së bashku me dosjen 

e kompletuar të hetimit. Në gjykatën kompetente aktakuza i dorëzohet gjyqtarit të 

vetëm gjykues apo kryetarit të trupit gjykues, i cili obligohet ti ndërmerr të gjitha 

veprimet e nevojshme që garantojnë shqyrtimin efikas të saj.
1287

 

b) Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë.- Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë 

përfaqëson një institut të rëndësishëm nëpërmjet të cilit mundësohet që i akuzuari ta 

pranojë fajin, dhe në këmbim të kësaj të përfitojë lehtësira të caktuara që lidhen me 

dënimet, përkatësisht sanksionet penale. Këto lehtësira kanë të bëjnë me mundësi të 

zbutjes së dënimit, por edhe konsiderime të tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi 
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nga dënimi. Marrëveshja mund të përfshijë edhe dispozitën me të cilën prokurori i 

shtetit i kërkon gjykatës që ta shpallë të pandehurin dëshmitar bashkëpunues.Palë në 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë janë prokurori i shtetit në njërën anë, dhe i 

pandehuri e mbrojtësi i tij në anën tjetër, ndërkaq gjykata ka autoritetin që një 

marrëveshje të tillë ta pranojë apo refuzojë. Para se të vendosë mbi çështjen e pranimit 

të kësaj marrëveshje gjykata duhet të bindet nëse: a) i pandehuri e ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë, b) pranimi i fajësisë është bërë me vullnetin e të 

pandehurit pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin, c) pranimi i fajësisë 

mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret dhe d) nuk ekzistojnë asnjë 

nga rrethanat e parapara për hedhje poshtë të aktakuzës. Në varësi të çmuarjes së këtyre 

rrethanave gjykata vendos nëse do ta pranoj apo jo marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë. Me dispozitat konkrete të KPPK është adresuar procedura, por edhe çështjet 

tjera të nevojshme të ndërlidhura me këtë institut procedural penal.
1288

 

c) Shqyrtimi i aktakuzës.- Ngritja e aktakuzës kundër të pandehurit dhe procedimi 

penal sipas saj është jo e këndshme për të pandehurin, bile edhe atëherë kur procedura 

përfundon me lirimin e tij. Prandaj, ligjvënësi ka paraparë kontrollin e aktakuzës në 

seancë për shqyrtimin e saj, në mënyrë që të pengohet nxjerrja e tij në shqyrtim 

gjyqësor pa pasur bazë të mjaftueshme. Ana tjetër pozitive e shqyrtimit të aktakuzës 

manifestohet në ruajtjen e autoritetit të organeve shtetërore, i cili cenohet nëse në 

gjykatë arrijnë numër i madh i aktakuzave të pabazuara. Shqyrtimi i aktakuzës, si 

rregull, bëhet në dy nivele: a) shqyrtim fillestar dhe b) shqyrtim të dytë. 

ca) Shqyrtimi fillestar i aktakuzës.- Në seancën e shqyrtimit fillestar i bëhet një 

vlerësim paraprak ligjshmërisë së aktakuzës, por edhe i rrethanave tjera që i kanë 

paraprirë ngritjes së saj. Për seancë të shqyrtimit fillestar të aktakuzës thirren prokurori 

i shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, pa të cilët edhe nuk mund të mbahet ajo. 

Rrjedhimisht, para se të fillohet me zhvillimin e seancës në fjalë, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet t`ia dorëzoj të pandehurit kopjen e 

aktakuzës, nëse ai këtë nuk e ka pranuar më parë, kurse më pas ai do të vendosë për të 

gjitha propozimet që mund të jenë parashtruar lidhur me zbatimin apo vazhdimin e 

masave për sigurimin e të pandehurit në procedurë penale. Me të filluar të shqyrtimit 

fillestar të aktakuzës gjyqtari i çështjes e udhëzon të pandehurin me të drejtat që atij i 

takojnë, vlerëson nëse e drejta e të pandehurit në mbrojtës është respektuar, dhe nëse 

prokurori i shtetit i ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave. 

Në vazhdim. i pandehuri dhe mbrojtësi i tij informohen për mundësinë e paraqitjes së 

kundërshtimit në lidhje me provat e përfshira në aktakuzë dhe të paraqitjes së kërkesës 

për hedhje të aktakuzës. Pastaj i jepet fjala prokurorit të shtetit, i cili ia lexon aktakuzën 

të pandehurit. Pas leximit të aktakuzës, kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi 

gjykues bindet se i pandehuri e kupton atë, të njëjtit i ofrohet mundësia që të pranojë 
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fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. Nëse ndodhë që i pandehuri të mos e ketë 

kuptuar aktakuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues e thërret 

prokurorin e shtetit që t`ia shpjegojë aktakuzën të pandehurit në mënyrë që ai ta 

kuptojë atë pa vështirësi. Në të kundërtën, nëse i pandehuri nuk dëshiron të bëj ndonjë 

deklarim lidhur me fajësinë e tij, konsiderohet se ai nuk e pranon fajësinë. Në vazhdim 

të seancës prezantohet marrëveshja për pranimin e fajësisë, nëse ekziston një 

marrëveshje e tillë. Mbi bazën e saj dhe të pranimit të fajësisë në një seancë të tillë 

gjyqtari i çështjes mund të shqiptoj aktgjykim dënues për të pandehurin.
1289

 

cb) Shqyrtimi i dytë i aktakuzës.- Shqyrtimi i dytë është vazhdimësi logjike e 

shqyrtimit të parë të aktakuzës. Si rregull, edhe në seancën e shqyrtimit të dytë duhet të 

marrin pjesë prokurori i shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, kuptohet përveç nëse 

gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues ka kërkuar vetëm paraqitjen e 

propozimeve deri në datën e shqyrtimit të dytë. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet të verifikojë nëse mbrojtësi i ka 

përmbushur të gjitha detyrimet lidhur me zbulimin e provave, të shqyrtojë 

kundërshtimet dhe kërkesat e parashtruara nga i pandehuri, dhe të kërkojë nga 

prokurori i shtetit që të përgjigjet gojarisht gjatë shqyrtimit ose me shkrim në lidhje me 

kërkesat e kundërshtimet e tilla. Në shqyrtim të dytë të aktakuzës mbrojtja i paraqet 

prokurorit të shtetit: a) njoftimin për qëllimin e prezantimit të alibisë, b) njoftimin për 

qëllimin e prezantimit të arsyeve për përjashtim të përgjegjësisë penale, dhe c) 

njoftimin për emrat e dëshmitarëve të cilët synon t`i thërrasë për të dëshmuar. Pas 

përfundimit të shqyrtimit të dytë të aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues e cakton shqyrtimin gjyqësor, përveç nëse ende nuk ka marrë aktvendim 

mbi kundërshtimet dhe kërkesat e paraqitura nga palët.
1290

 

 

12.2.3. Shqyrtimi gjyqësor 

 

Shqyrtimi gjyqësor është faza më e rëndësishme e procedurës penale. Ajo ngërthen në 

vete tërësinë e veprimeve procedurale që duhet të kryhen për paraqitjen e palëve në 

gjykatë dhe dëgjimin e pretendimeve të tyre, për marrjen e provave dhe vlerësimin e 

tyre, për zgjidhjen e drejtë të çështjes dhe dhënien e vendimit gjyqësor të bazuar në ligj 

dhe në prova. Shqyrtimi gjyqësor zhvillohet në seancë gjyqësore në përputhje me 

rregullat e caktuara me KPPK, siç janë: a) publiciteti i seancës dhe mënyra e drejtimit 

të saj, b) prania e të akuzuarit në seancë, c) gjykimi i pandërprerë, d) mbajtja e 

procesverbalit etj. Shqyrtimi gjyqësor është i hapur dhe në të mund të marrin pjesë 

personat madhorë, por të cilët nuk mund të mbajnë armë dhe mjete tjera të rrezikshme, 

me përjashtim të zyrtarëve të policisë që e ruajnë të akuzuarin. 

a) Përgatitjet për shqyrtim gjyqësor.- Shqyrtimi gjyqësor duhet të përgatitet në 

mënyrën më të mirë të mundshme, Atë e përgatitë gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari 

i trupit gjykues. Vështruar në këtë kontekst, gjyqtari i çështjes brenda një muaji pas 

përfundimit të shqyrtimit të dytë të aktakuzës, pasi të ketë studiuar mirë lëndën e 
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gjykimit, me urdhër e cakton datën, orën dhe vendin mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, 

dhe e thërret të akuzuarin e mbrojtësin e tij, prokurorin e shtetit, të dëmtuarin dhe 

përfaqësuesin e tij (ligjorapo të autorizuar), përkthyesin dhe dëshmitarët e ekspertët e 

propozuar qoftë nga prokurori i shtetit apo i akuzuari. Thirrja duhet dërguar me kohë, 

dhe përmes saj bëhen njoftimet dhe paralajmërimet e nevojshme. Nëse parashihet se 

shqyrtimi gjyqësor do të zgjasë më shumë se zakonisht, kryetari i trupit gjykues mund 

të kërkojë nga kryetari i gjykatës të caktojë një gjyqtarë për të marrë pjesë në shqyrtim 

gjyqësor, për të zëvendësuar ndonjërin nga anëtarët e trupit gjykues, në rast se është i 

penguar të marr pjesë në shqyrtimin gjyqësor.
1291

 

b) Parakushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor.- Si parakusht për mbajtjen e 

shqyrtimit gjyqësor paraqitet prania e subjekteve themelorë të procedurës penale, dhe 

parimisht edhe e mbrojtësit. Megjithatë, parakusht i domosdoshëm që shqyrtimi 

gjyqësor të ketë rrjedhë normale është ai që i referohet detyrimit të themelimit të trupit 

gjykues sipas dispozitave ligjore në fuqi. Me KPPK janë përcaktuar mënyrat e veprimit 

të gjykatës në rastet kur në shqyrtim gjyqësor nuk paraqitet prokurori i shtetit, i 

akuzuari, mbrojtësi, dëshmitarët dhe ekspertët, të cilat vlerësohet të jenë në funksion të 

mbarëvajtjes së kësaj faze tëprocedurës penale.
1292

 

c) Drejtimi i shqyrtimit gjyqësor.- Shqyrtimi gjyqësor drejtohet nga gjyqtari i vetëm 

gjykues apo kryetari i trupit gjykues. Ai i fton palët, të dëmtuarin, përfaqësuesit ligjorë, 

përfaqësuesit e autorizuar, mbrojtësin dhe ekspertët për t`i prezantuar dëshmitë e tyre 

dhe për të parashtruar pyetje, kujdeset për shqyrtimin e gjithanshëm dhe të drejtë të 

çështjes penale, vendosë për propozimet e palëve, sipas nevojës endryshon procedurën 

e zakonshme të shqyrtimit të provave, kujdeset për mbajtjen e rendit në gjykatore dhe 

ruajtjen e dinjitetit të gjykatës, merr masa ndaj atyre që e prishin rendin në gjykatore, 

sipas kushteve dhe procedurës së paraparë e përfshinë në procedurë gjykimi veprën që 

mund ta ketë kryer i akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor etj.
1293

 

d) Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor.- Shqyrtimi gjyqësor, si rregull, kalon nëpër këto 

faza: a) fillimin e shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimin e të akuzuarit, b) prezantimin e 

provave, dhe c) fjalën përfundimtare të palëve. 

da) Fillimii shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimi i të akuzuarit.- Në këtë fazë të 

shqyrtimit gjyqësor gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e bën hapjen 

eseancës, e shpall lëndën e gjykimit dhe përbërjen e trupit gjykues, vlerëson plotësimin 

e parakushteve për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, e thërret të akuzuarin dhe nga ai i 

merr të dhënat personale për të vërtetuar identitetin e tij, e udhëzon atë që me vëmendje 

ta përcjellë zhvillimin e shqyrtimit, se mund të paraqesë fakte dhe të propozojë prova 

për mbrojtjen e vet, t`u shtrojë pyetje të bashkakuzuarve, dëshmitarëve dhe ekspertëve 

si dhe të bëj pyetje dhe të jep shpjegime rreth deklarimeve të tyre, e udhëzon të 

akuzuarin lidhur me të drejtat e tij (p.sh., deklaroj, heshtë, të ketë mbrojtës, të mos 

inkriminoj veten ose të afërmit e tij etj.), i dërgon dëshmitarët dhe ekspertët në vendin e 

caktuar për ta, autorizon leximin e aktakuzës, dhe fillon me marrjen në pyetje të të 
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akuzuarit, përveç kur ai ka pranuar fajësinë sipas marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë.
1294

 

db) Prezantimi i provave.- Prezantimi i provave bëhet sipas kësaj radhe: fillohet me 

fjalën hyrëse, vazhdohet me provat e propozuara nga prokurori i shtetit, provat e 

propozuara nga i dëmtuari (nëse ka të dëmtuar), provat e paraqitura nga mbrojtësi (nëse 

ka mbrojtës) dhe i pandehuri, dhe përfundohet me fjalën përfundimtare të gjyqtarit të 

vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues.Prezantimi i provave ka të bëjë me 

administrimin dhe vlerësimin e të gjitha fakteve që gjykata i konsideron të rëndësishme 

për një gjykim të saktë dhe të drejtë. Përndryshe, deri në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor, palët dhe i dëmtuari mund të propozojnë shqyrtimin e fakteve të reja, 

mbledhjen e provave të reja dhe të përsërisin propozimet të cilat gjyqtari i vetëm 

gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues më herët i ka refuzuar. Procedura e 

prezantimit të provave, sipas rregullit vazhdon duke i pyetur dëshmitarët, ekspertët, 

duke i lexuar procesverbalet e ndryshme të cilat janë përpiluar lidhur me veprimet e 

ndërmarra jashtë shqyrtimit gjyqësor, dokumentet, librat, dosjet dhe shkresat tjera, si 

dhe duke i dëgjuar e shikuar incizimet teknike që shërbejnë si provë. Dokumentet që 

kanë rëndësinë e provës, sipas mundësisë, duhet t`i paraqiten gjykatës në 

formatinorigjinal. Po ashtu, gjatë procedurës provuese mund të shikohen sendet të cilat 

shërbejnë për sqarimin e çështjes dhe foto-dokumentacioni i vendit të ngjarjes. Me 

dispozitat përkatëse të KPPK janë adresuar të gjitha modalitetet mbi bazën e të cilave 

duhet të bëhet administrimi i provave në shqyrtim gjyqësor.
1295

 

dc) Fjala përfundimtare e palëve.- Në fjalën përfundimtare palët gojarisht i paraqesin 

dhe arsyetojnë argumentet dhe përfundimet në të cilat ato kanë arritur lidhur me të 

gjitha çështjet për të cilat duhet të vendosë gjykata. Fjala përfundimtare zhvillohet 

sipas kësaj radhe: së pari i jepet fjala prokurorit të shtetit, pastaj të dëmtuarit, 

mbrojtësit dhe në fund të akuzuarit. "Personat në fjalën përfundimtare mund t`u 

referohen provave të pranueshme dhe procedurës, ligjit në fuqi dhe karakterit e sjelljes 

së dëshmitarëve gjatë procedurës gjyqësore. Me atë rast ata mund të përdorin tabela, 

diagrame, përshkrime incizime etj. Nëse palët nuk kanë propozime të reja, dhe kur pas 

fjalës përfundimtare të tyre, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues nuk çmon se 

duhet marrë prova të reja, atëherë drejtuesi i seancës e shpallë shqyrtimin gjyqësor të 

përfunduar. Pas kësaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, së bashku me 

procesmbajtësin, tërhiqen në seancën për këshillim dhe votim për marrjen e 

aktgjykimit.
1296

 

e) Shtyrja dhe ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor.- Me KPPK është paraparë 

mundësia që gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues të autorizoj shtyrjen 

dhe ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor. Si shkaqe të cilat imponojnë nevojën për shtyrje 

të shqyrtimit gjyqësor, ndër të tjera konsiderohen: a) nevoja për të mbledhur prova të 

reja, b) paraqitja e çrregullimit ose paaftësisë mendore të përkohshme te i akuzuari, pas 

kryerjes së veprës penale dhe c) ekzistimi i pengesave tjera për zbatim të suksesshëm të 
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shqyrtimit gjyqësor. Ndërkaq, si shkaqe që mund të sjellin deri te ndërprerja e 

shqyrtimit gjyqësor konsiderohen: a) nevoja për një pushim të shkurtër, b) kalimi i 

orarit të punës, c) nevoja për të siguruar një provë konkrete, d) përgatitja e akuzës së 

ndryshuar, e) përgatitja e mbrojtjes etj. Me ligjin në fuqi janë përcaktuar mënyrat e 

veprimit për rastet e vazhdimit të shqyrtimit të shtyrë apo të ndërprerë për të gjitha 

situatat, qofshin ato kohore, të ndërrimit të përbërjes së gjyqtarëve, të kompetencës 

etj.
1297

 

f) Koha e përfundimit të shqyrtimit gjyqësor.- Përveç rasteve të përcaktuara me 

nenin 314 paragrafët 2 dhe 3 të KPPK, shqyrtimi gjyqësor që mbahet para gjyqtarit të 

vetëm gjykues duhet të përfundohet brenda 90 ditësh, kurse shqyrtimi gjyqësor që 

mbahet para trupit gjykues duhet të përfundohet brenda 120 ditësh.
1298

 

g) Aktgjykimi dhe llojet e tij.- Aktgjykimi është vendim gjyqësor që merret dhe 

shpallet në emër të popullit. Ai mbështetet mbi bazën e provave të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Aktgjykimi shprehë bindjen e gjyqtarëve për ekzistimin ose jo të 

veprës penale, dhe për fajësinë e të akuzuarit dhe shkallën e përgjegjësisë dhe 

rrezikshmërisë së tij shoqërore. Ai jepet pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, dhe pas 

votimit të bërë në seancën për këshillim dhe votim. Aktgjykimi i marrë mund t`i 

referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës që është objekt i akuzës të 

përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin 

gjyqësor. Në seancën për këshillim dhe votim, në varësi të fakteve dhe provave të 

administruara, gjykata mund të marr: a) aktgjykim refuzues, b) aktgjykim lirues apo c) 

aktgjykim dënues.
1299

 

ga) Aktgjykimi refuzues.- Aktgjykim refuzues gjykata shqipton atëherë kur në rrugë 

për zgjidhjen e çështjes kryesore paraqiten pengesa procedurale. Ky aktgjykim 

jomeritor shqiptohet atëherë kur: a) prokurori i shtetit tërhiqet prej aktakuzës nga hapja 

deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, b) i akuzuari për të njëjtën vepër është 

gjykuar me aktgjykim të formës së prerë ose procedura kundër tij është pushuar me 

aktvendim të formës së prerë ose c) ka kaluar afati i parashkrimit dhe vepra përfshihet 

në amnisti ose falje ose d) kur ekzistojnë rrethana tjera që e përjashtojnë ndjekjen 

penale.
1300

 

gb) Aktgjykimi lirues.- Aktgjykimi lirues është aktgjykim meritor me të cilin gjykata 

e zgjidh çështjen penale përmes lirimit të personit të akuzuar nga akuzat me të cilat ka 

qenë i ngarkuar. Këtë lloj aktgjykimi gjykata e merr atëherë kur: a) vepra për të cilën 

akuzohet i akuzuari nuk është vepër penale, b) ekzistojnë rrethana që përjashtojnë 

përgjegjësinë penale, ose c) nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale 

për të cilën është akuzuar.
1301

 

gc) Aktgjykimi dënues.- Aktgjykimi dënues është aktgjykim të cilin gjykata e merr 

vetëm pasi të ketë vërtetuar fajësinë e të akuzuarit për kryerjen e veprës penale me të 
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cilën është akuzuar. Me rastin e shqiptimit të këtij aktgjykimi gjykata i merr parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese për të akuzuarin. Gjykata në aktgjykimin me 

të cilin të akuzuarin e shpall fajtor shënon: a) veprën penale për të cilën shpallet fajtor, 

b) emërtimin ligjor të veprës penale dhe dispozitat e zbatuara gjatë marrjes së dënimit, 

c) dënimin e shqiptuar të akuzuarit, d) urdhrin për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm për rehabilitimin e kryerësve të varur nga droga ose alkooli, apo për 

konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, e) vendimin mbi llogaritjen e 

paraburgimit në lartësinë e dënimit të shqiptuar dhe f) vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës penale, kërkesën pasurore juridike, dhe vendimin nëse duhet shpallur 

aktgjykimi i formës së prerë në shtyp, radio ose televizion.
1302

 

 

12.3. Procedura lidhur me mjetet juridike 

 

Mjetet juridike duhet kuptuar si veprime procedurale, me të cilat palët dhe personat 

tjerë të autorizuar në procedurë, e atakojnë aktgjykimin të cilin e konsiderojnë jo të 

drejtë dhe jo të ligjshëm, dhe kërkojnë nga gjykata e mjetit juridik, që ta ndryshojë ose 

ta prishë aktgjykimin e tillë. Së këndejmi, përveç rasteve të parapara shprehimisht me 

ligj, pala mund të paraqesë mjetin juridik në gjykatën drejtpërdrejtë më të lartë. Me 

përdorimin e mjeteve juridike mundësohet që të eliminohen të metat eventuale, të cilat 

mund t’i ketë vendimi i atakuar.
1303

 

a) Llojet e mjeteve juridike.- Ndonëse në teorinë juridike flitet për lloje të ndryshme 

të mjeteve juridike, vend qendror zënë: a) mjetet e rregullta dhe b) mjetet e 

jashtëzakonshme.  

aa) Mjetet e rregullta juridike.- Mjete të rregullta juridike konsiderohen të gjitha ato 

mjete të cilat mund të ushtrohen kundër vendimit gjyqësor që nuk e ka fituar formën e 

prerë. Këto mjete juridike mund të paraqiten nga të gjitha palët, interesat e të cilave 

preken me vendimin gjyqësor, dhe përmes tyre prezantohen shkeljet ligjore dhe 

shkeljet tjera të ashtuquajtura faktike të cilat i përmbajnë vendimet gjyqësore. Edhe pse 

kuptimin e mjetit të rregullt juridik në procedurë penale e ka edhe ankesa kundër 

aktvendimit, fokusi përqendrohet në ankesën kundër aktgjykimit. Ankesa kundër 

aktgjykimit përbën mundësinë e vetme që për çështjen e gjykuar në shkallë të parë të 

mund të ketë ingirenca vendimmarrëse Gjykata e Apelit. Ankesë kundër aktgjykimit të 

gjykatës themelore mund të paraqesin personat e autorizuar, në radhë të parë palët 

(prokurori i shtetit dhe i akuzuari), mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i 

dëmtuari, personi pasuria e të cilit është konfiskuar ose nga i cili është konfiskuar dobia 

pasurore e fituar me vepër penale si dhe personi juridik, pasuria e të cilit është 

konfiskuar nën konstatimin se ajo është fituar nga vepra penale. Ankesa paraqitet 

brenda 15 ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Në rastet kur ankesa 

paraqitet brenda aftit ligjor, ajo e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit. Palët disponojnë 

lirshëm me të drejtën e tyre në ankesë. Kështu, derisa gjykata e shkallës së dytë nuk 

merr vendim, ankuesi mund të tërheqë ankesën. Megjithatë, duhet pasur parasysh 
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faktin se tërheqja e ankesës nuk mund të revokohet. Ankesa duhet të përmbajë të 

dhënat e përcaktuara me KPPK dhe ajo mund të ushtrohet për shkak të: a) shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, b) shkeljes së Kodit Penal, c) vërtetimit 

të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike ose d) vendimit lidhur me sanksionin 

penal, konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, shpenzimet e 

procedurës penale, kërkesën pasurore juridike, si dhe për shkak të vendimit mbi 

publikimin e aktgjykimit.
1304

 

aaa) Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale.- Si shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale konsiderohen të gjitha ato shkelje të cilat i ka bërë 

gjykata themelore, të cilat drejtpërdrejt kanë ndikuar në vendim. Shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale mund të jenë të karakterit absolut dhe relativ. Shkeljet 

absolute janë specifikuar në mënyrë taksative në KPPK (të tilla janë 12), ndërsa kështu 

nuk ndodhë me shkeljet relative. Për shkeljet relative KPPK jep formulim të 

përgjithësuar, ashtu që kur janë në pyetje shkeljet e tilla, përveç që ato duhet të 

konstatohen, lidhur me to duhet të vërtetohet edhe fakti se sa ka ndikuar shkelja e tillë 

që vendimi i marrë të jetë jo i drejtë.
1305

 

aab) Shkeljet e Kodit Penal.- Shkeljet e Kodit Penal kanë të bëjnë me moszbatimin 

ose zbatimin e gabuar të ndonjë dispozite e cila referon çështje që kanë të bëjnë me 

ekzistimin e veprës penale, përgjegjësinë penale dhe sanksionin penal. Secila nga këto 

shkelje trajtohet si shkelje absolute, për të cilën gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës 

zyrtare. Shkeljet e tilla (6 sish) në mënyrë laksative i numëron KPPK në nenin 385 

paragrafin 1.
1306

 

aac) Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjindes faktike.- Vërtetimi i gabuar i 

gjendjes faktike ekziston atëherë kur gjykata e vërteton gabimisht ndonjë fakt të 

rëndësishëm apo kur përmbajtja e dokumentit, procesverbalit mbi provat e shqyrtuara 

ose incizimit teknik e vejnë në pikëpyetje saktësinë ose besnikërinë e vërtetimit të 

fakteve të rëndësishme.Ndërkaq, vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston atëherë 

kur gjykata nuk e vërteton ndonjë fakt të rëndësishëm, gjegjësisht kur ajo lëshon 

mundësinë që t`i vërtetojë të gjitha faktet relevante dhe provat konkrete për marrjen e 

vendimit të duhur.
1307

 

aad) Atakimi i aktgjykimit për shkak të vendimit mbi sanksionin penal.- 

Aktgjykimi mund të ankimohet lidhur me vendimin mbi dënimin, vërejtjen gjyqësore, 

lirimin nga dënimi, masën e rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga 

droga ose alkooli, ose masënpër konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër 

penale, shpenzimet e procedurës penale, kërkesën pasurore juridike dhe vendimin mbi 

shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit, radios dhe televizionit, kur gjykata për 

çështje të tilla ka marrë vendim në kundërshtim me dispozitat ligjore.
1308
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ab) Procedura e animimit.- Veprimtaria gjyqësore lidhur me ankesën zhvillohet në dy 

nivele: a) në gjykatën themelore dhe b) në Gjykatën e Apelit. Ankesa dorëzohet në 

gjykatën themelore që e ka marrë aktgjykimin që atakohet. Ajo ka rol teknik ashtu që 

ankesën, përgjigjen në ankesë dhe shkresat tjera të lëndës (pa u marr fare me shqyrtim 

të tyre) ia dorëzon Gjykatës së Apelit. Kjo do të thotë se roli vendimmarrës lidhur me 

ankesën i takon Gjykatës së Apelit, e cila është e autorizuar që ti zbatojë të gjitha 

veprimet procedurale të specifikuara me KPPK. Ajo, përveç përjashtimeve të parapara 

me ligj, e shqyrton aktgjykimin e gjykatës themelore vetëm në pjesët e goditura me 

ankesë, si dhe e orienton vendimmarrjen e saj, në kuadër të rrethanave të rastit, brenda 

formave të vendimmarrjes të përcaktuara me KPPK. Gjatë vendimmarrjes së saj 

Gjykata e Apelit është e lidhur me institutin benificiun cohaesionis dhe reformacion in 

peius. Sidoqoftë, ligjvënësi ka lejuar që në dy raste procedura penale të mund të 

zhvillohet edhe në shkallë të tretë pranë Gjykatës Supreme.
1309

 

aab) Mjetet e jashtëzakonshme juridike.- Mjetet e jashtëzakonshme juridike mund të 

ushtrohen kundër aktgjykimit që ka marrë formën e prerë, e që përmban në vete 

lajthime e gabime të natyrës juridike e faktike. Mjete të tilla janë: a) rishikimi i 

procedurës penale, b) kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, dhe c) kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

aaba) Rishikimi i procedurës penale.- Rishikimi i procedurës penale mund të 

rezultojë në tri forma: a) si vazhdim i procedurës penale, që mund tëaktivizohet atëherë 

kurevitohen pengesat që kanë determinuar hedhjen e aktakuzës (pushimin e 

procedurës), b) si rishikim jo i drejtë i procedurës penale, që mundëson ndryshimin e 

disa aspekteve teknike të aktgjykimit të formës së prerë (të tilla KPPK parasheh 3 

raste), dhe c) si rishikim i drejtë i procedurës penale, që e ka kuptimin e mjetit juridik 

të jashtëzakonshëm, që ndërlidhet me gjendjen faktike (prova e fakte) dhe që sipas 

KPPK mund të përdoret në 5 raste.
1310

 

aabb) Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit.- Me kërkesën për zbutje 

të jashtëzakonshme të dënimit kërkohet që aktgjykimi i formës së prerë të ndryshohet 

për sa i përket vendimit mbi dënimin. Ky mjet juridik mund të paraqitet nëse pas 

formës së prerë të aktgjykimit paraqiten rrethana të cilat nuk kanë ekzistuar në kohën e 

marrjes së aktgjykimit, ose megjithëse kanë ekzistuar në atë kohë gjykata nuk ka qenë 

në dijeni për to, kurse ato dukshëm do të ndikonin në shqiptimin e dënimit më të butë. 

Rrethana të tilla mund të jenë: a) sëmundja e rëndë e të dënuarit, b) gjendja e vështirë 

familjare etj. Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit mund të ushtrohet 

vetëm në dobi të dënuarit. Atë mund ta paraqes prokurori i shtetit, i dënuari dhe 

mbrojtësi i tij, në çdo kohë derisa nuk kanë mbetur më pak se 6 muaj nga përfundimi i 

dënimit me burgim.Kërkesa i paraqitet dhe procedohet përmes gjykatës themelore 

kompetente, kurse për të vendos Gjykata Supreme e Kosovës.
1311

 

abc) Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë.- Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

mund të paraqitet kundër vendimit të formës së prerë, ose kundër procedurës gjyqësore 
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e cila i ka paraprirë marrjes së vendimit të tillë. Ajo mund të paraqitet: a) në rastete 

shkeljes së Kodit Penal, b) në rastet e shkeljes esenciale absolute të dispozitave të 

procedurës penale ose c) në rastet e shkeljeve të tjera (relative) esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, kur shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 

gjyqësor. Kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqesë Kryeprokurori i 

Shtetit, i pandehuri, mbrojtësi i tij dhe personat tjerë të autorizuar me ligj brenda tre 

muajsh prej ditës së dorëzimit të aktgjykimit të formës së prerë. Kymjet i 

jashtëzakonshëm i paraqitet gjykatës themelore që e ka marrë aktgjykimin në shkallë të 

parë, të cilës i janë dhënë disa autorizime procedurale lidhur me të, kurse për te vendos 

Gjykata Supreme e Kosovës.
1312

 

 

13. Procedurat alternative 

 

Procedurat alternative janë shfaqur në kuadër të lëvizjeve reformuese që kanë përfshirë 

sistemin e drejtësisë penale kudo në botë. Ato janë në funksion të lehtësimit dhe 

zvogëlimit të punës së gjykatave. Të tilla procedura KPPK i parasheh: a) pezullimin e 

përkohshëm të procedurës dhe b) ndërmjetësimin. 

a) Pezullimi i përkohshëm i procedurës.- Pezullimi i përkohshëm i procedurës 

përfaqëson lloj në vete të procedurës alternative, përmes të cilës prokurori i shtetit 

synon shmangien e dënimit të kryerësit të veprës penale të lehtë. Ai këtë veprim mund 

ta ndërmarr, me pëlqimin e të dëmtuarit, për rastet e veprave penale të dënueshme me 

gjobë ose me burgim deri në 3 vjet, duke pasur parasysh natyrën, rrethanat dhe 

karakterin e veprës penale dhe të kryerësit, nëse i pandehuri zotohet se do të sillet siç 

është udhëzuar nga prokurori i shtetit dhe se do t`i përmbushë detyrimet e caktuara që 

pakësojnë ose mënjanojnë pasojat e dëmshme të veprës penale. Detyrimet të cilat mund 

t’i ngarkohen të pandehurit për t`i përmbushur kanë të bëjnë me: a) eliminimin ose 

kompensimin e dëmit, b) pagesën e një kontributi ndaj një institucioni publik ose 

humanitar apo të fondeve për kompensimin e dëmit të viktimave të veprave penale, ose 

c) kryerjen e punës në interes të përgjithshëm. Nëse i pandehuri brenda një afati që nuk 

është më i gjatë se 6 muaj i përmbushë detyrimet, kallëzimi penal do të hedhet ose do 

të pushohet hetimi, me ç’rast i dëmtuari nuk ka të drejtë të propozoj ndjekjen penale. 

Në të kundërtën prokurori i shtetit mund të rifilloj ndjekjen penale.
1313

 

b) Procedura e ndërmjetësimit.- Ndërmjetësimi është institut i të drejtës penale që 

mundëson zgjidhjen alternative të çështjeve penale ndërmjet subjekteve të së drejtës në 

rrugë jashtëgjyqësore. Sipas KPPK janë prokurori i shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues 

apo gjyqtari për të mitur ata të cilët mund ta dërgojnë çështjen penale për një vepër 

penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet për ndërmjetësim. 

Megjithatë, para se të veprojnë kështu ata marrin parasysh llojin dhe natyrën e veprës, 
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rrethanat në të cilat ajo është kryer, personalitetin e kryerësit dhe dënimet e mëparshme 

të tij për të njëjtën vepër penale apo për vepra penale të ndryshme, si dhe nivelin e 

përgjegjësisë penale të tij. Ndërmjetësimi bëhet nga ndërmjetësi i pavarur. Ai detyrohet 

ta pranojë çështjen e dërguar për ndërmjetësim dhe të ndërmarrë masa për të ardhur 

deri te marrëveshja, dhe për të siguruar se përmbajtja e saj është në proporcion me 

seriozitetin dhe pasojat e veprës, si dhe të informoj prokurorin apo gjyqtarin përkatës 

për arritjen e marrëveshjes apo dështimin e saj. Ndërmjetësi si palë e tretë e ndihmon 

kryerësin dhe viktimën që të arrijnë marrëveshjen dhe pajtimin, dhe për arritjen e këtij 

qëllimi ai mund të realizoj takime të ndara me to. Ai mund të propozojë alternativa dhe 

ide se si të zgjidhet çështja penale, por palët janë të pavarura të vendosin përfundimisht 

përkitazi me çështjen. Për arritjen e këtij qëllimi ai e ka në dispozicion një periudhë 

kohore prej 3 muajsh.
1314

 

 

14. Procedura penale ndaj të miturve 

 

Procedura penale ndaj të miturve zbatohet ndaj personave që kanë kryer vepër penale si 

të mitur (moshat 14-18 vjeç), dhe të cilët në kohen e fillimit të procedurës, apo të 

gjykimit nuk kanë mbushur moshën 21 vjeçare. Një procedurë e tillë zbatohet edhe 

ndaj madhorëve të cilët kryejnë disa vepra penale të posaçme ndaj fëmijëve. Është fjala 

këtu për vepra penale me të cilat cenohet dinjiteti, morali dhe zhvillimi i drejtë i 

fëmijëve, të cilat në mënyrë taksative i numëron Kodi i Drejtësisë për të Mitur.
1315

 

Procedura penale ndaj të miturve manifeston disa veçori, të cilat atë e dallojnë nga 

procedura penale ku gjykohen madhorët. Këto veçori janë të karakterit të përgjithshëm 

dhe të posaçëm.
1316

 

a) Veçoritë e karakterit të përgjithshëm.- Si veçori të karakterit të përgjithshëm të 

procedurës penale për të mitur konsiderohen: a) pjesëmarrja e prindit dhe organit të 

kujdestarisë (prindi, prindi adoptues dhe kujdestari mund të marrin pjesë në procedurë 

kur gjykohen të miturit, kurse organi i kujdestarisë duhet të njoftohet për fillimin e 

procedurës dhe të lejohet pjesëmarrja e tij në shqyrtim gjyqësor), b) mbrojtja e 

obligueshme (ky rregull vlen që nga fillimi e deri në përfundim të procedurës penale), 

c) askush nuk mund të lirohet nga detyra për të dëshmuar mbi rrethanat që vlerësohen 

të nevojshme për konstatimin e zhvillimit psikologjik të të miturit, për njohjen e 

personalitetit të tij dhe kushteve në të cilat ai jeton, d) mungesa e publicitetit 
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(procedura penale për të mitur zhvillohet pa të ashtuquajturin publicitet të 

përgjithshëm, ndërkaq publiciteti i kufizuar është i mundshëm) dhe e) urgjenca e 

zhvillimit të procedurës (pjesëmarrësit në procedurë janë të obliguar që të veprojnë 

shpejtë dhe pa vonesa të pa arsyeshme).
1317

 

b) Veçoritë e karakterit të posaçëm.- Si veçori të karakterit të posaçëm të procedurës 

penale për të mitur konsiderohen: a) gjykimi nga gjyqtari për të mitur apo trupi gjykues 

për të mitur (ky rregull vlen si në rastet kur gjykohen të miturit, ashtu edhe në rastet 

kur gjykohen madhorët për disa nga veprat penale të kryera ndaj fëmijëve), b) 

shqiptimi i masave të diveristetit. c) përparësia e kriterit të vendbanimit në rastet kur 

procedohet e gjykohet i mituri, d) kohëzgjatja e arrestit të përkohshëm (deri në 24), e) 

kohëzgjatja e paraburgimit (deri në 12 muaj), f) shumësia e benificioneve gjatë 

zbatimit të paraburgimit në krahasim me të paraburgosurit madhor, g) procedimi i 

çështjes në gjykatë përmes propozimit të arsyetuar (jo me ngritje të aktakuzës), h) 

zbatimi i procedurës përgatitore (ky stad i procedurës kur gjykohen madhorët quhet 

procedurë paraprake), i) vendimmarrja përmes aktvendimit dhe aktgjykimit (me 

aktvendim pushohet procedura penale, shqiptohen masat edukative, masat e trajtimit të 

detyrueshëm dhe dënimi plotësues, kurse me aktgjykim shqiptohet dënimi- aktgjykimi 

lirues dhe aktgjykimi dënues), j) informimi organit të kujdestarisë për zhvillim të 

procedurës penale, k) adresimi i çështjes së heqjes së të drejtës prindërore (kur prindi 

keqpërdor së tepërmi të drejtën prindërore) etj.
1318

 

 

15. Procedurat penale të veçanta 

 

Procedurat penale të veçanta janë procedura në të cilat shtrohen për zgjidhje çështje 

dhe lëndë procedurale të posaçme dhe plotësuese. Në vazhdim të këtij kapitulli do tu 

bëhet një trajtim i shkurtër pothuaj secilës prej procedurave të tilla. 

a) Procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimor.- Përmes kësaj procedure ofrohet 

mundësia e përfundimit të çështjes penale pa u mbajtur shqyrtimi gjyqësor. Procedura 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor mund të vihet në lëvizje nga ana e prokurorit të 

shtetit për veprat penale për të cilat është paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri 

në tri vjet, për të cilat ai është informuar në bazë të provave të besueshme nga kallëzimi 

penal. Në këtë rast ai përmes aktakuzës mund të kërkoj nga gjykata që të jep urdhër 

ndëshkimor, me të cilin të akuzuarit do ti shqiptohet dënimi përkatës. Procedura e 

mëtejme përkitazi me një kërkesë të tillë zhvillohet në gjykatën themelore kompetente 

në përputhje me zgjidhjet e përcaktuara në KPPK.
1319

 

b) Procedura për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore.- Vërejtja gjyqësore është 

sanksion penal i posaçëm që mund të shqiptohet për vepra penale për të cilat është 

parashikuar dënimi me burgim deri në 1 vit apo dënimi me gjobë, por edhe për vepra 
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penale për të cilat është paraparë dënimi deri në 3 vjet burgim në qoftë se për ato vepra 

penale shprehimisht është paraparë mundësia e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore, si dhe 

për vepra penale të kryera në bashkim, nëse për çdonjërën nga këto vepra penale 

ekzistojnë kushtet për shqiptimin e saj. Me anë të këtij sanksioni penal kryerësit i bëhet 

me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme e cila me ligj është 

paraparë si vepër penale, dhe njëkohësisht i tërhiqet vërejtja nga gjykata se nëse kryen 

përsëri vepër penale të tillë do t`i shqiptohet dënim më i rëndë. Me rastin e vendosjes 

nëse do të shqiptojë vërejtjen gjyqësore, gjykata duhet të marrë parasysh qëllimin e 

vërejtjes gjyqësore, e veçanërisht të kaluarën e personit të akuzuar, sjelljen e tij pas 

kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, pjesëmarrjen vullnetare në 

trajtimin mjekësor dhe programin e rehabilitimit dhe rrethanat tjera në të cilat është 

kryer vepra.
1320

 

c) Procedura për revokimin e dënimeve alternative.- Dënimet alternative (dënimi 

me kusht, dënime me kusht me urdhër për trajtim, dënimi me kusht nën mbikëqyrjen e 

Shërbimit Sprovues, puna në interes publik dhe gjysmëliria) paraqesin alternativë ndaj 

dënimeve kryesore. Për shqiptimin e këtyre dënimeve vlejnë rregullat me të cilat 

përcaktohen kushtet për shqiptimin e dënimeve kryesore. Pavarësisht kësaj, për 

revokimin e tyre me KPPK janë paraparë rregulla procedurale të posaçme, përkatësisht 

lidhur me këtë çështje zhvillohet procedurë e veçantë. Si rregull, një procedurë e tillë 

zbatohet atëherë kur personi ndaj të cilit janë shqiptuar dënimet alternative kryen vepër 

penale të re apo nuk i përmbushë detyrimet e përcaktuara nga gjykata. Me KPPK për 

revokimin e secilit prej këtyre dënimeve janë parashikuar rregulla konkrete.
1321

 

d) Procedura për ekstradimin e personave nga Kosova në shtetin e huaj dhe 

anasjelltas.- Ekstradimi është mekanizëm juridik i të drejtës penale, veçmas i të drejtës 

ndërkombëtare në çështjet penale në kuptim të gjerë, me të cilin shtetet e ndihmojnë 

njëra tjetrën në luftimin e kriminalitetit. Ekstradimi është njëri prej instituteve më të 

vjetra të bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet penale. Me ekstradim nënkuptohet 

dorëzimi i kryerësit të veprës penale prej një shteti (shtetit ku gjendet) në shtetin tjetër 

(shtetin që e kërkon) me qëllim që ndaj tij të zhvillohet procedurë penale, apo me 

qëllim që ndaj tij të ekzekutohet dënimi i shqiptuar me aktgjykim të plotfuqishëm. 

Ekstradimi i të pandehurve dhe të dënuarve bëhet në bazë të marrëveshjeve bilaterale 

apo multilaterale. Me Konventën Evropiane për Ekstradimin dhe Ligin për 

Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale janë përcaktuar obligimet 

lidhur me ekstradimin, parimet e ekstradimit, pengesat për ekstradim dhe procedura e 

ekstradimit.
1322

 

e) Disa procedura tjera të posaçme.- Me KPPK, përveç procedurave të lartcekura, 

janë parashikuar edhe disa lloje tjera të procedurave të veçanta. Të tilla janë: a) 

procedura për shqiptimin e masave të trajtimit të detyrueshëm, b) procedura për 
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kompensim dëmi, rehabilitim dhe realizimin e të drejtave tjera të personave të dënuar 

apo arrestuar pa bazë, c) procedura për marrjen e vendimit mbi shlyerjen e dënimit nga 

evidenca e të ndëshkuarve, d) procedura për dhënien e letër-rreshtimit dhe shpalljeve 

publike etj, Ndërkaq, me Ligjin për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet 

Penale janë adresuar edhe: a) procedura për ekzekutimin e vendimeve të huaja në 

Kosovë, b) transferimi i procedurës, c) transferimi i personave të dënuar etj.
1323
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KAPITULLI VII 

 

Prof. Dr. Mirlinda Batalli (Departamenti Kushtetues dhe Administrativ) 

E DREJTA ADMINISTRATIVE 

 

1. Hyrje 

 

Zhvillimi ekonomik, kulturor, shoqëror dhe politik i një shteti varet nga shkalla e 

zhvillimit dhe funksionimit efikas të administratës publike. Funksionimi i tërë 

makinerisë shtetërore, çështjet e jashtme, të brendshme dhe mbrojtja kombëtare, janë 

funksionet e tjera të rëndësishme, të kryera nga Administrata publike e një vendi. Në 

shtetin modern, roli i Administratës publike po zgjerohet gjithnjë e më shumë. Shteti 

modern pret që qeveritë të ofrojnë shërbime sa më cilësore për qytetarët dhe të jenë sa 

më afër tyre dhe sa më larg politikës. 

Administrata publike vendos zbatimin e politikave qeveritare drejt procesit të 

avancimit që qeveria të mund të funksionojë në mënyrë sa më efikase. Qëllimi kryesor 

i fushës së Administratës publike është i orientuar drejt avancimit të vlerave 

demokratike, drejt përmirësimit të barazisë, drejtësisë, sigurisë, efikasitetit dhe 

efektivitetit të shërbimeve publike. Kështu, politika dhe administrata duhet të 

vështrohen si dy elemente të ndryshme të të njëjtit proces të formulimit dhe zbatimit të 

politikave, ku ndryshimi mes tyre reflektohet në kuptimin se si ato ndërlidhen me 

shoqërinë. Administrata publike merret me zbatimin e politikës qeveritare, si një 

disiplinë akademike që studion realizimin e këtyre politikave dhe që përgatit shërbyesit 

civilë për këtë veprimtari. Sot qeveritë e vendeve të ndryshme, e sidomos të atyre që 

janë në tranzicion, përballen me sfida të ndryshme, që ndërlidhen me rritjen e 

efikasitetit, rritjen e besueshmërisë, menaxhimin efektiv të resurseve financiare, rritjen 

e qëndrueshme ekonomike, rritjen e përgjegjësisë, të transparencës, etj. Andaj, si 

rezultat i rrethanave të tilla, qeveritë duhet të orientohen më shumë kah financimi më i 

madh në infrastrukturë, menaxhim dhe zhvillimin e projekteve, duke bërë përpjekje për 

të tërhequr sa më shumë investime të huaja kapitale. 

Administrata sot paraqet një dukuri pa të cilën nuk mund të imagjinohet zhvillimi i një 

shoqërie moderne dhe demokratike, e cila duhet t’i nënshtrohet ndryshimeve të cilat 

ndodhin në shoqëri, si dhe faktorë kyç që ndikon në transformin e administratës krahas 

ndryshimeve shoqërore. 

Tendencat e ardhshme në administratën publike potencojnë rolin e qeverisjes së mirë 

dhe një bashkëpunim të shtuar në mes të sektorit privat, sektorit publik dhe shoqërisë 

civile, me qëllim që qytetarëve tu ofrohen shërbime publike sa më efikase dhe me një 

kosto të zvogëluar, si dhe të rritet transparenca dhe përgjegjësia në administratën 

publike, si dhe të zvogëlohet shkalla e korrupsionit. 
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2. Aspekte historike 

 

Fjala “administratë” rrjedh nga fjala latine-adm-minister, që nënkupton një veprimtari 

që zhvillohet në drejtimin apo në vartësinë e dikujt.
1324

 Në periudhën e monarkisë 

absolute, administrata ka pasur liri të pakufizuar në ushtrimin e pushtetit përmes 

dhënies së urdhërave dhe shqiptimit të masave të ndryshme. Në shtetin policor, 

administrata ka ushtruar funksione të pakufizuara dhe arbitrare, pasi që nuk ekzistonte 

mbrojtja gjyqësore e qytetarve nga veprimet e kundërligjshme të administratës. Në 

periudhën e shtetit borgjez, ndryshon roli i administratës, duke u theksuar respektimi i 

parimit të ligjshmërisë dhe ushtrimi i kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm. 

Sa i përket të drejtës administrative, në aspektin historik ka një traditë mjaft të gjatë të 

zhvillimit të kësaj dege të së drejtës, meqë fillet e para të zhvillimit të saj i hasim në 

shoqërinë e lashtë.  

Historikisht, rrënjët e para të së drejtës administrative si degë e veçantë e së drejtës, i 

hasim në Francë, në gjysmën e dytë të shekullit XIX, me një zhvillim më të hovshëm 

në shekullin XX. Franca konsiderohet si djep i së drejtës administrative, për shkak të 

shumë faktorëve të volitshëm që e karakterizuan këtë shtet e veçanërisht për shkak të 

përhapjes së doktrinës mbi ndarjen e rreptë të administratës nga pushteti gjyqësor. 

Krijimi i së drejtës administrative në Francë, pati ndikim të madh në vendet e tjera të 

Evropës, ku sipas këtij shembulli e drejta administrative nisi të zhvillohet në Gjermani, 

Austri, Itali, dhe në vende të tjera, ndërsa në vendet anglosaksone kjo degë e së drejtës 

u zhvillua më vonë.
1325

 

Në fazën e parë të zhvillimit të saj, e drejta administrative është konsideruar si e drejtë 

e privilegjeve të administratës dhe arbitrarizmit të saj në raport me qytetarin, ndërsa më 

vonë gjatë procesit të zhvillimit të saj nisi të transformohet në një të drejtë të orientuar 

kah mbrojtja e ligjshmërisë dhe të drejtave të qytetarit.  

Zhvillimi i mëvonshëm i të drejtës administrative dhe procedurës administrative ka 

sjellë përcaktimin e disa parimeve të përgjithshme të procedurës administrative, me 

qëllim të mbrojtjes së të drejtave të palës në procedurë. 

Vështruar në aspekt historik, Ligji i parë i Përgjithshëm mbi Procedurën 

Administrative në Evropë konsiderohet Ligji Spanjoll i miratuar më 19 dhjetor 1889 (i 

njohur si Azcarate, sipas deputetit i cili e propozoi atë) që ishte një Ligj Kornizë që 

krijonte një numër parimesh që u jepnin udhëzime ministrive për të shkruar procedurat 

e tyre ministrore. Megjithatë, më vonë u dëshmua se ky ligj ishte aq i përgjithshëm dhe 

i pasaktë, që lente mjaft hapësirë për interpretime të ndryshme dhe kundërthënëse 

përmes akteve nënligjore ministrore. Për këtë arsye, ky ligj u zëvendësua me Ligjin për 

Procedurën Administrative të datës 17 qershor 1958.
1326

 

                                                           
1324

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.10-11. 
1325

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, “Hyrje në shkencat administrative”, Prishtinë, 1997, fq.19-21. 
1326

 Ky ligj u ndryshua me Ligjin e vitit 1992 dhe disa ndryshime të bëra disa herë (1993, 1999, dhe 2003). 
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Austria ka miratuar Ligjin e saj të parë mbi procedurat administrative në vitin 1925, 

ligj ky i ndryshuar disa herë, që është ende në fuqi dhe që ka pasur ndikim të madh në 

ligjet e tjera të procedurës administrative në vendet evropiane. Bazë për kodifikimin e 

procedurës administrative ka shërbyer praktika e Gjykatës Administrative Austriake, e 

themeluar më 1875.
1327

 Së bashku me Spanjën dhe Austrinë, një numër i shteteve kanë 

një ligj të përgjithshëm për Procedurën Administrative si: Gjermania (1976), 

Danimarka (1986), Italia (1990), Holanda (1994), Polonia (1960), Hungaria (1957), 

Portugalia (1991). 

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës “Akti i Procedurës Administrative” është miratuar 

me 11 qershor 1946, për të rregulluar mënyrën në të cilën agjencitë administrative të 

Qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara mund të propozonin dhe të vendosnin 

rregulla.  

Trendet aktuale në të drejtën administrative janë drejt kodifikimit të procedurave 

administrative përmes ligjeve të përgjithshme, që paraqet një ndër kërkesat kryesore të 

një administrate publike moderne, transparente dhe të qasshme lehtë për qytetarin. 

 

 

KAPITULLI I 

SHQYRTIME TË PËRGJITSHME MBI ADMINISTRATËN, 

ADMINISTRATËN SHTËTËRORE DHE ADMINISTRATËN PUBLIKE 

 

1. Kuptimi i Administratës 

 

Administrata paraqet një dukuri pa të cilën nuk mund të mendohet shoqëria 

bashkëkohore, prandaj është kërkesë e kohës që të bëhet zgjerimi i njohurive për 

administratën, pasi që qytetarët takohen me administratën pothuajse në çdo hap dhe për 

çdo ditë, për arsye se administrata shtetërore, përveç si formë e pushtetit shtetëror, 

shfaqet edhe si shërbim, i cili përmbush nevojat e qytetarëve. Janë shumë shembuj kur 

njerëzit paraqitën në “sportelet e administratës” për të plotësuar “ndonjë nevojë”, me 

ç’rast administrata nuk vepron si “pushtet”, por paraqitet si “shërbim i qytetarëve”. 

Andre Siegfried, me të drejtë, e emëron “kohën tonë”, si “kohë e administratës” (l’age 

administrative).
1328

 

Termi “administratë” në Evropë i referohet funksioneve menaxheriale në përgjithësi, të 

cilat mund të përfshijnë qeveritë lokale ose hierarkinë e qeverisjes vendore. 

Në SHBA ky termi përgjithësisht i referohet degës ekzekutive nën një president të 

veçantë (ose guvernator, kryetar bashkie), ose mandatit të një ekzekutivi të caktuar. 

Në fjalorin e përditshëm me administratë shprehet “njësia organizative e një sektori”, 

“organi drejtues i një njësie”, “zyra e një institucioni”....
1329
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 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “E drejta procedurale administrative”, Prishtinë, 2014, fq.16. 
1328

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.27-28. 
1329

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Fjalor shpjegues i termave administrative, Akademia e Shkencave 

dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010, fq.22. 
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Nga disa kuptime të fjalës “administratë”, në literaturën juridike administrative, 

theksohen dy kuptime: organizativ (subjektiv) dhe funksional (objektiv). Kuptimi 

organizativ i referohet llojit të organizatës, kurse kuptimi funksional i referohet llojit të 

veprimtarisë.
1330

 

Roli i administratës në kushtet e reja të zhvillimit të shoqërisë është sot ndër temat më 

aktuale në fushën e shkencave administrative. Sado që ushtrimi i pakufizueshëm i 

pushtetit përmes administratës është në kundërshtim me çfarëdo forme të demokracisë, 

administrata pa pushtet nuk mund të funksionojë dhe anasjelltas. Roli mjaft i theksuar i 

administratës sot shprehet në dy drejtime themelore: në njërën anë, ajo ka rëndësi të 

veçantë për qytetarët të cilët paraqiten si palë në raport të drejtpërdrejtë më të dhe, në 

anën tjetër, ajo ka rëndësi të posaçme për vetë organet e pushtetit, të cilat bashkërisht 

me administratën, iu nënshtrohen proceseve të reja të zhvillimit të shoqërisë.
1331

 Thelbi 

i zhvillimit të administratës është të sjellë ndryshime përmes veprimeve të strukturave 

udhëheqëse, integrimit, organizimit dhe menaxhimit të duhur. Gjithë këto veprime 

kërkojnë përpjekje të përforcuara nga ana e institucioneve, të cilat bartin përgjegjësi 

për realizimin e të gjitha synimeve të përcaktuara me qëllim që administrata të 

orientohet kah qytetarët për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e tyre. 

 

1.1. Kuptimi i Administratës publike 

 

Administrata publike ka të bëjë me “institucionet publike”, me strukturat organizative 

që “përbëjnë bazën e marrjes dhe të zbatimit të vendimeve”, si dhe me “rregullat sipas 

të cilave kryhen shërbimet publike”. Po ashtu, mund të japim një definicion edhe më 

gjithëpërfshirës duke potencuar se “Administrata publike” shprehet si “tërësi e punëve 

administrative publike dhe të institucioneve të administratës publike”. Disa nga 

përkufizimet e ndryshme që janë ofruar për këtë term konsiderojnë administratën 

publike si "menaxhim i programeve publike”,
1332

 "përkthimi i politikës në realitetin që 

qytetarët e shohin çdo ditë”.
1333

 Ndërsa, “administrimi publik” ka një kuptim tjetër, 

ngase konsiderohet si degë e shkencave politike.
1334

 

Woodrow Wilson Presidenti i 28-të i SHBA-së (1913-1921) që shpesh trajtohet si 

babai i Administratës Publike Amerikane, idetë dhe mendimet e tija për administratën 

publike i shprehu në artikullin “ Studim mbi administratën” të publikuar në vitin 1887, 
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 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, “Nocione dhe Parime të Administratës Publike”, Aspekte 

metodologjike dhe shqyrtime krahasimore, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005, 

fq.30-41. 
1331

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.7-19. 
1332

 Robert and Janet Denhardt, “Public Administration: An Action Orientation”, 6th Ed. Thomson 

Wadsworth, Belmont CA, 2009. 
1333

 Kettl, Donald and James Fessler., “The Politics of the Administrative Process”. Washington D.C.: CQ 

Press, 2009 
1334

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.16-18. 
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që u konsiderua si një nga literaturat më klasike për administratën moderne publike. 

Wilson në artikullin e tij potencon se "objekt studimi i administratës është të zbulojë së 

pari se çfarë mund të bëjë qeveria, në mënyrë të duhur dhe efektive dhe, së dyti, se si 

mund t'i bëjë këto gjëra të duhura me efikasitetin sa më të madh dhe me koston më të 

ulët të mundshme, sa i përket parasë ose energjisë".
1335

 Po në këtë artikull Wilson 

mbështeti katër koncepte kryesore të shkencës mbi administratën publike si: a) Ndarja 

e politikës dhe administratës, b) Analiza krahasuese e organizatave politike dhe private, 

d) Përmirësimi i efikasitetit me praktikat më të mira të biznesit dhe qëndrimet ndaj 

veprimeve të përditshme, dhe e) Përmirësimi i efektivitetit në shërbimin publik 

nëpërmjet menaxhimit, trajnimit të nëpunësve publikë dhe vlerësimit të bazuar në 

merita. 

Studimi i administratës publike po ashtu, u ndikua fuqimisht nga vepra e Leonard D. 

White “Hyrje në administratën publike”, ku autori ka shtjelluar çështjet teorike të 

administratës publike.
1336

 Megjithatë, "deri në mesin e shekullit 20 dhe shpërndarjen e 

teorisë së Max Weberit mbi burokracinë" nuk kishte shumë interes në teorinë e 

administratës publike.
1337

 

 

1.2. Kuptimi i Administratës shtetërore 

 

Administrata shtetërore përfaqëson njërin nga instrumentet e aparatit shtetëror, përmes 

të cilit shteti ushtron veprimtarinë e vet të gjerë dhe të gjithanshme. Meqë veprimtaria e 

shtetit është e gjerë dhe shtrihet në fusha të ndryshme të jetës shoqërore, politike dhe 

ekonomike të një vendi, ajo nuk mund të ushtrohet vetëm në një formë, por në disa 

forma të ndryshme, prandaj, administrata shtetërore është vetëm njëra nga ato forma të 

veçanta të ushtrimit të veprimtarisë së shtetit, do të thotë të pushtetit shtetëror.
1338

 Në 

kuptimin më të përgjithshëm, administrata shtetërore shpreh “ tërësinë e nëpunësve që 

veprojnë në aparatin shtetëror ose në njësi organizative shtëtërore”, “ formën e 

veprimtarisë shtetërore”, sistemin e organeve shtetërore”, “që ushtrojnë pushtetin 

shtetëror në formë të veprimtarisë shtetërore.
1339

 

Në fund mund të potencojmë se nocioni administratë publike është më i gjerë sesa 

nocioni administratë shtetërore, sepse ai përfshin në vete, përveç veprimtarisë së 

administratës shtetërore, edhe veprimtarinë e institucioneve përkatëse, të cilat “nuk 

kanë karakter shprehimor të organeve shtetërore”, mirëpo ushtrojnë punë të karakterit 

publik.
1340

 

                                                           
1335

 Wilson, Woodrow, "The Study of Administration", Political Science Quarterly 2, June, 1887. 
1336

 Leonard White ka shkruar librin e parë mbi administratën publike, “Introduction to the Study of Public 

Administration “ më 1926, dhe IV vëllime finale lidhur me Historinë e Administratës Amerikane. 
1337

 Public administration, “In Encyclopædia Britannica”, Retrieved August 18, 2010, from Encyclopædia 

Britannica Online. 
1338

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, “Nocione dhe Parime të Administratës Publike”, Aspekte 

metodologjike dhe shqyrtime krahasimore, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005, 

fq. 31-35. 
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 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Fjalor shpjegues i termave administrative, Akademia e Shkencave 

dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010, fq.24. 
1340

 Shih më gjerësisht: Ermir Dobjani, “E drejta Administrative 1”, Tiranë 2003, fq.13-19. 
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1.3. E drejta administrative dhe shkenca e saj 

 

E drejta administrative është degë e së drejtës publike, që paraqet një tërësi të normave 

juridike administrative, me të cilat rregullohen marrëdhëniet shoqërore në fushën e 

veprimtarisë administrative. Shprehja "E drejta administrative" në literaturën juridike 

administrative përdoret në dy kuptime: e para, si degë e sistemit juridik dhe e dyta, si 

degë e shkencës juridike. 

E drejta administrative, si degë e së drejtës dhe shkenca e së drejtës administrative si 

degë e shkencës juridike, nuk mund të identifikohen midis tyre. Shkenca mbi 

administratën ka lindur nga mesi i shekullit XVIII, ndërkaq veprat e para të shkencës të 

së drejtës administrative paraqiten në Francë nga mesi i shekullit XIX.
1341

 Krijimi i së 

drejtës administrative në Francë ndikoi edhe në vendet e tjera të Evropës. Në 

shembullin francez, e drejta administrative nisi të zhvillohet edhe në Gjermani, Austri, 

Itali dhe në vende të tjera të Evropës. Vetëm në vendet anglosaksone (Britani të Madhe 

dhe SHBA), e drejta administrative u zhvillua diçka më vonë. Shkenca mbi 

administratën është disiplinë empirike, kurse shkenca e së drejtës administrative është 

disiplinë normative.
1342

 Sfera e objektit të së drejtës administrative si degë e shkencës 

juridike është më e gjerë sesa sfera e objektit të së drejtës administrative si degë e 

sistemit juridik.  

 

1.4. Objekti i së drejtës administrative 

 

Objekt i së drejtës administrative janë normat juridike administrative, si dhe 

marrëdhëniet që krijohen përmes këtyre normave ose lidhur me to, të cilat rregullojnë 

veprimtarinë administrative, varësisht se çfarë nënkupton me të rregullimi shtetëror i 

një vendi të caktuar, në kohë të caktuar.
1343

 

 

1.5. Burimet e së drejtës administrative 

 

E drejta administrative nuk ka burime të saja të veçanta, veçse ato janë burime të së 

drejtës në përgjithësi, ku dallohen burimet në kuptimin material dhe burimet në kuptimin 

formal. Si burime të së drejtës në kuptimin material, teoria mbi shtetin dhe të drejtën 

kupton forcën “që shkakton shfaqjen (krijimin) e së drejtës”, ndërkaq si burime në 
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 Veçohen disa nga veprat e asaj kohe: Dufour, Traité general de droit administratif (1854); Ducrocq, 

Cours de droit administratif (1861); Aucoc, Conferences sur l’administration et le droit administratif 

(1869); Laferrier, Traitement de la juridiction administrative et des recours (në dy libra, 1886-1896). 
1342

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, “Nocione dhe Parime të Administratës Publike”, Aspekte 

metodologjike dhe shqyrtime krahasimore, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005, 

fq.101-112. 
1343

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.67-70 dhe Agur Sokoli, “ E drejta administrative”, Prishtinë, 2014, fq.9-

14. 
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kuptimin formal janë: Kushtetuta, ligjet, marrëveshjet ndërkombëtare, aktet nënligjore, 

praktika administrative, e drejta zakonore, shkenca juridike administrative.
1344

 

 

1.6. Sistemi i së drejtës administrative 

 

Në sistemin e së drejtës administrative të një vendi përfshihen, së pari, normat juridike që 

përmban kushtetuta e atij vendi, të cilat sanksionojnë organizimin dhe veprimtarinë e 

organeve të administratës shtetërore e në radhë të dytë, përfshihen edhe normat e akteve 

të tjera juridike, të cilat sanksionojnë marrëdhëniet shoqërore në fushën e administratës 

shoqërore. Shkenca e së drejtës administrative është sistemuar në dy pjesë: në Pjesën e 

Përgjithshme të së Drejtës Administrative dhe në Pjesën e Veçantë të së drejtës 

administrative.Pjesa e Përgjithshme e së drejtës administrative sistemohet në dy nënpjesë 

tjera: në Pjesën Materiale të së Drejtës Administrative dhe në Pjesën Formale të së 

Drejtës Administrative. Në Pjesën Materiale të së Drejtës Administrative, studiohen 

normat që i përkasin organizimit dhe veprimtarisë së organeve të administratës shtetërore 

etj., ndërsa në Pjesën Formale të së Drejtës Administrative, studiohen normat juridike që 

i përkasin Procedurës Administrative dhe Konfliktit Administrativ.
1345

 Pjesa e posaçme e 

drejtës administrative studion ato norma që rregullojnë zbatimin e parimeve të 

përgjithshme në degë konkrete të administratës shtetërore. 

 

 

KAPITULLI II 

ORGANIZMI DHE VEPRIMTARIA ADMINISTRATIVE 

 

1. Organet e Administratës dhe organizimi i saj 

 

Termi “organ shtetëror” mund të vështrohet në kuptimin subjektiv dhe në kuptimin 

objektiv. Në kuptimin subjektiv, mendohet në personat fizikë që ushtrojnë “shërbimet 

shtetërore” ndërsa, në kuptimin e objektiv, mendohet në vëllimin e punëve që ushtrojnë 

ata, respektivisht vëllimin e shërbimeve me të cilat janë ngarkuar prej shtetit.
1346

 

Klasifikimi i organeve të administratës bëhet sipas kritereve të ndryshme në: a) organe 

individuale dhe kolegjiale të administratës- duke u nisur nga mënyra e vendosjes, b) 

organe qendrore dhe organe lokale - sipas kriterit të shtrirjes së veprimtarisë së 

organeve të administratës shtetërore, c) organe aktive dhe këshilluese të administratës 

shtetërore - sipas llojit të punëve që kryejnë, përkatësisht i ushtrojnë ato organe d) 

organe të mëvetësishme dhe në organet në përbërjen e organeve të mëvetësishme të 

administratës-duke u nisur nga shkalla e mëvetësisë në punë, etj.
1347

 

                                                           
1344
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1.1. Organizimi i Administratës shtetërore në Kosovë 

 

Administrata shtetërore në Republikën e Kosovës sot është e organizuar në bazë të 

“Ligjit për Administratën Shtetërore” të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-189 (këtu 

“LASH”). Ky ligj nuk zbatohet për: a) administratën e Kuvendit; b) administratën e 

Presidentit; c) administratën e Gjykatës Kushtetuese; d) administratën e gjyqësorit dhe 

të prokurorisë; e) administratën e institucioneve të pavarura të përcaktuara në 

Kapitullin XII të Kushtetutës; dhe f) administratën e institucioneve publike të arsimit të 

lartë.
1348

 

Administrata në Republikën e Kosovës ushtrohet nga institucionet e administratës së 

drejtpërdrejtë dhe të tërthortë shtetërore.  

Institucionet e administratës së drejtpërdrejtë shtetërore janë: 1.organet e larta të 

administratës shtetërore; 2. organet qendrore të administratës shtetërore; 3. organet 

lokale të administratës shtetërore; 4. komunat, sa kanë të bëjnë me kompetencat e 

deleguara shtetërore. 

Institucionet e administratës së tërthortë shtetërore janë: 1. komunat, sa kanë të bëjnë 

me kompetencat e tyre vetjake dhe të zgjeruara (decentralizimi); 2.organet e pavarura 

të administratës shtetërore me statusin e personit juridik; 3. personat juridikë të cilëve u 

janë deleguar kompetenca shtetërore.
1349

 

Qeveria në tërësi, Kryeministri, Zëvendëskryeministrat dhe ministrat janë autoritetet e 

larta të administratës shtetërore që udhëheqin dhe mbikëqyrin administratën shtetërore 

në fushat e tyre përkatëse të përgjegjësisë.
1350

 

 

1.2. Parimet themelore të organeve të Administratës  

 

Parimet themelore të organeve të administratës janë: 1. Parimi i ndarjes së punëve; 2. 

Parimi i bashkërendimit (koordinimit); 3. Centralizimi dhe decentralizimi dhe 4. 

Koncentrimi dhe dekoncentrimi.
1351

 

 

1.3. Shërbimet publike 

 

Shërbimi publik si nocion u lind dhe u zhvillua në vendet e perëndimit, në radhë të parë 

në Francë. Shërbimi publik u konceptua posaçërisht nga profesori i shquar francez, 

Leon Digi. Sipas tij, “shërbim publik paraqet secila veprimtari, ushtrimi i së cilës do të 

duhej të sigurohej, të rregullohej dhe të kontrollohej nga ata që qeverisin, sepse 

ushtrimi i kësaj veprimtarie është i domosdoshëm për realizimin dhe zhvillimin e 

                                                           
1348

 Neni 16, Ligji Nr. 03/L-189, për Administratën Shtetërore, të Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Prishtinë: Viti V / Nr. 82 / 21 Tetor 2010. 
1349

 Po aty, neni 20. 
1350

 Neni 21, Ligji Nr. 03/L-189, për Administratën Shtetërore, të Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Prishtinë: Viti V / Nr. 82 / 21 Tetor 2010. 
1351

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, dhe Sokol Sadushi “E drejta administrative” 

(Organizimi dhe veprimtaria administrative), Prishtinë, 2012, fq.14-16 dhe Agur Sokoli, “ E drejta 

administrative”, Prishtinë, 2014, fq.88-89. 
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reciprocitetit shoqëror dhe njëkohësisht i asaj natyre që nuk do të mund të realizohet pa 

ndërhyrjen e forcës sunduese”. Shërbimet publike mund të konceptohen si “ ushtrim i 

punëve me të cilat nga bartës të ndryshëm plotësohen interesat e përgjithshme 

shoqërore”.
1352

 

 

1.4. Veprimtaria administrative 

 

Veprimtaria ekzekutive përkufizohet në dy kuptime themelore: në kuptimin e gjerë, në 

të cilin përveç funksioneve ekzekutive, përfshihen edhe funksionet e organeve 

administrative dhe në kuptimin e ngushtë, në të cilin përfshihen vetëm funksionet e 

organeve administrative.  

Një ndër format më të rëndësishme të veprimtarisë që ushtrojnë organet e administratës 

janë: a) zbatimi i ligjit dhe akteve të tjera nënligjore, b) ushtrimi i kontrollit 

administrativ, c) nxjerrja e akteve administrative, d) ushtrimi i veprimtarisë represive, 

e) ushtrimi i punëve profesionale.
1353

 

 

1.5. Kontrolli i punës së Administratës 

 

Me kontroll administrativ kuptojmë ndikimin që ushtron organi administrativ epror 

mbi organet varëse, lidhur me kryerjen e suksesshme të detyrave të tyre zyrtare 

(kontrolli i brendshëm) ose ndikimin e organit të përgjithshëm apo të specializuar 

shtetëror mbi organet e tjera dhe mbi zbatuesit e tjerë, me qëllim të sigurimit të 

zbatimit të rregullt të ligjeve dhe akteve nënligjore të organeve më të larta (kontrolli i 

jashtëm).
1354

 

Kontrolli i punës së administratës mund të paraqitet në formë të kontrollit të brendshëm 

dhe të jashtëm. 

Kontrolli i brendshëm administrativ zhvillohet në formë të kontrollit instancional dhe 

hierarkik. Kontrolli instancional realizohet në bazë të drejtës së palës për të ushtruar 

ankesë kundër aktit administrativ kur pala pretendon se një akt është i kundërligjshëm, 

gjersa kontrolli hierarkik realizohet në bazë të pushtetit hierarkik, ku organet më të 

larta administrative kanë të drejtë dhe obligim për të mbikëqyrur punën e organeve më 

të ulta.
1355

 

Kontrolli i jashtëm është kontroll i një organi të specializuar administrativ mbi organet 

e tjera dhe mbi zbatuesit e tjerë, apo kontroll i një organi tjetër të pushtetit shtetëror, me 

qëllim të sigurimit të zbatimit të rregullt të ligjeve dhe akteve nënligjore të organeve 

                                                           
1352

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Fjalor shpjegues i termave administrative, Akademia e Shkencave 

dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010, fq.187. 
1353

 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “E drejta administrative”, Prishtinë, 2014, fq. 184-186 
1354

 Nocioni i kontrollit përkufizohet në mënyra të ndryshme në teori dhe praktikë, varësisht nga llojet e 

veprimtarisë. Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “Kontrolli i punës së administratës dhe përgjegjësia e saj 

politike”, Prishtinë 2009, fq.15-33. 
1355

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Agur Sokoli dhe Mirlinda Batalli, “E drejta administrative” 

(Administrata, Kontrolli i punës së administratës, Përgjegjësia politike e saj dhe Kompjuterizimi i 

administratës), Prishtinë, 2010, fq.121-126. 
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më të larta. Si kontroll i jashëm juridik i administratës konsiderohet raporti i kontrollit 

në mes të dy subjekteve, të cilat i përkasin strukturave të ndryshme organizative. 

Kontrolli i jashëm i administratës në shumicën e shteteve bashkëkohore ushtrohet jo 

vetëm si kontroll i ligjshmërisë, por edhe si kontroll i oportunitetit.
1356

 

Kontrolli jashtëm mund të ushtrohet nga: a) Parlamenti; b) Gjykata kompetente; c) 

Avokati i Popullit; d) Prokurori i shtetit; e) Auditori Gjeneral; f) Mediet, g) Shoqëria 

civile etj.
1357

 

 

1.6. Përgjegjësia politike 

 

Bazën e përgjegjësisë politike e paraqet puna jooportune, e cila nuk është në pajtim me 

qëndrimin, me pikëpamjet, me mendimin ose me interesat e forumit, përkatësisht të 

organit para të cilit shtrohet çështja e përgjegjësisë.
1358

 

Përgjegjësia politike i referohet obligimit të zyrtarëve qeveritarë që të veprojnë në 

interesin më të mirë të shoqërisë ose të përballen me pasoja. Zyrtarët publikë duhet të 

japin llogari për veprimet apo mosveprimet e tyre.  

Përgjegjësia individuale i referohet përgjegjësisë politike që mban një individ lidhur 

me veprimet apo mosveprimet e tij/saj, gjersa përgjegjësia kolektive ka të bëjë me 

përgjegjësinë që shtrohet lidhur me punën e një organi kolegjial. 

 

1.7. Akti administrativ 

 

Akti administrativ është çdo manifestim vullneti i një organi publik, që rregullon në 

mënyrë të njëanshme një marrëdhënie juridike konkrete të së drejtës administrative, me 

qëllim prodhimin e pasojave juridike, dhe: a) u drejtohet një ose disa personave 

individualisht të përcaktuar apo b) i drejtohet një grupi personash, të përcaktuar apo të 

përcaktueshëm, në bazë të karakteristikave të përgjithshme apo c) përcakton statusin 

sipas të së drejtës administrative të një objekti (sendi) apo të përdorimit të tij nga 

publiku.
1359

 

Njëherit koncepti i aktit administrativ mund të vështrohet edhe nga një aspekt më i 

përgjithshëm ku përcaktohet se “Akt administrativ quhet çdo urdhër, vendim, apo 

veprim që merret nga autoritetet administrative për rregullimin e një rasti të veçantë 

ose rasteve të përgjithshme në sferën e të drejtës publike”.
1360

 

Organet e administratës publike dhe shtetërore nxjerrin akte juridike dhe akte materiale 

(reale). Akte juridike të administratës nënkuptojnë ato akte të cilat shkaktojnë 
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 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “Kontrolli i punës së administratës dhe përgjegjësia e saj politike”, 

Prishtinë 2009, fq.21-39. 
1357

 Po aty, fq.135-153. 
1358

 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “Kontrolli i punës së administratës dhe përgjegjësia e saj politike”, 

Prishtinë 2009, fq.53-75. 
1359

 Neni 44, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë.  
1360

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, dhe Sokol Sadushi “E drejta administrative” 

(Organizimi dhe veprimtaria administrative), Prishtinë, 2012, fq. 127-132. 
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ndryshime në një marrëdhënie juridike (me c’rast një marrëdhënie juridike lind, 

ndryshohet apo shuhet). Këto akte ndahen në: a) akte të përgjithshme dhe b) akte 

konkrete ose individuale.
1361

 

Akt material (real) konsiderohet çdo veprim i organit publik në fushëveprimin e së 

drejtës administrative, që nuk është akt administrativ apo kontratë administrative, dhe 

që mund të cenojë një të drejtë apo interes juridik të një personi (siç janë informacionet 

publike, deklaratat, mbajtja e evidencave, lëshimi i certifikatave, veprimet e 

ekzekutimit dhe veprimet e tjera faktike).
1362

 Karakteristikë e përgjithshme e akteve 

materiale është se me këto akte nuk krijohen efekte juridike dhe nuk caktohen detyrime 

në mënyrë të njëanshme, por vetëm ndihmojnë organet e administratës për të nxjerrur 

akte juridike. 

Kundër një akti real, apo kundër moskryerjes të një akti real të kërkuar nga pala 

parashtrohet kundërshtimi. Pala, në kundërshtimin administrativ, mund të kërkojë: 1. 

ndërprerjen e zbatimit të një akti real; 2. tërheqjen dhe korrigjimin e një deklarate 

publike; 3. deklarimin e paligjshmërisë së një akti real dhe eliminimin e pasojave të tij; 

4. kryerjen e një akti real, të cilin pala ka të drejtë dhe për të cilin ka aplikuar pa 

sukses.
1363

 

 

 

KAPITULLI III 

PROCEDURA ADMINISTRATIVE 

 

1. Kuptimi i procedurës administrative 

 

Procedura administrative është tërësia e renditur sipas ligjit e veprimeve procedurale 

dhe materiale të njëpasnjëshme të organit publik, që ka për qëllim përgatitjen dhe 

vendimmarrjen për një veprim konkret administrativ, shqyrtimin e mjeteve juridike 

administrative, si dhe ekzekutimin e aktit administrativ.
1364

 Procedura administrative 

po ashtu mund të definohet si veprim i një organi administrativ, organi tjetër shtetëror, 

organizatës, që ushtron autorizime publike në vendosjen e çështjes administrative, kur 

duke e aplikuar drejpërdrejtë dispozitën e përgjithshme juridike, në rastin konkret, 

vendoset mbi ndonjë të drejtë, detyrim, interes juridik të individit, të personit juridik të 

caktuar ose të palës tjetër.
1365

 Vullneti i organit publik në realizimin e autoritetit publik 

formësohet në procedurën administrative dhe manifestohet në formën e: a) aktit 

administrativ b) kontratës administrative, apo c) aktit real. 
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 Shih më gjerësisht mbi klasifikimin e aktit administrativ: Sokol Sadushi “E drejta administrative 2” 

(Teoria e Aktit Administrativ), Tiranë, 2000, fq.38-64.  
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 Neni 69, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
1363

 Po aty, neni 136. 
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 Neni 3, parag.1, 2, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
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 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “E drejta procedurale administrative”, Prishtinë, 2014, fq.10-11. 
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Dallohen dy lloje të procedurave: Procedura e përgjithshme administrative dhe 

Procedura e veçantë administrative. 

 

2. Parimet e përgjithshme të procedurës administrative 

 

Parimet e përgjithshme të procedurës administrative janë parime juridike, rregulla të 

përgjithshme të tërësisë së procedurës administrative në të cilat bazohet dhe në bazë të 

cilave zhvillohet procedura administrative.
1366

 Parimet e përgjithshme të procedurës 

administrative janë:  

Parimi i ligjshmërisë, Parimi i proporcionalitetit, Parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit, 

Parimi i objektivitetit dhe paanësisë, Parimi i pritshmërisë së ligjshme dhe të arsyeshme, 

Parimi i administratës së hapur, Parimi i joformalitetit dhe efikasitetit të procedurës 

administrative, Parimi i informimit dhe ndihmës aktive, Parimi i mospagimit të 

procedurës, Parimi i të drejtës në mjete juridike.
1367

 

 

3. Elementet e kuptimit të procedurës administrative 

 

Elementet e kuptimit të procedurës administrative janë: subjektet, objekti dhe qëllimi. 

Palë në procedurën administrative mund të jetë çdo person fizik, person juridik apo 

grup personash me një interes të përbashkët, me kërkesë të cilit organi publik ka filluar 

procedurën administrative; apo ndaj të cilit ka filluar procedura administrative, apo të 

cilit rezultati i procedurës administrative mund t’ia cenojë të drejtat apo interesat 

juridike. Palë në procedurën administrative janë,
1368

 gjithashtu, mbrojtësit e interesave 

publike të autorizuar me ligj të veçantë, si dhe mbrojtësit e interesave kolektive apo të 

interesave të gjera të publikut, nëse këto interesa mund të cenohen nga rezultati i 

procedurës administrative.
1369

 

Objekt i procedurës administrative është çështja administrative, respektivisht lënda për 

të cilën zhvillohet procedura. Çështja administrative është situata e veçantë e 

pakontestueshme e me interes publik, në të cilën drejtpërdrejti nga dispozitat juridike, 

rezulton nevoja që sjellja e ardhshme e palës, të përcaktohet në mënyrë juridike -

autoritative.
1370

 

Qëllimi i procedurës administrative është nxjerrja e një akti administrativ të ligjshëm 

dhe të rregullt përmes të cilit subjekteve juridike ju njihen të drejta dhe u përcaktohen 

detyrime të caktuara. 
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 Po aty, fq.31-51. 
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 Neni 4-13, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
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 Në aspektin teorik bëhet klasifikimi i subjekteve të procedurës administrative në: pjesëmarrës kryesor 

dhe pjesëmarrës të tjerë. Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, E drejta procedurale administrative, Prishtinë, 

2014, fq. 53-54. 
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 Neni 14, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
1370

 Neni 3, parag.1.3, Ligji Nr. 03/L-202 Për Konfliktet Administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës Së 

Kosovës Nr. 82 / 21 Tetor 2010, Prishtinë.  
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4. Fazat e zhvillimit të procedurës administrative 

 

Tërë rrjedha e procedurës administrative zhvillohet në 5 (pesë) faza procedurale: a) 

faza e inicimit dhe fillimit të procedurës; b) Faza e të provuarit (faza hetimore); c) Faza 

e vendimmarrjes; d) Faza e përdorimit të mjeteve juridike; dhe e) Faza e ekzekutimit të 

aktit administrativ (faza e përmbarimit). 

Procedura administrative mund të fillohet sipas kërkesës së palës apo sipas detyrës 

zyrtare.
1371

 Në çështjet në të cilat, sipas ligjit apo natyrës së çështjes, kërkohet kërkesa 

e palës, organi publik mund të veprojë vetëm në bazë të një kërkese të tillë, ndërkaq 

fillimi i një procedure administrative sipas detyrës zyrtare, është në diskrecionin e 

ligjshëm të organit publik, përpos në rastet kur: ligji parasheh shprehimisht detyrimin 

për të filluar një procedure dhe në rastin kur organi publik vihet në dijeni të fakteve që 

kërkojnë fillimin e procedurës në mënyrë që të mbrohet interesi publik.
1372

 

Zgjidhjes së një çështje në procedurën administrative i paraprin vërtetimi i plotë i 

gjendjes faktike me qëllim që të nxirret një akt administrativ i ligjshëm dhe i rregullt. 

Faktet vërtetohen përmes provave të ndryshme.
1373

 Faktet tashmë të njohura për 

organin publik, faktet e njohura botërisht apo faktet e prezumuara me ligj, nuk kanë 

nevojë të provohen.
1374

 Organi publik, për të përcaktuar gjendjen e fakteve dhe 

rrethanat e ndërlidhura me çështjen, mund të përdorë çdo mjet prove të përcaktuar me 

ligjin për procedurën kontestimore.
1375

 Si mjet provues mund të konsiderohet çdo mjet 

i përshtatshëm për të vërtetuar gjendjen faktike si: dokumentet, dëshmitarët, ekspertët, 

shikimi i vendit të ngjarjes, deklarata e palës, interpretët, etj.
1376

 

Faza e vendimmarrjes konsiston me nxjerrjen e një vendimi të ligjshëm dhe të rregullt 

përmes të cilit realizohet edhe qëllimi i tërë procedurës administrative. Një procedurë 

administrative e nisur sipas kërkesës së palës, përfundon me njoftimin e një akti 

administrativ apo lidhjen e një kontrate administrative, ndërkaq përfundimi i një 

procedure administrative të nisur sipas detyrës zyrtare, është në diskrecionin e organit 

publik, përpos kur parashihet ndryshe me ligj dhe bëhet me akt administrativ.
1377

 Akti 

administrativ nxirret në formë të shkruar, verbale apo edhe çdo formë tjetër të 

përshtatshme, përfshirë shenja apo mjete të tjera teknike. Akti administrativ i shkruar 

përmban: 1. pjesën hyrëse, 2. pjesën urdhëruese (dispozitivin), 3. pjesën arsyetuese dhe 

4. këshillën juridike.
1378
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 Shih raste praktike: Mazllum Baraliu, Esat Stavileci, “Komentar i Ligjit për Procedurë Administrative”, 

Botimi I, GIZ, Prishtinë, 2014, fq. 112-135. 
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Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
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 Shih raste praktike: Mazllum Baraliu, Esat Stavileci, “Komentar i Ligjit për Procedurë Administrative”, 

Botimi I, GIZ, Prishtinë, 2014, fq. 208-226. 
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 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “E drejta procedurale administrative”, Prishtinë, 2014, fq.140-152. 
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 Neni 97, parag 1, 2, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
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Në rast se ligji i veçantë nuk ka paraparë një afat, afati i përgjithshëm i zbatueshëm për 

përfundimin e procedurës administrative është 45 (dyzetepesë) ditë nga fillimi i saj.
1379

 

Nëse është e nevojshme për shkak të kompleksitetit të çështjes, përveç kur ndalohet 

shprehimisht me ligj, organi publik mund të shtyjë, vetëm njëherë, afatin fillestar të 

paraparë për përfundimin e procedurës administrative. 

Në procedurën administrative sipas legjislacionit në fuqi, pala ka të drejtë të ushtrojë 

mjetet juridike administrative ndaj çdo veprimi apo mosveprimi administrativ, nëse 

pretendon se të drejtat apo interesat e saj juridike janë cenuar. 

Mjete të rregullta juridike në procedurën administrative janë: a) ankesa dhe b) 

kundërshtimi administrativ, ndërkaq si mjet juridik administrativ përjashtimor është: a) 

rihapja e procedurës administrative.
1380

 

Ankesa mund të parashtrohet kundër një akti administrativ apo ndaj mosveprimit të 

organit publik brenda afatit të përcaktuar për përfundimin e procedurës administrative. 

Ankesa duhet të përcaktojë aktin apo heshtjen administrative që ankimohet, shkaqet 

dhe arsyen pse ankimohet dhe organin publik kompetent për aktin. Ankesa duhet të 

parashtrohet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data kur pala është njoftuar për aktin 

administrativ. Ankesa kundrejt heshtjes administrative mund të parashtrohet jo më 

herët se 7 (shtatë) ditë dhe jo më vonë se 2 (dy) muaj pas skadimit të afatit për 

njoftimin e aktit administrativ.
1381

 Ankesa ka efekt devolutiv dhe suspenziv.  

Kundërshtimi parashtrohet kundër një akti real apo kundër moskryerjes të një akti real 

të kërkuar nga pala. Kundërshtimi ndaj një akti real apo moskryerjes të një akti real të 

kërkuar, shqyrtohet nga një njësi organizative e veçantë, apo një trup kolegjial i organit 

publik kompetent. Nëpunësi përgjegjës për kryerjen apo moskryerjen e aktit real, nuk 

merr pjesë në procedurën e shqyrtimit. 

Në rast se ka skaduar afati për të ushtruar ankesë, për të kundërshtuar një akt 

administrativ, pala mund të kërkojë rihapjen e procedurës administrative, nëse pas 

kalimit të afatit për ankesën është njohur me ekzistencën e shkaqeve si: 1.situata 

faktike apo ligjore, mbi të cilin bazohej lëshimi i aktit administrativ të kundërshtuar, ka 

ndryshuar në të mirë të palës; 2. janë zbuluar prova të reja, të cilat, po të kishin qenë të 

ditura në kohën e vendimmarrjes, mund të kishin ndikuar në lëshimin e aktit të 

administrativ të kundërshtuar; 3.pas lëshimit të aktit, ka ndryshuar praktika 

administrative për çështje të njëjta apo të ngjashme administrative.
1382

 

Ekzekutimi respektivisht përmbarimi i aktit është faza e fundit e procedurës 

administrative si fazë përcaktuese për pasojat juridike që i sjell akti administrativ.
1383

 

Ekzekutimi nënkupton procedurën sipas së cilës zbatohet ekzekutimi i akteve 

administrative, të cilat janë bërë të ekzekutueshme në procedurën administrative.Një 
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1381
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akt administrativ bëhet i ekzekutueshëm me: a) skadimin e afatit për ankesën kundër 

tij, nëse një ankesë e tillë nuk është parashtruar; b) njoftimin e palës, me aktin, kur 

sipas ligjit, nuk lejohet ankesa; c) njoftimin e palës me aktin, kur, sipas ligjit, ankesa 

nuk ka efekt pezullues, d) njoftimin e palës me aktin e ndalimit të efektit pezullues të 

ankesës, dhe e) njoftimin e palës për refuzimin e ankesës.
1384

 Ekzekutimin e aktit 

administrativ e zbaton organi i administratës i cili ka vendosur lidhur me çështjen e 

caktuar administrative në shkallë të parë, nëse me dispozita të veçanta nuk është 

përcaktuar ndonjë organ tjetër për të bërë ekzekutimin e aktit.  

 

5. Miratimi i aktit administrativ në heshtje 

 

Nëse pala ka kërkuar nxjerrjen e një akti administrativ të shkruar dhe organi publik nuk 

e njofton palën për aktin administrativ brenda afatit fillestar dhe nuk njofton shtyrjen 

apo nuk njofton për aktin brenda afatit të shtyrë, kërkesa e parashtruar nga pala do të 

vlerësohet e pranuar në tërësi dhe akti administrativ i kërkuar nga pala do të vlerësohet 

të jetë miratuar në heshtje.
1385

 Në rastin e tillë pala ka të drejtë të marrë nga organi 

kompetent një vërtetim me shkrim për përmbajtjen e aktit.
1386

 

 

6. Kontrata administrative  

 

Kontratë administrative konsiderohet ajo kontratë që lidhet për kryerjen e një 

veprimtarie me interes publik, kur parashikohet shprehimisht me ligj.
1387

 Kontratë 

administrative quhet ajo marrëveshje në të cilën të paktën njëra prej palëve është organ 

publik dhe e cila krijon, ndryshon apo shuan një marrëdhënie juridike konkrete të së 

drejtës administrative. Një organ publik mund të lidhë një kontratë administrative me 

një palë, të cilës përndryshe do t’ia drejtonte aktin administrativ, nëse interesi publik që 

synohet nga organi publik mund të përmbushet më mirë përmes një kontrate të tillë.
1388

 

Kontrata administrative si një përkufizim kompleks, është veprim i dyanshëm dhe një 

instrument ligjor, nëpërmjet të cilës autoritetet e administratës publike kryejnë detyrat e 

tyre në zbatimin e ligjit. Teoria e kontratave administrative u zhvillua në sistemin 

francez si një produkt i jurisprudencës së Këshillit të Shtetit, i zhvilluar më tej nga 

doktrina moderne administrative franceze. 
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 Neni 144, parag. 1, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë. 
1385

 Po aty, neni 100, parag. 1. 
1386

 Në dispozitat kalimtare në lidhje me fushëveprimin e rregullit të miratimit në heshtjes përcaktohet se 

rregulli i miratimit në heshtje, siç është paraparë në nenin 100 të Ligjit për procedurën e përgjithshme 
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administrative, shprehimisht të parapara me ligj apo me vendim të Qeverisë së Kosovës. Ndërkaq rregulli i 
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ligj. 
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 Shih më gjerësisht: Sokol Sadushi, “E drejta administrative procedurale”, Tiranë, 2017, fq.347-372.  
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 Shih më gjerësisht: Neni 60-68, Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, 

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 qershor 2016, Prishtinë. 
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KAPITULLI IV 

KONFLIKTI ADMINISTRATIV 

 

1. Kuptimi i konfliktit administrativ 

 

Konflikti administrativ konsiderohet si rishikim gjyqësor i veprimtarisë administrative 

dhe si element i rëndësishëm i kontrollit të gjithë veprimtarisë administrative në 

përgjithësi. Kur organi kompetent administrativ e përfundon procedurën 

administrative, duke nxjerrur një akt përfundimtar, kundër të cilit pala e pakënaqur nuk 

ka të drejtë të ushtrojë ankesë, atëherë lind konflikti në mes të palës dhe organit 

kompetent të administratës që ka nxjerrur aktin administrativ.
1389

 Konflikti 

administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedure 

administrative në shkallë të dytë, por edhe kundër aktit administrativ të shkallës së 

parë, kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar.Konflikti 

administrativ mund të fillojë edhe në rast të heshtjes së administratës.
1390

 

Sot në aspektin teorik dhe praktik, janë të njohura dy sisteme kryesore lidhur me 

ushtrimin e kontrollit ndaj akteve administrative: a) Sistemi Evropian (Francez) dhe b) 

Sistemi Anglosakson. Sipas Sistemit Evropian, zgjidhja e konflikteve administrative 

behët nga gjykatat administrative, si gjykata të specializuara për të ushtruar kontroll 

ndaj veprimtarisë administrative, ndërkaq në shtetet të cilat i takojnë Sistemit 

Anglosakson, zgjidhja e konflikteve administrative bëhet nga gjykatat e rregullta, si 

gjykata të kompetencës së përgjithshme.
1391

 

Qëllimi i konfliktit administrativ është: a) zbatimi i parimit të ligjshmërisë, dhe b) 

mbrojtja dhe realizimi i të drejtave subjektive të qytetarëve.
1392

 

Objekt i shqyrtimit në procedurën e konfliktit administrativ është ligjshmëria e aktit 

administrativ dhe anulimi i aktit të kundërligjshëm. Akti administrativ për të qenë 

objekt i shqyrtimit në procedurën e konfliktit administrativ duhet të plotësojë disa 

kushte të caktuara: a) të jetë akt juridik, b) të jetë akt konkret dhe individual, c) të jetë 

akt përfundimtar, d) të jetë akt autoritativ, e) të jetë nxjerrur lidhur me një çështje 

administrative, f) të jetë nxjerrur nga një organ i autorizuar i administratës shtetërore 

apo publike. 

Konflikti administrativ nuk mund të zhvillohet: a) kundër akteve të nxjerra në çështjet, 

në të cilat është siguruar mbrojtja gjyqësore jashtë konfliktit administrativ;b) kundër 

akteve të nxjerra në çështjet rreth të cilave, sipas dispozitës së ligjit nuk mund të 

zhvillohet konflikti administrativ;c) kundër akteve administrative, që përbëjnë një 
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 Shih më gjerësisht: Mirlinda Batalli dhe Islam Pepaj, “Konflikti administrativ” Doracak për përgatitjen 

e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë, 2015, fq.767-771. 
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detyrim të përgjithshëm, të nxjerra nga organet e administratës, përveç kur ato cenojnë 

të drejtat e ligjshme të palëve.
1393

 

Akti administrativ mund të kundërshtohet për shkaqe materiale juridike dhe formale 

juridike. 

Palë në konfliktin administrativ janë: a) paditësi, b) pala e paditur dhe personi i 

interesuar. 

Mbi ndarjen e konflikteve administrative ekzistojnë kritere të ndryshme. Kjo ndarje 

bëhet në: Konflikt administrativ mbi ligjshmërinë e aktit dhe konflikt i juridiksionit të 

plotë, konflikt administrativ subjektiv dhe në konflikt administrativ objektiv.
1394

 

 

2. Procedura e konfliktit administrativ 

 

Në Republikën e Kosovës si gjykatë kompetente për të vendosur në procedurën e 

konfliktit administrativ në shkallë të parë është Gjykata Themelore me seli në 

Prishtinë, Departamenti për çështje administrative. Bazuar në sistemet e referuara më 

sipër, Kosova aktualisht ka një sistem hibrid përkitazi me zgjidhjen e konflikteve 

administrative, duke manifestuar elemente të Sistemit Evropian (Francez) dhe Sistemit 

Anglosakson. Megjithatë, duke pasur parasysh që sot të gjitha vendet e rajonit kanë 

themeluar gjykatat administrative, si gjykata të specializuara, është një domosdoshmëri 

urgjente që edhe Kosova të ecë drejt hapave të këtyre vendeve, me qëllim që të rritet 

efikasiteti dhe shkalla e profesionalizimit në zgjidhjen e konflikteve administrative.  

Konflikti administrativ fillohet përmes padisë së paraqitur nga paditësi. Padia paraqitet 

brenda 30 (tridhjetë) ditësh, që nga data e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar 

palës. I njëjti afat aplikohet edhe për organin e autorizuar për paraqitjen e padisë, nëse i 

është dorëzuar akti administrativ. Nëse akti administrativ nuk i është dorëzuar, mund të 

paraqesë padinë brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh nga data e dorëzimit të aktit 

administrativ palës, në favor të së cilës është nxjerrë akti.Padia nuk e ndalon 

ekzekutimin e aktit administrativ kundër të cilit është paraqitur, përveç kur kjo me ligj 

është parashikuar ndryshe.
1395

 

Në procedurën sipas padisë dallohen dy faza kryesore: a) Procedura paraprake sipas 

padisë dhe b) procedura e rregullt sipas padisë. Në procedurën paraprake, kërkesëpadia 

nuk shqyrtohet në meritum, sepse gjykata ka te drejtë ta hedh poshtë padinë për shkaqe 
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formale, respektivisht e anulon aktin administrativ në rast se ai përmban të meta 

esenciale, që ndikojnë në prodhimin e pasojave juridike. 

Në procedurën e rregullt sipas padisë, gjykata në këtë procedurë vendos mbi 

kërkesëpadinë, respektivisht vendos për ligjshmërinë e aktit administrativ.
1396

 Kur 

vendimi i gjykatës në konfliktin administrativ varet nga çështja juridike e cila përbënë 

tërësi të mëvetësishme juridike, e mbi të cilën gjykata tjetër ose organi tjetër nuk ka 

vendosur (çështja paraprake), gjykata që zhvillon konfliktin administrativ, mund ta 

vendos atë çështje, nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe; ose mund ta ndërpresë 

procedurën deri në nxjerrjen e vendimit mbi çështjen paraprake, nga ana e organit 

kompetent. Vendimi i gjykatës mbi çështjen paraprake ka efekt juridik vetëm në 

konfliktin administrativ, në të cilin ajo çështje është zgjidhur.
1397

 

 

2.1. Konflikti administrativ i ligjshmërisë së aktit administrativ dhe juridiksionit 

të plotë 

 

Në konfliktin e ligjshmërisë së aktit administrativ, gjykata kompetente është e 

autorizuar të shqyrtojë vetëm çështjen e ligjshmërisë së aktit administrativ.
1398

 Nëse 

gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund të shqyrtohet në bazë të fakteve 

të vërtetuara në procedurën administrative, për shkak se në pikëpamje të fakteve të 

vërtetuara ekzistojnë kontradikta në akte, gjë që në pikat esenciale nuk janë vërtetuar 

plotësisht, e që nga faktet e vërtetuara është nxjerrë konkluzioni jo i drejtë në 

pikëpamje të gjendjes faktike, ose konstaton se në procedurë administrative nuk janë 

respektuar rregullat e procedurës, që do të kishin rëndësi për zgjidhjen e çështjes, 

gjykata do të anulojë me aktgjykim aktin e kontestuar administrativ. Në këtë situatë, 

organi kompetent ka për detyrë të veprojë ashtu si është caktuar në aktgjykim dhe të 

nxjerrë akt të ri administrativ.
1399

 

Në konfliktin e juridiksionit të plotë, autorizimet e gjykatës janë shumë më të zgjëruara 

pasi që gjykata ka të drejtë ta vendos çështjen administrative në formë meritore, në rast 

se këtë e lejon natyra e çështjes dhe të dhënat e procedurës sigurojnë bazë të 

mjaftueshme, ku përmes aktgjykimit të nxjerrur në këtë procedurë zëvendësohet akti 

administrativ i anuluar. 

Gjykata vendos mbi konfliktin administrativ me aktgjykim përmes të cilit e aprovon 

padinë apo e refuzon atë. Në rast se gjykata e aprovon padinë si të bazuar, e anulon 

aktin administrativ të kontestuar, ndërkaq gjykata refuzon padinë nëse konstaton se akti 

administrativ është i ligjshëm.  
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2.2. Procedura sipas mjeteve juridike 

 

Kundër vendimit të gjykatës të shkallës së parë në procedurën e konfliktit 

administrativ, pala e pakënaqur ka të drejtë të ushtrojë mjete te rregullta dhe mjete të 

jashtëzakonshme juridike. Mjet i rregullt juridik është ankesa, ndërsa mjete të 

jashtëzakonshme juridike janë: a) kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor, b) kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe c) kërkesa për rishikim 

të vendimit.
1400

 Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesa i paraqitet 

gjykatës kompetente në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, që nga dita e pranimit të 

vendimit të gjykatës.
1401

 

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor i dërgohet gjykatës 

brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e pranimit të vendimit, kundër të cilit pala paraqet 

kërkesën. 2. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë paraqitet brenda 90 (nëntëdhjetë) 

ditëve nga data kur u është dërguar palëve vendimi, kundër të cilit paraqitet kërkesa.
1402

 

Rishikimi i vendimeve mund të kërkohet, jo më vonë se brenda 30 (tridhjetë) ditëve 

nga data kur pala të ketë mësuar për shkakun e rishikimit.
1403

 Aktgjykimet të cilat 

nxirren në procedurën e konfliktit administrativ janë të detyrueshme për organet e 

administratës shtetërore dhe publike. 

 

 

KAPITULLI V 

PJESA E POSAÇME E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE 

 

1. Shqyrtime të përgjithshme 

 

Pjesa e posaçme e të drejtës administrative i qaset një studimi të sistematizuar në 

aspektin material dhe formal-juridik, duke bërë rregullimin e instituteve, parimeve, 

koncepteve, dhe organizimit të punës brenda degëve të caktuara të administratës. Edhe 

pse në fusha të veçanta të administratës na paraqiten marrëdhënie administrative të një 

lloji më specifik, është e qartë se gjitha aspektet të cilat janë karakteristike për 

marrëdhëniet e përgjithshme administrative, vlejnë edhe për marrëdhëniet të cilat 

krijohen në fusha të veçanta të administratës. Norma e posaçme juridike administrative 

është bazë për lindjen e marrëdhënies së veçantë juridike administrative.
1404

 

Sipas parimit të njohur të së drejtës romake, sipas të cilit ekzistimi në fuqi i ligjit të 

veçantë e përjashton aplikimin e ligjeve të përgjithshme (lex specialis derogate legi 

generali), në rastin kur ekzistojnë dy ligje për të njëjtën gjë, së pari do të zbatohet ai 

ligj, që një situatë e rregullon në mënyrë të veçantë. Në çështjet në të cilat ligji i 

                                                           
1400

 Neni 23-25 dhe 49-62, Ligji Nr. 03/L-202 Për Konfliktet Administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Kosovës / Nr. 82 / 21 tetor 2010, Prishtinë. 
1401

 Po aty, neni 49, parag. 1 dhe 2. 
1402

 Po aty, neni 50, parag. 1 dhe 2. 
1403

 Po aty, neni 57, parag.1. 
1404

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq. 13-35. 
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veçantë ka zbrazëtira juridike, do të aplikohet ligji i përgjithshëm, si ligj plotësues 

(aplikimi subsidiar i ligjit të përgjithshëm). 

Meqë pjesa e posaçme e drejtës administrative trajton procedurat në fusha të veçanta të 

administratës, në këtë aspekt trajtohen disa materie në të cilat zbatohen ligje të veçanta 

administrative si: Kundërvajtjet administrative, Statusi personal, Administrata tatimore, 

Administrata doganore, Administrata Gjyqësore dhe Prokuroriale dhe Administrata e 

Universiteteve. 

 

1.1. Kundërvajtjet administrative 

 

Në mesin e funksioneve të shumta që ushtrojnë organet e administratës hyn edhe 

veprimtaria represive që konsiston në shqiptimin e sanksioneve përkatëse, për shkak të 

shkeljeve administrative. Në sisteme të ndryshme, veprimtaria represive ushtrohet nga 

ana e organeve të autorizuara për zhvillimin e procedurave kundërvajtëse, që mund të 

jenë gjykatat kompetente apo organet e administratës. 

Kundërvajtja administrative është një institut i së drejtës administrative, që është objekt 

i studimit të pjesës së posaçme të kësaj lëmie. Kundërvajtjet janë delikte 

administrative, do të thotë veprime që janë në kundërshtim me normat juridike dhe që 

karakterizohen me një shkallë të rrezikshmërisë shoqërore më të ulët në raport me 

deliktet e tjera. 

Kundërvajtja po ashtu, mund të definohet si shkelje (veprim apo mosveprim) e 

dispozitave të nxjerra nga organet shtetërore kompetente, e kryer me faj dhe nga 

persona të përgjegjshëm, për të cilën për shkak të rrezikshmërisë shoqërore më të vogël 

është caktuar dënim administrativ.
1405

 

Kundërvajtje është sjellja me të cilën shkelet ose rrezikohet rendi dhe qetësia publike, 

dhe vlerat shoqërore të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, mbrojta e 

të cilave nuk është e mundur pa sanksionimin kundërvajtës.
1406

 

Kundërvajtjet mund të paraqiten në lëmi të ndryshme: në lëmin e trafikut, doganave, 

administratës tatimore, marrëdhënie të punës, në lëmin e tregtisë, industrisë, arsimit, 

kulturës, bujqësisë etj.
1407

 

Kundërvajtja mund të kryhet me veprim ose mosveprim. Koha e kryerjes së 

kundërvajtjes konsiderohet koha kur kryesi ka vepruar apo duhet të kishte vepruar, 

pavarësisht kohës kur është shkaktuar pasoja. Sa i përket vendit të kryerjes së 

kundërvajtjes, kundërvajtja konsiderohet se është kryer në vendin ku kryesi ka vepruar 

apo ka qenë i detyruar të veprojë, si dhe në vendin ku në tërësi apo pjesërisht është 

paraqitur pasoja e kundërvajtjes. Kryes i kundërvajtjes mund të jetë personi fizik dhe 

personi juridik. Kryes i kundërvajtjes mund të jetë personi që ka ndërmarrë veprimin e 

kundërligjshëm në mënyrë të drejtpërdrejtë, apo nuk e ka ndërmarrë veprimin që ka qenë 

                                                           
1405

 Shih më gjerësisht: Ermir Dobjani, “E drejta administrative 3 (kundërvajtjet administrative në 

Shqipëri)”, Tiranë, 2002, fq. 110-116. 
1406

  Neni 2, Ligji nr. 05/l-087 për Kundërvajtje, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 33 / 8 shtator 

2016, Prishtinë. 
1407

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq.44-53. 
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i detyruar ta ndërmarrë.
1408

 Personi nuk është përgjegjës për kundërvajtje nëse në kohën e 

kryerjes së kundërvajtjes është nën moshën 14 (katërmbëdhjetë) vjet.  

Sanksionet kundërvajtëse janë të gjitha masat e parashikuara me ligj apo dispozita të tjera 

nënligjore, të cilat organet e caktuara shtetërore i shqiptojnë ndaj kryesit të kundërvajtjes, 

me qëllim që ndaj tyre të veprojnë në mënyrë edukative dhe t’i pengojnë nga përsëritja e 

veprimeve të kundërligjshme.  

Ligji për Kundërvajtje i Republikës së Kosovës i parasheh këto lloje të sanksioneve për 

kundërvajtje si: a) qortim; b) gjobë; c) pikë ndëshkuese; d) pushimi i vlefshmërisë së 

lejes së vozitjes; e) ndalimi i drejtimit të automjetit; f) ndalimi i ushtrimit të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës; g) dëbimi i të huajit nga vendi dhe sanksione tjera të 

përcaktuara me ligj.
1409

 

Procedura kundërvajtëse fillon sipas detyrës zyrtare, me kërkesën e organit të autorizuar 

apo të dëmtuarit. Pra, organi i kundërvajtjes e zhvillon procedurën e kundërvajtjes sipas 

detyrës zyrtare, me kërkesën e personit zyrtar të autorizuar ose me kërkesë të organit të 

autorizuar dhe nga i dëmtuari. Organi i autorizuar nënkupton: autoritetin qendror dhe 

lokal, prokurorin e shtetit, inspektorin e autorizuar, ose organin tjetër publik të ngarkuar 

për zbatimin e ligjit, që përshkruan një ose më shumë kundërvajtje. Ndërkaq, pala e 

dëmtuar është personi fizik ose juridik, të drejtat personale ose pronësore të cilit janë 

rrezikuar ose dëmtuar nga kundërvajtja. 

Në Republikën e Kosovës, organet kompetente për të zhvilluar procedurën kundërvajtëse 

dhe për shqiptimin e sanksioneve ndaj kryerësit e kundërvajtjeve janë gjykatat themelore, 

në përputhje me Ligjin për Gjykatat Nr. 03/L-199, si gjykata të shkallës së parë. Por, 

procedurën kundërvajtëse mund ta zhvillojnë edhe autoritetet administrative (organet 

kundërvajtëse
1410

) në qoftë se me ligj të posaçëm është përcaktuar procedura e tillë. 

Mjetet juridike në procedurën kundërvajtëse ndahen në mjete të rregullta juridike dhe në 

mjete të jashtëzakonshme juridike. Në mjetet e rregullta juridike bën pjesë ankesa dhe 

kundërshtimi (prapësimi), ndërsa në mjete të jashtëzakonshme juridike bën pjesë: kërkesa 

për përsëritjen e procedurës kundërvajtëse dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

1.2. Statusi personal 

 

Statusi personal është gjendje apo pozitë juridike të cilën e gëzon një individ, brenda 

një shoqërie dhe shtetit të caktuar. Statusi personal i një personi caktohet nga normat 

juridike, ku përmes të cilave rregullohet: shtetësia, emri personal, vendbanimi dhe 

                                                           
1408

 Shih më gjerësisht: Agur Sokoli, “E drejta procedurale administrative”, Prishtinë, 2014, fq.264-266. 
1409

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq.57-62. 
1410

 Shih neni 55.4 i Ligjit për Kundërvajtje ku i referohet “organit për kundërvajtje” për të cilin saktëson se: 

për disa kundërvajtje të përcaktuara me ligj apo rregullore të Kuvendit të Komunës, procedura e 

kundërvajtjes mund të zhvillohet, dhe sanksionin kundërvajtës mund ta shqiptojë organi i administratës 

shtetërore ose organi i cili kryen autorizime publike të mbikëqyrjes për zbatimin e ligjit, në të cilin janë 

paraparë kundërvajtje. Kundër vendimit përfundimtar për kundërvajtje të nxjerrë nga organi për 

kundërvajtje, garantohet mbrojtje gjyqësore, gjegjësisht, inicimi i konfliktit administrativ, siç edhe është e 

rregulluar me procedurën administrative doganore dhe tatimore. Shih më tepër edhe nenin 64 të Ligjit për 

Kundërvajtje - E drejta në zhvillimin e konfliktit administrativ (mbrojtja gjyqësore). 



Prof. Dr. Mirlinda Batalli 

 368 

vendqëndrimi, procedurat e mbajtjes se regjistrave zyrtarë, llojet dhe procedurat e 

lindjes, martesës dhe vdekjes etj. 

 

1.2.1. Shtetësia 

 

Shtetësia kuptohet si raport i veçantë juridik ose lidhje e veçantë juridike që ekziston 

ndërmjet individëve dhe shtetit.
1411

 

Shtetësia si lidhje apo marrëdhënie juridike e karakterit juridiko-publik, është lidhje e 

përhershme juridike e personit fizik me një shtet të caktuar sovran, lidhje që shprehet 

me një varg të drejtash dhe detyrash në raport me shtetin, sipas së cilës personi fizik në 

pikëpamje formale juridike i gëzon të gjitha të drejtat civile, politike, ekonomike dhe 

sociale, pa marrë parasysh a gjendet në territorin e shtetit të vet apo në territorin e 

shtetit të huaj.
1412

 Institutin e shtetësisë e mbron edhe “Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut” (1948), ku i jep çdo individi, kudo në botë, të drejtën për të pasur 

një lidhje ligjore me një shtet. Kjo deklaratë në nenin 15 përcakton se: “Cilido ka të 

drejtën e një shtetësie. Askujt nuk mund t’i hiqet shtetësia e vet në mënyrë arbitrare ose 

t’i mohohet e drejta të ndryshojë shtetësinë e vet”.
1413

 

Ligji për Shtetësinë i Republikës së Kosovës e bën një përkufizim të shtetësisë, ku 

përcaktohet se “Shtetësia, nënkupton një lidhje të ngushtë juridike midis shtetit të 

Republikës së Kosovës dhe një personi, nga e cila rezultojnë të drejta dhe detyrime të 

ndërsjella”.
1414

 

Republika e Kosovës njeh disa mënyra të fitimit të shtetësisë, siç janë: a) me lindje; b) 

me adoptim; c) me natyralizim; d) në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare; dhe e) në 

bazë të neneve 28 dhe 29 të Ligjit për Shtetësinë e Kosovës. Ndërkaq, sa i përket 

humbjes së shtetësisë në Republikën e Kosovës dallohen disa mënyra si: a) me lirim 

nga shtetësia; b) me privim të shtetësisë dhe; c) në bazë të marrëveshjeve 

ndërkombëtare.
1415

 

 

1.2.2. Emri personal 

 

Procedurat administrative që ndërlidhen me emrin personal në Republikën e Kosovës, 

janë rregulluar më ligj te posaçëm, Ligji për emrin personal, ku që në fillim të këtij ligji 

përcaktohet se “Emri Personal nënkupton emrin dhe mbiemrin e qytetarit të 

Kosovës”.
1416

 Sipas dispozitave të këtij ligji, emri personal i garanton qytetarit 

identitetin, ruajtjen e personalitetit dhe dinjitetit të tij. Emri personal është e drejtë e 
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 B. Pollozhani, E. Dobjani, E. Stavileci, L. Salihu, “E Drejta Administrative - aspekte krahasuese”, 

Shkup, 2010, fq. 148. 
1412

 Asllan Bilalli dhe Hajredin Kuçi, “E Drejta Ndërkombëtare Private - Pjesa e përgjithshme”, Tetovë, 

2008, fq. 162. 
1413

 Neni 15, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948). 
1414

 Neni 2 i Ligjit Nr. 03/ L-034, për Shtetësinë e Kosovës, Gazeta Zyrtare E Republikës Së Kosovës / Nr. 

33 / 2 shtator 2013, Prishtinë. 
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 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq.95-103. 
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 Neni 2 i Ligjit Nr. 02/L-118, për Emrin Personal. 
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qytetarit dhe përdoret për identifikimin dhe dallimin e tij dhe qytetari është i obliguar ta 

përdor emrin personal në komunikimin juridik.  

Fëmija regjistrohet menjëherë posa të lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një 

emër, të drejtën për të fituar një shtetësi dhe brenda mundësive, të drejtën për të njohur 

prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre.
1417

 Qytetari i moshës madhore, mund ta 

ndërrojë emrin personal në bazë të kërkesës së tij. Ndërrimi i emrit personal gjatë 

adoptimit bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Familjen dhe se ndërrimi i 

mbiemrit gjatë lidhjes së martesës bëhet po ashtu, në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi 

Familjen. Ligji për Emrin Personal i Republikës së Kosovës në nenin 18 i referohet 

pengesave për ndërrimin e emrit personal. Në rastet e tilla organet kompetente nuk 

lejojnë ndërrimin e emrit personal.
1418

 

 

1.2.3. Letërnjoftimi  

 

Letërnjoftimi është dokument publik me të cilin shtetasi/qytetari argumenton 

identitetin, shtetësinë, vendbanimin dhe adresën e banimit. Letërnjoftimi mund të 

përdoret edhe si leje e udhëtimit për kalim të kufirit shtetëror, në rastet dhe nën kushtet 

e parapara me kontratën ndërkombëtare.  

Ligji për Letërnjoftim i Republikës së Kosovës
1419

 përcakton se “Letërnjoftimi” 

nënkupton dokumentin zyrtar me të cilin shtetasi i Republikës së Kosovës vërteton 

identitetin e tij personal: shtetësinë, gjininë, datën e lindjes, vendlindjen si dhe adresën 

ku banon. Po ashtu, neni 4 i Ligjit për Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës sqaron 

se “Çdo shtetas i Republikës së Kosovës më i vjetër se 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjeç, 

është i detyruar të pajiset me letërnjoftim”. Kërkesa për tu pajisur më letërnjoftim bëhet 

me formular të veçantë që përmban: emrin dhe mbiemrin; datën e lindjes, vendin e 

lindjes, numrin personal dhe gjininë; vendbanimin; vendqëndrimin; shtetësinë; emrat e 

prindërve, datat e lindjes dhe numrat personalë; datën dhe vendin e paraqitjes së 

kërkesës; emrin dhe mbiemrin si dhe vendbanimin e përfaqësuesit ligjor. 

 

1.2.4. Mbajtja e regjistrave zyrtarë - Librat Amzë 

 

Sipas ligjit që e rregullon gjendjen personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës, 

përcaktohet se gjendja civile është tërësia e të dhënave personale të shtetasve të 

Kosovës, shtetasve të huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim të 

përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, të cilat regjistrohen dhe 

mbahen në Regjistrin e gjendjes civile dhe që vërtetojnë lindjen, statusin familjar, 

vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe çdo ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie. 
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 Neni 7, pika 1, Konventa mbi të drejtat e fëmijës, Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe 

për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/25 të datës 20 nëntor 1989.Hyrë në fuqi 

me 2 shtator 1990. 
1418

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq.106-107. 
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 Neni 2 i Ligji Nr. 03/L-099, për Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës, miratuar nga Kuvendi i 

Kosovës në tetor, 2008. 
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I njëjti ligj i përshkruan edhe të dhënat personale të shtetasve të Republikës së 

Kosovës. Pra, të dhëna personale janë çdo informacion në lidhje me një person fizik të 

identifikuar ose të identifikueshëm (subjekt i të dhënave); person i identifikueshëm 

është personi i cili mund të identifikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në 

veçanti në bazë të një numri të identifikimit ose të një e më shumë faktorëve të veçantë 

për identitetin e tij ose saj fizik, psikologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose 

shoqëror.
1420

 

Referuar legjislacionit të Republikës së Kosovës që e mbulon këtë fushë, përcaktohet 

se, në librat amzë regjistrohen faktet e: lindjes, martesës, vdekjes dhe ndryshimet që 

kanë të bëjnë lidhur me këto fakte të qytetarëve në Kosovë dhe regjistrimi i këtyre 

akteve të ndodhura jashtë vendit.
1421

 Për secilin fakt të gjendjes civile të qytetarëve, 

mbahet libër i veçantë si: Libri amzë i të lindurve, Libri amzë i martesës dhe Libri 

amzë i të vdekurve.  

 

1.3. Organizimi i Administratës Doganore 

 

Duke pasur parasysh rëndësinë që ka Administrata doganore dhe rolin e saj në të hyrat 

shtetërore, pa mëdyshje mund të themi se Administrata doganore në të gjitha vendet 

është organ i administratës shtetërore. Dogana e Kosovës vepron konform standardeve 

të Bashkimit Evropian si organizatë doganore moderne në ngritjen e kapaciteteve 

administrative dhe teknologjike. Ajo ngrit zhvillimin drejt bashkëpunimit 

ndërinstitucional. Funksionet themelore të Doganave të Kosovës janë realizimi i 

politikës përkatëse fiskale, realizimi i politikës së mbrojtjes doganore dhe funksioni i 

sigurisë së vendit.
1422

 Tërë struktura organizative dhe veprimtaria e Administratës 

Doganore në Republikën e Kosovës është e rregulluar me “Kodin Doganor dhe të 

Akcizave të Republikës së Kosovës”, dhe akte të tjera normative. Procedura doganore 

fillon me paraqitjen e deklaratës doganore pranë Doganave të Kosovës. Paraqitja e 

deklaratës doganore paraqet momentin e fillimit të procedurës doganore. “Deklarata 

doganore paraqitet: a) me shkrim ose b) duke përdorur teknikën e përpunimit 

elektronik të të dhënave, kur një gjë e tillë parashikohet me dispozita të veçanta ose c) 

nëpërmjet një deklarimi gojor; ose përmes çdo veprimi tjetër me anë të të cilit personi 

përgjegjës për mallrat shpreh dëshirën e tij, për t’i vendosur ato nën një procedurë 

doganore.
1423

 

 

                                                           
1420

 Neni 2 i Ligjit Nr. 04/L-003, për Gjendjen Civile, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 6/22, 

korrik, 2011, Prishtinë. 
1421

 Neni 2 dhe 3.2 Ligji për Librat Amzë i Republikës së Kosovës, Nr. 2004/46,  
1422

 Shih më gjerësisht: Esat Stavileci, Mirlinda Batalli, Islam Pepaj, “Pjesa e posaçme e drejtës 

administrative”, Prishtinë, 2017, fq.150-165. 
1423

 Shih më gjerësisht zhvillimin e procedurës administrative pran Administratës Doganore të Republikës 

së Kosovës dhe zhvillimin e procedurës ankimore: Kodi Doganor dhe i Akcizave i Republikës së Kosovës, 

Gazeta Zyrtare E Republikës Së Kosovës / Prishtinë: Viti III / Nr. 43 / 11 nëntor 2008. 
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KAPITULLI VIII 

 

Prof. Asoc. Remzije Istrefi (Departamenti Ndërkombëtar) 

TË DREJTAT E NJERIUT ME PERSPEKTIVË PËR BARAZI GJINORE 

DHE MOSDISKRIMINIMI 

 

1. Hyrje 

 

Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë parime themelore të të drejtave të njeriut dhe 

baza e sundimit të ligjit. Njëkohësisht, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë 

themele të ndërtimit dhe funksionimit të sistemit ndërkombëtar dhe synime të çdo 

shteti modern. Këto dy parime garantojnë që të gjithë njerëzit në rrethana të barabarta 

të trajtohen në mënyrë të barabartë, në ligj dhe në praktikë pa diskriminim në asnjë 

bazë ligjore përfshirë këtu mosdiskriminimin bazuar në gjini. Korniza ligjore 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut përmban instrumente ndërkombëtare për të 

luftuar forma të veçanta të diskriminimit, përfshirë diskriminimin ndaj popujve 

indigjenë, migrantëve, pakicave, personave me aftësi të kufizuara, diskriminimit ndaj 

grave, diskriminimit racor dhe fetar, ose diskriminimit të bazuar në orientimin seksual 

dhe identitetin gjinor. Gjithashtu, në përgjithësi, shtetet në kornizën ligjore vendore 

garantojnë të drejtat e njeriut me perspektivë gjinore dhe mosdiskriminim. 

Korniza ligjore dhe institucionale që garanton dhe mbronë të drejtat e njeriut, barazinë 

gjinore dhe mosdiskriminimin, përfshinë kontekstin global, dhe kontekstin vendor. Në 

nivelin global ka disa ngjarje kyqe dhe dokumente thelbësore që përbëjnë bazën për 

sigurimin e barazisë gjinore si dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Këto ngjarje dhe 

dokumente kanë shërbyer si bazë për integrimin e standardeve ndërkombëtare për 

barazi gjinore dhe mosdiskriminim në Kosovë.  

Kosova ka një kornizë të qëndrueshme ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 

barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit. Teëdrejtat e njeriut, barazia gjinore dhe 

mosdiskriminimi janë kategori kushtetuese, të specifikuara më tutje në ligjet për të 

drejtat e njeriut, si dhe ligjet tjera që rregullojnë fusha specifike.Në Kosovë, në masë të 

konsiderueshme, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi është bëreëpjesë e politikave 

zhvillimore dhe vendimmarrjes institucionale në përgjithësi. 

Në vijim do të trajtohen të drejtat e njeriut, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi, 

përfshirë këtu rregullimin ndërkombëtar dhe evropian. Gjithashtu, vëmendje e veçantë 

do ti kushtohet kornizës ligjore dhe institucionale në Kosovë që garanton barazinë 

gjinore dhe siguron mbrojtje nga diskriminimi. 

 

2. Barazia Gjinore dhe mosdiskriminimi 

 

Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë vlera esenciale për zhvillimin demokratik të 

shoqërive dhe të shteteve. Në mënyrë që të arrihet në të vërtetë, barazia në mes të grave 

dhe burrave dhe mosdiskriminimi, nuk kërkohet vetëm njohje ligjore, por duhet që këto 
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parime të aplikohen në mënyrë efektive në të gjitha aspektet e jetës, si në aspektin 

politik, atë ekonomik, social dhe kulturorë.  

Vitet e fundit të drejtat e njeriut, çështjet e gjinore dhe mosdiskriminimi kanë pasur një 

përparim të dukshëm në vendosjen e standardeve dhe në zbatimin e këtyre standardeve 

në praktikë nëpërmjet legjislacionit dhe jurisprudencës ndërkombëtare dhe vendore, si 

dhe në planifikimin dhe zhvillimin institucional.
1424

 Disa mekanizma ndërkombëtarë 

dhe rajonalë të të drejtave të njeriut tani shkojnë përtej vetëm përfshirjes së 'grave' në 

një listë të grupeve 'të cenueshme' dhe kanë filluar të përfshijnë përvojat dhe 

perspektivat e grave në rekomandime, për ndryshimet strukturore të nevojshme, për të 

mundësuar realizimin e plotë dhe pa diskriminim të të drejtave të njeriut nga gratë dhe 

vajzat. 

Përkundër këtij progresi të arritur, ende mbeten shumë sfida. Dhuna ndaj grave 

vazhdon, dhuna në familje duket të jetë në rritje, dhe në mënyrë të vazhdueshme rriten 

tensionet në lidhje me pozitën e grave në krizën ekonomike globale.
1425

 Diskriminimi 

gjinor vazhdon në vendin e punës, në strehim, arsim, në jetën politike, trashëgiminë 

pronësore, kujdesin shëndetësor, qasjen në ushqim dhe në shume fusha të tjera.
1426

 

Qasja në drejtësi për gratë dhe vajzat vazhdon të pengohet, duke përfshirë kufizimet në 

disa vende në lirinë e lëvizjes, uljen/zbehjen e dëshmive të dhëna nga gratë dhe 

mostrajtim efektiv nga policia, prokurorët dhe gjyqtarët.
1427

 Feja, tradita dhe kultura 

ende vazhdojnë të përdoren si një mburojë për shkeljen e të drejtave të grave dhe 

diskriminimin e tyre, pavarësisht nga deklaratat e forta dhe të vazhdueshme të 

miratuara nga përfaqësuesit e shteteve në forume të Kombeve të Bashkuara, se ato nuk 

janë një justifikim i vlefshëm për këto shkelje.
1428

 Gjithashtu, zhvillimi ekonomik dhe 

arsimimi, mbesin faktorët kyq që ndikojnë në avancimin e barazisë gjinore dhe 

mosdiskriminimit.
1429

 

 

a. Barazia gjinore  

 

Gjinia i referohet roleve, sjelljeve, aktiviteteve dhe atributeve të ndërtuara në mënyrë 

shoqërore, që një shoqëri e caktuar e konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë 

                                                           
1424

 Stephanie Farrior, Human Rights Advocacy on Gender Issues: Challenges and Opportunities. Journal of 

Human Rights Practice, Volume 1, Issue 1, 1 March 2009, fq. 83-100.  
1425

 General Assembly, Sixty-first session Item 60 (a) of the preliminary list, Advancement of women: 

advancement of women In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-

General. Raporti është i qasshëm në: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf? OpenElement. 
1426

 Id. 
1427

 IDLO. 2013. Accessing Justice: Models, Strategies and Best Practices on Women’s Empowerment. 

Dokumenti është i qasshëm në:  

http://www.idlo.int/sites/default/files/Womens_Access_to_Justice_Full_Report.pdf.  
1428

 Farrior S.Culture, Religion or Tradition?, 2005. Shkrimi është i qasshme në:  

http://www.wluml.org/english/news/un-docs-cult-trad-sfarrior.pdf.  
1429

 Eastin, J., & Prakash, A. (2013). Economic Development and Gender Equality: Is There a Gender 

Kuznets Curve?. World Politics, 65 (1), 156-186. I qasshëm në:  

https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1023&context=polisci_fac. 

javascript:;
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement
http://www.idlo.int/sites/default/files/Womens_Access_to_Justice_Full_Report.pdf
http://www.wluml.org/english/news/un-docs-cult-trad-sfarrior.pdf
https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=polisci_fac
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(OBSH).
1430

 Përderisa seksi dhe funksionet biologjike janë programuar gjenetikisht, 

rolet gjinore dhe marrëdhëniet shoqërore janë një konstrukt shoqëror - ato ndryshojnë 

në të gjitha kulturat dhe përgjatë kohës dhe kështu janë të përshtatshme për të 

ndryshuar.
1431

 Rolet gjinore janë rolet dhe përgjegjësitë e veçanta sociale dhe 

ekonomike të cilat konsiderohen si të përshtatshme për gratë dhe burrat në një shoqëri 

të caktuar. Rolet dhe karakteristikat gjinore nuk ekzistojnë veç e veç, por janë të 

ndërlidhura me njëra-tjetrën dhe nëpërmjet marrëdhënieve midis grave dhe burrave, 

vajzave dhe djemve.
1432

 

Barazia gjinore nënkupton mosdiskriminimin e njerëzve në bazë të seksit dhe 

mundësitë e barabarta në ndarjen e burimeve, neëpërfitime dhe qasje të barabartë të të 

dy gjinive në shërbime. Me fjalë të tjera, barazia gjinore nënkupton vlerësimin e 

barabartë shoqëror të ndryshimeve gjinore të burrave dhe grave si dhe vlerësimin e 

roleve të ndryshme që burrat dhe gratë kanë në shoqëri.Barazia gjinore është procesi i 

të qenuriti drejt ndaj grave dhe burrave. Për të siguruar drejtësi, shpesh duhet të jenë në 

dispozicion masa për të kompensuar pabarazitë historike dhe sociale që çojnë në 

barazi. Korniza ligjore ndërkombëtare dhe në disa shtete edhe korniza ligjore nacionale 

garanton “diskriminimin pozitiv“ si masë ligjore për përmirësimin e pabarazive gjinore 

si pasojë e kontekstit historik, ekonomik, social dhe kulturorë. 

Ndërgjegjësimi gjinor është kuptimi i gjithmbarshëm se ekzistojnë dallime të 

përcaktuara nga shoqëria midis burrave dhe grave, bazuar në sjelljet e përsëritura, të 

cilat ndikojnë në mundësitë e barabarta për qasje dhe shfrytëzim në burimet dhe të 

mirat sociale. Këtu, një rol të rëndësisë parësore ka sistemi i arsimit, mediet dhe 

shoqëria civile. Ndjeshmëria gjinore është aftësia për të perceptuar dallimet ekzistuese 

gjinore, çështjet dhe barazitë, dhe t'i përfshijë ato në strategji dhe veprime.Te gjitha 

këto koncepte dhe terme, por edhe të tjera përbejnë dhe i kontribuojnë përfshirjes 

gjinore që sot njihet me termin perspektiva gjinore (gender mainstreaming). 

 

b. Integrimi i perspektivës për barazi gjinore  

 

Koncepti “të drejtat e njeriut me perspektivë gjinore” nënkupton respektimin dhe 

implementimin e të drejtave të njeriut, duke marrë parasysh dallimet e bazuara në gjini 

gjatë shqyrtimit të politikave ose proceseve sociale si dhe vendimmarrjes institucionale 

në përgjithësi.
1433

 Në kontekstin e politikave shtetërore, respektimi i të drejtave të 

njeriut me perspektivë gjinore është një strategji për të konsideruar përvojat e grave 

                                                           
1430

 Organizata Botërore e Shëndetësisë: Gjinia Definicioni Online e qasshme në:  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions. 
1431

 Medical Women’s International Association, Training Manual for Gender Mainstreaming in Health 

2002, revised 2013, fq. 10. I qasshëm në: 

https://mwia.net/wp-content/uploads/2013/07/TrainingManualonGenderMainstreaminginHealth.pdf. 
1432

 Id fq. 11. 
1433

 Economic and Social Council, agreed conclusions 1997/2. Report of the Secretary-General 

Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and other Bodies of the United 

Nations System. Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in the United 

Nations system. Raporti është i qasshëm në: http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-

66.htm. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions
https://mwia.net/wp-content/uploads/2013/07/TrainingManualonGenderMainstreaminginHealth.pdf
http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm
http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm
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dhe burrave, si një dimension integral i hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 

politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, në 

mënyrë që gratë dhe burrat të përfitojnë në mënyrë të barabartë.
1434

 

Gjinia i referohet atributeve shoqërore, ekonomike, dhe kulturore dhe mundësive që 

lidhen me të qenurit mashkull apo femër. Në shumicën e shoqërive, të qenurit burrë 

apo grua, nuk është thjesht një çështje e karakteristikave të ndryshme biologjike dhe 

fizike. Burrat dhe gratë përballen me pritje të ndryshme, se si duhet të vishen, të sillen 

ose të punojnë. Marrëdhëniet midis burrave dhe grave, qoftë në familje, në vendin e 

punës ose në sferën publike, reflektojnë gjithashtu kuptimin e aftësive, karakteristikave 

dhe sjelljeve të përshtatshme për gratë dhe burrat.Siç u cek me lartë, gjinia ndryshon 

nga seksi në atë që gjinia është më shumë përkufizimi social dhe kulturor se sa çështje 

biologjike. Atributet dhe karakteristikat gjinore, që përfshijnë, ndër të tjera, rolet që 

luajnë burrat dhe gratë dhe pritjet e vendosura mbi to, ndryshojnë shumë midis 

shoqërive dhe ndryshojnë me kalimin e kohës. Por, fakti që atributet gjinore janë të 

ndërtuara në mënyrë shoqërore, do të thotë se ato gjithashtu janë të përshtatshme për 

t‘u ndryshuar në mënyra që mund ta bëjnë një shoqëri më të drejtë dhe të barabartë.Për 

të siguruar barazi, strategjitë dhe masat shpesh duhet të jenë në dispozicion për të 

kompensuar pabarazitë historike dhe sociale të grave.  

Integrimi i perspektivës gjinore (gender mainstreaming) është strategji për integrimin e 

aspekteve gjinore në analizimin, formulimin dhe monitorimin e politikave, programeve 

dhe projekteve zhvillimore. Qëllimi i integrimit të perspektivës gjinore është 

promovimi i barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave në shoqëri dhe përfshirja e tyre në 

aktivitetet e zhvillimit. Kjo kërkon trajtimin si të gjendjes, ashtu edhe të pozitës së 

grave dhe burrave në shoqëri. Për rrjedhojë, integrimi i perspektivës gjinore synon të 

forcojë legjitimitetin e vlerave të barazisë gjinore, duke adresuar pabarazitë dhe 

boshllëqet e njohura gjinore në fusha të tilla, si ndarja e punës midis burrave dhe grave; 

qasje dhe kontroll mbi burimet; qasje në shërbime, informacione dhe mundësi; 

shpërndarjen e pushtetit dhe vendimmarrjen. Integrimi i perspektivës gjinore, si një 

strategji, nuk përjashton ndërhyrjet që fokusohen vetëm tek gratë apo vetëm tek burrat. 

Në disa raste, analiza gjinore që i paraprin hartimit dhe zhvillimit të programeve 

zbulojnë pabarazi të mëdha që kërkojnë një strategji fillestare të ndërhyrjeve gjinore. 

Megjithatë, ndërhyrjet e tilla gjinore duhet të synojnë të zvogëlojnë pabarazitë gjinore 

të identifikuara, duke u fokusuar në arritjen e barazisë ose eliminimin e pabarazisë si 

objektiv dhe jo fokusimi tek avancimi i pozitës së burrave ose grave si një grup i 

synuar.  

Historikisht dhe në përgjithësi në botë, ekzistojnë modele të qarta të qasjes inferiore të 

grave ndaj burimeve dhe mundësive. Për më tepër, gratë janë sistematikisht të 

nënpërfaqësuara në proceset vendimmarrëse që formojnë shoqëritë e tyre dhe jetën e 

tyre. Ky model i pabarazisë është një pengesë për përparimin e çdo shoqërie, sepse 

kufizon mundësitë e gjysmës së popullsisë së saj. Kur gratë janë të kufizuara për të 
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 Council of Europe Gender Equality Strategy. Achieving gender mainstreaming in all policies and 
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arritur potencialin e tyre të plotë, ky potencial humbet për shoqërinë në tërësi. Për këtë, 

integrimi i perspektivës gjinore në politikat dhe strategjitë shtetërore është thellësisht e 

lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm dhe si e tille është jetike për realizimin e të 

drejtave të njeriut për të gjithë. Objektivi i përgjithshëm i integrimit të perspektivës 

gjinore, është një shoqëri në të cilën gratë dhe burrat gëzojnë të njëjtat mundësi, të 

drejta dhe detyrime në të gjitha sferat e jetës. Barazia ndërmjet burrave dhe grave 

ekziston kur të dyja gjinitë janë në gjendje të ndajnë njëlloj në shpërndarjen e fuqisë 

dhe ndikimit; të kenë mundësi të barabarta për pavarësi financiare përmes punës ose 

përmes krijimit të bizneseve; të gëzojnë qasje të barabartë në arsim dhe mundësi për të 

zhvilluar ambicie personale, interesat dhe talentet; ndajnë përgjegjësinë për shtëpinë 

dhe fëmijët dhe janë krejtësisht të lirë nga detyrimi, frikësimi dhe dhuna me bazë 

gjinore, si në punë ashtu edhe në shtëpi. 

 

c. Mosdiskriminimi 

 

Parimi i mosdiskriminimit garanton “se të drejtat e njeriut ushtrohen pa diskriminim të 

çfarëdo lloji të bazuar në racën, ngjyrën, seksin, gjuhën, besimin fetar, opinionin politik 

apo tjetër, origjinën kombëtare ose shoqërore, pronën, lindjen ose statusin tjetër siç 

janë aftësia e kufizuar, mosha, gjendja martesore dhe familjare, orientimi seksual dhe 

identiteti gjinor, gjendja shëndetësore, vendi i banimit, gjendja ekonomike dhe 

sociale”.
1435

 Një përkufizim i hershëm i mosdiskriminimit gjendet në Nenin 1 (1) të 

Konventës së Organizatës Botërore të Punës (ILO No.111) të vitit 1958, që parasheh që 

diskriminimi përfshin: “Çdo dallim, përjashtim ose preferencë e bërë në bazë të racës, 

ngjyrës, seksit, fesë, opinionit politik, origjinës sociale, e cila ka efektin e anulimit ose 

dëmtimit të barazisë së mundësive ose trajtimit të barabartë në punësim ose 

profesion”.
1436

 Pra, e drejta për trajtim të barabartë kërkon që të gjithë personat të 

trajtohen në mënyrë të barabartë përpara ligjit pa diskriminim. Parimi i barazisë dhe 

mosdiskriminimit garanton që njerëzit në rrethana të barabarta të trajtohen në mënyrë 

të barabartë në ligj dhe në praktikë. Në vitin 1967, Shtetet Anëtare të Kombeve të 

Bashkuara, fillimisht miratuan Deklaratën për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, 

ku thuhet se diskriminimi ndaj grave është në kundërshtim me dinjitetin njerëzor dhe u 

bën thirrje shteteve të “shfuqizojnë ligjet, zakonet, rregulloret dhe praktikat ekzistuese, 

të cilat janë diskriminuese ndaj grave dhe të krijojnë kornize ligjore të përshtatshme për 

mbrojtjen e të drejtave të barabarta të burrave dhe grave”.
1437
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 Preambula e Kartës së Organizatës se Kombeve te Bashkuara. United Nations, Charter of the United 
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Në nenin 1 të Konventës mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 

Grave (CEDAW)
1438

 diskriminimi definohet "...çdo dallim, përjashtim ose kufizim që 

bëhet mbi bazën e gjinisë, e që ka për pasojë ose për qëllim të komprometojë, ose të 

mënjanojë njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga statusi i tyre 

martesor, mbi bazën e barazisësë burrit dhe të gruas, të drejtave dhe të lirive themelore 

të njeriut në fushën politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo fushë 

tjetër. Diskriminimi i tillë përfshin çdo ndryshim në trajtim në bazë të gjinisë, i cili, me 

ose pa dashje, krijon pabarazi për gratë; parandalon shoqërinë në tërësi nga njohja e të 

drejtave të grave, si në sferën private, ashtu edhe në atë publike si dhe ndalon gratë nga 

ushtrimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.
1439

 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (neni 2)
1440

 dhe Konventa për Mbrojtjen e të 

Drejtave të të gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre (neni 

7)
1441

 gjithashtu ndalojnë diskriminimin në bazë të gjinisë. Konventa mbi të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara në (nenin 5) përkufizon diskriminimin
1442

 dhe 

njëkohësisht njeh shumëfishin e diskriminimit që gratë me aftësi të kufizuara i 

                                                                                                                                                    
Discrimination against Women, Twenty-second session Agenda item 53 7 November 1967. Deklarata është 
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Familjeve t ë tyre parasheh se “Shtetet Palë marrin përsipër, në përputhje me instrumentet ndërkombëtare 
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nënshtrohen dhe kërkojnë nga shtetet palë që të marrin "të gjitha masat e duhura për të 

siguruar zhvillimin e plotë, avancimin dhe fuqizimin e grave në gëzimin e të drejtave të 

tyre njerëzore.
1443

 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj) në nenin 14 i përcakton se: 

“Gëzimi i të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Konventë, do të sigurohet pa 

diskriminim, për çdo lloj arsyeje si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimi politik apo 

të tjera, origjina kombëtare apo sociale, të shoqëruarit me statusin e pakicës 

kombëtare, pronës, lindjes, apo ndonjë status tjetër”.
1444

 

Mbrojtja nga diskriminimi sipas nenit 14, u plotësua me nenin 1 të Protokollit 12 të 

KEDNj-së.
1445

 Protokolli Nr.12 e zgjeron tutje zbatimin e nenit 14, duke parashikuar 

një zbatim krejtësisht të pavarur të parimit të mosdiskriminimit “për çdo të drejtë të 

përcaktuar me ligj”. Ky protokoll veçanërisht zgjeron mbrojtjen nga mosdiskriminimi 

duke përfshirë detyrimin negativ të palëve kontraktuese si edhe një detyrimin pozitiv 

për të marrë masa për mbrojtje nga diskriminimi, edhe kur diskriminimi ndodh midis 

palëve private. Protokolli Nr.12 i KEDNj -së përcakton se: “Gëzimi i një të drejte të 

parashikuar me ligj do të sigurohet pa diskriminim për asnjë shkak të tillë si, seksi, 

raca, ngjyra, feja, mendimi politik apo ndonjë mendim tjetër, origjina kombëtare apo 

shoqërore, lidhja me një pakicë kombëtare, pronë, lindje apo ndonjë status 

tjetër.Askush nuk duhet të diskriminohet nga ndonjë autoritet publik për shkaqe të tilla 

si ato që përmenden në paragrafin 1.” 

Këtu vlen te përmendet se gjithashtu Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të 

Popujve e miratuar në vitin 1981 nga Organizata e Unitetit Afrikan
1446

 në nenin 2 

ndalon diskriminim për çdo arsye, duke përfshirë seksin, në gëzimin e të drejtave të 

garantuara me Kartën.
1447

 Neni 18 i Kartës specifikon detyrimin e shteteve afrikane 

"për të siguruar eliminimin e çdo diskriminimi ndaj grave dhe gjithashtu të sigurojë 

mbrojtjen e të drejtave të gruas dhe fëmijës, siç përcaktohet në deklaratat dhe konventat 

ndërkombëtare".
1448

 Protokolli i Kartës përtë Drejtat e Njeriut, dhe të drejtat e Grave në 

Afrikë, i njohur si Protokolli Maput, u miratua në vitin 2003, garanton të drejta 

gjithëpërfshirëse për gratë, përfshirë të drejtën për të marrë pjesë në procesin politik, 

për barazinë sociale dhe politike me burrat, për të përmirësuar autonominë në vendimet 

e tyre për shëndetin riprodhues dhe për t'i dhënë fund gjymtimit gjenital të femrave.
1449

 

Gjithashtu, Konventa e Organizatës Amerikane për të Drejtat e Njeriut, e miratuar në 

                                                           
1443

 Id., Neni 6 i Konvent ë s për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Protokolli Opsional. 
1444

 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5. Konventa gjendet në:  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
1445

 Council of Europe, Additional Protocol No. 12 Protokolli është i qasshëm në:  

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf 
1446

 AFRICAN (BANJUL) CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS (Adopted 27 June 1981, 

OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986). Karta Afrikane 

është e qasshme në: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf. 
1447

 Id., Neni 2. 
1448

 Id., Neni 18. 
1449

 African Union, Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women 

in Africa, 11 July 2003.Protkoli është i qasshëm në:  

http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf


Prof. Asoc. Remzije Istrefi 

 380 

vitin 1969 nga Organizata e Shteteve Amerikane (OSHA) parasheh dispozitat për 

mosdiskriminimin në kapitullin I, neni 1 (l).
1450

 Për më tepër, në vitin 1994, OSHA-ja 

miratoi Konventën Ndër-Amerikane për Parandalimin, Ndëshkimin dhe Zhdukjen e 

Dhunës ndaj Grave (Konventa Belém do Pará), e cila në mënyrë eksplicite, në nenin 6 

ndalon diskriminimin përfshire të drejtën për tu vlerësuar pa kurrfarë diskriminimi dhe 

stereotipi kulturor, inferioritetit dhe nënshtrimit.
1451

 

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se jo çdo dallim ose ndryshim në trajtim 

do të përbëjë diskriminim. Në përgjithësi, standardet ndërkombëtare për të drejtat e 

njeriut parashohin se parimi i mosdiskriminimit shkelet nëse: a) rastet e barabarta 

trajtohen në mënyrë të ndryshme; b) dallimi në trajtim nuk ka një justifikim objektiv 

dhe të arsyeshëm; ose c) nëse nuk ka proporcionalitet ndërmjet qëllimit të kërkuar dhe 

mjeteve të përdorura. Këto kërkesa janë përcaktuar shprehimisht nga organet 

ndërkombëtare të mbikëqyrjes të të drejtave të njeriut, duke përfshirë Gjykatën 

Evropiane në rastin Marckx kundër Belgjikës,
1452

 Gjykatën Ndër-Amerikane Opinioni 

Këshillëdhënës, kapitulli 4, paragrafët 52- 57,
1453

 dhe Komitetit për të Drejtat e Njeriut 

Komenti i përgjithshëm 18, paragrafi 13.
1454

 

 

3. Korniza ndërkombëtare për barazi gjinore dhe mosdiskriminim 

 

a. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi në kuadër të Organizatës së Kombeve të 

Bashkuara 

 

Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë parimet kryesore të të drejtave të njeriut dhe 

vlerat themelore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB). Karta e OKB-së 

garanton "të drejta të barabarta të burrave dhe grave"
1455

 si dhe deklaron se mbrojtja 

dhe promovimi i barazisë dhe të drejtave të grave, është përgjegjësi e të gjitha 

shteteve.Për më tepër, neni 1 i Kartës së OKB-së përcakton se një nga qëllimet e 

Kombeve të Bashkuara është promovimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive 

themelore "pa dallim race, gjinie, gjuhe ose feje."
1456

 Ky ndalim i diskriminimit në 
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Costa Rica, 22 November 1969. Konventa Amerikane eshtë e qasshme në:  

https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm. 
1451

 Organization of American states, Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and 

Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará) online e qasshme në: 

http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf. 
1452

 Marckx v. Belgium, Application no. 6833/74, Council of Europe: European Court of Human Rights, 13 

June 1979. 
1453

 Inter-American Court of Human Rrights Advisory Opinion oc-4/84 of January 19, 1984 Proposed 

Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa Rica requested by the government 

of Costa Rica.Online e qasshme në: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_ing.pdf.  
1454

 Human Rights Committee, General Comment 18, Non-discrimination (Thirty-seventh session, 1989), 

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty 

Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994). Online i qasshëm në:  
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bazë të gjinisë përsëritet në nenin 13 (mandati i Asamblesë së Përgjithshme),
1457

 dhe 

nenin 55 (promovimi i të drejtat universale të njeriut).
1458

 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948)
1459

 është shprehja e parë e së 

drejtës për të gëzuar të drejtat e njeriut në nivel global dhe vazhdim i Kartës së 

Kombeve të Bashkuara, e cila, në periudhën menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, 

synonte të “rikonfirmonte besimin tek të drejtat themelore të njeriut, tek dinjiteti dhe 

vlera e personit njerëzor, tek të drejtat e barabarta të grave dhe të burrave dhe të 

kombeve të mëdha e të vogla”.
1460

 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 

(DUDNJ) nxit vendet anëtare të promovojnë një numër të drejtash njerëzore, civile, 

ekonomike dhe shoqërore, duke konfirmuar se këto të drejta janë pjesë e “themeleve të 

lirisë, drejtësisë, dhe të paqes në botë”.
1461

 Është shumë e rëndësishme të ceket se 

DUDNJ përkufizon kuptimin e lirive themelore dhe të drejtave të njeriut, duke 

vendosur kështu bazat e mbrojtjes nga diskriminimi dhe barazinë gjinore. Neni 2 i 

DUDNJ-së thotë se secili njeri ka të drejtë për të gjitha të drejtat dhe liritë "pa dallim të 

çfarëdo lloji, si raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik apo tjetër, origjina 

sociale, prona, lindja apo status tjetër".
1462

 

Në mënyrë të ngjashme, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike 

(ICCPR)
1463

 dhe Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 

Kulturore (ICESCR)
1464

 u kërkojnë shteteve përkatëse, të garantojnë gëzimin e të gjitha 

të drejtave pa diskriminim të çfarëdo lloji. Të dyja gjithashtu kanë dispozita specifike 

për "të drejtën e barabartë" të burrave dhe grave në gëzimin e të gjitha të drejtave. Siç u 

cek me lartë barazia dhe mosdiskriminimi garantohet me Konventën për Eliminimin e 

të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) në nenet 11 dhe 14,
1465

 me 

Konventën Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor 

(CERD) në nenin 5
1466

 si dhe me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara (CRPD) në nenin 28.
1467
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Në vitin 1993, Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Dhunës Kundër 

Grave, përmendi çështjen shumë të rëndësishme të përparimit të grave, duke njohur 

faktin që “dhuna kundër grave është një manifestim i marrëdhënieve historikisht të 

pabarabarta midis burrave dhe grave, që kanë çuar në dominimin dhe diskriminimin e 

grave dhe në pengimin e përparimit të plotë të grave, dhe se dhuna kundër grave është 

një na mekanizmat shoqërorë kyqe me anë të së cilës grave u është imponuar një pozitë 

më e ulët krahasuar me burrat”.
1468

 Më vonë, në vitin 1995, Platforma për Veprim e 

Pekinit, identifikoi qartë 12 fusha që përbëjnë shqetësim, që nga varfëria e grave, tek 

pabarazitë, dhe tek dhuna, duke specifikuar gjithashtu shqetësimin për “stereotipet ndaj 

grave dhe pabarazisë që ka penguar qasjen dhe pjesëmarrjen e grave në të gjitha 

sistemet e komunikimit”.
1469

 Platforma për Veprim u kërkonte qeverive, bashkësisë 

ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe sektorit privat të ndërmerrnin veprime strategjike 

në të dymbëdhjetë fushat që përbënin shqetësim, duke thënë se “përparimi i grave dhe 

arritja e barazisë midis grave dhe burrave është një çështje e të drejtave të njeriut dhe 

një kusht për drejtësi shoqërore, dhe nuk duhet parë e shkëputur, vetëm si çështje e 

grave”.
1470

 

Një vetëdije e shtuar për çështjet gjinore tashmë është e dukshme edhe në raportet e 

Procedurave Speciale, dhe organeve të traktateve të të drejtave të njeriut.
1471

 Një 

shembull i hershëm është Rekomandimi i Përgjithshëm mbi 'Dimensionet e lidhura me 

diskriminimin racial'.
1472

 Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Racor (CERD), ka 

analizuar në këtë rekomandim ndërlidhjen e racës dhe diskriminimit gjinor, duke 

theksuar në mënyrë eksplicite se diskriminimi racor nuk ka gjithmonë ndikim të njëjtë 

ndaj grave dhe burrave. Në rekomandim vihet në dukje se gratë mund të përjetojnë 

pasoja që meshkujt nuk i bëjnë, siç është shtatzënia nga përdhunimet me motive racore 

dhe duke vënë në dukje se paragjykimet gjinore në sistemin ligjor dhe në jetën private 

mund të pengojnë qasjen e grave në mjetet juridike për diskriminim racor.
1473

 

Përvojat e grave me diskriminim të shumëfishtë njihet edhe nga Komiteti për të Drejtat 

Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (CESCR). Në komentin e saj të përgjithshëm mbi të 

drejtën e barabartë të burrave dhe grave, për të gëzuar të gjitha të drejtat ekonomike, 
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sociale dhe kulturore.
1474

 Komiteti vë në dukje faktorët që ndikojnë negativisht në të 

drejtën e barabartë të burrave dhe grave për të gëzuar të drejtat ekonomike, sociale dhe 

kulturore, duke përfshirë të drejtën për banim adekuat, ushqimin adekuat, arsimin, 

standardin më të lartë të arritshëm të shëndetit dhe të ujit. Komiteti paraqet një kornizë 

për barazinë formale dhe barazinë substanciale, duke theksuar se ligjet që kanë të bëjnë 

me barazinë gjinore "mund të mos arrijnë të trajtojnë apo të vazhdojnë pabarazinë mes 

burrave dhe grave, sepse nuk marrin parasysh pabarazitë ekzistuese ekonomike, sociale 

dhe kulturore, veçanërisht ato të përjetuara nga gratë.'Zbatimi i Paktit "kërkon trajtimin 

e paragjykimeve shoqërore dhe kulturore në baza gjinore, duke siguruar barazi në 

shpërndarjen e burimeve dhe duke promovuar ndarjen e përgjegjësive në familje, në 

komunitet dhe në jetën publike".
1475

 Gjithashtu, zbatimi i së drejtës në shëndetësi, 

përfshin "trajtimin e mënyrave në të cilat rolet gjinore ndikojnë në qasjen ndaj 

faktorëve përcaktues të shëndetit, siç është uji dhe ushqimi; heqja e kufizimeve ligjore 

për dispozitat e shëndetit riprodhues; ndalimi i gjymtimit gjenital femëror; dhe ofrimin 

e trajnimit adekuat për punonjësit e kujdesit shëndetësor për t'u marrë me çështjet e 

shëndetit të grave".
1476

 

Shkeljet e të drejtave të bazuara në gjini janë adresuar edhe në Komentin e 

Përgjithshëm nr. 2 (2008) të Komitetit kundër Torturës mbi zbatimin e nenit 2 të 

Konventës kundër Torturës.
1477

 Komenti vëren se "burrat dhe gratë, djemtë dhe vajzat 

mund të jenë subjekt i shkeljeve të Konventës në bazë të moskonformitetit të tyre 

aktual ose të perceptuar me rolet gjinore të përcaktuara nga shoqëria" dhe tregon se 

Shtetet Palë duhet të "identifikojnë këto situata dhe masat e marra për të ndëshkuar dhe 

parandaluar ato në raportet e tyre".
1478

 Përdhunimi, dhuna në familje, gjymtimi gjenital 

i femrave dhe trafikimi - si dhe përgjegjësia e shtetit për të parandaluar dhe mbrojtur 

viktimat nga këto dhe dhuna e bazuar në gjini nga aktorët joshtetërorë - përfshihen 

ekskluzivisht në këtë koment të përgjithshëm. Në lidhje me ndikimin e mosveprimit të 
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shtetit në sjelljen e aktorëve joshtetërorë, Komiteti deklaron që "indiferenca e shtetit 

ose mosveprimi i shtetit, në lidhje me këto akte" ofron një formë inkurajimi dhe/ose leje 

de facto "dhe" lehtëson dhe mundëson që aktorët joshtetërorë të kryejnë veprime të 

papërshtatshme e që janë në kundërshtim me Konventën dhe me mosndëshkimin'.
1479

 

Gjithsesi, komentet e përgjithshme paraqesin një udhërrëfyes për politikbërësit të cilët 

mund të përdorin këto komente të përgjithshme, për të udhëhequr punën e tyre në 

reformën legjislative dhe administrative dhe hartimin e politikave qeveritare, në 

përpjekjet për të eliminuar pabarazinë gjinore dhe diskriminimin. Gjithashtu, komentet 

janë të dobishme për avokuesit e të drejtave të njeriut në organizatat joqeveritare në 

ndërveprimet me qeveritë lidhur me implementimin e detyrimeve institucionale, për 

respektimin e të drejtave të njeriut, barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit 

Përveç dokumenteve të diskutuara më lartë, strategjia e OKB-së për Barazinë Gjinore 

dhe mosdiskriminimin mbështetet edhe në një seri kornizash udhëzuese që përfshijnë:  

 Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit; 

 Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Paqen dhe 

Sigurinë e Grave 1325 dhe Rezolutat e Mëvonshme 1820, 1888 dhe 1889; 

 Politika e OKB-së për Sistemin e Barazisë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave 

(2006); 

 Strategjia Globale e Barazisë Gjinore 2014-2017; 

 Agjenda e Tetë-Pikave për Fuqizimin e Grave dhe Barazinë Gjinore; 

 Parandalimi dhe Shërimi i Krizave (8PA); 

 Pjesëmarrja e Grave në Ndërtimin e paqes dhe Ndjekja e Planit të Veprimit të 

OKB-së për 7 pika; 

 Raporti i Progresit i Sekretarit të Përgjithshëm mbi Pjesëmarrjen e Grave në 

ndërtimin e Paqes (A / 65/354-S / 2010/466). 

 

b. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi në kuadër të Unionit Evropian  

 

Ndonëse Traktatet fillestare të Komuniteteve Evropiane nuk përmbanin ndonjë 

referencë për të drejtat e njeriut ose mbrojtjen e tyre, në ditët e sotme, të drejtat e 

njeriut, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë vlerat themelore të UnionitEvropian 

(UE).
1480

 Traktatet e UE-së, Karta e të Drejtave Themelore dhe legjislacioni dytësor i 

UE-së i referohen barazisë midis grave dhe burrave dhe mosdiskriminimit si vlera të 

përbashkëta nga Shtetet Anëtare dhe listojnë promovimin e barazisë midis grave dhe 

burrave dhe luftimin e diskriminimit midis detyrave të UE-së. Për më tepër, eliminimi i 

pabarazive dhe promovimi i barazisë midis grave dhe burrave dhe luftimi i 

diskriminimit në bazë të gjinisë, origjinës racore ose etnike, fesë ose besimit, aftësisë 
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https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/gender-citizenship-europe/european-union-gender-equality-

policies-1957.  
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së kufizuar, moshës ose orientimit seksual, janë detyrimet kryesore që duhet të 

respektohen në të gjitha aktivitetet e UE-së.  

UE-ja është e përkushtuar jo vetëm për avancimin e barazisë gjinore dhe 

mosdiskriminimin, por edhe për promovimin e barazisë gjinore brenda shteteve anëtare 

dhe anembanë botës.
1481

 Për këtë arsye, UE-ja është e angazhuar në mënyrë aktive me 

vendet partnere në forumet multilaterale, për të promovuar në mënyrë të vazhdueshme 

barazinë gjinore, sidomos në seancat vjetore të Komisionit për Statusin e Grave dhe 

seancat tremujore të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Për më 

tepër, UE-ja vendos barazinë gjinore në qendër të agjendës së saj prioritare në 

bashkëpunimin me OKB-në dhe partnerë të tjerë shumëpalëshe, si OSBE, KiE, G7, 

G20, NATO, OSHA, ASEAN dhe OIC. UE-ja mbështet zbatimin e plotë dhe efektiv të 

Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) 

dhe Deklaratën e Pekinit dhe Platformën për Veprim, si dhe Programin e Veprimit të 

Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICDP) dhe rezultatet e 

konferencave të këtyre platformave.
1482

 Si donatori më i madh në botë, UE-ja ka një rol 

vendimtar për fuqizimin e grave dhe vajzave dhe në promovimin e barazisë gjinore.
1483

 

Barazia gjinore, të drejtat e njeriut dhe fuqizimi i grave dhe vajzave janë parakushte 

thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të barabartë dhe gjithëpërfshirës, si dhe 

përbëjnë në vetvete vlera të rëndësishme dhe objektiva.
1484

 Aktualisht, UE-ja është e 

përfshirë në diskutimet globale për një agjendë të re të zhvillimit botëror, për të arritur 

barazinë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe vajzave dhe eliminimi e formave 

diskriminuese që afektojnë gratë dhe vajzat.
1485

 

Në kuadër te UE-së ekzistojnë tre burime kryesore ligjore të barazisë gjinore dhe 

mosdiskriminimit: traditat kushtetuese të Shteteve Anëtare, Ligjet e UE-së; dhe 

dokumentet evropiane për të drejtat e njeriut, veçanërisht Konventa Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe Karta Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Padyshim, praktika 

gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut mbeten udhërrëfyesit kryesorë për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave tëe 

njeriut, në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim në gjithë hapësirën evropiane.  

Implementimi dhe avancimi i barazisë gjinore dhe mosdiskriminimi në kuadër të UE-së 

është një ndërlidhje dhe ndërveprim i tri burimeve ligjore, përfshirë këtu edhe 

                                                           
1481

 The European Commission and EEAS Joint Staff Working Document on Gender Equality and 

Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 

20l6-2020 (Gender Action Plan II, GAPII) përshkruan në detaje fushat e veprimeve aktuale dhe të 

ardhshme. Ajo promovon konsistencën e politikave me politikat e brendshme të BE-së, në përputhje të plotë 

me EU Human Rights Action Plan.  
1482

 European Commision, 2018 Report on equality between women and men in the EU, 2018. Raporti është 

i qasshëm në: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1. 
1483

 Shih objektivin strategjik 3.5. Promoting gender equality and women’s rights across the world ne 

Strategic engagement for gender equality 2016-2019, fq. 14. Dokumenti është i qasshëm në:  

https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/strategicengagement_for_gender_equality_en.pdf. 
1484

 Po aty, Hyrje (Introduction) fq.4.  
1485

 European Commission, 2018 Report on equality between women and men in the EU, 2018 fq. 42-48. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
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praktiken gjyqësore të gjykatave evropiane, por edhe të gjykatave nacionale të shteteve 

anëtare të UE-së. 

 

b.1. Traditat kushtetuese të Shteteve Anëtare  

 

Të gjitha shtetet anëtare të BE-së kanë një ose më shumë dispozita kushtetuese lidhur 

me barazinë dhe/ose mosdiskriminimin.
1486

 Njëkohësisht shtetet anëtare përpos që janë 

të obliguara të implementojnë dispozitat e tyre kushtetuese, që garantojnë barazinë dhe 

mosdiskriminimin, gjyqtarëve edhe prokurorëve iu kërkohet të zbatojnë mbrojtjen e 

parashikuar nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore 

të Njeriut (KEDNJ), Kartës Evropiane për të drejtat e Njeriut, dokumenteve të tjera në 

nivel evropian, si dhe direktivat e Bashkimit Evropian (BE) për mbrojtjen nga 

diskriminimi, pavarësisht nëse palët në proces e kërkojnë ose jo. Kjo është rrjedhojë e 

parimeve ligjore në fuqi, evidente në secilin sistem respektiv, bazuar në efektin e 

drejtpërdrejtë të legjislacionit të UE-së në 28 Shtetet Anëtare si dhe zbatueshmëria e 

drejtpërdrejtë e KEDNJ-së në Shtetet Anëtare.  

 

b.2. Ligjet e UE-së  

 

Parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit, fillimisht ishte përmendur në Traktatin e 

Romës, të vitit 1957, duke përfshirë parimin e pagës së barabartë, për punë të 

barabartë, në nenin 119, pastaj ky nen ishte integruar dhe zgjeruar tutje në nenin 141 te 

Traktati Themelues i Komunitetit Evropian (KE), e së fundi i përfshire në nenin 157 të 

Marrëveshjes për Funksionimin e Unionit Evropian (TFUE).
1487

 Qëllimi i këtij parimi 

në atë kohë ishte të parandalonte Shtetet Anëtare në përfitimin e avantazheve 

konkurruese mbi njëri-tjetrin, me anë të ofrimit të pagave më të ulëta ose kushteve më 

pak të favorshme të punës për gratë. Me pas, në vitin 1976, Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë (GJED), duke vendosur në çështjen Defrenne,. e zgjeroi interpretimin nenit 

119, duke thëne se mbrojtja që garantohet nën këtë nen, kishte jo vetëm një qëllim 

ekonomik, por edhe social.
1488

 Konsiderohet se ky vendim i hapi rrugën të drejtës 

moderne evropiane për barazi gjinore.
1489

 

                                                           
1486

 Të tre përjashtimet janë Danimarka, Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar. Shih Christopher McCrudden 

and Sacha Prechal, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER 

EQUALITY: The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach. European 

Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.2, 2009. 

F 11. 
1487

 Shih Nenin 157 THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION. Online e 

qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 12012E/TXT&from=EN. 
1488

 Case 43/75, Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne SABENA, [1976] 

ECR 45. 
1489

 European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 

Unit EMPL/G/2 Multiple Discrimination in EU Law Opportunities for legal responses to intersectional 

gender discrimination? EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER 

EQUALITY Susanne Burri and Dagmar Schiek.Online i qasshëm në: file:///C:/Users/IBCM-

AC002/Downloads/MultipleDiscriminationFINAL7September2009.pdf. 
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Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Amsterdamit, në vitin 1999, promovimi i barazisë 

midis burrave dhe grave u bë një nga detyrat thelbësore të Komunitetit Evropian (neni 

2 i Marrëveshjes për KE).
1490

 Që nga viti 1999, UE-ja ka pasur kompetencë më të gjerë 

për të ndërmarrë veprime të mëtejshme, për të luftuar diskriminimin në bazë të gjinisë 

(neni 13 (1) KE, tani neni 19 (1) TFUE). Ky nen siguroi bazën ligjore për Direktivën 

mbi parimin e trajtimit të barabartë midis burrave dhe grave, në qasjen dhe furnizimin 

me mallra dhe shërbime (Direktivën 2004/113 / KE).
1491

 

Gjatë viteve 1990 u realizua një lobim i konsiderueshëm nga grupet e interesit publik, 

të cilët kërkonin që ndalimi i diskriminimit të shtrihej në të drejtën e UE-së, e të 

përfshinte fusha të tilla si raca, përkatësia etnike, si dhe orientimi seksual, besimi fetar, 

mosha dhe aftësia e kufizuar. Si rezultat i këtij lobimi, në vitin 2000 u miratuan dy 

direktiva: Direktiva për Barazinë në Punësim (2000/78 / EC) dhe Direktiva e Barazisë 

Racore (2000/43/EC). Direktiva për Barazinë në Punësim (2000/78 / EC) ndalonte 

diskriminimin për shkak të orientimit seksual, besimit fetar, moshës dhe aftësisë së 

kufizuar në fushën e punësimit.
1492

 Kjo direktivë gjithashtu parasheh edhe 

mosdiskriminimin në sistemin e ndihmës sociale dhe sigurimeve shoqërore, si dhe 

mallrat dhe shërbimet.
1493

 Direktiva e Barazisë së Punësimit (2000/78 / EC), edhe pse 

kufizohet në fushën e punësimit dhe profesionit, ajo gjithashtu mbulon bazat e besimit, 

aftësisë së kufizuar, moshës dhe orientimit seksual.Direktiva e Barazisë Racore 

(2000/43 / EC) ndalon diskriminimin në bazë të origjinës racore ose etnike në një gamë 

të gjerë fushash, duke përfshirë punësimin, mbrojtjen sociale dhe avantazhet sociale, 

arsimin, mallrat dhe shërbimet në dispozicion të publikut, duke përfshirë strehimin.
1494

 

Me miratimin e Direktivës së Barazisë në Punësim (2000/78/EC) dhe Direktivës për 

Barazi Racore (2000/43/EC) filloi një lëvizje në të gjitha shtetet anëtare të UE-së dhe 

më gjerë, drejt miratimit të legjislacioneve kombëtare të mosdiskriminimit që 

integronin dispozitat e këtyredirektivave. Në shumë Shtete Anëtare, kjo lëvizje 

nënkuptonte ndryshime të legjislacionit ekzistues ose miratimit të ligjeve dhe 

rregulloreve të reja, për të rregulluar në mënyrë specifike ndalimin e diskriminimit, në 

përputhje me kërkesat e direktivave.  

Në vitin 2004, Direktiva e Trajtimit të Barabartë Gjinor në lidhje me qasjen dhe 

ofrimin e Mallrave dhe Shërbimeve (2004/113/EC) e shtriu fushëveprimin e 

diskriminimit bazuar në gjini edhe në fushën e mallrave dhe shërbimeve.
1495

 E 
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 European Union: Council of the European Union, Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on 

European Union, The Treaties Establishing the European Communities and Related Acts, 10 November 

1997.  
1491

 Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment 

between men and women in the access to and supply of goods and services. Direktiva është e qasshme në: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32004L0113&from=EN. 
1492

 The Employment Equality Directive (2000/78/EC). Direktiva është e qasshme në:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536346/EPRS_STU (2016) 536346_EN.pdf. 
1493

 Id., Neni 6. 
1494

 The Racial Equality Directive (2000/43/EC). Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A32000L0043. 
1495

 Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment 

between men and women in the access to and supply of goods and services. Direktiva është e qasshme në 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32004L0113&from=EN. 
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ashtuquajtura Direktiva e Rifillimit (2006/54 / EC) mbi mundësitë e barabarta dhe 

trajtimin e barabartë të grave dhe burrave në punësim dhe profesion, ka sjellë së bashku 

disa direktiva të vjetra.
1496

 Kjo direktivë kërkon zbatimin e ndalimit të diskriminimit të 

drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, ngacmimeve seksuale në paga, (qasje) në punësim dhe 

në skemat e sigurimeve shoqërore profesionale.Ndalimi i diskriminimit të 

drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në baza gjinore zbatohet edhe për skemat e sigurimeve 

shoqërore (Direktiva 79/7 / EEC)
1497

 dhe për vetëpunësimin (Direktiva 2010/41 / 

EC).
1498

 Vlen te theksohet se disa direktiva të UE-së zbatohen vetëm për grupe të 

caktuara, të tilla si Direktiva e Shtatzënisë (Direktiva 92/85 / EEC),
1499

 Direktiva për 

Pushimet e Prindërve (Direktiva 2010/18 / EC),
1500

 dhe Direktiva e Punës me Kohë të 

Pjesshme (gjysmë orari) (Direktiva 97/81 / EC).
1501

 Pjesa më e madhe e punëtorëve me 

gjysmë orari në UE janë gra dhe kërkesa për trajtim të barabarte të punëtoreve me 

gjysmë orari është tejet relevante.  

Në vitin 2009, Traktati i Lisbonës ka konfirmuar edhe një herë rëndësinë e barazisë 

gjinore në UE. Barazia midis burrave dhe grave përfshihet në mesin e vlerave të 

përbashkëta mbi të cilat është themeluar UE (neni 2 TUE-se), që do të thotë, se ajo do 

të përdoret si njësi matëse për të përcaktuar nëse një shtet evropian mund të jetë 

kandidat për anëtarësim. Promovimi i barazisë midis burrave dhe grave, është e listuar 

edhe ndërmjet detyrave të UE-së (neni 3 (3) TUE), së bashku me detyrimin për të 

eliminuar pabarazitë. Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës në vitin 2009, është 

avancuar tutje përfshirja e diskriminimit në bazë të gjinisë, origjinës racore dhe etnike, 

fesë ose besimit, aftësisë së kufizuar, moshës dhe orientimit seksual, në të gjitha 

politikat dhe aktivitetet e UE-së. Për më tepër, me hyrjen në fuqi të Traktatit të 

Lisbonës, Karta e të Drejtave Themelore të Unionit Evropian, është bërë dokument 
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 Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the 

implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of 

employment and occupation (recast). Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32006L0054&from=EN. 
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 Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle 

of equal treatment for men and women in matters of social security. Direktiva është e qasshme në: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 31979L0007&from=EN.. 
1498

 Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the application 

of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed 

capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC. Direktiva është e qasshme në: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32010L0041&from=EN. 
1499

 Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage 

improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given 

birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 

89/391/EEC). Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? 

uri=CELEX: 31992L0085&from=EN.  
1500

 Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on 

parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 

96/34/EC (Text with EEA relevance). Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32010L0018&from=EN. 
1501

 Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time 

work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC - Annex: Framework agreement on part-time work. 

Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 

31997L0081&from=EN. 
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detyrues i të drejtave themelore në UE. Karta etë Drejtave Themelore të UE-së ndalon 

diskriminimin mbi çfarëdo bazë, duke përfshirë edhe seksin, neni 21 e njeh të drejtën e 

barazisë gjinore në të gjitha fushat, ndërsa domosdoshmërinë për ndërmarrjen e 

veprimeve pozitive për promovimi e saj parashihet në nenin 23.
1502

 

Për të siguruar pajtueshmëri të plotë me ligjet e UE-së, Shtetet Anëtare duhet të 

harmonizojnë legjislacionin e tyre kombëtar me të gjitha kërkesat e direktivave. Në 

mënyrë të ngjashme, vendet kandidate, kur anëtarësohen në UE, janë të kushtëzuara 

për të përmbushur acquis në lidhje me barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin. Nëse 

një Shtet Anëtar nuk arrin të integrojë në mënyrë të drejtë dhe të plotë direktivat, 

Komisioni Evropian mund të fillojë procedurat e shkeljeve ose si përgjigje ndaj një 

ankese ose me nismën e saj. Këto procedura, i kanë shtyrë Shtetet Anëtare drejt 

përafrimit të legjislacionit të tyre me direktivat. 

Përveç akteve te diskutuara më lartë, legjislacioni i UE-së, që garanton barazinë gjinore 

dhe mosdiskriminimin në fusha të ndryshme përfshin edhe:  

 Direktivën (2011/36 / EC) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, të datës 5 

prill 2011, për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe 

mbrojtjen e viktimave të tij, si dhe zëvendësimin e Vendimit Kornizë të 

Këshillit 2002/629 / JHA;
1503

 

 Direktivën (2011/99 / EC) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, të datës 13 

dhjetor 2011, për krijimin e Urdhrit të Mbrojtjes Evropiane;
1504

 

 Direktivën (2012/29 / EC) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, të datës 25 

tetor 2012, që përcakton standardet minimale për të drejtat, mbështetjen dhe 

mbrojtjen e viktimave të krimit dhe zëvendëson Vendimin Kornize të Këshillit 

(2001/220 / JHA).
1505

 

                                                           
1502

 CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C 364/01). Karta 

është e qasshme në: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. 
1503

 Kjo direktivë parashikon përafrimin e sanksioneve për trafikimin e qenieve njerëzore, në të gjitha 

Shtetet Anëtare dhe masave mbështetëse për viktimat dhe u bën thirrje Shteteve Anëtare të "marrin në 

konsideratë marrjen e masave për të përcaktuar si vepër penale përdorimin e shërbimeve që janë objekt i 

shfrytëzimit [...] me dijeninë se personi është viktimë [e trafikimit] 'në mënyrë që të dekurajojë kërkesën; 

gjithashtu themelon Zyrën e Koordinatorit Evropian Kundër Trafikimit. DIRECTIVE 2011/36/EU OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2011 on preventing and combating 

trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 

2002/629/JHA. Direktiva është e qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 

uri=OJ: L: 2011: 101: 0001: 0011: EN: PDF 
1504

 Kjo direktivë ka për qëllim mbrojtjen e një personi kundër një vepre penale nga një person tjetër, i cili 

mund të rrezikojë jetën e tij, ose integriteti psikologjik, dinjiteti, liria personale ose integriteti seksual 'dhe 

duke bërë të mundur që një autoritet kompetent në një Shtet tjetër Anëtar të vazhdojë mbrojtjen e personit 

në territorin e atij Shteti tjetër Anëtar; 606/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12 qershorit 2013 

mbi njohjen reciproke të masave mbrojtëse në çështjet civile, e cila siguron që masat e mbrojtjes civile, të 

njihen në të gjithë BE-në. Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 

13 December 2011 on the European protection order. Direktiva është e qasshme në: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32011L0099&from=EN 
1505

 Kjo direktivë ka për qëllim mbrojtjen viktimave pa diskriminim dhe ofrimin e barazise pa kurrfarë 

diskriminimi, perfshirë edhe gjininë. Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council 

of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of 

crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Direktiva është e qasshme në: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32012L0029&from=EN. 
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b.3. Progresi në praktikën gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë të Unionit Evropian  

 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e 

barazisë midis burrave dhe grave në hapësirën evropiane. Siç edhe u cek me lartë, 

gjykimi i parë për barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin ishte rasti Gabrielle 

Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena (Rasti Defrenne) i 8 

prillit 1976 (Rasti 43/75).
1506

 Rasti kishte të bënte me ankesën e Znj. Gabrielle 

Defrenne e cila kishte punuar si stjuardesë për kompaninë ajrore private Sabena të 

regjistruar në Belgjikë. Sipas ligjit belg, stjuardesat femra ishin të detyruara të 

pensionoheshin në moshën 60 vjeç, ndryshe nga kolegët e tyre meshkuj. Defrenne u 

detyrua të tërhiqej nga Sabena në vitin 1968. Defrenne u ankua në Gjykatën Evropiane 

të Drejtësisë se të drejtat më të ulëta pensionale shkelin të drejtën e saj për trajtim të 

barabartë, për shkak të gjinisë sipas nenit 119 të Traktatit të Komunitetit Evropian (tani 

neni 157 i Traktatit mbi Funksionimi i Bashkimit Evropian (TFEU) - para Traktatit të 

Lisbonës, kjo ishte neni 141 TKE). Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi se neni 

119 i Traktatit të Komunitetit Evropian, ishte i një karakteri të tillë që të kishte efekt të 

drejtpërdrejtë horizontal dhe për këtë arsye ishte i zbatueshëm, jo vetëm midis 

individëve dhe qeverisë, por edhe midis palëve private. Në nenin 157 të TFEU-së (119 

TEEK, 141 TEC) është theksuar se "Çdo shtet anëtar do të sigurojë zbatimin e parimit 

të pagës së barabartë për punëtorët meshkuj dhe femra, për punë të barabartë ose punë 

me vlerë të barabartë".
1507

 Për këtë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi se 

kërkesa e Znj. Deffrenne kundër kompanisë ajrore ishte e bazuar. Në këtë rast Gjykata 

njohu efektin e drejtpërdrejtë të parimit të pagës së barabartë për burrat dhe gratë dhe 

vendosi që parimi i barazisë, jo vetëm që zbatohej ndaj veprimeve të autoriteteve 

publike, por gjithashtu u shtri për të gjitha marrëveshjet që synojnë të rregullojnë 

kolektivisht punën e paguar.  

Në rastin Bilka - Kaufhaus GmbH v Karin Weber von HartzC-170/84, i 13 majit 1986 

(Rasti Bilka)
1508

 Gjykata gjeti se neni 119 i Traktatit të KEE është shkelur nga një 

kompani e cili përjashton punonjësit me kohë të pjesshme nga skema e pensioneve të 

saj profesionale, dhe ky përjashtim afekton një numër shumë më të madh të grave sesa 

tëburrave. Znj. Karin Weber von Hartz ishte një punëtore me kohë të pjesshme (gjysmë 

orari), e cila kishte punuar për 15 vjet në kompaninë Bilka-Kaufhaus. Ajo u refuzua 

nga pagesa e pensioneve profesionale nën kontratën e saj me punëdhënësin e saj Bilka-

Kaufhaus, e cila pretendonte se nuk i takon pensioni pasi qe Znj Karin Weber von 

Hartz kishte punuar për 15 vjet me orar të pjesshëm. Znj. Karin Weber von Hartz 

                                                           
1506

 Judgment of the Court of 8 April 1976. - Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation 

aérienne Sabena. - Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Bruxelles - Belgium. European 

Court reports 1976 Page 00455 Case 43-75. Vendimi është i qasshëm në: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A61975CJ0043 
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 Id. Grounds (baza) paragrafet 4-15.  
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 Judgment of the Court of 13 May 1986. Bilka - Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz. Reference 

for a preliminary ruling: Bundesarbeitsgericht - Germany. Equal treatment for men and women - Part-time 

workers - Exclusion from an occupational pension scheme. Case 170/84. European Court Reports 1986 -

01607. Rasti është i qasshme në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX: 

61984CJ0170&from=EN. 
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pretendonte se refuzimi i pagesës se pensionit nga kompania Bilka- Kaufhaus, ishte 

diskriminues në bazë gjinie, sipas Traktatit që themelon Komunitetin Ekonomik 

Evropian (TEEC) neni 119 (tani TFEU neni 157). Ajo pretendonte se gratë që punonin 

me kohë të pjesshme, janë në disavantazh. Bilka-Kaufhaus argumentoi se përjashtimi 

nga pensioni ishte justifikuar në rastin e punëtorëve me kohë të pjesshme, sepse ka 

kosto më të lartë administrative për dhënien e pensioneve, duke pasur parasysh punën 

që ata bëjnë. Ata gjithashtu thanë se 81.3 % e të gjitha pensioneve profesionale u janë 

paguar grave, edhe pse vetëm 72% e të punësuarave ishin gra, kështu që skema nuk 

ishte e lidhur me diskriminimin bazuar në gjini.Gjykata shqyrtoi së pari, nëse pagesat e 

pensioneve ishin të paguara. Më pas Gjykata analizoi nëse ka pasur diskriminim 

potencialisht të tërthortë, që thuhet se mund të ketë, por që i takon gjykatës shtetërore 

anëtare për të përcaktuar faktet (në këtë rast gjykatave gjermane). Mund të ketë 

justifikim objektiv, nëse punëdhënësi tregoi se trajtimi i ndryshëm ishte bazuar në një 

"nevojë reale" të kompanisë/ biznesit. Gjykata vendosi që një masë që përjashtonte 

punonjësit me kohë të pjesshme nga një skemë pensionesh profesionale, përbënte 

'diskriminim të tërthortë' dhe ishte kështu në kundërshtim me nenin 119 të Traktatit të 

KEE nëse ai preku një numër shumë më të madh të grave sesa të burrave, përveç nëse 

mund të tregohej se përjashtimi ishte bazuar në faktorë të justifikuar objektivisht, që 

nuk kishin lidhje me asnjë diskriminim në bazë të gjinisë.
1509

 

Në rastin Douglas Harvey Barber v Guardian Royal Exchange Assurance Group C-

262/88 i 17 majit 1990, (Rasti Barber)
1510

 Gjykata vendosi që të gjitha format e 

pensionit profesional përbënin pagë për qëllimet e ish-nenit 119, prandaj u zbatua 

parimi i trajtimit të barabartë. Rasti kishte të bënte me pretendimet e Z. Barber kundër 

punëdhënësit të tij, Guardian Royal Exchange Assurance, për të drejtën e tij në pension 

profesional, në të njëjtën kohë me bashkëpunëtorët e tij të grave. Gjykata e Apelit bëri 

një referencë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, nëse kjo e shkeli ligjin e komunitetit 

për trajtimin e barabartë të gjinive. Gjykata vendosi që burrat duhet të jenë në gjendje 

të ushtrojnë të drejtat e pensioneve, sikur se koleget e tyre femra. Këtu Gjykata 

deklaroi se në rastet kur kishte më pak gra sesa burra në një sektor, prioritet duhej ti 

jepej promovimit të kandidateve femra ('diskriminimi pozitiv') dhe ky rregull nuk ishte 

në kundërshtim me legjislacionin e Komunitetit, me kusht që përparësia të mos ishte 

automatike dhe se të drejtat e aplikuesve meshkuj të ishin të garantuara dhe jo të 

përjashtoheshin apriori nga aplikimi.
1511

 

Në rastin Association Belge des Consommateurs Test-Achats and Others C-236/09, të 

1 marsit 2011, (Rasti Achats)
1512

 Gjykata shpalli pavlefshmërinë e nenit 5 (2) të 
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Direktivës së Këshillit 2004/113 / KE si kundërvënie me parimin e trajtimit të 

barabartë midis burrave dhe grave, në qasjen dhe furnizimin e mallrave dhe 

shërbimeve. Rasti kishte të bënte me një shoqatë belge të konsumatorëve, Test-Achats, 

kundër Qeverisë belge, duke pretenduar se masa ligjore e miratuar nga Qeveria për të 

transpozuar Direktivën Gjinore në ligjin e UE-se shkeli Kartën e të Drejtave Themelore 

të Bashkimit Evropian. Gjykata Kushtetuese Belge kërkoi nga Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë një vendim paraprak për vlefshmërinë e nenit 5 (2) të Direktivës. 

Rrjedhimisht, për burrat dhe gratë, i njëjti sistem i llogaritjes duhet të zbatohet për të 

përcaktuar shpërblimet dhe përfitimet për qëllime sigurimi.  

Nga sa tha me lartë, mund të përfundojmë se UE-ja në përgjithësi ka zhvilluar një 

kornizë ligjore që mbulon pothuajse të gjitha fushat, si në jetën sociale ashtu edhe atë 

ekonomike dhe se praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë ka ndikuar në 

avancimin e barazisë dhe mosdiskriminimit. Përkundër kësaj, në sondazhin e veçantë të 

Eurobarometrit për barazinë gjinore, që u publikua së fundi më 20 nëntor 2017, 

theksohet se barazia gjinore ende nuk është arritur në Shtetet Anëtare të UE-së.
1513

 UE-

ja është ende është larg nga të qenit një shoqëri me barazi gjinore dhe mos 

diskriminim.
1514

 

 

4. Korniza ligjore dhe institucionale në Kosove për barazi gjinore dhe 

mosdiskriminim 

 

Arritjet historike në nivel global në fushën e të drejtave të njeriut, barazisë gjinore dhe 

mosdiskriminimit, kanë pasur ndikimin e tyre edhe në Kosove. Për shkak të historisë së 

saj të kohëve të fundit, Kosova pas konfliktit të vitit 1999, përjetoi ndryshime politike 

dhe shoqërore të vrullshme që sollën zhvillime të rëndësishme në lidhje me çështjet e 

të drejtave të njeriut, barazisë dhe mosdiskriminimit. Republika e Kosovës është një 

nga vendet me kornizë ligjore, mekanizma dhe politika të avancuara, të cilat synojnë 

sigurimin e barazisë gjinore, pjesëmarrjen e barabartë në jetën politike dhe 

mosdiskriminimin në bazë të gjinisë. Të drejtat e barabarta ndërmjet grave dhe burrave 

janë të siguruara me aktin më të lartë ligjor, Kushtetuta e Republikës se Kosovës, e 

adoptuar në vitin 2008, e cila përveç tjerash specifikon garantimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të barabarta të grave dhe burrave para ligjit, si dhe lirinë nga diskriminimi.  

Në nenin 7 të Kushtetutës parashihet se:  

7 (1) “Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, 

demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit 

                                                                                                                                                    
constitutionnelle - Belgium. Case C-236/09. European Court Reports 2011 I-00773. Online i qasshëm në: 
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L/surveyKy/2154 
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 European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017), Gender Equality Index 2017 — Measuring 

gender equality in the European Union 2005-2015 Raporti i qasshëm në: http://eige.europa.eu/rdc/eige-

publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report. 
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të ligjit, mosdiskriminimit, e drejta për pronë, mbrojtja e mjedisit, drejtësia 

sociale, pluralizmi, ndarja e pushtetit shtetëror dhe ekonomia e tregut. 

7.2 “Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për 

zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të 

femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në 

fushat të tjera të jetës shoqërore.”
1515

 

 

Ky nen reflekton parimet në të cilat bazohet rendi kushtetues i Republikës së Kosovës 

e të cilat njëkohësisht paraqesin vlerat më të rëndësishme, përfshirë këtu barazinë 

gjinore si vlere themelore e domosdoshme për zhvillimin demokratik të shoqërisë.
1516

 

Parimi i barazisë sipas nenit 7 (1) të Kushtetutës nënkupton se të gjithë qytetarët janë të 

barabartë, gëzojnë status të barabartë dhe mbrojtje të barabartë nga ligji, pavarësisht 

nga karakteristikat personale. Secili është i obliguar të respektojë parimin e barazisë, që 

njëkohësisht nënkupton edhe ndalimin e diskriminimit.
1517

 Parimi i mosdiskriminimit 

sipas nenit 7 (1) të Kushtetutës “bashke me parimin e barazisë para ligjit dhe mbrojtjen 

e barabartë ligjore pa kurrfarë diskriminimi, përbën parimet themelore të përgjithshme 

që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut”.
1518

 Padyshim, Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës është një nga kushtetutat e rralla në të cilën garancitë 

kushtetuese të barazisë gjinore kanë gjetur vendin në dispozita themelore të 

kushtetutës, siç reflektohen në nenin 7 (2). Kjo pa dyshim që do që të sigurojë mundësi 

të barabarta politike, e edhe që parimi i garantimit të statusit të barabartë të burrave dhe 

grave, të realizohet në mënyrë efektive”.
1519

 

Më tutje, Kushtetuta parasheh shprehimisht edhe zbatimin e drejtpërdrejtë të 

marrëveshjeve në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke përfshirë barazinë 

gjinore. Neni 22 i Kushtetutës udhëzon që “të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara 

me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare si në vijim, garantohen me këtë 

Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast 

konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike 

“përfshirë këtu:  

 Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; 

 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 

Njeriut dhe Protokollet e saj; 

 Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; 

 Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 

 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 

 Konventa për të Drejtat e Fëmijës; 

 Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, 

Jonjerëzore dhe Poshtëruese. 

                                                           
1515

 Kuvendi i Kosovës (2008), Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 3 dhe 24, Prishtinë, Kosovë 
1516

 Enver Hasan, Ivan Cukalovic Komentari i Kushtetutës së Republikës së Kosvës, Publikuar nga GIZ, 

2013 GmbH, Prishtinë f. 40. 
1517

 Po aty fq. 47. 
1518

 Po aty fq. 43. 
1519

 Po aty fq. 47.  



Prof. Asoc. Remzije Istrefi 

 394 

Kushtetuta më tutje, në mënyre eksplicite në nenin 24 specifikon se “të gjithë janë të 

barabartë para ligjit dhe se çdokush e gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, 

pa diskriminim.” Gjithashtu, Kushtetuta rregullon përfaqësimin ligjor në institucionet 

më të larta shtetërore, përfshirë këtu përbërjen e Kuvendit të Kosovës, (neni 71.2.) si 

dhe përbërjen e shërbimit civil, ku kërkohet që përbërja të pasqyron shumëllojshmërinë 

e popullsisë së Kosovës, duke marrë në konsideratë parimet e barazisë gjinore, të 

njohura ndërkombëtarisht (neni101.1.).  

Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës miratoi legjislacionin e ri për barazinë gjinore dhe 

ndalimin e diskriminimit, si dhe një ligj të ri për Institucionin e Avokatit të Popullit.
1520

 

Të tri këto ligje, janë të njohura si pakoja e ligjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë. 

Ligji për Barazinë Gjinore Nr. 05/L-020 i vitit 2015,
1521

 i cili plotëson dhe shfuqizon 

ligjin e viti 2004, zbatohet për burrat, gratë dhe personat me karakteristika të mbrojtura 

të identitetit gjinor ose përcaktimit të seksit.
1522

 Ky ligj garanton mundësi dhe trajtim të 

barabartë në fushat publike dhe private të jetës shoqërore, duke përfshirë jetën politike 

dhe publike, punësimin, arsimin, shëndetin, ekonominë, përfitimet sociale, sportin dhe 

kulturën dhe fusha të tjera, të përcaktuara me ligjet e tanishme ose të tjera (neni 2).
1523

 

Ligji përcakton standardet për arritjen e barazisë gjinore dhe cakton përgjegjësitë për 

arritjen e kësaj barazie mes te institucioneve, Kuvendit, Qeverisë, ministrive dhe 

komunave, duke përfshirë shoqërinë civile. Ligji për Barazinë Gjinore Nr. 05/L-020 jep 

përparësi të posaçme për gjininë me përfaqësim të pabarabartë në të gjitha ato raste "... 

kur pjesëmarrja ose përfaqësimi i një gjinie është më pak se 50 (pesëdhjetë) për qind në 

çdo nivel të organeve vendimmarrës në jetën politike dhe publike (neni 3, paragrafi 

1.15)".
1524

 Një risi që vlen të përmendet është se ligji i ri përcakton qartë kërkesat për 

buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe me perspektivë të integrimit gjinor në të gjitha 

politikat institucionale" në të gjitha nivelet e institucioneve legjislative, ekzekutive, 

gjyqësore dhe institucionet tjera publike".
1525

 Kjo do të thotë se ligji në mënyrete 

veçantë parasheh perspektiven gjinore "në çdo fazë të procesit, planifikimin, miratimin, 

zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e legjislacionit, politikave apo programeve dhe 

buxheteve në të gjitha fushat politike, ekonomike dhe sociale".
1526

 Ligji po ashtu, ofron 

një përkufizim më të plotë dhe më të përmirësuar të gjinisë (Neni 3.1.12) dhe ndalon 

viktimizimin e personave që e raportojnë atë (neni 4.6, 17.1.14). Ligji gjithashtu 

                                                           
1520

 Fillimisht, barazia gjinore dhe mos diskriminim janë rregulluar me rregulloret e UNMIK-ut qysh nga 

vitin 2004 me hyrjen në fuqi te Ligjit për Barazi Gjinore Ligji Nr. 2004/2 dhe Ligjit kundër Diskriminimit 

Ligji Nr.2004/3. Që nga viti 2004, këto tri ligje janë plotësuar dhe amendamentuar disa here. Shih me tepër 

Këshilli i Evropës: Projekt i Përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës i titulluar 

“Përforcimi i Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut në Kosovë*” PROPOZIME REFORMIMI PËR 

FUQIZIMIN E INSTITUCIONEVE JOGJYQËSORE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOSOVË. 

Dokumenti i qasshme në: https://rm.coe.int/16806a853c.  
1521

 Ligji nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 16, 26 qershor 

2015. 
1522

 Id,. Neni 2 Fushëveprimi. 
1523

 Id. 
1524

 Id.  
1525

 Id,. Neni 5.1.3 
1526

 Id. 
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kërkon që të gjitha të dhënat e ndara sipas gjinive të mblidhen, regjistrohen dhe të 

dorëzohen në Agjencinë e Statistikave nga të gjitha institucionet.
1527

 

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi Nr. 05/L-021,
1528

 ka për qëllim parandalimin dhe 

luftimin e diskriminimit, ngritjen e shkallës së barazisë, efektive dhe realizimin e 

parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Ky ligj bazohet në 

tre parime kryesore: (i) parimin e trajtimit të barabartë, që nënkupton se nuk do të ketë 

kurrfarë diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj personit, në bazë të gjinisë, 

moshës, gjendjes martesore, gjuhës, paaftësisë fizike apo mendore, orientimit seksual, 

kombit, mendimit apo bindjes politike, religjionit apo besimit, përkatësisë etnike apo 

sociale, racës, pronës, lindjes ose statuseve tjera; (ii). Parimin e përfaqësimit të drejtë të 

të gjithë personave dhe të të gjithë anëtarëve të komuniteteve, lidhur me punësimin në 

kuadër të organeve publike në të gjitha nivelet si dhe (iii) Parimin e mirëkuptimit dhe 

tolerancës ndëretnike të qytetarëve të Kosovës. Konsiderohet se ky ligj përmbush të 

gjitha elementet e nevojshëm, duke përfshirë parimet bazë kundër diskriminimit, rendit 

dhe shkaqet e diskriminimit, si dhe parasheh gjobat dhe kompensimet për sjelljet 

diskriminuese dhe krijon organe të pavarura për hetimin e ankesave. 

Ligji për Avokatin e Popullit Nr. 05/L-019,
1529

 rregullon krijimin e Institucionit të 

Avokatit të Popullit, si mekanizëm për mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe promovimin e të 

drejtave dhe lirive themelore të personave fizikë dhe juridikë nga veprimet ose 

mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike.
1530

 Gjithashtu, Ligji 

për Avokatin e Popullit parasheh krijimin e Mekanizmit Kombëtar për parandalim të 

torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese.
1531

 

Ky ligj përcakton kompetenca të gjera për Avokatin e Popullit, i cili mund të 

hetojëankesat e qytetarëve për shkeljen e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu edhe rastet e 

barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit, të iniciuara me iniciativë individuale të qytetarëve 

ose me iniciativë vetjake e exs officio. Gjithashtu, ky ligj përcakton edhe kompetencat e 

Avokatit të Popullit si amicus ciuria pranë gjykatave, përfshirë edhe inicimin e çështjeve 

në Gjykatën Kushtetuese.
1532

 Avokati i Popullit kryen edhe punë të tjera të përcaktuara 

me Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, Ligjin për barazi gjinore dhe legjislacionin 

tjetër në fuqi.
1533

 Mbledh të dhëna statistikore, në lidhje me çështjet e diskriminimit dhe 

barazisë të paraqitura në Institucionin e Avokatit të Popullit dhe i publikon ato në forme 

të raporteve si dhe bën rekomandime mbi politikat dhe praktikat për të luftuar 

diskriminimin dhe promovuar barazinë.
1534

 Një ndërveprim i dobishëm i Avokatit të 

Popullit është edhe bashkëpunimi me partnerët socialë dhe organizatat joqeveritare që 

                                                           
1527

 Id. Shih në përgjithësi:.Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencinë për Barazi Gjinore, 

Komentar i Ligjit Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, autor Haxhi Gashi, 2017. 
1528

 Ligj nr. 05/L-021, për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 16, 26 

qershor 2015. 
1529

 Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit në Kosovë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 16, 

26 qershor 2015. 
1530

 Id., Neni 1. 
1531

 Id., Neni 1.  
1532

 Id., Neni 16 Kompetencat. 
1533

 Id., Neni 16 para 13. 
1534

 Id., Neni 16 para 14. 
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merren me çështje të barazisë dhe jodiskriminimit, si dhe me trupa të ngjashëm 

ndërkombëtare.  

Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje Nr. 03/L-182, i miratuar në vitin 2010,
1535

 

thekson masat e posaçme për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje, krijimin e 

kushteve të përshtatshme mbrojtëse për viktimat, duke përfshirë mbështetjen dhe 

rehabilitimin e tyre dhe, në anën tjetër, masa për rehabilitimin e kryerësve. Ligji 

përcakton aktet e dhunës në familje me qëllim të lëshimit të urdhrave të mbrojtjes në 

gjykatat e mbuluara me procedurë civile. Ligji gjithashtu, ofron një përkufizim unik të 

një "marrëdhënieje familjare" bazuar në format e brendshme familjare të banimit në 

Kosovë.
1536

 Këto marrëdhënie ndërmjet personave përdoren si bazë për lëshimin e 

urdhrave të mbrojtjes. Ligji përcakton mënyrat për lëshimin e tre llojeve të urdhrave të 

mbrojtjes, si Urdhri i Mbrojtjes, Urdhri për Mbrojtjen e Urgjencës dhe Urdhri për 

Mbrojtjen e Përkohshme të Emergjencave.
1537

 Ligji gjithashtu përcakton masat që 

mund të lëshohen nga Policia e Kosovës përmes urdhrave për mbrojtje të përkohshme 

emergjente.
1538

 Bazuar në ligjin aktual është krijuar një mekanizëm institucional për të 

ndihmuar zbatimin e të drejtave të grave në kontekstin e dhunës në familje. Policia e 

Kosovës ka një Njësi Speciale të Dhunës në Familje dhe çdo rajon ka një njësi 

përkatëse. Policia gjithashtu krijoi një Bord të Përgjithshëm Këshillëdhënës, në vitin 

2004, që përfshin Njësinë e kundër Dhunës në Familje. Ngjashëm, Ministria e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale ka zhvilluar seksione të posaçme të dedikuara për trajtimin e 

dhunës në familje. 

Ligji për Familjen Nr. 2004/32,
1539

 rregullon marrëdhëniet familjare, garanton barazinë 

ndërmjet burrit dhe gruas, respektit dhe ndihmës së ndërsjellë ndërmjet tyre dhe 

anëtarëve të familjes.
1540

 Ky ligj po ashtu garanton se: “Te 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 

                                                           
1535

 Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 

76/2010, datë 10 gusht 2010.  
1536

 Ligji përcakton veprimet e dhunës në familje si veprime ose lëshime të qëllimshme, kur kryhen nga një 

person kundër një personi tjetër me të cilin personi është në marrëdhënie familjare. Këto marrëdhënie 

ekzistojnë mes personave nëse janë "të lidhur/marrëdhënie; janë të martuar, ose kanë qenë te martuar; janë 

në marrëdhënie jashtëmartesore ose kanë qenë në një marrëdhënie jashtëmartesore; bashkëjetojnë në një 

familje të përbashkët ose kanë bashkëjetuar në një familje të tillë; përdorin një shtëpi të përbashkët dhe janë 

në lidhje gjaku, martesë ose adoptim, janë nënligje ose në një marrëdhënie kujdestarie, duke përfshirë 

prindërit, gjyshërit, fëmijët, nipërit,, motrat, hallat, xhaxhallarët ose kushërinjtë; janë prindër të një fëmijeje 

të përbashkët; dhe janë parti procedurale në një mosmarrëveshje që lidhet me marrëdhëniet familjare. Shih 

nenin 2, paragrafi 1.1. 
1537

 Id., nenet 17 dhe 22.  
1538

 Policia mund të lëshojë katër llojet e masave të mëposhtme: të ndalojë kryerësin nga qasja ndaj 

viktimës, të ndalojë ngacmimin e viktimës, largimin e kryerësit nga vendbanimi i përbashkët i kryerësit dhe 

konfiskimin e sendit me të cilin është kryer dhunë ose kërcënuar se do të kryhen. Shih Nenin 22 paragrafi 3. 
1539

 Id., Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës (këtu e tutje “LFK”), Gazeta Zyrtare e IPVQ, nr. 4/2006, 1 

shtator 2006 
1540

 Id., Neni 3.1. 
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tjetër.
1541

 Duhet të theksohet këtu se tashmë ky ligj është duke kaluar në procesin e 

ndryshimit dhe plotësimit për shkak të kritikave se ky ligj nuk siguronte mbrojtje të 

mjaftueshme nga dhuna fizike, e po ashtu nga dhuna ekonomike, siguria në realizimin 

e të drejtave në pronë, si dhe mungesa e mbrojtjes së mjaftueshëme institucionale.
1542

 

Me Kodin Penal të Kosovës Nr. 04/L-082
1543

 dhe Kodin e Procedurës Penale të 

Kosovës Nr. 04/L-123, 
1544

dispozitat penale u reformuan në vitin 2013, duke adresuar 

krijimin dhe vendosjen e mekanizmave të rinj për të përfaqësuar të drejtat dhe interesat 

e viktimave të krimit. Kodi Penal përcakton një numër të veprave penale, të kryera në 

një marrëdhënie familjare që mund të konsiderohen si bazë për ndjekje penale. Sipas 

Kodit Penal, një numër i veprave penale të kryera në një marrëdhënie familjare, mund 

të konsiderohen për ndjekjen penale të akteve të dhunës në familje si reflektim i 

pabarazisë gjinore dhe diskriminimit në familje. Veprat penale të kryera në 

marrëdhëniet familjare, të parashikuara për ndjekje penale, konsiderohen nëse kryhen 

në marrëdhënie familjare siç janë krimet me lëndime të lehta trupore, lëndime të rënda 

trupore, ngacmime, sulme, rrëmbime, etj. Dispozitat ligjore të këtij Kodi, gjithashtu 

ndalojnë në një marrëdhënie familjare mbajtjen e një personi në skllavëri, kushtet e 

skllavërisë dhe punë të detyruar. 

Risia të tjera në Kodin Penal të Kosovës janë përkufizimet e ofruara në përcaktimin e 

viktimës së pambrojtur dhe të Fondit për Kompensimin e Viktimave. Një viktimë e 

pambrojtur konsiderohet fëmijë, personi i hendikepuar fizikisht ose mentalisht, një 

person që vuan nga aftësia e zvogëluar, një grua shtatzënë dhe një partner familjar. Për 

më tepër, Kodi Penal i referohet Fondit për Kompensimin e Viktimave, si një fond që 

duhet të përdoret për të kompensuar viktimat e krimit. 

Një ligj tjetër që promovon dhe përkrahë barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin, është 

Ligji për Policinë, Ligji Nr. 04/L-076, i miratuar në vitin 2008.
1545

 Ky ligj bazohet në 

parime të rëndësishme që gjithashtu kërkojnë respektimin e barazisë gjinore dhe 

mosdiskriminimit, në lidhje me përfshirjen e grave në forcën policore. Ligji përcakton 

masat për mbrojtjen e grave në Policinë e Kosovës, në kushte specifike si dhe 

inkurajon ofrimin e lehtësive në lidhje me shtatzëninë ose pushimin e shtatzënisë. 

Përveç kësaj, ligji gjithashtu i referohet ngacmimeve në punë dhe rregullon procedurat 

për raportim dhe përgjegjësinë e kryerësve në raste të tilla. Ligji për Policinë e Kosovës 

në mënyrë të qartë thekson se policia do t'i kushtohet "trajtimit të drejtë dhe të 

barabartë të të gjithë personave" dhe se ky institucion duhet të tregojë përkushtim për 

punësimin, promovimin dhe caktimin e bazuar në merita, jodiskriminuese, është 

gjithëpërfshirës, duke reflektuar karakterin multietnik të Kosovës dhe duke njohur 
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 Id., Neni 4. 
1542 Ndryshimi i Ligjit për Familjen merr përkrahjen e Komisionit për Legjislacion.Online i qasshëm në: 

https://ekonomiaonline.com/politike/ndryshimi-i-ligjit-per-familjen-merr-perkrahjen-e-komisionit-per-

legjislacion/. 
1543

 Kodi nr. 04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 19, 13 

korrik 2012. 
1544

 Kodi nr. 04/L-123 I Procedures Penale, Gazeta Zyrtare e Republikes së Kosoves, nr. 37, 28 dhjetore 

2012. 
1545

 Ligji nr. 04/l-076 Për Policinë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 4, 19 mars 2012. 
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parimet e barazisë gjinore dhe të drejtave të njeriut të inkorporuar në Kushtetutë (neni 

2.1).  

Edhe Ligji për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës Nr. 03/L-082,
1546

 siguron 

trajtim të drejtë dhe të barabartë pavarësisht nga gjinia ose përkatësia etnike (neni 3). 

Më tej, thuhet se pjesëtarëve të FSK-së u kërkohet, "në detyrë dhe jashtë detyrës, të 

trajtojnë pjesëtarët e FSK-së dhe të gjithë të tjerët në përputhje me ligjin dhe pa 

diskriminim ose ngacmim, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në bazë të racës, gjinisë, 

gjuhës, fesë së, etj. " (Neni 3). 

Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Mbrojtjen e 

Viktimave të Trafikimit Nr. 04/L-218,
1547

 siguron se e drejta e viktimave të trafikimit 

dhe ndjekjes penale të krimit të trafikimit është e rregulluar me këtë ligji të posaçëm. 

Ky Ligji kërkon që institucionet të sigurojnë që të gjitha aktivitetet antitrafik të marrin 

parasysh aspektin gjinor, promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe 

vajzave në llogari. Për më tepër, ligji sipas nenit 4, kërkon vëmendje të veçantë për të 

zgjeruar mbrojtjen ndaj grave shtatzëna. 

Barazia dhe mosdiskriminimi paraqesin një rëndësi të veçantë në Ligjin e Trashëgimisë 

Nr. 06/L-008,
1548

 ku e drejta në pronë garantohet pa dallim gjinie. Më konkretisht, Ligji 

për Trashëgiminë në nenin 3.1. përcakton se “të gjithë personat fizikë në kushte të 

njëjta janë të barabartë në trashëgimi.” Në praktikë, barazia në trashëgiminë pronësore 

në Kosovë mbetet një sfidë, pasi që ekziston një mospërputhje e lartë rreth 

trashëgimisë pronësore të grave - afër 7.8% e grave në Kosovë trashëgojnë pronë.
1549

 

Sfidat për këtë pabarazi ndërlidhen kryesisht me traditën e bartjes së trashëgimisë në 

linja mashkullore, kështu në mënyrë të vazhdueshme duke i përjashtuar vajzat/gratë 

nga trashëgimia. Në nëntor të vitit 2018, ligji u amendamentua me iniciativën e 

Ministrisë së Drejtësisë, duke ofruar masa sigurie shtesë për gratë në barazinë dhe të 

drejtat në trashëgiminë pronësore.  

Përveç ligjeve të përmendura, barazia gjinore dhe mosdiskriminimi garantohet edhe në 

ligjet si me poshtë si dhe të tjera:  

 Ligji Nr. 04/L-032 Për Arsimin Parauniversitar. 

 Ligji i Punës Nr. 03/L-212. 

 Ligji Nr. 04/L-037 Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës. 

 Ligji Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.  

 Ligji Nr. 03/l-040 Për Vetëqeverisjen Lokale. 

 Ligji Nr. 04/L-015 Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. 

 Ligj Nr. 03/L-172 Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

 Ligji Nr. 04/L-125 Për Shëndetësi. 

                                                           
1546

 Ligji nr. 03/l-082 Për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës, Nr. 32 / 15 qershor 2008. 
1547

 LigjiI Nr. 04/L-218 për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave 

të Trafikimit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 34, 4 shtator 2013. 
1548

 Ligji nr. 2004/26 për Trashëgiminë i Kosovës, Gazeta Zyrtare e IPVQ, nr. 3/2006, 1 gusht 2006. 
1549

 Midterm National Survey on Property Rights in Kosovo, USAID Property Right Program 

https://www.land-links.org/wp-

content/uploads/2018/03/USAID_Land_Tenure_PRP_Midterm_National_Survey_Kosovo.pdf 

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2018/03/USAID_Land_Tenure_PRP_Midterm_National_Survey_Kosovo.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2018/03/USAID_Land_Tenure_PRP_Midterm_National_Survey_Kosovo.pdf
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 Kodi Nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur. 

 

Gjithashtu barazia gjinore dhe mosdiskriminimi rregullohet edhe me strategjitë shtetërore 

si në vijim: 

 Strategjia kombëtare kundër dhunës në familje.
1550

 

 Strategjia për të drejtat e njeriut.
1551

 

 Strategji për integrimin e pakicave.
1552

 

 Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore.
1553

 

 Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2018,
1554

 dhe strategjitë tjera sektoriale. 

 

5. Korniza Institucionale: mekanizmat për barazi gjinore 

 

Ligji për Barazinë Gjinore në Kosovë identifikon këto institucione përgjegjëse për 

arritjen e barazisë gjinore: Kuvendi i Republikës së Kosovës, Qeveria dhe Ministritë, 

Zyra për Barazi Gjinore në ZKM, Organet e Qeverisjes Lokale dhe Institucioni i 

Avokatit të Popullit - Ombudspersonit. 

Kuvendi i Kosovës si organi më i lartë legjislativ shtetëror në Kosovë është mandatar 

në arritjen e barazisë shoqërorë në Kosovë. Në kuadër të Kuvendit të Kosovës ekziston 

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Personat e Zhdukur dhe 

Peticionet, me kompetenca në fushën e të drejtave të njeriut, të ndërlidhura me barazinë 

gjinore. Po ashtu, ekziston një grup joformal i grave deputete të Kosovës, të cilat kanë 

për mision avancimin grave dhe burrave në Kosovë, duke ju avancuar tutje të drejtat e 

barabarta para ligjit.
1555

 Avokimi dhe lobimi për barazi gjinore nga ky grup është 

shumë i mirëseardhur por jo edhe i mjaftueshëm. Përveç tjerash, ndërlidhja kryesore në 

                                                           
1550

 Republika e Kosovës, Qeveria, Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës 

për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit 2016 - 2020. Dokumenti është i qasshëm në: 

http://kryeministri-ks.net/wp-

content/uploads/docs/STRATEGJIA_KOMB%C3%8BTARE_E_REPUBLIK%C3%8BS_S%C3%8B_KO

SOV%C3%8BS_P%C3%8BR_MBROJTJE_NGA_DHUNA_N%C3%8B_FAMILJE.pdf 
1551

 ERAC, Strategjia e të Drejtave të Njeriut në Kosovë 2016—2022. Dokumenti është i qasshëm në: 

http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2016/11/HR_Strategy_ALB.pdf. 
1552

 Republika e Kosovës, Qeveria,, Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë. Strategjia për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021.Dokumenti është i 

qasshëm në: 

file:///C:/Users/IBCM-AC002/Downloads/ALB-

STRATEGJIA%20P%C3%8BR%20P%C3%8BRFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETEVE%20ROM%20

DHE%20ASHKALI%20N%C3%8B%20SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B%20KOSOVARE%202017-

2021%20 (1).pdf 
1553

 Republika e Kosovës, Qeveria, Ministria e Punëve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar kundër, 

Strategjia Kombëtare kundër Trafikimit me Njerëz në Kosovë 2015-2019. Dokumenti është i qasshëm në:  

http://kryeministri-

ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_KOMBETARE_KUNDER_TRAFIKIMIT_ME_NJEREZ_NE_KOS

OVE_2015-2019.pdf 
1554

 Republika e Kosovës, Qeveria, Zyra e Kryeministrit, Agjencinë për Barazi Gjinore. Programi i Kosovës 

për Barazi Gjinore 2018. Programi është i qasshëm në: https://abgj.rks-gov.net/publikimet/107/programi-

kosoves-per-barazi-gjinore.  
1555

 Grupi i Grave Deputete, faqe në rrjetin social facebook (vizituar për herë të fundit, më datën 13 dhjetor 

2018). 

http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/STRATEGJIA_KOMB%C3%8BTARE_E_REPUBLIK%C3%8BS_S%C3%8B_KOSOV%C3%8BS_P%C3%8BR_MBROJTJE_NGA_DHUNA_N%C3%8B_FAMILJE.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/STRATEGJIA_KOMB%C3%8BTARE_E_REPUBLIK%C3%8BS_S%C3%8B_KOSOV%C3%8BS_P%C3%8BR_MBROJTJE_NGA_DHUNA_N%C3%8B_FAMILJE.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/STRATEGJIA_KOMB%C3%8BTARE_E_REPUBLIK%C3%8BS_S%C3%8B_KOSOV%C3%8BS_P%C3%8BR_MBROJTJE_NGA_DHUNA_N%C3%8B_FAMILJE.pdf
http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2016/11/HR_Strategy_ALB.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/IBCM-AC002/Downloads/ALB-STRATEGJIA%20PÃ�R%20PÃ�RFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETEVE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20NÃ�%20SHOQÃ�RINÃ�%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/IBCM-AC002/Downloads/ALB-STRATEGJIA%20PÃ�R%20PÃ�RFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETEVE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20NÃ�%20SHOQÃ�RINÃ�%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/IBCM-AC002/Downloads/ALB-STRATEGJIA%20PÃ�R%20PÃ�RFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETEVE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20NÃ�%20SHOQÃ�RINÃ�%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/IBCM-AC002/Downloads/ALB-STRATEGJIA%20PÃ�R%20PÃ�RFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETEVE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20NÃ�%20SHOQÃ�RINÃ�%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_KOMBETARE_KUNDER_TRAFIKIMIT_ME_NJEREZ_NE_KOSOVE_2015-2019.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_KOMBETARE_KUNDER_TRAFIKIMIT_ME_NJEREZ_NE_KOSOVE_2015-2019.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_KOMBETARE_KUNDER_TRAFIKIMIT_ME_NJEREZ_NE_KOSOVE_2015-2019.pdf
https://abgj.rks-gov.net/publikimet/107/programi-kosoves-per-barazi-gjinore
https://abgj.rks-gov.net/publikimet/107/programi-kosoves-per-barazi-gjinore
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mes te Ligji për Barazinë Gjinore dhe Kuvendit të Kosovës ekziston në monitorimin e 

zbatueshmërisë së këtij ligji në Kosovë që do të mund të bëhet përmes pranimit të 

raporteve të rregullta (çdo dy vjet) nga Agjencia për Barazi Gjinore. Ndërsa, sa i përket 

Qeverisë së Kosovës, mekanizmat për koordinimin e politikave për barazi gjinore 

udhëhiqen nga (i) Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) dhe (ii) Zyra për Qeverisje të 

Mirë, të cilat funksionojnë në kuadër të Kryeministrisë. 

 

a. Agjencia për Barazi Gjinore  

 

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) është themeluar nga Qeveria e Kosovës në shkurt 

të vitit 2005, si organ i veçantë i Qeverisë së Kosovës, duke u referuar në Ligjin për 

Barazi Gjinore (Ligji Nr. 2004/2).
1556

 Kjo agjenci e ka mandatin të zbatojë dhe 

monitorojë zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore (LBGJ). ABGJ-ja duhet të shqyrtojë të 

gjitha projektligjet dhe politikat nga perspektiva e të drejtave të njeriut dhe ajo gjinore, 

duke propozuar ndryshimet e nevojshme.  

Agjencia për Barazi Gjinore ka mandat të hartojë Programin e Kosovës për Barazi 

Gjinore. Programi i fundit në fuqi është ai që daton nga vitit 2008-2013,
1557

 dhe 

aktualisht ABGJ-ja është në proces të hartimit të programit të ri 2018-2023. Qëllimi i 

programit është të identifikojë çështjet kyçe për zhvillimin e barazisë gjinore në vend, 

dhe i ndihmon institucionet e Qeverisë së Kosovës në drejtim të: adresimit të çështjeve 

të barazisë gjinore (historike, ekonomike, sociale, kulturore, e politike). Aftësimit të 

kapaciteteve për një vendimmarrje gjithëpërfshirëse. Shpërndarjes racionale dhe të 

drejtpeshuar të burimeve njerëzore, materiale e financiare. Programi po ashtu, përmban 

një Plan Veprimi ku identifikon rolet dhe përgjegjësitë institucionale rreth zbatimit të 

planeve dhe aktiviteteve konkrete. Në nivelin qendror dhe atë lokal, në Ministritë dhe 

në Komuna, në kuadër të shërbyesve civilë ekzistojnë pozitat e Zyrtarit për Barazi 

Gjinore (ZBGJ) të cilët janë përgjegjës për avancimin e barazisë gjinore në ministritë 

përkatëse. Disa nga këta zyrtarë janë përgjegjës edhe për fushën e mbrojtjes së lirive 

dhe të drejtave të njeriut. 

Ndërsa, Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të 

Kosovës (ZKM) harton politika në kuadër të qeverisjes së mirë, duke u fokusuar në 

mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut si dhe në krijimin e mundësive të 

barabarta për gratë dhe burrat dhe në çështjet kundër diskriminimit.
1558

 ZQM-ja është 

përgjegjëse që të raportojë se sa i ka përmbushur Kosova obligimet ndërkombëtare për 

të drejtat e njeriut, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me barazinë gjinore. Të dy këto 

institucione janë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës.  

 

                                                           
1556

 Agjencia për Barazi Gjinore, abgj.rks-gov.net (vizituar për herë të fundit, më datën 13 dhjetor 2018). 
1557

 Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2008-2013 i qasshëm në: 

https://abgj.rks-

gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ%20Programi%20i%20Kosoves%20per%20B

arazi%20Gjinore%20 (2) (1).pdf 
1558

 Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra e Kryeministrit të Kosovës www.kryeministri-ks.net (vizituar për herë 

të fundit, më datën 15 dhjetore 2018). 

http://www.abgj-rks.net/
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ%20Programi%20i%20Kosoves%20per%20Barazi%20Gjinore%20(2)(1).pdf
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ%20Programi%20i%20Kosoves%20per%20Barazi%20Gjinore%20(2)(1).pdf
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ%20Programi%20i%20Kosoves%20per%20Barazi%20Gjinore%20(2)(1).pdf
http://www.kryeministri-ks.net/
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b. Organet e Qeverisjes Lokale (Komunat)  

 

Kuota prej 30% për përfaqësimin e grave dhe burrave, ka kontribuar për të siguruar që 

gratë të përbëjnë të paktën 30% të të gjitha kuvendeve komunale në Kosovë. Në nivelin 

lokal, janë vërejtur shenja pozitive dhe shpresëdhënëse. Mekanizmat për avancimin e 

barazisë gjinore në nivel lokal janë: zyrtarët/et për barazi gjinore në komuna dhe 

komitetet komunale për barazi gjinore si dhe Komitetet Komunitete. Përderisa këta 

mekanizma janë të mandatuar për të udhëhequr me përfshirjen gjinore dhe kanë rol në 

promovimin dhe monitorimin e implementimit të politikave gjinore në nivel lokal, 

mungesa e kapaciteteve humane, një mandat i dobët si dhe buxheti joadekuat shpesh ua 

pamundëson realizimin e këtij roli. 

 

c. Institucioni i Avokatit të Popullit-Ombduspersoni 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton në Kapitullin XII, rolin dhe 

kompetencat e Avokatit të Popullit në Kosovë. Bazuar në këtë kapitull, zgjedhja, 

funksionimi dhe raportimi i Institucionit të Avokatit të Popullit janë kategori 

kushtetuese. Ligji për Avokatin e Popullit Nr.05/L-019, rregullon organizimin dhe 

funksionimin e Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), përgjegjësitë dhe mënyrën e 

punës së IAP-së, si dhe rregullon procedurat për parashtrimin e ankesave dhe hetimin e 

tyre. IAP-ja ka për qëllim të pranojë dhe hetojë ankesat nga çdo person në Kosovë, që 

pretendon se i janë shkelur të drejtat nga autoritetet publike në Kosovë. Sa i përket 

barazisë gjinore, Zyra e Avokatit të Popullit, pranon të gjitha ankesat që dalin nga Ligji 

për Barazi Gjinore, monitoron strehimoret dhe institucionet tjera që kanë të bëjnë me 

dhunën në familje si dhe në mënyrë aktive involvohet në aktivitete promovuese për 

barazinë gjinore në Kosovë.
1559

 Roli i Avokatit të Popullit në mbrojtjen e lirive dhe të 

drejtave të njeriut, ndërlidhet ngushtë me përgjegjësitë që bartë ky institucion kundrejt 

avancimit të barazisë gjinore, përgjegjësi këto të përcaktuara në Ligjin për Barazi 

Gjinore, si dhe në ligjin Kundër Diskriminimit, ku bartës kryesor i ankesave për 

diskriminim konsiderohet Avokati i Popullit.  

Me qëllim të identifikimit të problemeve dhe me qëllim të sigurimit të të dhënave për 

shkeljet e supozuara, Kushtetuta dhe Ligji për Avokatin e Popullit obligon çdo organ, 

institucion ose autoritet tjetër, që ushtron pushtet legjitim në Republikën e Kosovës, t’i 

përgjigjet kërkesave të Avokatit të Popullit dhe t’ia paraqesë atij të gjitha dokumentet 

dhe të dhënat e kërkuara. Mandati i Avokatit të Popullit përfshinë zhvillimin e 

hetimeve, jep rekomandime, publikon raporte, si dhe avokon për të drejtat dhe liritë e 

njeriut. Në rastet kur Avokati i Popullit konsideron se një praktikë ose situatë e 

përgjithshme nuk është në pajtim me standardet vendore a ndërkombëtare për të drejtat 

e njeriut, ndikon te një individ apo më gjerë, bën raporte speciale, të cilat përfshijnë 

edhe rekomandime të drejtuara Kuvendit të Kosovës, me qëllim të përmirësimit të 

gjendjes së krijuar dhe të harmonizimit të saj me standardet vendore dhe 

                                                           
1559

 Republika e Kosovës, Institucioni i Avokati të Popullit (2017), Raporti Vjetor 2017, Nr. 17, Prishtinë, 

Kosovë. I qasshëm në: https://oik-rks.org/2018/04/17/raporti-vjetor-2017/. 

https://oik-rks.org/wp-content/uploads/2017/11/Kushtetuta_sh_268881.pdf
https://oik-rks.org/wp-content/uploads/2017/11/LIGJI_NR._05_L-019_P%C3%8BR_AVOKATIN_E_POPULLIT_276695.pdf
https://oik-rks.org/2018/04/17/raporti-vjetor-2017/
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ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Avokimin dhe ndikimin për avancimin e të 

drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit mund ta bëjë edhe nëpërmjet mediave. 

Siç është cekur më lartë, Avokati i Popullit mund të paraqitet në cilësinë e mikut të 

gjykatës (amicus curiae) në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, 

çështjet e barazisë dhe mbrojtjes nga diskriminimi. Avokati i Popullit mund të iniciojë 

çështje në Gjykatën Kushtetuese, në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjin për Gjykatën 

Kushtetuese. Po ashtu, Avokati i Popullit i ushtron kompetencat e veta edhe me anë të 

ndërmjetësimit dhe pajtimit.  

Përkundër këtyre mekanizmave që u diskutuan më lartë si dhe planet dhe strategjitë e 

veprimit brenda institucioneve të ndryshme (për dhunën në familje, të drejtat e njeriut, 

integrimin e pakicave, trafikimin e qenieve njerëzore, etj.) sfidat ekzistuese për 

sundimin e ligjit kontribuojnë në qasjen më të vogël në drejtësi për gratë. Gratë e 

pakicave etnike, veçanërisht Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, dhe personat 

LGBT, vuajnë më së shumti diskriminim. Kështu bëjnë edhe personat me aftësi të 

kufizuara.  

Mund të përfundojmë se Kosova ka bërë një rrugë të gjatë në drejtim të sigurimit të të 

drejtave formale dhe ligjore për gratë, megjithatë ende mbeten sfida të konsiderueshme 

për të siguruar barazinë gjinore në praktikë.
1560

 

 

Disa fakte lidhur me barazinë gjinore në Kosovë 

 

 Popullsia e përgjithshme rezidente në Kosovë në fund të vitit 2015 ishte 

1.771.604 banorë. 

 Koeficienti i maskulinitetit është 110.1 meshkuj për 100 femra - më i lartë se 

raporti i përgjithshëm i raportit gjinor të popullsisë. 

 Madhësia e ekonomisë familjare ishte 5.71 persona.  

 Jetëgjatësia në lindje në vitin 2011 ishte 74.1 vjet për burra dhe 79.4 vjet për 

gra. 

 Shkalla e papunësisë në total për vitin 2014 ishte 35.3 % përderisa në vitin 

2015 ishte 32.9%. 

 Shkalla e papunësisë për gratë për vitin 2014 ishte 41.6%, kundrejt 33.1% të 

burrave përderisa në vitin 2015, për gratë ishte 36.6%, kundrejt 31.8% të 

burrave. 

 68% e grave nuk e dinë ndonjë gjuhë tjetër, përveç shqipes. 

 43.5% e grave punojnë në sektorin publik. 

 Burimet e të hyrave individuale në Kosovë për vitin 2015, sipas Anketës së 

Buxhetit të Ekonomive Familjare për gratë ishin të hyrat nga rrogat, pensionet 

si dhe paratë e gatshme të dërguara nga jashtë nga familjarët. 

 Gratë kryefamiljare në vitin 2015 kanë pasur përbërje prej 12%, çka reflekton 

rritje prej 4% krahasuar me vitin 2014. 
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 Në Kosovë, rreth 20% e grave kanë pronë në emrin e tyre.
1561

 

 Sipas rezultateve të dalura nga Regjistrimi i bujqësisë në Kosovë në vitin 

2014, vetëm 4.9% femra ishin bartëse të pronësisë së tokës bujqësore. 

 Përkundër përmirësimeve të bëra, gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara 

në proceset e vendimmarrjes në të gjitha nivelet. 

 Gratë në vitin 2015, kanë në pronësi 13% të bizneseve.
1562

 

 

Për lexim të mëtutjeshëm  

 

 Kosovo Women’s Network. At What Cost? Budgeting for the Implementation 

of the Legal Framework against Domestic Violence in Kosovo. KWN, 

Prishtinë/Priština: 2012. 

 Shima, Ada and Nicole Farnsworth. Budgeting for Social Welfare: A Rapid 

Gender Analysis to Inform Gender Responsive Budgeting in the Ministry of 

Labour and Social Welfare in Kosovo. KWN, Prishtinë/Priština: 2014. 

 Kosovo Women’s Studies and Alter Habitus. Where’s the Money for 

Women’s Rights? KWN/Alter Habitus, Prishtinë/Priština: 2013. 

 Kosovar Gender Studies Centre (KGSC). Gender Audit of European Union 

Projects in Kosovo. KGSC, Prishtinë/Priština: 2010. 

 How Do Women Vote in Kosovo? II (2013). 

 Nicole Farnsworth, Kosovar Gender Studies Centre, 2008, History is Herstory 

Too: The History of Women in Civil Society in Kosovo, 1980-2004. 

 RROGRAEK. Position of Roma, Ashkali and Egyptian Women in Kosovo 

(2009). 

 World Bank. 2015. Kosovo - Gender at a glance (English).  

 

Pyetje dhe komente 

 

 Çfarë është perspektiva gjinore?  

 Çfarë nënkupton termi “diskriminim”?  

 Cilat janë bazat e ndaluara të diskriminimit?  

 A ka ndonjë dallim në trajtim e që nuk konsiderohet diskriminues?  

 Cilët janë mekanizmat kryesorë që garantojnë barazinë gjinore dhe 

mosdiskriminimin në kuadër të OKB-së?  

 Cila është korniza institucionale dhe ligjore në kuadër të Unionit Evropian?  

 Cila është korniza institucionale dhe ligjore në Republikën e Kosovës?  

 Cilat janë fushat në të cilat ka më shumë pabarazi në Kosovë?  

 Çfarë duhet vepruar për të ndryshuar fushat ku barazia sfidohet?  
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