LIGJ
Nr.10 428, datë 2.6.2011
PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE¹
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti i ligjit
1. Ky ligj përcakton:
a) rregullat për ligjin që zbatohet në marrëdhëniet juridike civile, të cilat kanë elemente të huaja;
b) juridiksionin dhe rregullat procedurale të gjykatave shqiptare për marrëdhëniet juridike civile,
të cilat kanë elemente të huaja.
2. "Elementi i huaj", për qëllime të zbatimit të këtij ligji, nënkupton çdo rrethanë juridike që
lidhet me subjektin, përmbajtjen ose objektin e një marrëdhënieje juridiko-civile dhe që bëhet
shkak për lidhjen e kësaj marrëdhënieje me një sistem ligjor të caktuar.
Neni 2
Epërsia e marrëveshjeve ndërkombëtare
Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj kanë epërsi mbi dispozitat e këtij ligji, kur
dispozitat e tij nuk pajtohen me to.
Neni 3
Referimi në ligjin e një shteti tjetër
1. Kur ky ligj referon në ligjin e një shteti tjetër, zbatohen edhe rregullat e së drejtës private
ndërkombëtare të atij shteti. Kur rregullat e atij shteti referojnë në ligjin shqiptar, zbatohen
rregullat e këtij të fundit, përveçse kur ligji parashikon ndryshe. Kur ligji i një shteti të huaj
referon në ligjin e një shteti të tretë, zbatohet ligji i këtij të fundit.
2. Rregullat e së drejtës ndërkombëtare private të një shteti tjetër nuk zbatohen në lidhje me:
a) statusin e personave juridikë;
b) zgjedhjen e ligjit të zbatueshëm;
c) formën e veprimit juridik;
ç) detyrimin ushqimor;
d) detyrimet kontraktore;
dh) detyrimet jashtëkontraktore.
__________________
1 Rregullore (EC) nr.593/2008 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit "Mbi ligjin e zbatueshëm për detyrimet
kontraktore";
Rregullore (EC) nr.864/2007 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit "Mbi ligjin e zbatueshëm për detyrimet
jashtëkontraktore".

Neni 4
Referimi në ligjin e shtetit që ka disa sisteme ligjore
Kur një shtet ka disa sisteme ligjore të zbatueshme mbi baza territoriale ose personale, çdo
referim në ligjin e atij shteti është referim në sistemin ligjor të përshkruar nga rregullat në fuqi në
atë vend. Në mungesë të këtyre rregullave, zbatohet ai sistem ligjor, me të cilin objekti i çështjes
ka lidhjen më të ngushtë.
Neni 5
Përcaktimi i ligjit të huaj
1. Gjykata njihet kryesisht me përmbajtjen e ligjit të huaj që zbatohet. Përveç instrumenteve të
përcaktuara në konventat ndërkombëtare dhe informacioneve të siguruara nga Ministria e
Drejtësisë, për këtë qëllim mund të thirren ekspertë ose institucione të specializuara.
2. Palët gjatë procesit mund të sigurojnë dokumente të vërtetuara nga organet kompetente të
shtetit tjetër, lidhur me dispozitat e ligjit të huaj, të kërkuar.
3. Kur gjykata nuk arrin të njohë as kryesisht dhe as me ndihmën e palëve përmbajtjen e ligjit të
huaj, ajo zbaton ligjin shqiptar.
Neni 6
Interpretimi dhe zbatimi i ligjit të huaj
Ligji i huaj interpretohet dhe zbatohet në pajtim me kriteret për interpretimin dhe zbatimin në
shtetin e origjinës.
Neni 7
Përjashtimi për shkak të rendit publik
Ligji i huaj nuk zbatohet kur efektet e zbatimit të tij janë dukshëm në kundërshtim me rendin
publik apo mund të sjellin pasoja, të cilat janë haptazi të papajtueshme me parimet themelore, të
përcaktuara në Kushtetutë dhe në ligjin shqiptar. Në rast papajtueshmërie, zbatohet një dispozitë
tjetër e përshtatshme, që i përket së drejtës së shtetit të huaj dhe, kur kjo mungon, zbatohet ligji
shqiptar.
KREU II
SUBJEKTET E SË DREJTËS
SEKSIONI I
Personat fizikë
Neni 8
Personi me disa shtetësi
1. Nëse shtetasi shqiptar ka edhe shtetësi të ndonjë shteti tjetër, për qëllim të zbatimit të këtij
ligji, shtetësia shqiptare ka epërsi.
2. Nëse shtetasi i huaj ka dy ose më shumë shtetësi, zbatohet ligji i shtetit të shtetësisë, në të cilin
ky person ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm.
3. Nëse shtetasi i huaj nuk ka vendqëndrim të zakonshëm në asnjë prej shteteve, shtetësinë e të
cilave mban, për efekt të zbatimit të këtij ligji, konsiderohet se ai ka shtetësinë e shtetit, me të
cilin ka lidhje më të ngushta.

Neni 9
Personi pa shtetësi
1. Kur personi është pa shtetësi ose shtetësia e tij nuk mund të përcaktohet, zbatohet ligji i shtetit,
në të cilin ky person ka vendqëndrimin e zakonshëm.
2. Kur personi nuk ka vendqëndrim të zakonshëm apo ky nuk mund të përcaktohet, zbatohet ligji
i shtetit, me të cilin ky person ka lidhjen më të ngushtë.
Neni 10
Zotësia juridike
Zotësia juridike e personit fizik rregullohet nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ai ka.
Neni 11
Zotësia për të vepruar
1. Zotësia për të vepruar e personit fizik dhe kufizimi apo heqja e zotësisë për të vepruar
rregullohen nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ai ka.
2. Nëse zotësia për të vepruar është fituar një herë, ajo nuk humbet për shkak të ndryshimit të
shtetësisë.
3. Kur një kontratë lidhet ndërmjet personave, që ndodhen në të njëjtin shtet, një person fizik, i
cili, në bazë të ligjit të këtij shteti, ka zotësi për të vepruar, mund të pretendojë pazotësinë e tij
për të vepruar në bazë të një ligji tjetër, vetëm kur pala tjetër kontraktore ka pasur dijeni për
pazotësinë për të vepruar, ose nuk ka pasur dijeni për shkak të pakujdesisë në kohën e lidhjes së
kontratës.
Neni 12
Vendqëndrimi i zakonshëm dhe lidhjet më të ngushta
1. Për qëllime të këtij ligji, me "vendqëndrim të zakonshëm të një personi fizik" kuptohet vendi,
në të cilin ai ka vendosur për të qëndruar në pjesën më të madhe të kohës, qoftë dhe në mungesë
të regjistrimit dhe pavarësisht nga leja apo autorizimi për të qëndruar. Në përcaktimin e këtij
vendi gjykata mban parasysh rrethanat e natyrës personale apo profesionale, që tregojnë lidhje të
qëndrueshme me këtë vend, apo synimin e personit për të krijuar lidhje të tilla.
2. Për qëllime të këtij ligji, lidhja më e ngushtë përcaktohet nga gjykata, sipas rrethanave të
faktit.
Neni 13
E drejta e emrit
1. Emri, emrat e ndërmjetëm dhe mbiemri i personit, si dhe ndryshimi i tyre rregullohen nga ligji
i shtetit, shtetas i të cilit ai është.
2. Emri, emrat e ndërmjetëm dhe mbiemri i personit, si dhe ndryshimi i tyre rregullohen nga ligji
shqiptar, nëse kjo kërkohet nga një person, i cili ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në
Shqipëri.
Neni 14
Shpallja e zhdukjes dhe e vdekjes së një personi fizik
1. Kushtet dhe pasojat për shpalljen të zhdukur ose të vdekur të një personi rregullohen nga ligji i
shtetit, shtetësinë e të cilit ka pasur ky person në ditën e lajmeve të fundit për të.

2. Në qoftë se personi në këtë kohë ka qenë shtetas i një shteti tjetër dhe ka vendqëndrimin e
zakonshëm në Shqipëri, ai mund të deklarohet i zhdukur ose i vdekur, sipas ligjit shqiptar, në
qoftë se ekziston një interes i ligjshëm për këtë.

SEKSIONI II
Personat juridikë, shoqatat dhe organizatat pa personalitet juridik
Neni 15
Personat juridikë
1. Personat juridikë rregullohen nga ligji i shtetit, në të cilin janë regjistruar.
2. Në veçanti, përcaktohen nga ligji rregullues i personit juridik:
a) natyra juridike;
b) themelimi, transformimi dhe mbarimi;
c) zotësia juridike dhe ajo për të vepruar;
ç) emri i personit juridik;
d) struktura, kompetencat dhe mënyra e funksionimit të organeve drejtuese të personit juridik;
dh) përfaqësimi i personit juridik;
e) mënyra dhe forma, sipas së cilave fitohet apo humbet anëtarësia apo e drejta për të qenë ortak,
si dhe të drejtat e detyrimet që burojnë prej tyre;
ë) përgjegjësia e personit juridik, e drejtuesve dhe e anëtarëve të saj për detyrimet ndaj të tretëve;
f) pasojat e shkeljes së ligjit apo të aktit të themelimit.
Neni 16
Shoqatat dhe organizatat pa personalitet juridik
Shoqatat dhe organizatat pa personalitet juridik rregullohen nga ligji i shtetit, në të cilin janë
organizuar. Për mënyrën e rregullimit të tyre zbatohen dispozitat e pikës 2 të nenit 15 të këtij
ligji.
Neni 17
Vendqëndrimi i zakonshëm
1. Për qëllime të këtij ligji, vendqëndrim i zakonshëm i personit juridik, i shoqatave apo
organizatave pa personalitet juridik është vendi ku ndodhet selia qendrore. Vendqëndrimi i
zakonshëm i një personi fizik, që ushtron veprimtari biznesi, është vendi i tij kryesor i biznesit.
2. Kur kontrata lidhet gjatë operacioneve të një dege, agjencie a institucioni tjetër ose, nëse sipas
kontratës, përmbushja është përgjegjësi e kësaj dege, agjencie ose institucioni, vendi ku ndodhet
dega, agjencia ose një institucion tjetër trajtohet si vendi i vendqëndrimit të zakonshëm.
3. Për qëllimet e përcaktimit të vendqëndrimit të zakonshëm, momenti përkatës në kohë është
koha e lidhjes së kontratës.
KREU III
VEPRIMET JURIDIKE
Neni 18
Forma e veprimit juridik
1. Veprimi juridik është i vlefshëm, nëse përmbush kriteret e formës, sipas ligjit të shtetit, në të
cilin është kryer veprimi juridik, ose kriteret e përcaktuara, sipas ligjit, i cili rregullon
përmbajtjen e veprimit juridik.

2. Veprimi juridik, i lidhur midis personave, të cilët ndodhen në shtete të ndryshme, ka formë të
vlefshme, nëse ai përmbush kriteret e të paktën njërit prej këtyre shteteve.
3. Veprimi juridik, i cili ka për objekt sende të paluajtshme, rregullohet nga ligji i shtetit, në të
cilin ndodhet sendi i paluajtshëm.
Neni 19
Përfaqësimi vullnetar
1. Marrëdhëniet ndërmjet përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit rregullohen nga ligji i zgjedhur mes
tyre.
2. Kur ky ligj nuk është zgjedhur sipas pikës 1 të këtij neni, ligji i zbatueshëm është ligji i shtetit,
ku, në kohën e krijimit të marrëdhënies së përfaqësimit vullnetar, përfaqësuesi ka vendin e tij të
punës ose, kur nuk ka asnjë të tillë, vendqëndrimin i tij zakonshëm.
Megjithatë, nëse përfaqësuesi vepron duke ushtruar veprimtarinë profesionale të tij, përfaqësimi
rregullohet sipas ligjit të shtetit, në të cilin përfaqësuesi ka qendrën e ushtrimit të kësaj
veprimtarie, nëse kjo është e njohur ose mund të njihet nga një i tretë.
3. Në marrëdhëniet ndërmjet të përfaqësuarit dhe palës së tretë, ekzistenca dhe shtrirja e tagrave
të përfaqësuesit dhe efektet e ushtrimit nga përfaqësuesi apo ushtrimi i synuar i këtyre tagrave
prej tij rregullohen nga ligji i shtetit, në të cilin ky përfaqësues ka qendrën e ushtrimit të kësaj
veprimtarie në kohën e kryerjes së akteve përkatëse.
Neni 20
Parashkrimi i të drejtave
Parashkrimi i të drejtave rregullohet nga ligji i shtetit, i cili rregullon këtë pretendim.
KREU IV
DISPOZITA PËR MARTESËN DHE FAMILJEN
Neni 21
Kushtet për lidhjen e martesës
1. Kushtet për lidhjen e martesës rregullohen nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ka secili prej
bashkëshortëve të ardhshëm në kohën e lidhjes së martesës.
2. Shtetasit e huaj apo pa shtetësi, që lidhin martesë në territorin e Republikës së Shqipërisë,
duhet të përmbushin edhe kushtet thelbësore për lidhjen e martesës, sipas përcaktimeve të Kodit
të Familjes.
3. Nëse, sipas ligjit që duhet të zbatohet në përputhje me pikën 1 të këtij neni, mungon ndonjë
nga kushtet për lidhjen e martesës, martesa mund të lidhet sipas ligjit shqiptar, kur njëri prej
bashkëshortëve është shqiptar ose ka vendqëndrimin e zakonshëm në Shqipëri.
4. Një martesë e lidhur sipas pikës 1 të këtij neni mund të njihet në Shqipëri, nëse plotëson
kushtet për lidhjen e martesës, sipas ligjit shqiptar.
Neni 22
Forma e lidhjes së martesës
1. Forma e lidhjes së martesës rregullohet nga ligji i shtetit ku lidhet martesa.
2. Martesa ndërmjet personave, ku asnjëri prej tyre nuk është shtetas shqiptar, mund të lidhet
para përfaqësisë diplomatike apo konsullore të një shteti të huaj, nëse ligji i këtij shteti e lejon
këtë.
3. Forma e lidhjes së martesës, e cila konsiderohet e vlefshme në bazë të ligjit të shtetit, sipas të
cilit është lidhur, mund të njihet si e tillë edhe në Republikën e Shqipërisë.

Neni 23
Marrëdhëniet personale të bashkëshortëve
1. Marrëdhëniet personale të bashkëshortëve rregullohen nga ligji i shtetësisë së përbashkët.
2. Nëse bashkëshortët kanë shtetësi të ndryshme, zbatohet ligji i shtetit, në të cilin ata kanë
vendqëndrimin e përbashkët.
3. Nëse ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1 ose 2 të këtij neni, zbatohet ligji
i shtetit, me të cilin marrëdhënia bashkëshortore ka lidhjen më të ngushtë.
Neni 24
Regjimi pasuror martesor
1. Regjimi pasuror martesor përcaktohet nga ligji i shtetit, që rregullon marrëdhëniet personale të
bashkëshortëve. Ndryshimi i regjimit pasuror nuk prek të drejtat e fituara më parë nga
bashkëshortët.
2. Bashkëshortët, në marrëveshje midis tyre, të bërë me akt noterial apo me akt tjetër të
barasvlershëm dhe të lëshuar nga një organ publik, mund të vendosin që për regjimin pasuror
martesor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, të zbatohet ligji i shtetit:
a) shtetësinë e të cilit ka njëri nga bashkëshortët;
b) në të cilin ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm njëri nga bashkëshortët;
c) në të cilin ndodhet pasuria e paluajtshme.
3. Kur regjimi pasuror martesor rregullohet nga ligji i huaj, i përcaktuar sipas pikës 2 të këtij
neni, pretendimet, që lindin në lidhje me vlefshmërinë e marrëveshjes, kanë pasoja ndaj një të
treti, vetëm nëse ai e dinte ekzistencën e këtij fakti ose nuk ka qenë në dijeni të tij për fajin e vet.
Neni 25
Zgjidhja e martesës
1. Zgjidha e martesës rregullohet nga ligji i shtetësisë së bashkëshortëve në kohën e paraqitjes së
padisë. Kur bashkëshortët kanë shtetësi të ndryshme, zgjidhja e martesës rregullohet nga ligji i
shtetit, në territorin e të cilit bashkëshortët kanë vendqëndrimin e zakonshëm të tyre ose
vendqëndrimin e fundit të përbashkët në kohën e paraqitjes së padisë.
2. Kur ligji i përcaktuar, sipas pikës 1 të këtij neni, nuk lejon zgjidhjen e martesës, ajo bëhet në
përputhje me ligjin shqiptar, nëse kërkuesi është një shtetas shqiptar ose ka qenë shtetas shqiptar
në kohën e lidhjes së martesës.
Neni 26
Detyrimi për ushqim
1. Detyrimi për ushqim rregullohet nga ligji i shtetit, në të cilin personi, që ka të drejtën e
përfitimit të këtij detyrimi (kreditori), ka vendqëndrimin e zakonshëm në kohën kur e kërkon atë.
2. Kur debitori dhe kreditori kanë shtetësi të njëjtë dhe debitori ka vendqëndrimin e zakonshëm
në këtë shtet, zbatohet ligji i shtetësisë së tyre.
3. Kur kreditori nuk përfiton të drejtën për ushqim, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet
ligji shqiptar.
4. Kur martesa është zgjidhur ose është shpallur e pavlefshme në Republikën e Shqipërisë apo
kur vendimi për zgjidhjen a shpalljen e pavlefshme të saj është njohur në Republikën e
Shqipërisë, detyrimi për ushqim rregullohet nga ligji i shtetit, që është zbatuar për zgjidhjen ose
për shpalljen e pavlefshme të saj.
Neni 27

Fusha e ligjit të zbatueshëm për detyrimin ushqimor
1. Ligji i zbatueshëm për detyrimin ushqimor përcakton në veçanti:
a) masën dhe kredito rin, prej të cilit mund të kërkohet detyrimi ushqimor;
b) personin që ka të drejtë të paraqesë padi dhe afatet e paraqitjes së saj;
c) shkakun dhe kushtet kur mund të ndryshojë detyrimi ushqimor;
ç) masën e detyrimit të debitorit, kur një institucion shtetëror, i cili ka paguar detyrimin ushqimor
kreditorit, kërkon kthimin e shpenzimeve.
2. Në përcaktimin e shumës së detyrimit ushqimor merren parasysh aftësia paguese e debitorit
dhe nevojat e kreditorit edhe nëse ligji i zbatueshëm parashikon ndryshe.
Neni 28
Atësia dhe amësia
1. Njohja dhe kundërshtimi i atësisë dhe amësisë së fëmijës rregullohen nga ligji i shtetit,
shtetësinë e të cilit ka fëmija në kohën e lindjes, ose kur kjo njohje rezulton nga një akt i
vullnetshëm në kohën e këtij akti.
2. Pavarësisht nga përmbajtja e pikës 1 të këtij neni, nëse është në interesin më të lartë të fëmijës,
mund të zbatohet:
a) ligji i shtetit, ku fëmija ka vendqëndrimin e zakonshëm në kohën paraqitjes së kërkesës;
b) ligji që zbatohet për marrëdhëniet personale ndërmjet prindërve në kohën e lindjes.
Neni 29
Marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve
Marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve rregullohen nga ligji i shtetit, ku fëmija ka
vendqëndrimin e zakonshëm, ose ligji i shtetësisë së fëmijës, kur ai mund të jetë në interesin më
të lartë të fëmijës.
Neni 30
Birësimi
1. Kushtet për birësim dhe përfundimi i tij rregullohen nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit kanë
birësuesit në kohën e birësimit.
2. Nëse birësuesit kanë shtetësi të ndryshme, birësimi rregullohet nga ligji i shtetit, në të cilin
birësuesit kanë vendqëndrimin e përbashkët.
3. Në çdo rast, birësimi nuk duhet të cenojë rastet e ndalimit të birësimit ndërvendas, sipas
përcaktimeve të Kodit të Familjes.
Neni 31
Efektet e birësimit
1. Efektet e birësimit rregullohen nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit kanë birësuesit në kohën e
birësimit.
2. Nëse birësuesit kanë shtetësi të ndryshme, efektet e birësimit rregullohen nga ligji i shtetit, në
të cilin birësuesit kanë vendqëndrimin e zakonshëm të përbashkët.

Neni 32
Kujdestaria
1. Vendosja në kujdestari, ndryshimi i kujdestarit, pushimi i kujdestarisë, si dhe masa të tjera të
ndërmarra në kuadrin e saj mbi një person ose pasurinë e tij rregullohen nga ligji i shtetit,
shtetësinë e të cilit ka personi mbi të cilin është vendosur kujdestaria.
2. Shtetasi i huaj ose personi pa shtetësi, i cili ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në
Republikën e Shqipërisë, vendoset në kujdestari të përkohshme, sipas ligjit shqiptar, derisa shteti
përkatës të vendosë dhe të marrë masat e nevojshme.
3. Pasuria, që ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë, në pronësi të një shtetasi të huaj
ose pa shtetësi, vendoset në kujdestari të përkohshme, sipas ligjit shqiptar, derisa shteti tjetër të
vendosë dhe të marrë masat e nevojshme.
KREU V
TRASHËGIMIA
Neni 33
Ligji i zbatueshëm
1. Trashëgimia e sendeve të luajtshme rregullohet nga ligji i shtetit, në të cilin trashëgimlënësi ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm në kohën e vdekjes.
2. Trashëgimia mbi sendet e paluajtshme rregullohet nga ligji i shtetit, në territorin e të cilit
ndodhet sendi i paluajtshëm.
3. Trashëgimlënësi mund të zgjedhë si ligj të zbatueshëm për gjithë trashëgiminë e tij ligjin e një
shteti të caktuar. Zgjedhja e ligjit ka efekt vetëm nëse në kohën e përcaktimit të tij apo të
vdekjes, trashëgimlënësi ishte shtetas i atij shteti ose kishte vendqëndrimin e zakonshëm të tij në
këtë shtet. Zgjedhja e ligjit nuk mund të ketë si pasojë privimin e një trashëgimtari nga e drejta e
rezervës ligjore, që i takon nga ligji i zbatueshëm, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni.
4. Zgjedhja, revokimi ose ndryshimi i ligjit të zbatueshëm bëhen sipas rregullave për formën që
zbatohet për revokimin e disponimit testamentar.
Neni 34
Zotësia për të disponuar me testament
Zotësia për të disponuar me testament rregullohet nga ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ka
testamentlënësi në kohën e bërjes, ndryshimit ose revokimit të testamentit.
Neni 35
Vlefshmëria e testamentit
1. Testamenti është i vlefshëm, për sa i përket formës, nëse ai plotëson kriteret e vlefshmërisë,
sipas njërit prej ligjeve të mëposhtme:
a) ligjit të shtetit, në të cilin trashëgimlënësi ka bërë testamentin;
b) ligjit të shtetit, shtetësinë e të cilit ka trashëgimlënësi në kohën e bërjes së testamentit ose në
kohën e vdekjes së tij;
c) ligjit të shtetit, në të cilin trashëgimlënësi, në kohën e bërjes së testamentit ose në kohën e
vdekjes së tij, ka pasur vendqëndrimin e zakonshëm;
ç) ligjit të shtetit, në të cilin ndodhet pasuria e paluajtshme e disponuar në testament.
2. Rregullat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni zbatohen edhe për ndryshimin ose revokimin
e testamentit.

KREU VI
PRONËSIA
SEKSIONI I
Të drejtat reale
Neni 36
Pronësia, posedimi dhe të drejtat reale mbi sendin
1. Pronësia, posedimi dhe të drejtat e tjera reale mbi sende të luajtshme dhe të paluajtshme
rregullohen nga ligji i shtetit në të cilin ndodhet sendi.
2. Fitimi apo humbja e pronësisë, posedimit dhe e të drejtave reale rregullohen nga ligji i shtetit,
në territorin e të cilit ndodhet sendi në kohën e verifikimit të rrethanave faktike, që përcaktojnë
fitimin ose humbjen e këtyre të drejtave.
3. Përcaktimi nëse një send është i luajtshëm apo i paluajtshëm bëhet sipas ligjit të shtetit ku
ndodhet sendi.
Neni 37
Letrat me vlerë
1. Të drejtat mbi titujt e regjistrueshëm dhe të negociueshëm rregullohen nga ligji i shtetit në të
cilin ndodhet regjistri.
2. Fitimi dhe humbja e këtyre të drejtave rregullohen nga ligji i shtetit në të cilin ndodhet letra
me vlerë, në kohën e kryerjes së aktit, mbi të cilin bazohet fitimi apo humbja e së drejtës.
Neni 38
Të drejtat e fituara
Në rast të ndryshimit të vendndodhjes së sendit, të drejtat e fituara, sipas ligjit të shtetit ku
gjendej sendi, nuk mund të ushtrohen në kundërshtim me ligjin e shtetit të vendndodhjes së re të
tij.
Neni 39
Sendet në transit
Të drejtat reale mbi një send në transit rregullohen nga ligji i shtetit të destinacionit.
Neni 40
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore
1. Kur sendet, që përfshihen në trashëgiminë kulturore të një shteti, dalin jashtë territorit të tij në
mënyrë të paligjshme, rivendikimi i tyre rregullohet nga ligji i shtetit nga ku ka dalë sendi, në
fuqi në kohën e daljes së sendit. Shteti, nga i cili ka dalë sendi, mund të zgjedhë të zbatojë ligjin
e shtetit, në territorin e të cilit gjendet sendi në kohën e rivendikimit të tij.
2. Megjithatë, nëse ligji i shtetit, ku sendi përfshihet në trashëgiminë e tij, nuk merr parasysh
mbrojtjen e poseduesit në mirëbesim, ky i fundit mund të kërkojë mbrojtjen që i siguron ligji i
shtetit, në territorin e të cilit gjendet sendi në kohën e rivendikimit të tij.
Neni 41
Mjetet e transportit

Të drejtat mbi mjetet e fluturimit, anijet dhe mbi të gjitha mjetet e tjera të transportit, të
regjistruara në një regjistër publik, rregullohen nga ligji i shtetit, në territorin e të cilit janë
regjistruar.
SEKSIONI II
Të drejtat mbi pronësinë intelektuale
Neni 42
Territorialiteti i të drejtave mbi pronësinë intelektuale
1. Ekzistenca, vlefshmëria, objekti, pronësia, transferueshmëria, kohëzgjatja dhe shkelja e së
drejtës së autorit, e të drejtave që lidhen me të dhe e të drejtave të tjera intelektuale të
paregjistruara rregullohen nga ligji i shtetit, për të cilin kërkohet mbrojtja.
2. Ekzistenca, vlefshmëria, objekti, pronësia, transferueshmëria, kohëzgjatja dhe shkelja e të
drejtave industriale të regjistruara rregullohen nga ligji i vendit, që ka dhënë ose regjistruar të
drejtën.
Neni 43
Të drejtat e pronësisë intelektuale, të krijuara gjatë marrëdhënieve të punës
E drejta e pronësisë intelektuale, që rrjedh nga një marrëdhënie pune, rregullohet nga ligji që
rregullon kontratën e punës.
Neni 44
Kontratat që kanë të bëjnë me të drejtat e pronësisë intelektuale
Për kontratat, që kanë të bëjnë me të drejtat e pronësisë intelektuale, zbatohen rregullat e
parashikuara në kreun VII të këtij ligji.
KREU VII
DETYRIMET DHE KONTRATAT
Neni 45
Liria e zgjedhjes së ligjit të zbatueshëm
1. Kontrata rregullohet nga ligji i zgjedhur nga palët. Me vullnetin e tyre, palët mund të zgjedhin
ligjin e zbatueshëm për të gjithë ose për një pjesë të veçantë të kontratës. Nëse palët kanë caktuar
juridiksionin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që rrjedhin nga kontrata, prezumohet se kanë
zgjedhur ligjin e atij shteti për rregullimin e kontratës.
2. Zgjedhja e ligjit duhet të jetë e shprehur ose të rezultojë e qartë nga kushtet e kontratës ose
rrethana të tjera të çështjes.
3. Palët mund të bien në çdo kohë dakord që kontrata të rregullohet nga një ligj tjetër, i ndryshëm
nga ai që ishte përcaktuar në fillim në kontratë. Çdo ndryshim i mëvonshëm i ligjit të
zbatueshëm, pas lidhjes së kontratës, nuk cenon vlefshmërinë formale të kontratës apo të drejtat e
të tretëve.
4. Kur të gjitha elementet e tjera të rëndësishme të situatës në kohën e zgjedhjes së ligjit ndodhen
në një vend tjetër, zgjedhja e ligjit nga palët nuk cenon zbatimin e dispozitave të ligjit të shtetit
tjetër, të cilat nuk mund të shmangen nga marrëveshja.
5. Ekzistenca dhe vlefshmëria e kontratës apo e njërit prej kushteve të saj rregullohen nga ligji i
zbatueshëm për kontratën.

Neni 46
Ligji i zbatueshëm në mungesë të zgjedhjes
1. Në masën që ligji i zbatueshëm për kontratën nuk është zgjedhur në pajtim me nenin 45 të
këtij ligji, ligji që rregullon kontratën përcaktohet si më poshtë:
a) një kontratë shitjeje rregullohet nga ligji i vendit ku shitësi ka vendqëndrimin e tij të
zakonshëm;
b) një kontratë për furnizimin e shërbimeve rregullohet nga ligji i vendit ku ofruesi i shërbimit ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
c) një kontratë në lidhje me të drejtat reale mbi pasurinë e paluajtshme apo të drejtën e
përdoruesit të një pasurie të paluajtshme rregulloh et nga ligji i vendit ku ndodhet pasuria;
ç) pavarësisht nga shkronja "c" e kësaj pike, një kontratë qiraje e lidhur për përdorim individual
të përkohshëm të një pasurie të paluajtshme, për një periudhë prej jo më shumë se gjashtë muajsh
të njëpasnjëshëm, rregullohet nga ligji i shtetit ku qiradhënësi ka vendbanimin e tij të
zakonshëm, me kusht që qiramarrësi të jetë person fizik dhe të ketë vendqëndrimin e tij të
zakonshëm në të njëjtin shtet;
d) një kontratë franshizingu rregullohet nga ligji i shtetit ku franshizingmarrësi ka vendqëndrimin
e tij të zakonshëm;
dh) një kontratë për furnizimin e mallrave rregullohet nga ligji i shtetit ku furnizuesi ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
e) një kontratë për shitjen e mallrave me ankand rregullohet nga ligji i shtetit ku zhvillohet
ankandi, nëse ky shtet mund të përcaktohet;
ë) një kontratë e lidhur brenda një sistemi shumëpalësh, që bashkon ose lehtëson bashkimin e
shumë palëve të treta, që blejnë dhe shesin interesa në instrumentet financiare, në përputhje me
rregullat e legjislacionit përkatës, dhe e rregulluar nga një ligj i vetëm, rregullohet nga ai ligj.
2. Kontratat, të cilat nuk janë përmendur shprehimisht në pikën 1 të këtij neni, ose kur elementet
e kontratës përfshijnë tiparet e më shumë se një nga llojet e kontratave të parashikuara në pikën 1
të këtij neni, kontrata rregullohet nga ligji i shtetit, ku pala që duhet të përmbushë shërbimin që
karakterizon kontratën ka vendbanimin e saj të zakonshëm në çastin e lidhjes së kontratës.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se kontrata është haptazi e lidhur më
ngushtë me një shtet të ndryshëm nga ai i përcaktuar në pikën 1 ose 2 të këtij neni, zbatohet ligji
i atij shteti.
4. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1 ose 2 të këtij neni, kontrata
rregullohet nga ligji i shtetit, me të cilin ka lidhje më të ngushtë.
Neni 47
Fusha e zbatimit të ligjit, i cili rregullon kontratat
1. Ligji i zbatueshëm për kontratat rregullon veçanërisht:
a) interpretimin e saj;
b) përmbushjen e detyrimeve, që rrjedhin nga kontratat;
c) brenda kompetencave të dhëna gjykatës nga ligji procedural, pasojat e mospërmbushjes së
plotë ose të pjesshme të këtyre detyrimeve, përfshirë edhe vlerësimin e dëmit, për sa kohë që
këto rrjedhin nga dispozitat ligjore dhe nuk i kapërcejnë kufijtë e përcaktuar nga ligji shqiptar;
ç) mënyrat e ndryshme të shuarjes së detyrimeve, si dhe parashkrimin e padisë dhe dekadencën;
d) pasojat e pavlefshmërisë së kontratave.
2. Mënyra e përmbushjes së detyrimit, si dhe masat që duhet të marrë kreditori në rastet e
mospërmbushjes si duhet të detyrimeve rregullohen nga ligji i shtetit ku përmbushet detyrimi.
Neni 48
Kontrata e punës

1. Kontrata individuale e punës rregullohet nga ligji i zgjedhur nga palët.
2. Kur palët nuk kanë zgjedhur ligjin e zbatueshëm, ndiqen rregullat e parashikuara në nenin 3 të
Kodit të Punës.
Neni 49
Kalimi i kredisë dhe zëvendësimi kontraktual
1. Kalimi i kredisë nga njëri kreditor te tjetri apo zëvendësimi i debitorit me një tjetër rregullohet
nga ligji i shtetit, i cili rregullon kontratën e tyre.
2. Ligji i zbatueshëm përcakton nëse kredia mund të kalohet, marrëdhëniet ndërmjet kreditorit të
ri ose të zëvendësuarit dhe debitorit, kushtet e kundrejtimit të kalimit të kredisë apo zëvendësimit
ndaj debitorit, si dhe shkarkimin nga detyrimi të debitorit.
3. Kalimi i kredisë, sipas këtij neni, përfshin transferimet e plota të kredive, transferimin e
kredive në formë garancie ose të të drejtave të tjera të garancisë mbi kreditë.
Neni 50
Kontrata e transportit
1. Palët mund të zgjedhin si ligj të zbatueshëm të kontratës së transportit të udhëtarëve vetëm
ligjin e shtetit ku:
a) udhëtari ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
b) transportuesi ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm;
c) transportuesi ka vendin e selisë qendrore;
ç) ndodhet vendi i nisjes;
d) ndodhet vendi i destinacionit.
2. Kur ligji i zbatueshëm për një kontratë transporti të udhëtarëve nuk është zgjedhur nga palët,
zbatohet ligji i shtetit ku pasagjeri ka vendqëndrimin e zakonshëm, me kusht që edhe vendi i
nisjes dhe vendi i destinacionit ndodhen, gjithashtu, në këtë shtet. Kur nuk plotësohet ky kusht,
zbatohet ligji i shtetit ku transportuesi ka vendqëndrimin e zakonshëm.
3. Kur ligji i zbatueshëm për një kontratë transporti të mallrave nuk është zgjedhur nga palët,
zbatohet ligji i shtetit ku transportuesi ka vendqëndrimin e zakonshëm, me kusht që vendi i
marrjes apo dorëzimit ose vendqëndrimi i zakonshëm i dorëzuesit ndodhet, gjithashtu, në këtë
shtet.
4. Kur rezulton e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se kontrata, në mungesë të zgjedhjes së
ligjit nga palët, është dukshëm e lidhur ngushtë me një shtet të ndryshëm nga ai i treguar në pikat
1, 2 dhe 3 të këtij neni, zbatohet ligji i këtij shteti.
Neni 51
Kontrata e sigurimit
1. Ligji i zbatueshëm për kontratën e sigurimit, që mbulon një rrezik të madh, është li gji i
zgjedhur nga palët.
2. Kur ligji i zbatueshëm nuk është zgjedhur nga palët, kontrata e sigurimit, që mbulon një rrezik
të madh, rregullohet nga ligji i shtetit ku siguruesi ka vendqëndrimin e zakonshëm.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se kontrata është dukshëm e lidhur ngushtë
me një shtet tjetër, zbatohet ligji i këtij shteti.
4. Në rastin e kontratave të tjera të sigurimit, të ndryshme nga kontrata e sigurimit, që mbulon
një rrezik të madh, palët mund të zgjedhin:
a) ligjin e shtetit ku ndodhet rreziku në kohën e lidhjes së kontratës;
b) ligjin e shtetit ku mbajtësi i policës së sigurimit ka vendqëndrimin e zakonshëm;

c) ligjin e shtetit, shtetas i të cilit është mbajtësi i policës së sigurimit në rastin e sigurimit të
jetës;
ç) ligjin e shtetit përkatës ose ligjin në fuqi në vendqëndrimin e zakonshëm të mbajtësit të
policës, kur mbajtësi i policës së sigurimit të një kontrate kryen një veprimtari ekonomike dhe
kontrata e sigurimit mbulon dy apo më shumë rreziqe, të cilat lidhen me këto veprimtari dhe
ndodhen në shtete të ndryshme.
5. Kur ligji zbatueshëm nuk është zgjedhur nga palët, kontrata e sigurimit, sipas pikës 4 të këtij
neni, rregullohet nga ligji i shtetit ku ndodhet rreziku në kohën e lidhjes së kontratës.
6. Rregullat e kësaj dispozite nuk zbatohen për kontratat e risigurimit.
Neni 52
Kontratat me konsumatorin
1. Pa cenuar nenet 50 dhe 51 të këtij ligji, kontrata e lidhur ndërmjet një konsumatori dhe një
personi, që vepron në ushtrim të veprimtarisë së tij tregtare apo profesionale, rregullohet nga ligji
i shtetit, në të cilin konsumatori ka vendqëndrimin e zakonshëm, me kusht që:
a) tregtari ose profesionisti:
i) të zhvillojë veprimtarinë e tij tregtare apo profesionale në shtetin e vendqëndrimit të
konsumatorit;
ii) të drejtojë këto veprimtari, me çfarëdo mjeti, drejt këtij shteti apo në shtete të ndryshme, ku
përfshihet edhe ky i fundit;
b) kontrata të hyjë në sferën e këtyre veprimtarive.
2. Përjashtimisht nga pika 1 e këtij neni, palët mund të zgjedhin ligjin e zbatueshëm të kontratës,
që plotëson kushtet e pikës 1, në përputhje me nenin 45 të këtij ligji. Megjithatë, zgjedhja e ligjit
nuk mund të privojë konsumatorin nga mbrojtja, që i sigurohet nga dispozitat, të cilat nuk mund
të shmangen me marrëveshje, sipas ligjit që, në mungesë të zgjedhjes, zbatoheshin në bazë të
pikës 1.
3. Nëse nuk plotësohen kushtet, sipas shkronjës "a" të pikës 1 të këtij neni, ligji i zbatueshëm në
kontratën ndërmjet konsumatorit dhe profesionistit përcaktohet sipas neneve 45 dhe 46 të këtij
ligji.
4. Pikat 1 e 2 të këtij neni nuk zbatohen për:
a) kontratat për furnizimin e shërbimeve, ku shërbimet duhet të furnizohen te konsumatori
ekskluzivisht në një shtet tjetër nga ai në të cilin konsumatori ka vendqëndrimin e tij të
zakonshëm;
b) kontratat e transportit, të ndryshme nga kontratat që kanë të bëjnë me paketë udhëtimi;
c) kontratat, që kanë të bëjnë me një të drejtë reale ose të drejtë përdoruesi në pasurinë e
paluajtshme, të ndryshme nga kontratat që kanë të bëjnë me të drejtën për të përdorur pronën me
kohë të pjesshme;
ç) të drejtat dhe detyrimet, të cilat përbëjnë një instrument financiar, apo kushtet për emetimin
ose ofrimin për publikun, dhe ofertat për blerjen e letrave me vlerë të transferueshme, si dhe
blerje e njësive në sipërmarrjet kolektive, për sa kohë që këto veprimtari nuk përbëjnë furnizim
të një shërbimi financiar;
d) një kontratë të lidhur në llojin e sistemit, sipas përcaktimeve në shkronjën "ë" të pikës 1 të
nenit 46 të këtij ligji.
Neni 53
Zëvendësimi ligjor
Kur, në bazë të një detyrimi kontraktor, kreditori ka një të drejtë ndaj debitorit dhe një person i
tretë detyrohet të shlyejë kreditorin ose e ka shlyer atë në përmbushje të këtij detyrimi, ligji, që
rregullon detyrimin e personit të tretë për të shlyer kreditorin, zbatohet edhe për përcaktimin e

masës dhe të shkakut pse personi i tretë ka të drejtë të ushtrojë kundër debitorit të drejtat që
kreditori kishte kundër debitorit, sipas ligjit që rregullon marrëdhëniet e tyre.

Neni 54
Detyrimet solidare
Nëse kreditori ka të drejtën e një kredie kundër disa debitorëve solidarë dhe një prej tyre ka
përmbushur detyrimin, tërësisht ose pjesërisht, ligji, që rregullon detyrimin e këtij debitori ndaj
kreditorit, rregullon edhe të drejtën e debitorit për të kërkuar përmbushjen e detyrimit nga
debitorët e tjerë. Debitorët e tjerë mund të kundrejtojnë prapësimet, që mund t'i kundrejtonin
kreditorit, në masën e lejuar nga ligji që rregullon detyrimin e tyre ndaj kreditorit.
Neni 55
Kompensimi ligjor
Kur palët nuk kanë rënë dakord për të drejtën e kompensimit, kjo e drejtë rregullohet nga ligji i
zbatueshëm ndaj kredisë, për të cilën kërkohet e drejta e kompensimit.
KREU VIII
DETYRIMET JASHTËKONTRAKTORE
SEKSIONI I
Rregulla të përgjithshme
Neni 56
Dëmet jashtëkontraktore
1. Ligji i aplikueshëm për një detyrim jashtëkontraktor është ligji i shtetit, në të cilin ndodhi
dëmi, pavarësisht nga shteti, në të cilin ngjarja që shkaktoi dëmin ndodhi dhe pavarësisht nga
shteti apo shtetet në të cilin/cilat ndodhin pasojat indirekte, përveç kur nuk parashikohet ndryshe
në dispozitat e këtij kreu.
2. Pavarësisht nga pika 1 e këtij neni, kur personi përgjegjës për dëmin dhe personi që ka pësuar
dëmin kanë vendqëndrimin e tyre të përbashkët në të njëjtin shtet, në kohën kur ndodhi ngjarja,
zbatohet ligji i këtij shteti.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se dëmi jashtëkontraktor është dukshëm i
lidhur më ngushtë me një vend të ndryshëm nga ai që tregohet në pikat 1 dhe 2 të këtij neni,
zbatohet ligji i këtij shteti.
4. Lidhja dukshëm më e ngushtë me një shtet tjetër mund të bazohet në veçanti në marrëdhëniet
e mëparshme ndërmjet palëve, të tilla si kontrata, e cila është dukshëm e lidhur ngushtë me
dëmin jashtëkontraktor.
Neni 57
Liria e zgjedhjes së ligjit të zbatueshëm për detyrime jashtëkontraktore
1. Palët mund të zgjedhin ligjin e zbatueshëm për një detyrim jashtëkontraktor, pavarësisht nga
përcaktimet e dispozitave të këtij kreu:
a) me marrëveshje të lidhur pas ngjarjes që ka shkaktuar dëmin;
b) me marrëveshje të lidhur lirisht, përpara ngjarjes që ka shkaktuar dëmin, kur të gjitha palët
ndjekin një veprimtari tregtare.
2. Zgjedhja e ligjit duhet të shprehet ose të shfaqet me siguri të arsyeshme nga të gjitha rrethanat
e çështjes dhe nuk duhet të cenojë të drejtat e palëve të treta.

3. Kur të gjitha elementet, që kanë të bëjnë me situatën në kohën e verifikimit të ngjarjes, që ka
shkaktuar dëmin, ndodhen në një shtet tjetër nga shteti, ligjin e të cilit kanë zgjedhur palët,
zgjedhja e ligjit nga palët nuk cenon zbatimin e dispozitave të ligjit të këtij shteti, të cilat nuk
mund të shmangen me marrëveshje të palëve.
Neni 58
Fusha e ligjit të zbatueshëm
Ligji i zbatueshëm për detyrimet jashtëkontraktore rregullon në veçanti:
a) bazën dhe shkallën e përgjegjësisë, përfshirë edhe përcaktimin e personave, të cilët mund të
konsiderohen përgjegjës për aktet e kryera prej tyre;
b) shkaqet për përjashtimin, kufizimin dhe ndarjen e përgjegjësisë;
c) ekzistencën, natyrën dhe vlerësimin e dëmit ose dëmshpërblimin e pretenduar;
ç) masat që gjykata mund të marrë për të parandaluar, për të pushuar ose për të kompensuar
dëmin, brenda kufijve të kompetencave të gjykatës, sipas ligjit të saj procedural;
d) çështjen nëse e drejta për të kërkuar dëmet ose dëmshpërblimin mund të transferohet,
përfshirë edhe me trashëgimi;
dh) personat që kanë të drejtë për kompensimin e dëmit të pësuar personalisht;
e) përgjegjësinë për aktet e një personi tjetër;
ë) mënyrën, në të cilën një detyrim mund të shuhet dhe rregullat e parashkrimit, përfshirë
rregullat për fillimin, ndërprerjen e pezullimin e parashkrimit dhe dekadencën.
Neni 59
Rregullat e sigurisë dhe sjelljes
Në vlerësimin e sjelljes së personit, që pretendohet përgjegjës, mbahen në konsideratë, si çështjet
e faktit dhe kur është e përshtatshme, rregullat e sigurisë dhe të sjelljes në fuqi në vendin dhe
kohën e ngjarjes që passjell përgjegjësinë.
Neni 60
Veprimi i drejtpërdrejtë kundër siguruesit të personit përgjegjës
Pala e dëmtuar mund të kërkojë dëmshpërblim për dëmet e pësuara drejtpërdrejt nga siguruesi i
personit të detyruar për dëmshpërblim, nëse parashikohet nga ligji i zbatueshëm ndaj detyrimit
jashtëkontraktor ose ligji i zbatueshëm i kontratës së sigurimit.
Neni 61
Zëvendësimi
Kur, në bazë të një detyrimi jashtëkontraktor, kreditori ka një të drejtë ndaj debitorit dhe një
person i tretë detyrohet të shlyejë kreditorin ose e ka shlyer atë në përmbushje të këtij detyrimi,
ligji, që rregullon detyrimin e personit të tretë për të shlyer kreditorin, zbatohet edhe për
përcaktimin e masës e të shkakut pse personi i tretë ka të drejtë të ushtrojë kundër debitorit të
drejtat që kreditori kishte kundër debitorit, sipas ligjit që rregullon marrëdhëniet e tyre.

Neni 62
Detyrimet solidare
Nëse kreditori ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e të njëjtit detyrim nga disa debitorë solidarë
dhe njëri prej tyre ka përmbushur detyrimin, tërësisht ose pjesërisht, e drejta e debitorit për të

kërkuar pagimin nga debitorët e tjerë të detyrimit të përmbushur rregullohet nga ligji i
zbatueshëm për detyrimin jashtëkontraktor të këtij debitori ndaj kreditorit.

SEKSIONI II
Rregulla të veçanta
Neni 63
Përgjegjësia nga produktet
1. Përgjegjësia për dëmin që rrjedh nga produktet rregullohet me radhë nga:
a) ligjit i shtetit, në të cilin personi që ka pësuar dëmin ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në
kohën kur është shkaktuar dëmi, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet;
b) ligji i shtetit, në të cilin produkti u ble, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet;
c) ligji i shtetit, në të cilin u shkaktua dëmi, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet.
2. Nëse personi, që pretendohet se është përgjegjës, nuk mund të parashikonte në mënyrë t ë
arsyeshme hedhjen në treg të produktit ose të një produkti të të njëjtit lloj, zbatohet ligji i shtetit
ku ai ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se dëmi jashtëkontraktor është dukshëm i
lidhur më ngushtë me një shtet tjetër nga ai që tregohet në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet
ligji i këtij shteti.
Neni 64
Konkurrenca e padrejtë dhe veprimet që kufizojnë konkurrencën e lire
1. Ligji i zbatueshëm për një detyrim jashtëkontraktor, që rrjedh nga një veprim që përbën
konkurrencë të padrejtë, është ligji i shtetit ku marrëdhëniet konkurruese apo të interesave
kolektivë të konsumatorëve janë ose mund të jenë prekur.
2. Pavarësisht nga pika 1 e këtij neni, kur personi që pretendohet përgjegjës për konkurrencën e
pandershme dhe personi që ka pësuar dëmin kanë vendqëndrimin e tyre të zakonshëm në të
njëjtin shtet, kur ka ndodhur ngjarja, zbatohet ligji i atij shteti.
3. Kur një veprim i konkurrencës së pandershme prek në mënyrë ekskluzive interesat e një
konkurruesi specifik, zbatohet ligji i shtetit, në të cilin ka ndodhur dëmi, pavarësisht nga shteti në
të cilin ka ndodhur ngjarja që ka shkaktuar dëmin apo pavarësisht nga shteti ose shtetet, në të
cilin/cilat kanë ndodhur pasojat indirekte të ngjarjes.
4. Ligji i zbatueshëm për një detyrim jashtëkontraktor, që rrjedh nga një kufizim i konkurrencës,
është ligji i shtetit ku tregu është ose mund të jetë prekur.
5. Kur tregu është prekur ose ka të ngjarë të jetë prekur në më shumë se një shtet, personi, i cili
kërkon kompensim për dëmin dhe bën padi në gjykatën e vendbanimit të të paditurit, në vend të
kësaj mund të zgjedhë që kërkesa e tij të bazohet në zbatimin e ligjit të gjykatës në shtetin tjetër,
me kusht që tregu në atë shtet është mes atyre që drejtpërdrejt dhe në thelb janë të prekura nga
kufizimi i konkurrencës, nga e cila ka lindur detyrimi dhe është bazuar kërkesa për detyrimin
jokontraktual.
6. Kur paditësi padit, në përputhje me rregullat e zbatueshme të juridiksionit, më shumë se një të
paditur në atë gjykatë, paditësi mund të zgjedhë të bazojë kërkesën e tij në ligjin e kësaj gjykate,
vetëm nëse kufizimi i konkurrencës, për të cilën kërkesa kundër secilit prej këtyre të paditurve
mbështetet drejtpërdrejt dhe ndikon në thelb edhe tregun e shtetit të kësaj gjykate.
7. Ligji i zbatueshëm, sipas këtij neni, nuk mund të shmanget me marrëveshje, sipas nenit 57 të
këtij ligji.
Neni 65
Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale

1. Ligji i zbatueshëm për detyrimet jashtëkontraktore, që rrjedhin nga shkelja e të drejtave të
pronësisë intelektuale, është ligji i shtetit, për të cilin është kërkuar mbrojtja.
2. Ligji i zbatueshëm nuk mund të shmanget nga marrëveshja e palëve për zgjedhjen e ligjit, që
rregullon detyrimet jashtëkontraktore që rrjedhin nga shkelja e pronësisë intelektuale.
Neni 66
Dëmi mjedisor
1. Ligji i zbatueshëm për një detyrim jashtëkontraktor, që rrjedh nga dëmi mjedisor ose dëmi i
pësuar nga persona apo prona, si rezultat i këtij dëmi, është ligji i vendit, ku ka ndodhur dëmi,
pavarësisht nga vendi në të cilin ndodhi ngjarja dhe pavarësisht nga vendi ose vendet në të
cilin/cilat pasojat indirekte të kësaj ngjarjeje ndodhën.
2. Pavarësisht nga pika 1 e këtij neni, personi që kërkon kompensim për dëmet zgjedh që ta
bazojë kërkesën e tij në ligjin e vendit, në të cilin ndodhi ngjarja që shkaktoi dëmin.
Neni 67
Cenimi i të drejtave morale
1. Dëmet jashtëkontraktore, që rrjedhin nga cenimi i të drejtave të personalitetit, sipas zgjedhjes
së personit të dëmtuar, rregullohen nga:
a) ligji i shtetit, ku ai ka vendbanimin e zakonshëm;
b) ligji i shtetit, në territorin e të cilit ka ndodhur dëmi moral;
c) ligji i shtetit, ku gjendet vendqëndrimi i zakonshëm i personit përgjegjës për dëmin.
2. Rastet e shkronjave "a" dhe "b" të pikës 1 të këtij neni zbatohen nëse personi përgjegjës duhej
të kishte parashikuar në mënyrë të arsyeshme se dëmi ndodhte në territorin e këtij shteti.
Neni 68
Begatimi pa shkak dhe pagimi i padetyruar
1. Detyrimi jashtëkontraktor, që rrjedh nga begatimi pa shkak apo pagimi i padetyruar, që lidhet
me një marrëdhënie ekzistuese ndërmjet palëve, të tilla si kontrata apo dëme jashtëkontraktore,
që kanë lidhje të ngushtë me atë begatimin pa shkak apo pagimin e padetyruar, rregullohet nga
ligji që zbatohet për atë marrëdhënie.
2. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1 të këtij neni dhe palët kanë
vendqëndrimin e zakonshëm në të njëjtin shtet ku ndodhi ngjarja, nga e cila rrjedh begatimi pa
shkak apo pagimi i padetyruar, zbatohet ligji i këtij shteti.
3. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet
ligji i shtetit ku ndodhi begatimi pa shkak apo pagimi i padetyruar.
4. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se detyrimi, që rrjedh nga begatimi pa shkak
apo pagimi i padetyruar është dukshëm i lidhur ngushtë me një shtet tjetër nga ai që tregohet në
pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, zbatohet ligji i këtij shteti.
Neni 69
Gjerimi i punëve të të tjerëve
1. Detyrimi jashtëkontraktor, që rrjedh nga gjerimi i punëve të të tjerëve, që lidhet me një
marrëdhënie që ekziston ndërmjet palëve, të tilla si kontrata apo dëme jashtëkontraktore, që kanë
lidhje të ngushtë me gjerimin e punëve të të tjerëve, rregullohet nga ligji që zbatohet për atë
marrëdhënie.
2. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1 të këtij neni dhe palët kanë

vendqëndrimin e zakonshëm në të njëjtin shtet ku ndodhi ngjarja, nga e cila rrjedh dëmi,
zbatohet ligji i këtij shteti.
3. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet
ligji i shtetit ku u krye veprimi.
4. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se detyrimi që rrjedh nga gjerimi është
dukshëm i lidhur më ngushtë me një shtet tjetër nga ai që tregohet në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij
neni, zbatohet ligji i këtij shteti.
Neni 70
Përgjegjësia parakontraktore
1. Ligji i zbatueshëm për detyrimet jashtëkontraktore, që rrjedhin nga marrëveshjet para lidhjes
së kontratës, pavarësisht nga fakti i lidhjes ose jo të kontratës, është ligji që zbatohet për
kontratën ose që do të zbatohej në rast se ajo do të ishte lidhur.
2. Kur ligji i zbatueshëm nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1 të këtij neni, zbatohet:
a) ligji i shtetit, në të cilin ndodhi dëmi, pavarësisht nga shteti, në të cilin ngjarja që shkaktoi
dëmin ndodhi apo nga shteti ose shtetet, në të cilin/cilat pasojat indirekte të kësaj ngjarjeje
ndodhën;
b) ligji i shtetit ku palët kanë vendqëndrimin e tyre të zakonshëm, nëse është i njëjtë me shtetin
ku ndodhi ngjarja, nga e cila rrjedh dëmi.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se detyrimi që rrjedh nga bisedimet para
lidhjes së kontratës është dukshëm i lidhur më ngushtë me një shtet tjetër nga ai që parashikohet
në pikën 2 të këtij neni, zbatohet ligji i këtij shteti.
KREU IX
JURIDIKSIONI I GJYKATAVE SHQIPTARE NË SHQYRTIMIN E ÇËSHTJEVE ME
ELEMENTE TË HUAJA
Neni 71
Rregulli i përgjithshëm i juridiksionit ndërkombëtar
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve juridiko-civile me elemente
të huaja, nëse pala e paditur ka vendqëndrimin e zakonshëm në Republikën e Shqipërisë,
përveçse kur rregullat e këtij kreu parashikojnë ndryshe.
Neni 72
Juridiksioni ekskluziv
Pavarësisht nga rregullat e këtij ligji, gjykatat shqiptare kanë juridiksion ekskluziv në çdo rast
për gjykimin e:
a) çështjeve me objekt të drejtën e pronësisë dhe të drejta të tjera reale mbi sende të paluajtshme,
si dhe qiranë dhe të drejtat që rrjedhin nga përdorimi i pasurive të paluajtshme kundrejt
shpërblimit, kur këto ndodhen në Republikën e Shqipërisë;
b) çështjeve me objekt vendimet e organeve të shoqërive tregtare, kur shoqëria ka vendqëndrimin
e zakonshëm në Republikën e Shqipërisë;
c) çështjeve me objekt themelimin, mbarimin e personave juridikë, si dhe paditë me objekt
vendimet e organeve të tyre, kur personi juridik ka selinë në Republikën e Shqipërisë;
ç) çështjeve me objekt vlefshmërinë e regjistrimit në regjistrat e gjykatave ose organeve
shtetërore shqiptare;
d) çështjeve me objekt vlefshmërinë e regjistrimit të të drejtave intelektuale, për sa kohë që këto
regjistrime ose kërkesa për këto regjistrime është bërë në Republikën e Shqipërisë;
dh) çështjeve, të cilat lidhen me ekzekutimin në Republikën e Shqipërisë të titujve ekzekutivë.

Neni 73
Juridiksioni i caktuar me marrëveshje
1. Gjykatat shqiptare kanë juridiksion ndërkombëtar edhe kur palët caktojnë me marrëveshje
juridiksionin ndërkombëtar të gjykatave shqiptare.
2. Një marrëveshje e tillë duhet:
a) të lidhet me shkrim ose me gojë, por duke u vërtetuar kjo e fundit me shkrim;
b) të jetë në përputhje me zakonet tregtare ndërkombëtare, të cilat janë ose konsiderohen të
njohura nga palët.
3. Gjykata shqiptare, në të cilën është ngritur padia, ka juridiksion ndërkombëtar, nëse I padituri
merr pjesë në gjykim pa ngritur pretendime për mungesën e juridiksionit ndërkombëtar,
megjithëse është i përfaqësuar në proces nga një avokat, ose gjykata e ka sqaruar për mundësinë
e kundërshtimit të juridiksionit dhe ky sqarim është shënuar në procesverbalin e séances
gjyqësore.

Neni 74
Juridiksioni për shpalljen e zhdukjes dhe të vdekjes së një personi
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion për shpalljen e një personi të zhdukur ose të vdekur kur:
a) personi, i cili shpallet i zhdukur ose i vdekur, ka pasur shtetësinë shqiptare në kohën e
zhdukjes ose të vdekjes;
b) personi, i cili shpallet i zhdukur ose i vdekur, ka pasur vendqëndrimin e fundit në Republikën
e Shqipërisë;
c) personi, i cili paraqet kërkesën, ka një interes të ligjshëm në shpalljen e zhdukjes ose të
vdekjes së një personi nga një gjykatë shqiptare.
Neni 75
Juridiksioni për martesën
1. Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e çështjeve që lidhen me martes ën kur:
a) njëri nga bashkëshortët është ose ka qenë në kohën e lidhjes së martesës shtetas shqiptar;
b) bashkëshorti, kundër të cilit është ngritur padia, apo paditësi, në rastin për zgjidhjen e
martesës, ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë;
c) njëri nga bashkëshortët është pa shtetësi dhe ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në
Republikën e Shqipërisë.
2. Paditë, që lidhen me martesën, sipas pikës 1 të këtij neni, janë paditë për zgjidhjen dhe
shpalljen e pavlefshmërisë së martesës, vërtetimin e lidhjes së martesës, si dhe ato që lidhen me
regjimet pasurore martesore.
3. Juridiksioni, sipas pikës 1 të këtij neni, shtrihet edhe mbi pasojat, që vijnë nga zgjidhja,
shpallja e pavlefshmërisë së martesës, nga regjimet pasurore martesore, si dhe mbi masat e
përkohshme, të cilat merren nga gjykata në këto raste.
Neni 76
Juridiksioni për marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve, prindërve dhe fëmijëve, atësia,
amësia
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion të gjykojnë çështjet, që lidhen me të drejtat dhe detyrimet, që
rrjedhin nga martesa midis prindërve dhe fëmijëve, njohjen apo kundërshtimin e atësisë dhe të
amësisë, kur njëra nga palët ka shtetësinë shqiptare ose ka vendqëndrimin e saj në Republikën e
Shqipërisë.

Neni 77
Juridiksioni për birësimin
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e çështjeve, që lidhen me birësimin, nëse të
paktën njëri nga birësuesit është shtetas shqiptar, si dhe kur fëmija që birësohet është shtetas
shqiptar ose ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë.
Neni 78
Juridiksioni për heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e çështjeve, që lidhen me heqjen ose kufizimin e
zotësisë për të vepruar, kur personi, të cilit do t'i kufizohet ose do t'i hiqet ajo, është shtetas
shqiptar ose ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë.
Neni 79
Juridiksioni për kujdestarinë
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e çështjeve, që lidhen me kujdestarinë, nëse i
mituri ose personi, i cili vihet në kujdestari, është shtetas shqiptar ose ka vendqëndrimin e tij të
zakonshëm në Republikën e Shqipërisë.
Neni 80
Raste të tjera të juridiksionit ndërkombëtar
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion ndërkombëtar edhe në rastet e mëposhtme:
a) kur paditen njëkohësisht disa persona së bashku dhe njëri prej tyre ka vendqëndrimin e tij në
Republikën e Shqipërisë, si dhe kur personi juridik i paditur ka selinë e tij në Republikën e
Shqipërisë;
b) kur padia ka për objekt një kontratë ose pretendime që rrjedhin nga një kontratë dhe vendi, në
të cilin është përmbushur ose duhej përmbushur detyrimi, ndodhet në Republikën e Shqipërisë;
c) nëse objekt i gjykimit janë pretendimet, që rrjedhin nga shkaktimi i dëmit dhe vendi, ku është
kryer apo ka ndodhur veprimi që ka shkaktuar dëmin, është në Republikën e Shqipërisë;
ç) kur padia ka për objekt mosmarrëveshje, që rrjedhin nga veprimtaria e një dege ose filiali të
një personi juridik, me seli në Republikën e Shqipërisë;
d) kur padia rrjedh nga detyrimi për ushqim që ka një person kundrejt një personi, i cili ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë;
dh) paditë, që burojnë nga trashëgimia ligjore dhe ajo testamentare kur:
i) trashëgimlënësi ka pasur vendqëndrimin e tij, në kohën e vdekjes, në Republikën e Shqipërisë;
ii) pasuria trashëgimore ose pjesa më e madhe e saj ndodhet në Republikën e Shqipërisë.

Neni 81
Juridiksioni për masat për sigurimin e padisë
Gjykatat shqiptare kanë juridiksion për masat për sigurimin e padisë, kur ato duhet të
ekzekutohen në Republikën e Shqipërisë ose nëse gjykatat shqiptare kanë juridiksion
ndërkombëtar për objektin e gjykimit.
KREU X
DISPOZITA PROCEDURALE

Neni 82
Parim i përgjithshëm
1. Gjykimi i çështjeve gjyqësore me elemente të huaja para gjykatave shqiptare bëhet sipas ligjit
procedural shqiptar.
2. Subjektet e huaja, si dhe personi pa shtetësi gëzojnë në gjykimet civile, të cilat zhvillohen para
gjykatave shqiptare, të njëjtat të drejta dhe garanci procedurale si subjektet shqiptare.
Neni 83
Shpenzimet gjyqësore
1. Nëse paditësi është person fizik ose person juridik i huaj apo është person pa shtetësi dhe nuk
e ka vendqëndrimin a selinë e tij në Republikën e Shqipërisë, atëherë, me kërkesë të palës së
paditur, gjykata vendos që pala paditëse, brenda një afati të përshtatshëm, të caktuar prej saj, të
depozitojë si garanci për mbulimin e shpenzimeve gjyqësore një shumë të caktuar ose një send.
2. Pala e paditur nuk ka të drejtë të kërkojë vënien e garancisë nga pala paditëse kur:
a) ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ka paditësi, nuk kërkon vënien e garancisë për shtetasit ose
personat juridikë shqiptarë, ose kur vënia e garancisë është përjashtuar në bazë të parimit të
reciprocitetit me shtetin, shtetësinë e të cilit ka paditësi;
b) nuk ka paraqitur kërkesë për vënien e garancisë në seancën gjyqësore në kohën kur i lind e
drejta që t'i kërkojë gjykatës ushtrimin e saj;
c) pala paditëse ka fituar të drejtën e azilit në Republikën e Shqipërisë;
ç) nuk është në gjendje të tregojë se, bazuar në rrethanat e çështjes, ka një interes të ligjshëm për
vënien e garancisë;
d) vënia e garancisë është përjashtuar në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, të njohura nga
shteti shqiptar.
3. Nëse brenda afatit të caktuar nuk vihet garancia, me kërkesë të palës së paditur, gjykata
vendos pushimin e gjykimit.
Neni 84
Imuniteti diplomatik
Prona dhe pasuritë e personave fizikë dhe juridikë, që gëzojnë imunitet diplomatik, i nënshtrohen
juridiksionit të gjykatave shqiptare, sipas rregullave të përcaktuara në marrëveshjet
ndërkombëtare, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, ose në rast se një gjë e tillë pranohet
vullnetarisht.
Neni 85
Emërimi i një personi të ngarkuar për të pranuar akte
1. Nëse një palë ka vendqëndrimin ose selinë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe
nuk ka një përfaqësues në territorin e Republikës së Shqipërisë, gjykata mund të kërkojë që kjo
palë, brenda një afati të arsyeshëm, të emërojë një person të autorizuar, të cilit mund t'i njoftohen
akte në Republikën e Shqipërisë.
2. Nëse pala nuk emëron brenda këtij afati një person të autorizuar për të pranuar akte, asaj do t'i
njoftohen të gjitha aktet me postë rekomande. Prezumohet që kjo palë i ka marrë aktet e dërguara
30 ditë pas dorëzimit në postë edhe nëse nuk ka një vërtetim për dorëzimin e tyre.
Neni 86
Ndihma juridike me gjykatat e shteteve të huaja

Ndihma e ndërsjellë juridike me gjykatat e shteteve të huaja rregullohet nga marrëveshjet
ndërkombëtare, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga legjislacioni në fuqi.
KREU XI
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE
Neni 87
Dispozita kalimtare
Çështjet gjyqësore të papërfunduara, që janë në gjykim në gjykatë deri në datën e hyrjes në fuqi
të këtij ligji, gjykohen sipas ligjit në fuqi në kohën e depozitimit të padisë.
Neni 88
Shfuqizime
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet ligji nr.3920, datë 21.11.1964 "Për gëzimin e të
drejtave civile nga të huajt", si dhe çdo dispozitë tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj.
Neni 89
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.7017, datë 13.6.2011, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bamir
Topi

