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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 11118-001317-00-2014 i Regjistrit Themeltar 

 

VENDIM 

 

“Për pezullimin e gjykimit dhe nisjen e kontrollit kushtetues të ligjit” 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE   -Kryesues 

    Artur KALAJA  -Anëtar 

Sandër SIMONI         -Anëtar   

 

Në datën 23.03.2022 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen, që u përket palëve: 

 

PADITËS:    1. Dhurata Buza; 

2. Leonard Buza; 

3. Esmeralda Buza; 

4. Hava Hasa; 

5. Loris Hasa; 

6. Erald Hasa; 

7. Mejtim Hasa; 

8. Sonila Hasa.  

   

I PADITUR:   Shoqëria “Sigma” sh.a. 

 

OBJEKTI:  1. Detyrimin e palës së paditur, të paguajë në favor të 

paditëses Dhurata Buza dhe fëmijëve të saj diferencën e 

dëmit real pasuror dhe jo pasuror, shpenzimet e varrimit 

dhe të ceremonisë mortore në masën 4.159.638 lekë, për 

shkak të dëmit të shkaktuar nga aksidenti automobilistik 

i datës 17.09.2009, ku si pasojë ka gjetur vdekjen i 

ndjeri Fatmir Buza; 

2. Detyrimin e palës së paditur, të paguajë në favor të 

paditëses Hava Hasa dhe fëmijëve të saj diferencën e 

dëmit real pasuror dhe jo pasuror, shpenzimet e varrimit 

dhe ceremonisë mortore në masën 3.614.174 lekë, për 

shkak të dëmit të shkaktuar nga aksidenti automobilistik 

i datës 17.09.2009 ku si pasojë ka gjetur vdekjen i ndjeri 

Fatmir Hasa. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 450 e vijues, nenet 608, 625, 640, 643, 646 e 

vijues të Kodit Civil; Dekreti nr. 295, datë 15.09.1992 
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“Për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve 

motorike për përgjegjësinë ndaj personave të tretë”; 

Ligji nr.10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e 

detyrueshëm të mbajtësve të mjetëve motorrike për 

përgjegjësinë ndaj palëve të treta”; Vendimi njësues nr. 

12 dt. 14.09.2007 i Gjykatës së Lartë të Shqipërisë. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, Artur Kalaja, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar e provuar se, paditësja Dhurata 

Buza dhe dy fëmijët e saj, Leonard dhe Esmeralda Buza, janë trashëgimtarët ligjorë të të 

ndjerit Fatmir Buza. Ndërsa paditësja, Hava Hasa, dhe fëmijët e saj, Loris, Erald, Mejtim 

dhe Sonila Hasa janë trashëgimtarët ligjorë të të ndjerit Fatmir Hasa. 

2. Ka rezultuar se trashëgimlënësit e paditëseve në datë 17.12.2009, janë aksidentuar 

dhe kanë gjetur vdekjen në  një aksident automobilistik  të ndodhur  në segmentin rrugor 

Elbasan – Librazhd, në vendin e quajtur Xibrakë. Në këtë aksident, mjeti tip “Scania” me 

targa ST 460 TI, me drejtues shtetasin maqedonas Toni Jancovski, ka përplasur mjetin tip 

“Fiat” me targë EL 9740 A, të drejtuar nga Ismail Zyma. Ky i fundit së bashku me dy 

personat që gjendeshin në këtë makinë, konkretisht të ndjerët Fatmir Buza dhe Fatmir Hasa 

kanë ndërruar jetë.  

3. Nga vendimi i  prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, datë 

30.12.2009 ka rezultuar se  shkaku kryesor i ardhjes së pasojës kanë qenë veprimet e 

drejtuesit të automjetit tip “Fiat”. Ky automjet ka qenë i siguruar pranë palës së paditur, 

shoqërisë “Sigma” SHA, me policën e sigurimit TPL, për periudhën 31.12.2008 deri 

31.12.2009. 

4. Sa më sipër, paditësit, me datë 24.03.2010 i janë drejtuar palës së paditur dhe i 

kanë kërkuar që në bazë të ligjit nr. 10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në 

sektorin e transportit”, t’i dëmshpërblejë për vdekjen e trashëgimlënësve të tyre. Pala e 

paditur, e ka trajtuar rastin e mësipërm  dhe ka vendosur të dëmshpërblejë trashëgimtarët e të 

ndjerit Fatmir Buza në shumën 3.348.000 lekë, ndërsa trashëgimtarët e të ndjerit Fatmir 

Hasa në shumën 3.209.300 lekë. 

5. Paditësit kanë pranuar të tërheqin këto shuma si dëmshpërblim, por nuk kanë qenë 

dakort me masën e dëmshpërblimit. Si rrjedhojë, me padinë drejtuar gjykatës, dy paditëset, 

Dhurata Buza dhe Hava Hasa, edhe me cilësinë e përfaqësuesve ligjorë të fëmijëve të tyre, 

kanë kërkuar detyrimin e të paditurit të paguajë diferencën midis shumës që duhej t’u 

paguante sipas ligjit dhe asaj që ka paguar në fakt.  

6. Paditësit kanë pretenduar se, pala e paditur, shoqëria “Sigma” SHA, duhet paguajë 

në favor të tyre, dëmin real pasuror dhe jo pasuror, shpenzimet e ceremonive mortore, jo 

sipas llogaritjeve të bëra mbi bazën e ligjit nr. 10076/2009 dhe të Rregullores nr. 53, datë 

25.06.2009, por  sipas ligjit nr. 10076/2009 dhe vendimit njësues të Gjykatës së Lartë, nr. 

12, datë 14.09.2007 në masën 4.159.638 lekë dhe 3.614.174 lekë. Këto vlera përfaqësojnë 

pjesën e papaguar, përkatësisht për trashëgimtarët  e  të ndjerit Fatmir Buza dhe për 

trashëgimtarët e të ndjerit Fatmir Hasa. 



3 

 

7. Gjatë gjykimit në shkallë të parë, është realizuar një akt ekspertimi nga eksperti 

vlerësues i dëmeve shëndetësore, i licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, dhe një 

akt ekspertimi psikologjik. Eksperti  vlerësues i dëmeve ka përgatitur aktin e ekspertimit në 

disa variante: 

1) duke iu referuar Regullores nr. 53, datë 25.06.2009 të Autoritetit të Mbikëqyrjes 

Financiare, ligjit nr. 10076 , datë 12.02.2009; 

2) sipas vendimit unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr.12, të 

vitit 2007.  

8. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 11056, datë 16.11.2012 ka 

vendosur:  

“1. Pranimin e padisë. 

             2. Detyrimin  e palës së paditur  SIGMA  SHA t’i paguajë paditëses Dhurata Buza 

dhe fëmijëve të saj diferencën e shumës së plotë  të dëmit për aksidentin e dt .17.12.2009, ku 

ka gjetur vdekjen shtetasi Fatmir Buza, në masën e kërkuar prej tyre 4.159.638 lekë. 

3. Detyrimin  e palës së paditur SIGMA SHA t’i paguajë paditëses Hava Hasa dhe 

fëmijëve të saj diferencën e shumës së plotë të dëmit për aksidentin e dt.17.12.2009 ku ka 

gjetur vdekjen shtetasi Fatmir Hasa në masën 3.614.174 lekë. 

4. Shpenzimet gjyqësore...” 

9. Gjykata e shkallës së parë ka pranuar se vlerësimi i dëmit, i bërë nga eksperti 

vlerësues, bazuar në ligjin 10076/2009 si dhe në vendimin njësues nr. 12/2007 të Kolegjeve 

të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, ka rezultuar shumë më i lartë sesa shuma e vënë në 

dispozicion nga i padituri për paditëset dhe familjet e tyre. Sipas gjykatës varianti i 

llogaritjes së dëmit, bazuar në  ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, ka nxjerrë një detyrim 

shumë më të lartë se sa ka kërkuar edhe vetë pala paditëse në objektin e padisë. Për këtë 

shkak,  në respektim të nenit 6 të KPC, dhe parimit të disponibilitetit, gjykata ka çmuar  se 

nuk mund t’i japë paditësve një shumë dëmi më të lartë se sa ajo që ata vetë kanë kërkuar. 

10. Lidhur me llogaritjen e dëmit, sipas Rregullores nr. 53 së Autoritetit të 

Mbikëqyrjes Financiare , dt. 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e 

sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”, gjykata ka arsyetuar  se  ky akt normativ 

nuk rezulton të ketë qenë i botuar në Fletoren Zyrtare në momentin e aksidentit dhe as në 

momentin kur paditësit i janë drejtuar të paditurit me kërkesën për dëmshpërblim. Ky akt 

normativ, i miratuar me vendim të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare , datë 25.6.2009, 

ndryshuar me vendimin nr. 168, datë 13.12.2011, rezulton të jetë botuar në Fletoren Zyrtare 

nr. 180, në dhjetor të vitit 2011, pra pasi është ngritur padia objekt gjykimi. Në këto kushte 

ky akt nuk ka pasur fuqi ligjore lidhur me rastin në gjykim dhe kërkimet e palës paditëse. 

11. Si rrjedhojë e kësaj analizeje gjykata e shkallës së parë i ka konsideruar të drejta 

pretendimet e paditësve lidhur me vlerën e dëmshpërblimit të llogaritur sipas nenit 625 dhe 

646 të KC dhe vendimit  unifikuesnr. 12, datë 14.09.2007 të Kolegjeve të Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë, por dhe ligjit nr. 10076 datë 12.02.2009. Duke patur parasysh llogaritjen e 

vlerës së këtij dëmi, sipas ekspertit dhe duke zbritur prej saj vlerën e paguar paditësave, 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur  të detyrojë palën e paditur t’i paguajë  diferencën në 

shumën 4.159.638 lekë, për trashëgimtarët e të ndjerit Fatmir Buza dhe 3.614.174 lekë, për 

trashëgimtarët e të ndjerit Fatmir Hasa. 

 12. Kundër vendimit nr. 11056, datë 16.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë ka ushtruar ankim pala e paditur, shoqëria “Sigma” SHA, duke parashtruar se: 

- Gabimisht gjykata e shkallës së parë në vendimin e saj është mbështetur mbi llogaritjet e 

bëra nga eksperti bazuar në vendimin njësues të Gjykatës së Lartë, ndërkohë që në 

momentin e ndodhjes se aksidentit kishte hyrë në fuqi ligji nr. 10076, datë 12.02.2009 

dhe  ishte miratuar Rregullorja nr. 53, datë 25.06.2009 e Autoritetit të Mbikëqyrjes 

Financiare, ndaj dhe llogaritjet duheshin bërë bazuar tek kjo e fundit. 
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13. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 584, datë 26.02.2014 ka vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 11056, datë 16.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë në këtë mënyrë:  

1. Rrëzimin e padisë së paditësave Dhurata Buza e Hava Hasa si të pabazuar në 

prova e në ligj. 

2. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësave.” 

14. Gjykata e Apelit Tiranë ka arsyetuar se, në rastin konkret, ngjarja ka ndodhur në 

datë 17.12.2009, kohë kur në fuqi kishte hyrë ligji  nr. 10076, datë 12.02.2009, i cili ishte 

botuar edhe në Fletoren Zyrtare.  Ky  ligj ka  rregulluar parimisht  të gjithë problemet, që 

kishin dalë nga zbatimi i ligjit të mëparshëm, lidhur me  figurën e dëmit jopasuror  dhe 

elementet përbërës të  këtij dëmi (dëmin biologjik, moral dhe ekzistencial), të cilat  deri në 

këtë moment  i referoheshin interpretimit  të  bërë nga Gjykata e Lartë,  me vendimin 

Unifikues nr. 12, datë 14.09.2007.  Por, ky ligj ka përcaktuar vetëm parimet e 

përgjithshme  dhe jo metodologjinë e  përllogaritjes  së dëmit, e cila referuar nenit 13 të 

ligjit 10076/2009, do të  parashikohej në një rregullore, që duhej të miratohej nga Autoriteti i 

Mbikëqyrjes Financiare. Rregullorja nr. 53 e vitit 2009 e Autoritetit të Mbikëqyrjes 

Financiare, përcakton në  mënyrë  të detajuar rregullat dhe procedurat  për trajtimin e 

dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit dhe pa të cilën ligji  nr. 10076, dt 12.02.2009 

do të  mbetej i pazbatueshëm. Ka rezultuar, se kjo Rregullore është publikuar menjëherë 

në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare, sipas nenit 51/3 të saj, 

ku thuhet se: 

“Kjo Rregullore hyn në fuqi në datën e botimit të saj në faqen elektronike zyrtare të 

Autoritetit.”.   

15. Veç kësaj, duke qenë se Rregullorja ishte e detyrueshme të zbatohej nga 

shoqëritë e sigurimit dhe nga vlerësuesit e dëmeve, ajo iu është dërguar këtyre të fundit edhe 

në rrugë postare. Madje, është vërtetuar se këta të fundit kanë operuar mbi këtë 

Rregullore menjëherë. Rregullorja është publikuar dhe njohur jo vetëm prej personave të 

cilët e kanë të detyrueshme zbatimin e saj, por edhe nga qytetarët. Kjo konfirmohet edhe nga 

fakti se vetë përfaqësuesi i paditëseve në kërkesën e tij, drejtuar palës së paditur për trajtimin 

e rastit të sigurimit, i është referuar veç ligjit edhe kësaj Rregulloreje si akt nënligjor 

normativ. Pavarësisht nga parimi i njohur se një akt normativ merr fuqi ligjore pas 

publikimit të tij në Fletoren Zyrtare, gjykata e apelit ka vlerësuar se në rastin konkret ky 

moment është i ezauruar. Rregullorja ka dalë në bazë e për zbatim të ligjit i cili kishte hyrë 

në fuqi dhe ishte botuar në kohën e ndodhjes së aksidentit. Pra, është arritur qëllimi i 

botimit dhe i publikimit të një akti, i cili është marrja dijeni nga personat që detyrohen ta 

zbatojnë përmbajtjen e tij.  

           16. Vetëm nëse subjektet e detyruara nuk do të kishin zbatuar Rregulloren duke 

pretenduar mosnjohjen e saj për shkak të mosbotimit në fletoren zyrtare, ky do të përbënte 

një shkak për mosmarrjen e saj parasysh. Në situatën kur palët e detyruara e kanë zbatuar, 

nuk mund të pretendohet se ky akt normativ nuk ka hyrë në fuqi. Kjo do të thotë lënien pa 

zbatim për një periudhë dy vjeçare, të ligjit nr. 10076 dt 12.02.2009. Nga ana tjetër, zbatimi 

i ligjit të mësipërm, duke ju referuar jo metodologjisë së parashikuar  në Rregullore, por asaj 

të parashikuar në vendimin unifikues të Gjykatës së Lartë, që në thelb parashikon  mënyra të 

ndryshme llogaritje,  e për rrjedhojë vlera të ndryshme dëmi, është në fakt si të mos e kesh 

zbatuar këtë ligj. 

17. Nga sa më sipër, duke qenë se paditësit kanë përfituar të plotë vlerën e dëmit të 

llogaritur sipas Rregullores, nuk ka vend kërkimi i tyre për të paguar diferencën e papaguar, 

ka konkluduar gjykata e apelit në këtë vendimmarrje. 

18. Kundër Vendimit nr. 584, datë 26.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me 

datë 20.03.2014 kanë paraqitur rekurs palët paditëse, të cilët kanë kërkuar prishjen e vendimit 
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të Gjykatës së Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, duke 

parashtruar se: 

- Gjykata e Apelit ka keqzbatuar ligjin material; 

- Në kohën kur ka ndodhur aksidenti dhe kur është paraqitur kërkesëpadia, Rregullorja nuk 

ka qenë e botuar në Fletoren Zyrtare dhe nuk kishte hyrë në fuqi, prandaj nuk mund të 

gjente zbatim në rastin konkret; 

- Publikimi i Rregullores nr. 53 në faqen zyrtare të AMF nuk u provua, megjithatë edhe 

sikur të provohej publikimi, ky akt ka qenë për përdorim të brendshëm për Autoritetin 

dhe nuk mund të shërbente si akt nënligjor me fuqi juridike; 

- Arsyetimi i gjykatës së apelit vjen në kundërshtim me nenin 16 të KPC dhe se si rrjedhojë 

nuk mund të përdoret si argument se vetë pala e paditur në kërkesën drejtuar shoqërisë ka 

kërkuar llogaritjen e dëmit sipas Rregullores; 

- Sipas nenit 117 të Kushtetutës aktet normative marrin fuqi juridike vetëm pasi botohen në 

Fletoren Zyrtare dhe se ky qëndrim është mbajtur edhe nga Gjykata Kushtetuese (Vendim 

nr. 206, datë 24.12.2001); 

- Me vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë paditësave ju është mohuar e drejta për 

dëmshpërblim.  

  

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

i) Ligji i zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes dhe kontrolli kushtetues 

 

19. Në jurisprudencën e saj Gjykata Kushtetuese, në trajtimet in abstracto por edhe in 

concreto të kontrollit incidental kushtetues, ka kristalizuar disa kushte-premisa që duhet të 

plotësohen formalisht dhe proceduralisht në mënyrë që t’i jepet rrugë kontrollit incidental. 

Kështu, filimisht gjykata referuese (a quo) duhet të përcaktojë apo të identifikojë ligjin apo 

normën konkrete ligjore që do të zbatohet në çështjen konkrete. Gjithashtu, gjykata referuese 

duhet të parashtrojë arsyet serioze se ligji apo norma është jokushtetuese, duke iu referuar 

normave dhe parimeve kushtetuese. Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se, si kusht sine qua 

non për t’i dhënë rrugë gjykimit incidental, duhet detyrimisht të ketë një lidhje të 

drejtpërdrejtë midis ligjit të dyshuar si jokushtetues dhe zgjidhjes së çështjes konkrete. 

Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se kontrolli incidental i ligjit apo i normës do 

të ketë mundësi të realizohet si mjet i fundit, në kuptimin që në rastin konkret nuk ka mundësi 

të realizohet një interpretim pajtues kushtetues të tyre.1 

20. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka planifikuar gjykimin e kësaj çështje në dhomë 

këshillimi në datë 23.02.2022. Për këtë qëllim janë njoftuar palët sipas parashikimeve të 

KPC. Gjatë shqyrtimit të çështjes në dhomë këshillimi nga Kolegji u konstatua se çështja nuk 

mund të zgjidhej në themelin e saj nëse më parë nuk vendoste Gjykata Kushtetuese lidhur me 

kushtetuetshmërinë e nenit 13 të ligjit nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për Sigurimin e 

Detyrueshëm në Sektorin e Transportit”, i ndryshuar, në paragrafin e parë të tij, për 

argumentet që do të merren në analizë në vijim.  

21. Më konkretisht, kjo dispozitë ka parashikuar se: 

 “1. Rregullat për trajtimin e dëmeve, që mbulohen nga kontrata e sigurimit të 

detyrueshëm, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, miratohen me vendim të Autoritetit. 

2. Autoriteti mbikëqyr funksionimin e sistemit të dëmshpërblimit dhe rregullat e 

ndjekura nga shoqëritë e sigurimit, për të garantuar mbrojtjen e të siguruarve, kryerjen me 

korrektësi të procedurave të dëmshpërblimit dhe qëndrueshmërinë e shoqërive.” 

 
1 Shiko vendimi nr. 12, dt. 14.04.2010; Vendimin nr. 2, dt. 03.02.2010; Vendimin nr. 5, dt. 06.03.2009; 

Vendimi nr, 11, dt. 27.05.2004; Vendimi nr. 35, dt. 10.10.2007; Vendimi nr. 18, dt. 23.04.2010; Vendimi nr. 13, 

dt. 04.05.2009 i Gjykatës Kushtetuese. 



6 

 

22. Në bazë dhe për zbatim të kësaj dispozite, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (në 

vijim AMF), ka miratuar Rregulloren nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që 

mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” (në vijim 

Rregullorja nr. 53/2009), e cila ka detajuar rregullat për përcaktimin e procedurës dhe 

metodologjisë së përllogaritjes së dëmit në rastet e përfshira në fushën e zbatimit të ligjit nr. 

10076/2009. Ky akt nënligjor plotëson ligjin nr. 10076/2009, akt pa të cilin ligji mbetet i 

pazbatueshëm. 

23. Rregullorja nr. 53, e vitit 2009 është miratuar, me datë 25.6.2009 dhe është 

ndryshuar me vendim bordi nr. 168, datë 13.12.2011. Ajo është publikuar menjëherë në faqen 

elektronike zyrtare të AMF. 

24. Në nenin 51 të Rregullores, si dispozitë tranzitore, është parashikuar se: 

“Dosjet e dëmeve, ngjarja e sigurimit e të cilave ka ndodhur pas hyrjes në fuqi të ligjit 

nr.10 076, datë 12.2.2009 dhe janë në proces trajtimi nga shoqëria e sigurimit dhe Byroja 

Shqiptare e Sigurimit, në datën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, trajtohen sipas 

parashikimeve të kësaj rregulloreje; 

2.  Tabela  nr. 1  “Koeficientet  e  llogaritjes  së  shumës  së  kapitalizuar”  dhe  tabela  

nr. 2  “Shkalla  e humbjes së aftësisë për punë”, janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje; 

3. Kjo rregullore hyn në fuqi në datën e botimit të saj në faqen elektronike zyrtare të 

Autoritetit. “ 

25. Nga ana tjetër, rezulton se Rregullorja nr. 53, e vitit 2009 është botuar në Fletoren 

Zyrtare nr. 180, datë 25.01.2012, referuar të dhënave të pasqyruara në faqen zyrtare elektronike 

të Qendrës së Botimeve Zyrtare (QBZ). 

26. Në çështjen konkrete, është shtruar për diskutim nga gjykatat e faktit, nëse gjen 

zbatim Rregullorja nr. 53, e vitit 2009 dhe veprimi në kohë i saj. Gjykatat janë ndarë në dy 

qëndrime diametralisht të kundërta, duke përcaktuar dy momente të ndryshme të hyrjes në 

fuqi të këtij akti nënligjor normativ. Sipas gjykatës së shkallës së parë, si moment i hyrjes në 

fuqi, është data e botimit në Fletoren Zyrtare. Si rrjedhojë gjykata e shkallës së parë ka 

konkluduar se kjo Rregullore nuk gjen zbatim në rastin konkret, pasi në momentin e ngritjes 

së padisë nuk ishte botuar në Fletoren Zyrtare dhe si rrjedhojë nuk kishte hyrë në fuqi. 

27. Në të kundërt, Gjykata e Apelit Tiranë, duke u bazuar në dispozitën tranzitore, 

për hyrjen në fuqi të Rregullores, i është referuar momentit të publikimit të saj në faqen 

zyrtare të AMF. Si rrjedhojë, gjykata e apelit ka konkluduar se në momentin kur ka ndodhur 

fakti i paligjshëm objekt gjykimi, kishte hyrë në fuqi ligji nr. 10079, i vitit 2009. Po ashtu, 

kishte hyrë në fuqi edhe Rregullorja nr. 53/2009, që bënte të zbatueshëm ligjin nr. 10079, të 

vitit 2009, pasi ishte botuar menjëherë në faqen zyrtare elektronike të AMF. Si rrjedhojë 

gjykata e apelit ka argumentuar se në rastin konkret, gjen zbatim ky kuadër ligjor, për 

llogaritjen e vlerës së dëmit të shkaktuar paditësve nga fakti i paligjshëm i vdekjes së të 

afërmit të tyre. 

28. Në praktikën e vazhdueshme të Gjykatës së Lartë, në çështje të ngjashme, është 

mbajtur qëndrimi se Rregullorja e AMF-së ka hyrë në fuqi në momentin e botimit të saj në 

Fletoren Zyrtare. Megjithatë, ajo zbatohet me efekt prapaveprues edhe për çështjet që janë në 

shqyrtim nga shoqëritë e sigurimit apo edhe për çështjet që janë në gjykim, në momentin e 

hyrjes në fuqi të saj. 

29. Kështu, në vendimin nr. 00-2014-2914 (473), datë 18.09.2014, Kolegji Civil i 

Gjykatës së Lartë, është shprehur ndër të tjera se: 

“...Në bazë të parimit “lex specialis derogat generali”, pra kur në një gjykim zbatohen 

njëkohësisht dy ligje (materiale apo procedurale), atëherë do të zbatohet ligji i posaçëm pasi 

ai ka prioritet mbi ligjin e përgjithshëm, baza e rregullimit të marrëdhënies së detyrimit të 

krijuar midis palëve do të jetë (lex specialis), si dhe aktet nënligjore që rregullojnë në mënyrë 

të posaçme shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga mbajtësit e automjeteve. 
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Ligji nr.10076, i vitit 2009, duke bërë një rregullim specifik të formulës së llogaritjes, 

ka vendosur rregulla të përgjithshme për çdo subjekt sigurimi dhe standarde të njëjta në 

trajtimin dhe vlerësimin e pagesave të dëmeve në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në të 

njëjtën kohë, ky ligj ka shfuqizuar ligjin nr.7641, datë 01.12.1992 dhe aktet nënligjore të dala 

në zbatim të këtij të fundit (Neni 59 i ligjit nr.10076/2009)... 

    Në analizë të pjesës arsyetuese të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, si 

dhe të Gjykatës së Apelit Vlorë, si dhe në tërësi gjykimin e çështjes, Kolegji Civil i Gjykatës 

së Lartë, çmon se çështja që shtrohet për analizë dhe diskutim ka të bëjë identifikimin e ligjit 

të zbatueshëm në çështjen konkrete, momentin e lindjes së mosmarrëveshjes objekt gjykimi 

në raport me momentin e hyrjes në fuqi të Rregullores nr.53, datë 25.06.2009, “Për trajtimin e 

dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”, si 

dhe efektet juridike të këtij akti nënligjor normativ... 

   ...Në këtë kuadër, Kolegji Civil vlerëson se, duke mbajtur në konsideratë faktin se 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar Rregulloren me vendimin nr.53, datë 

25.6.2009, e cila sipas nenit 51, pika 3 “Dispozitat kalimtare dhe të fundit”, parashikon se: 

“Kjo Rregullore hyn në fuqi në datën e botimit të saj në faqen elektronike zyrtare të 

Autoritetit”, si dhe duke qenë se ligji nr.10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm 

në sektorin e transportit” i ndryshuar dhe ligji nr.9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare", nuk përmbajnë dispozita konkrete të cilat disiplinojnë procesin e 

shpalljes dhe botimit të akteve normative nënligjore të nxjerra nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare (neni 117, pika 2 e Kushtetutës), atëherë për shpalljen dhe botimin e këtyre akteve 

normative me qëllim hyrjen në fuqi të tyre, do të zbatohen dispozitat e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë (neni 117, pika 1) dhe ato të ligjit të kohës, konkretisht ligjit 

nr.8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, (i shfuqizuar). 

Një çështje tjetër e rëndësishme e cila vlen për t`u analizuar është edhe çështja e 

momentit të fillimit të efekteve juridike të aktit nënligjor normativ. Kolegji Civil vlerëson se 

Gjykata e Apelit Vlorë mbivendos disa koncepte juridike të rëndësishme të cilat janë të 

ndryshëm nga njëri tjetri dhe që kanë të bëjnë me “Hyrjen në fuqi të aktit normativ”dhe 

“shtrirjen e efekteve juridike të aktit normativ”. 

Kolegji Civil çmon se me kohë apo moment i “Hyrjes në fuqi të aktit normativ”, do të 

kuptohet ai moment kur ka lindur detyrimi për njohjen dhe respektimin e përmbajtjes së aktit 

normativ (normës abstrakte) nga ana personave fizikë ose juridikë të cilëve i drejtohet, ndërsa 

me “Shtrirjen e efekteve juridike të aktit normativ”, do të kuptohet momenti i prodhimit të 

pasojave juridike nga përmbajtja e këtij akti normativ. Hyrja në fuqi e aktit normativ, jo 

domosdoshmërisht mund të përkojë në kohë me shtrirjen e efekteve juridike të aktit normativ. 

Në varësi të shtrirjes së efekteve juridike të aktit normativ, organet që nxjerrin këto akte 

mund të parashikojnë momente të ndryshme të shtrirjes së efekteve juridike të këtyre akteve 

normative (prapavepruese, apo të vonuar) në varësi të qëllimit, objektit dhe specifikave të 

marrëdhënies juridike e cila rregullohet nëpërmjet tyre. 

Kolegji Civil vlerëson se nga ana e Gjykatës së Apelit Vlorë, gjithashtu nuk është 

mbajtur në konsideratë fakti se Rregullorja nr.53, datë 25.6.2009, në nenin 51, pika 1, ka 

parashikuar se: “Dosjet e dëmeve, ngjarja e sigurimit e të cilave ka ndodhur pas hyrjes në fuqi 

të ligjit nr.10076, datë 12.2.2009, dhe janë në proces trajtimi nga shoqëria e sigurimit dhe 

Byroja Shqiptare e Sigurimit, në datën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, trajtohen sipas 

parashikimeve të kësaj rregulloreje.” 

Kolegji Civil vlerëson se është parim i njohur i së drejtës se ligji nuk ka fuqi 

prapavepruese. Ligji ka fuqi vetëm për marrëdhëniet juridiko - civile që lindin pas hyrjes në 

fuqi të tij dhe se zbatimi i tij për marrëdhënie juridike që kanë lindur më parë, lejohet vetëm 

kur parashikohet shprehimisht në ligj. Në rastin konkret, rezulton se akti normativ ka 

parashikuar shprehimisht fuqinë prapavepruese të shtrirjes së efekteve të tij, pavarësisht 
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botimit në datën 25.01.2012 dhe hyrjes në fuqi në datën 26.01.2012. Theksojmë këtu edhe 

faktin se nga pala paditëse nuk është provuar apo pretenduar se Rregullorja e lartpërmendur 

nuk është botuar në faqen elektronike të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që të sjellë 

moszbatimin e saj, duke qenë se në vetë këtë akt sipas nenit 51, pika 3 “Dispozitat kalimtare 

dhe të fundit”, parashikohet se: “Kjo Rregullore hyn në fuqi në datën e botimit të saj në faqen 

elektronike zyrtare të Autoritetit”. 

30. Në çështjen konkrete, ngjarja e aksidentit apo fakti i paligjshëm i vdekjes së të 

ndjerëve Fatmir Buza dhe Fatmir Hasa, që përcakton edhe momentin e veprimit në kohë të 

ligjit të zbatueshëm, ka ndodhur me datë 17.12.2009. Në këtë kohë kishte hyrë në fuqi ligji 

nr. 10076/2009. Rezulton se ky ligj është botuar në Fletoren Zyrtare në datë 04.03.2009 dhe 

ka hyrë në fuqi në datë 19.03.2009 (15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, referuar nenit 60 

që përcakton hyrjen në fuqi të tij). Ndërkohë Rregullorja nr. 53, e vitit 2009, ka hyrë në fuqi 

me datë 25.01.2012, pas ngritjes së padisë, në kohën kur çështja ka qenë në gjykim.  

31. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se nuk ka rëndësi momenti se kur ka 

hyrë në fuqi Rregullorja e AMF, çështje e cila ka ndarë vendimet e gjykatave në dy qëndrime 

të ndryshme. Referuar parashikimeve të Rregullores mbi shtirjen e efekteve në kohë të saj 

dhe jurisprudencës së Gjykatës së Lartë, Rregullorja nr. 53, e vitit 2009, edhe pse ka hyrë në 

fuqi në momentin e publikimit në Fletoren Zyrtare, gjen zbatim me efekt prapaveprues në çdo 

rast që është në shqyrtim nga shoqëritë e sigurimit apo edhe për çdo çështje që është në 

gjykim, në kohën e hyrjes në fuqi të saj.  

             32. Për argumentet që do të parashtrohen në mënyrë të detajuar në vijm, Kolegji 

vlerëson se Rregullorja nr. 53, e vitit 2009, vjen në kundërshtim me nenin 118 të Kushtetutës. 

Antikushtetuetshmëria e këtij akti nënligjor e ka burimin tek ligji nr. 10076, i vitit 2009, që 

ka autorizuar nxjerrjen e saj nga një organ që nuk ka statusin as të organit kushtetues dhe as 

organit apo institucionit që parashikohet nga Kushtetuta, sikurse është në rastin objekt 

gjykimi AMF.  

             33. Ligji ka përcaktuar edhe çështjet që do të duhen rregulluar prej saj. Si rrjedhojë, 

për zgjidhjen e çështjes, Gjykata e Lartë nuk mundet thjeshtë të kryejë kontroll incidental të 

aktit nënligjor dhe ta injorojë atë, duke zbatuar mutatis mutandis nenin 38 të ligjit nr. 49, i 

vitit 2012, sepse kështu do të injorojë dhe nuk do të zbatojë vetë ligjin autorizues, kjo 

vendimmarrje bie ndesh me nenin 145 të Kushtetutës. Kjo dispozitë parashikon se gjykatat 

nuk mundet të mos zbatojnë ligjin. Nëse ato i vlerësojnë antikushtetuese duhet të pezullojnë 

gjykimin dhe duhet ta referojnë çështjen në Gjykatën Kushtetuese me kërkesën konkrete për 

të shfuqizuar ligjin që i pengon ato në garantimin e parimit të kushtetuetshmërisë funksionale.  

             34. Duke qenë se nga zbatimi i Rregullores nr. 53, e vitit 2009 varet zgjidhja e 

çështjes konkrete, plotësohen kushtet që Gjykata e Lartë në cilësinë e gjykatës a quo të 

realizojë procedurën e kontrollit incidental kushtetues të ligjit, duke ju drejtuar Gjykatës 

Kushtetuese për të shfuqizuar nenin 13/1 të ligjit nr. 10076, i vitit 2009, konkretisht në pjesën 

që parashikon delegimin legjislativ në një organ apo institucion që nuk gëzon statusin 

kushtetues apo të atij që parashikohet nga Kushtetuta në strukturën shtetërore. Gjykata a quo 

vlerëson se AMF, duke qenë se nuk është institucion kushtetues apo institucion që 

parashikohet nga Kushtetuta, nuk mundet të gëzojë pushtetin kushtetues të delegimit 

legjislativ dhe të rregullimit normativ nënligjor. Për rrjedhojë Gjykata a quo vlerëson se 

arsyeja kushtetuese se pse nuk duhet të zbatohet Rregullorja e AMF-së në këtë rast është 

pikërisht se Kuvendi ka shkelur nenin 81 dhe 118 të Kushtetutës në delegimin e pushtetit 

normativ një institucioni që nuk ka zotësi kushtetuese për të prodhuar akte nënligjore 

normative. 

 

ii) Kuadri ligjor në Shqipëri mbi sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit dhe 

zgjerimi i objektit të kontrollit kushtetues kryesisht nga Gjykata Kushtetuese 
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35. Kuadri ligjor në Shqipëri për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit 

është rregulluar fillimisht me dekretin nr. 295, datë 15.09.1992 “Për sigurimin e detyrueshëm 

të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj personave të tretë”, i miratuar me 

ligjin nr.7641, datë 01.12.1992 “Për miratimin me disa ndryshime të dekretit nr.295, datë 

15.09.1992 “Për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj 

personave të tretë”. 

36. Gjykata e Lartë, nisur nga qëndrimet e ndryshme të gjykatave për sa i përket 

zbatimit të ligjit lidhur me rrethin e personave të dëmtuar, të drejtën e përfitimit të 

dëmshpërblimit për dëmet jashtëkontraktore dhe mënyrën e llogaritjes së tij, veçanërisht atij 

jopasuror, vlerësoi se kishte vend për të mbajtur një qëndrim të unifikuar në lidhje me këto 

çështje.  

37. Me vendimin unifikues nr. 12, datë 14.09.2007, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës 

së Lartë unifikuan praktikën gjyqësore në lidhje me zbatimin e neneve 608, 609, 625, 643/a e 

vijues të KC, duke u shprehur, në thelb, për subjektet që kanë të drejtën subjektive 

(legjitimimin aktiv) për të kërkuar dëmshpërblimin e dëmit pasuror e jopasuror të pësuar; 

figurën e dëmit biologjik apo dëmit mbi shëndetin (si figurë e posaçme e dëmit jopasuror); 

figurën e dëmit moral dhe atij ekzistencial; metodologjinë e përllogaritjes së masës së 

dëmshpërblimit etj. Në lidhje me masën e dëmshpërblimit vendimi unifikues ka konkluduar 

se gjykatat duhet të mbështeten në vlerat përkatëse të përcaktuara nga aktet ligjore në fuqi 

dhe vetëm në mungesë të këtyre kritereve tabelare ato vendosin sipas bindjes së tyre të 

brendshme, duke lënë të lirë mundësinë e përcaktimit të masës së dëmshpërblimit rast pas 

rasti.  

38. Disa muaj pas daljes së vendimit unifikues nr. 12/2007, u hartua akti normativ 

nënligjor, udhëzimi nr. 24 i ministrit të Financave, datë 15.11.2007 “Mbi trajtimin e dëmeve 

të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për 

përgjegjësinë ndaj palëve të treta”. Ky akt nënligjor doli në bazë dhe për zbatim të nenit 16 të 

dekretit nr. 295, datë 15.9.1992 “Për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve 

motorike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta”, të miratuar me ndryshime me ligjin nr.7641, 

datë 1.12.1992. Ai rregullonte procedurën, metodologjinë dhe formulat e përllogaritjes së 

dëmit nga mbajtësit e mjeteve motorike. 

39. Më tej, në vitin 2009 hyri në fuqi ligji nr. 10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e 

detyrueshëm në sektorin e transportit”, i cili rregulloi tërësisht fushën e sigurimit të 

detyrueshëm në sektorin e transportit. Ky ligj shfuqizoi ligjin nr.7641, datë 01.12.1992 dhe 

aktet nënligjore të dala në zbatim të këtij të fundit. Në nenin 26 të ligjit është parashikuar 

edhe kufiri i mbulimit të dëmit nga shoqëritë e sigurimit. 

 40. Neni 13 i ligjit nr. 10076/2009 ka parashikuar se: 

“1. Rregullat për trajtimin e dëmeve, që mbulohen nga kontrata e sigurimit të 

detyrueshëm, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, miratohen me vendim të autoritetit. 

2. Autoriteti mbikëqyr funksionimin e sistemit të dëmshpërblimit dhe rregullat e 

ndjekura nga shoqëritë e sigurimit, për të garantuar mbrojtjen e të siguruarve, kryerjen me 

korrektësi të procedurave të dëmshpërblimit dhe qëndrueshmërinë e shoqërive.” 

41. Së fundi është miratuar ligji nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin 

e transportit.”, i cili ka hyrë në fuqi në datë 01.07.2021. Nëpërmjet tij është shfuqizuar ligji 

nr. 10076/2009 dhe aktet ligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij (shih nenin 60). Me një 

formulim gati identik, sërish edhe ligji i ri, ka autorizuar AMF-në për të nxjerrë aktin 

nënligjor, që do të detajojë rregullat, procedurën dhe metodologjinë e përllogaritjes së 

dëmeve. Kështu, në nenin 11 të tij thuhet se: 
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 “1. Rregullat, metodologjia e llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata 

e sigurimit të detyrueshëm në zbatim të këtij ligji, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji 

miratohen nga Autoriteti dhe botohen në Fletoren Zyrtare.  

 2. Autoriteti mbikëqyr funksionimin e sistemit të dëmshpërblimit dhe rregullat e 

ndjekura nga shoqëritë e sigurimit, për të garantuar mbrojtjen e të siguruarve, kryerjen me 

korrektësi të procedurave të dëmshpërblimit.  

 3. Përllogaritja e shumës së dëmshpërblimit kryhet nga një vlerësues i licencuar nga 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.  

 4. Vlerësuesi e kryen vlerësimin sipas parimeve dhe metodologjisë së miratuar nga 

Autoriteti duke zbatuar parimin një vlerësim për një ngjarje sigurimi.” 

 

iii) Zgjerimi kryesisht i objektit të kontrollit incidental kushtetues 

 

40. Në arsyetimin dhe analizën kushtetuese të këtij vendimi të ndërmjetëm, Gjykata a 

quo do të ndalojë konkretisht në argumentimin e kontrollit kushtetues të pikës 1 të nenit 13 të 

ligjit nr. 10076/2009, pasi kjo është baza ligjore që është e zbatueshme për zgjidhjen e kësaj 

çështjeje, lidhur me zbatimin e aktit nënligjor normativ që përcakton masën e 

dëmshpërblimeve objekt padie, në kuptim të nenit 16 të KPC. Megjithatë, sikurse konstatohet 

nga rregullimi i pikës 1 i nenit 11 të ligjit nr. 32/2021, ligjvënësi vitin që kaloi e ka bërë në 

mënyrë të përsëritur dhe për së dyti këtë rregullim ligjor, duke deleguar kompetencën 

legjislative për të emetuar akte nënligjore normative një organi apo institucioni që nuk ka 

status kushtetues dhe nuk parashikohet nga Kushtetuta, konkretisht AMF. 

41. Gjykata a quo vlerëson se argumentet kushtetuese për papajtueshmërinë me nenin 

118 të Kushtetutës të pikës 1 të nenit 13 të ligjit nr. 10076, i viti 2009 vlejnë njëlloj edhe për 

pikën 1 të nenit 11 të ligjit nr. 32, i vitit 2021. Për rrjedhojë analiza mbi kushtetutshmërinë e 

pikës 1 të nenit 13 të ligjit nr. 10076, i vitit 2009, nuk do të kufizohet vetëm për zgjidhjen e 

çështjes civile objekt gjykimi, por do të shtrihet në të gjithë në gjithë problematikën që ajo 

paraqet në tërësi, duke përfshirë edhe në pikën 1 të nenit 11 të ligjit nr. 32, i vitit 2021. 

42. Gjykata a quo sjell në vëmendje se objekt i drejtpërdrejtë kontrolli kushtetues në 

këtë çështje është pika 1 e nenit 13 të ligjit nr. 10076, i vitit 2009. Kjo dispozitë dhe vetë ligji, 

është shfuqizuar nga ligji nr. 32, i vitit 2021. Kjo do të thotë, se ligji nr. 10076, i vitit 2009 

nuk është në fuqi në momentin e ushtrimit të kontrollit kushtetues dhe marrjes në shqyrtim të 

çështjes nga ana e Gjykatës Kushtetuese. Megjithatë për zgjidhjen e çështjes së të drejtës 

materiale pozitive të zbatueshme, Gjykata a quo vlerëson se është pikërisht kjo norma e 

zbatueshme dhe që ka ndarë gjykatat e faktit në dy zgjidhjet diametralisht të kundërta që kanë 

dhënë. 

43. Gjykata a quo sjell në vëmendje se Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj 

ka mbajtur qëndrimin se normat juridike i nënshtrohen kontrollit kushtetues nëse janë në fuqi 

në kohën e kontrollit, ose e thënë ndryshe nëse janë akte të vlefshme që prodhojnë pasoja 

juridike.2 Kjo kërkesë, sipas Gjykatës Kushtetuese, përputhet me frymën e nenit 132 të 

Kushtetutës, i cili parashikon se Gjykata Kushtetuese ka vetëm të drejtën e shfuqizimit të 

akteve që shqyrton. Në këtë kuptim është e natyrshme që të përjashtohen nga kontrolli 

kushtetues norma juridike të cilat nuk janë në fuqi ose janë ndryshuar ose shfuqizuar.3  

44. Megjithatë, Gjykata a quo sjell në vëmendje se, krahas rregullit të përgjithshëm 

jurisprudenca kushtetuese ka pranuar se si rast përjashtimor, kontrollit kushtetues i 

nënshtrohen edhe norma juridike të shfuqizuara kur këto, si pjesë e së drejtës pozitive, duhet 

të zbatohen për rregullimin e pasojave juridike që zgjasin në kohë dhe janë të lidhura me 

 
2 Shih vendimin nr. 9, datë 19.03.2008 të Gjykatës Kushtetuese. 
3 Shih vendimin nr. 3, datë 05.02.2010 të Gjykatës Kushtetuese. 
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ekzekutimin periodik ose me afat të detyrimeve juridike civile që rrjedhin nga marrëdhënie 

juridike të krijuara në kohën e ligjit të shfuqizuar.4 Pikërisht ky është rasti objekt gjykimi. 

Pika 1 e nenit 13 të ligjit nr. 10076, i vitit 2009 i jep legjitimitet kushtetues AMF-së për të 

rregulluar me akt nënligjor normativ çështjet e së drejtës civile materiale që përcaktojnë 

mënyrat e përllogaritjes dhe masën e dëmeve pasurore dhe jopasurore të lindura nga 

marrëdhëniet jashtëkontraktore të shpërblimit të dëmit pasuror dhe jopasuror. Për rrjedhojë 

kjo normë është drejtpërdrejtë e zbatueshme në rastin konkret, pasi ka bërë të detyrueshme 

për gjykatat zbatimin e një pjese të së drejtës pozitive për zgjidhjen e çështjes, sipas nenit 16 

të KPC. 

45. Gjykata a quo sjell në vëmendje të Gjykatës Kushtetuese se mbetet në 

diskrecionin dhe hapësirën e saj të vlerësimit, nëse këto problematika serioze dhe identike 

antikushtetuetshmërie të ligjit nr. 32, i vitit 2021 do të zgjerojnë kryesisht apo jo, objektin e 

shqyrtimit të gjykimit kushtetues incidental të saj, duke i u nënshtruar kontrollit kushtetues 

edhe pika 1 e nenit 11 të këtij ligji. Problematikat kushtetuese janë  identike dhe rregullimi 

ligjor në të dy ligjet është identik. Për rrjedhojë mbetet në hapësirën e vlerësimit të Gjykatës 

Kushtetuese nëse do ta zbatojë apo jo në shqyrtimin e kësaj çështje pikën 2 të nenit 48 të ligjit 

nr. 8577, datë 10.02.2000 ‘‘Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në 

Republikën e Shqipërisë’’.5 

46. Gjykata a quo sjell në vëmëndje rastin e ngjashëm të jurisprudencës së Gjykatës 

Kushtetuese, konkretisht qëndrimin e mbajtur në vendimin nr. 65, 10.12.1999, ku objekti i 

drejtpërdrejtë i gjykimit, ishin dispozitat e KP që parashikonin dënimin me vdekje. Në këtë 

rast Gjykata Kushtetuese e zgjeroi kryesisht objektin e gjykimit, duke marrë në shqyrtim edhe 

dispozitat e Kodit Penal Ushtarak, që parashikonin dënimin me vdekje. Gjithashtu Gjykata a 

quo sjell në vëmendje edhe praktikën gjyqësore të zgjerimit të objektit të gjykimit kryesisht 

në vendimin 9, i vitit 2016 të Gjykatës Kushtetuese. Në këtë vendim, tej objektit të kontrollit 

incidental të kushtetuetshmërisë së kërkuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, u mor në shqyrtim 

dhe u shfuqizua edhe një paragraf tjetër i nenit 278 të KP. 

 

iv) Natyra juridike e Rregullores nr. 53, e vitit 2009 

 

 47. Kolegji çmon të rëndësishme të analizojë natyrën juridike të Rregullores nr. 53, 

të vitit 2009, duke u nisur nga titulli dhe përmbajtja e saj. Si akt me karakter nënligjor, ajo 

ka dalë në bazë dhe për zbatim të nenit 13 të ligjit nr. 10076, datë 12.02.2009, me të cilin 

është autorizuar AMF, për të detajuar rregullat për trajtimin e dëmeve, që mbulohen nga 

kontrata e sigurimit të detyrueshëm, sipas këtij ligji.    

           48. Rregullorja e një institucioni, sipas nenit 119 të Kushtetutës, ka karakter të 

brendshëm institucional dhe nuk mundet të shërbejë si bazë ligjore për të trajtuar dhe 

regulluar marrëdhëniet juridike administrative që institucioni zhvillon në mënyrë të 

përditësuar me të tretët. Kjo rrjedh drejtpërdrejtë nga karakteri i prejardhur i këtij akti 

normativ të brendshëm që, përveç se është i prejardhur është edhe i veçantë, pasi 

juridiksionin e rregullimit të tij do ta ketë brenda kufijve që përcakton Kushtetuta. 

            49. Ligji, fillimisht, është akt normativ që duhet të shërbejë si premisë për rregullimin 

e çdo marrëdhënie juridike ndërmjet subjekteve të së drejtës. Kjo do të thotë se pushteti i 

deleguar nga populli nëpërmjet zgjidhjeve të përgjithshme i jep legjitimitetin Kuvendit që 

detyrimisht të rregullojë me ligj të drejtat dhe detyrimet e çdo subjekti të së drejtës. Nën 

 
4 Shih vendimin nr. 2, datë 31.01.2003 të Gjykatës Kushtetuese dhe vendimin nr. 8 datë 07.02.2017 të 

Gjykatës Kushtetuese.  
5 Kjo pjesë e dispozitës nën titullin ‘‘Kufijtë e shqyrtimit të çështjes’’ parashikon se: 

‘‘2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të kërkesës dhe akteve të tjera normative, vendos për 

çdo rast Gjykata Kushtetuese.’’ 
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kushtet e përcaktuara nga neni 118 i Kushtetutës, Kuvendi me ligj mundet të delegojë 

pushtetin e tij, tek organet e parashikuara nga Kushtetuta për të rregulluar në mënyrë 

abstrakte çështje të caktuara, duke përcaktuar organin dhe duke parashikuar edhe rregullat e 

përgjithshme që ky organ duhet të ketë gjatë përditësimit të së drejtës dhe detyrës për të 

prodhuar legjislacion të deleguar. Kjo kategori e dytë e akteve normative janë aktet 

nënligjore. 

            50. E përbashkëta e këtyre kategorive të akteve normative, të cilat renditen në 

hierarkinë e akteve normative të detyrueshme në Republikën e Shqipërisë (shiko nenin 4, 116 

dhe 122 të Kushtetutës) është se ato mundet të rregullojnë marrëdhëniet juridike në mënyrë 

abstrakte dhe të pashterueshme, duke i përcaktuar rregulla në mënyrë të pakushtëzuar një 

numri të pacaktuar subjektesh, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo në një 

pjesë të saj. Akte të tilla janë Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet, apo aktet 

nënligjore normative, në formën e vendimeve apo udhëzimet e institucioneve të parashikuara 

nga Kushtetuta. Në këtë kuptim, sipas nenit 118 të Kushtetutës, autorizimin për të ushtruar 

pushtetin ligjvënës (në kuptimin e gjerë), pra për hartimin e normave juridike abstrakte, me 

fuqi juridike erga omnes, mund ta kenë vetëm organet e përcaktuara në Kushtetutë. 

          51. Nga ana tjetër, Kushtetuta ka parashikuar mundësinë e rregullimit në mënyrë 

abstrakte të marrëdhënieve juridike edhe nëpërmjet akteve normative nënligjore me karakter 

të brendshëm. Ky rast është i posaçëm dhe me kufij të përcaktuar rregullimi, që kushtëzon 

drejtpërdrejt natyrën juridike të tyre. Neni 119 i Kushtetutës parashikon se: 

            “1. Rregulloret e Këshillit të Ministrave, të ministrive e të institucioneve të tjera 

qendrore, si dhe urdhrat e Kryeministrit, të ministrave e të drejtuesve të institucioneve 

qendrore kanë karakter të brendshëm dhe janë të detyrueshme vetëm për njësitë 

administrative që varen prej tyre. 

            2. Këto akte nxirren në bazë të ligjit dhe nuk mund të shërbejnë si bazë për të marrë 

vendime në lidhje me individët dhe subjektet e tjera. 

            3. Rregulloret dhe urdhrat nxirren në bazë dhe për zbatim të akteve që kanë fuqi 

juridike të përgjithshme.” 

            53. Kjo do të thotë se gjithmonë rregulloret e institucioneve qendrore apo vendore do 

të kenë karakter të prejardhur dhe të kushtëzuar nga ligji. Fusha e veprimit të tyre nuk mundet 

të tejkalojë institucionin apo njësitë e varësisë së tij. Nga këto karakteristika kushtetuese 

rrjedh apriori konkluzioni se nuk mundet të shërbejë si bazë ligjore dhe premisë vlefshmërie 

të një akti administrativ individual, një rregullore e brendshme e një institucioni, qendror apo 

vendor qoftë. Përkundrazi, si bazë legjitimiteti dhe vlefshmërie e aktit administrativ, do të 

shërbejë vetëm ligji apo akti nënligjor normativ, të cilin ligji eventualisht e ka legjitimuar. 

         54. Në debatin kushtetues të zhvilluar nga ekspertët e hartimit të Kushtetutës së vitit 

1998, në lidhje me diskutimin mbi ration kushtetuese të këtij rregullimi, thuhet se:  

           “E para kemi folur për Rregulloret dhe urdhrat e Kryeministrit, si dhe i kemi dalluar 

ato nga aktet e tjera. Këtu është pikërisht momenti për të bërë këtë dallim. Në praktikën 

shqiptare ka një ngatërrim do të thoja të tmerrshëm të këtyre gjërave. Nga të gjitha aktet e 

qeverisë me fuqi normative dhe që do të zbatohen në territorin shqiptar, rregullat për 

përdorim të brendshëm si dhe urdhrat e Kryeministrit nuk mund të shërbejnë si bazë juridike 

për të marrë vendime ndaj shtetasve...Ato janë akte juridike, por jo normative...” 6 

          55. Duke marrë në analizë Rregulloren e AMF-së dhe përmbajtjen e saj, konkludohet 

se ajo ka përcaktuar rregullat mbi procedurën dhe metodologjinë e përllogaritjes së dëmit, në 

rastet kur ai është shkaktuar nga mjetet e transportit rrugor, sikurse përcaktohen në ligjin 

10076, datë 12.02.2009. Në Rregullore përcaktohen subjektet që kanë të drejtën e 

dëmshpërblimit, llojet e dëmit që mbulohen nga shoqëritë e sigurimit dhe rastet e përfitimit. 

 
           6 Shih më gjerë “Debati Kushtetues” vëllimi 1,  faqe 479. 



13 

 

Ndër të tjera, përcaktohet edhe metodologjia e përllogaritjes së dëmit. Rregullat e reja shtesë 

që detajojnë ligjin, në lidhje me metodologjinë e përllogaritjes së dëmit (konkretisht nenet 12 

e vijues të Rregullores), përcaktojnë konkretisht formulat e përllogaritjes së dëmit, sipas 

llojeve të ndryshme të tij, kuptimin e të ardhurave personale, si bazë për përcaktimin e vlerës 

së dëmit, koeficientët përkatës etj.  

           56. Në këtë kuptim, Rregullorja nr. 53, e vitit 2009, pavarësisht emërtimit, i cili 

shkakton konfuzion për natyrën juridike të saj, nuk është rregullore në kuptimin e ngushtë të 

institucioneve qendrore të parashikuara në nenin 119 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Këto akte kanë karakter të brendshëm dhe nuk mund të gjejnë zbatim tek të 

tretët.  

           57. Rregullorja e AMF përbën një akt juridik me karakter normues, komplementar të 

ligjit nr. 10076, datë 2009 dhe të KC, megjithëse ky i fundit nuk ka asnjë dispozitë deleguese, 

sipas nenit 118 të Kushtetutës për të përcaktuar se kush organ kushtetues apo i parashikuar 

nga Kushtetuta mundet ta detajojë në mënyrën se si do të zbatohet rast pas rasti në çështjen e 

dëmshpërblimit pasuror dhe jopasuror jashtëkontraktor.  

          58. Kolegji vlerëson se Rregullorja e AMF, për nga përmbajtja ka efektet juridike erga 

omnes tek të tretët, individët apo subjektet e ligjit, në rastet e trajtimit të dëmit dhe si i tillë 

plotëson të gjitha karakteristikat kushtetuese dhe ligjore për t’u kualifikuar juridikisht si akt 

nënligjor normativ. Rregullat shtesë të detajuara të Rregullores nr. 53, e vitit 2009, kanë 

efekt drejtpërdrejt në vlerën e dëmit që përfitojnë subjektet titullarë. Si rrjedhojë mund të 

thuhet se Rregullorja nr. 53, e viti 2009, është akt normativ, komplementar i legjislacionit 

civil, KCl dhe ligjit nr. 10076, i vitit 2009, në marrëdhëniet juridike civile të shkaktimit të 

dëmit. 

 

v) Papajtueshmëria me nenin 118 të Kushtetutës të pikës 1 të nenit 13 të ligjit nr. 

10076, i vitit 2009 dhe pikës 1 të nenit 11 të ligjit nr. 32, i vitit 2021 

 

            58. Gjykata a quo vlerëson se AMF është person juridik publik, i krijuar me ligjin nr. 

9572, i vitit 2006, me objekt të veprimtarisë, ndër të tjerë, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 

tregut të sigurimit, risigurimit, ndërmjetësimit dhe operacioneve që rrjedhin nga këto 

veprimtari (neni 1 i ligjit nr. 9572/2006). Ky institucion nuk është institucion kushtetues dhe 

as institucion që parashikohet nga Kushtetuta.    

             59. Gjykata a quo sjell në vëmendje se, para hyrjes në fuqi të ligjit nr. 10076, i vitit 

2009, çështjet e rregulluara me Rregulloren e AMF nr. 53, e vitit 2009, përcaktoheshin dhe 

rregulloheshin me udhëzim të ministrit të Financave, megjithëse ligji i zbatueshëm nuk 

parashikonte asnjë dispozitë të delegimit legjislativ tek ky institucion kushtetues. Ministria e 

Financave është institucion kushtetues dhe se është pjesë e strukturës kushtetuese të shtetit.7 

            60. Nga ana tjetër Gjykata a quo vlerëson të nevojshme të sjellë në vëmendje se ligji 

nr. 9572, i vitit 2006, i cili ka krijuar AMF si institucion të shtetit, në nenin 3 të tij ka 

parashikuar se ky autoritet mund të nxjerrë vetëm rregullore apo udhëzime me karakter të 

brendshëm. Më konkretisht kjo dispozitë ka parashikuar se: 

             “Autoriteti ka të drejtë të nxjerrë akte, që janë rregulloret, rregullat, udhëzimet, 

manualet apo metodologjitë e miratuara nga Bordi i Autoritetit, në zbatim të kompetencave të 

parashikuara në këtë ligj apo në legjislacionin përkatës në fuqi, për përmbushjen e 

funksioneve rregullatore dhe mbikëqyrëse, si dhe për organizimin dhe funksionimin e 

Autoritetit.” 

 
7 Shih udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 24, datë 15.11.2007 “Mbi trajtimin e dëmeve të 

mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj 

palëve të treta”. 
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            61. Gjykata Kushtetuese ka një jurisprudencë të konsoliduar mbi çështjen kushtetuese 

të organeve kushtetuese dhe organeve apo institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta, 

duke vlerësuar se neni 81, pika 2, shkronja “a” dhe veçanërisht termi “institucioneve të 

parashikuara nga Kushtetuta” duhet të interpretohet në lidhje dhe me nenin 6 të Kushtetutës, 

që përdor termin “organeve të parashikuara në këtë Kushtetutë”.  

            62. Nga ana tjetër Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar se, rregullat e neneve 6 dhe 81, 

pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës shprehen në funksion të garantimit të pavarësisë së 

organeve dhe institucioneve kushtetuese. Sipas nenit 6, organizimi dhe funksionimi i 

organeve të parashikuara në këtë Kushtetutë rregullohet me ligjet e tyre përkatëse, ndërsa në 

nenin 81, pika 2, shkronja “a” theksohet, se ligjet për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta duhet të miratohen me tre të pestat e të gjithë 

anëtarëve të Kuvendit. Kjo pavarësi nuk është thjesht një privilegj i tyre, por një prerogativë e 

vërtetë dhe e domosdoshme, e cila u jep më shumë siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet 

organeve dhe institucioneve kushtetuese në ushtrimin e detyrave të tyre.8 Sipas 

jurisprudencës kushtetuese, pavarësisht se në formë, neni 81, pika 2, shkronja “a” i 

Kushtetutës, është normë me natyrë procedurale, në thelb ajo mbetet një dispozitë që synon 

mbrojtjen e institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta. 

63. Gjykata a quo sjell në vëmendje se doktrina dhe jurisprudenca kushtetuese e kanë 

bërë dallimin ndërmjet institucioneve kushtetuese nga njëra anë, dhe institucioneve me 

rëndësi kushtetuese apo të parashikuara nga Kushtetuta, nga ana tjetër. Në këtë mënyrë 

institucionet kushtetuese konsiderohen si elemente të domosdoshme dhe të pandashme të 

shtetit, sepse mungesa e njërit do të sillte ndalimin e veprimtarisë së plotë shtetërore dhe 

zëvendësimi i tyre me institucione të tjera nuk mund të mos shkaktonte ndryshim në mënyrë 

rrënjësore të formës së shtetit. Struktura bazë e këtyre institucioneve përcaktohet në mënyrë 

të drejtpërdrejtë e të plotë nga Kushtetuta.  

64. Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj ka vlerësuar të nevojshme të theksojë 

se ndërsa institucionet kushtetuese janë përcaktuar në Kushtetutë, jo të gjithë institucionet e 

parashikuara në Kushtetutë konsiderohen si “institucione/organe kushtetuese”. Pra, dallimi 

mes institucioneve kushtetuese dhe institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta, 

pavarësisht nga fakti i përmendjes shprehimisht prej saj, qëndron se të parët janë organe të 

nevojshëm e të pashmangshëm në përcaktimin e formës se shtetit e të qeverisjes, ndërsa të 

dytët kontribuojnë për përcaktimin e rregullimit demokratik kushtetues dhe si organe 

ndihmëse nuk janë thelbësore për strukturën kushtetuese të shtetit.  

65. Nga kjo analizë, Gjykata Kushtetuese ka nxjerrë konkluzionin se Kushtetuta, në 

neni 81, pika 2, shkronja “a” me termin “institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta”, ka 

pasur parasysh një shtrirje të gjerë të tij, duke përfshirë në të njëjtin rregullim procedural 

miratimin e ligjeve, si për organizimin dhe funksionimin e institucioneve kushtetuese, ashtu 

edhe për institucionet e parashikuara prej saj. Në këtë rregullim kushtetues nuk përfshihen 

vetëm institucionet kushtetuese, sipas kuptimit të dhënë më lart, por edhe ato institucione të 

parashikuara nga Kushtetuta, të cilat, nëpërmjet saj, kanë fituar si personalitetin juridik ashtu 

edhe kompetencën kushtetuese.  

66. Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se kuptimi i termit “institucioneve të 

parashikuara nga Kushtetuta” lidhet me vullnetin e kushtetutëbërësit për t’i dhënë 

institucionit personalitet juridik, me qëllim përmbushjen prej tij të kompetencës specifike 

kushtetuese. Pikërisht, pas kësaj analize është arritur në konkluzionin e jurisprudencës 

kushtetuese se “institucionet e parashikuara nga Kushtetuta” do të duhet të hyjnë 

detyrimisht në fushëzbatimin e nenit 81, pika 2, shkronja “a”. 

 
8 Shih vendimin nr. 19, datë 03.05.2007 të Gjykatës Kushtetuese. 
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67. Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar se rregullimi kushtetues që imponon 

organizimin dhe funksionimin me ligj të organeve të parashikuara në Kushtetutë (neni 6), 

duhet parë i lidhur ngushtë me respektimin e procedurës së votimit, në kuptim të nenit 81, 

pika 2, shkronja “a”. Kjo dispozitë kushtetuese ka parashikuar shumicën e cilësuar me tri të 

pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit si mënyrë votimi për ligjet, mbi bazën e të cilëve 

organizohen dhe funksionojnë institucionet e parashikuara nga Kushtetuta, në dallim nga 

votimi me shumicë të thjeshtë që kërkohet për ligjet e tjera. Në këtë mënyrë, me anë të 

ligjeve që kërkojnë një konsensus më të gjerë, Kushtetuta nuk ka disiplinuar vetëm bazat e 

funksionimit e të organizimit të institucioneve apo organeve kushtetuese, të cilat janë 

vendosur në krye të organizimit shtetëror dhe që ndikojnë në formën e shtetit e të qeverisjes, 

por edhe të atyre institucioneve që mund të parashikohen prej saj dhe që nuk konsiderohen si 

përcaktues për strukturën kushtetuese të shtetit. 

68. Nën këtë logjikë të jurisprudencës kushtetuese, Gjykata Kushtetuese ka vendosur 

të shfuqizojë ligjin nr. 9399, datë 12.05.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Konferencës Gjyqësore Kombëtare”, duke vlerësuar ndër të tjera se ligjvënësi nuk ka 

respektuar procedurën e parashikuar nga neni 81, pika 2 shkronja “a” të Kushtetutës, si edhe 

parimin e ndarjes e balancimit ndërmjet pushteteve e, në veçanti, parimin e pavarësisë së 

gjyqësorit.9 

69. Nën këto kritere interpretative kushtetuese konstatohet se AMF është organ që 

nuk bën pjesë në strukturën kushtetuese shtetërore të Republikës. Nga nga ana tjetër nuk 

është organ apo institucion që të jetë parashikuar në Kushtetutë. Për më tepër, Gjykata a quo 

konstaton se AMF nuk është as organ apo institucion që përmendet në Kushtetutë. Ky organ 

apo institucion është krijuar me ligjin nr. 9572, i vitit 2006. Kjo do të thotë se pika 1 e nenit 

13 të ligjit nr. 10076, i vitit 2009 dhe pika 1 e nenit 11 të ligjit nr. 32, i vitit 2021 i ka dhënë 

pushtetin kushtetues të ligjbërjes materiale një institucioni që është krijuar me ligj. Për më 

tepër, Gjykata a quo thekson se vetë ligji organik i AMF, i ka njohur të drejtën të nxjerrë 

vetëm akte normative nënligjore me karakter të brendshëm. Pikërisht në këtë mënyrë të 

disiplinimit nga ligjvënësi të ushtrimit të pushtetit kushtetues të legjislacionit të deleguar, lind 

edhe papajtueshmëria me kushtetutën e këtyre dy parashikimeve ligjore në dy kohë të 

ndryshme. 

70. Gjykata a quo sjell në vëmendje se kjo çështje është një problematikë shumë e 

rëndësishme teorikisht dhe praktikisht për parimin e sigurisë juridike dhe parimin e 

kushtetuetshmërisë funksionale në Republikën e Shqipërisë.  

71. Gjykata a quo konstaton se në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese nuk ka një 

qëndrim të qartë lidhur me këtë çështje, konkretisht me interpretimin përfundimtar të nenit 

118/1 të Kushtetutës, për të konkluduar nëse përbën apo jo rezervë kushtetuese absolute 

rregullimi ligjor që parashikon se aktet nënligjore normative mundet të nxirren nga organet e 

parashikuara në Kushtetutë.  

72. Nga ana tjetër, tradicionalisht, në praktikën e legjislaturave të ndryshme, pas 

hyrjes në fuqi të Kushtetutës, janë konstatuar ligje që e kanë zbatuar ndryshe nga sa ka 

rregulluar pika 1 e nenit 118 të Kushtetutës, duke i njohur zotësi kushtetuese për të nxjerrë 

legjislacion të deleguar në kuptimin material edhe organeve pa status kushtetues në strukturën 

e shtetit dhe të paparashikuara nga Kushtetuta. Ndaj Gjykata a quo vlerëson se në këto kushte 

merr një rëndësi thelbësore për legjitimitetin kushtetues të rendit normativ të Republikës 

angazhimi i Gjykatës Kushtetuese dhe konkluzioni i saj kushtetues mbi këtë çështje. 

 73. Gjykata a quo vlerëson se një nga parimet bazë të rendit juridik kushtetues është 

parimi i supremacisë së Kushtetutës, i cili gjen shprehje në nenin 4/2 të saj. Supremacia e 

Kushtetutës është aspekt i parimit më të gjerë të supremacisë të së drejtës, i cili në vendet e 

 
9 Shih vendimin nr. 25, datë 05.12.2008 të Gjykatës Kushtetuese. 
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familjes juridike anglosaksone quhet sundimi i së drejtës (rule of law) dhe në familjen 

romano-gjermanike, shteti i së drejtës (rechtsstat).10 Kushtetuta nuk është një ligj i thjeshtë që 

vendoset nga pushteti, por është marrëveshja e gjerë e të gjithë atyre që jetojnë në një 

komunitet për të ndarë vlera që janë të denja për qenien njerëzore.11 Kushtetuta si ligji më i 

lartë i shtetit, është dhe duhet të jetë një akt i qëndrueshëm.12 Ky parim dikton edhe një 

procedurë të posaçme të miratimit dhe të amendimit të Kushtetutës (shih nenin 177 të 

Kushtetutës).  

74. Kushtetuta është akti themeltar i shtetit që rrjedh nga populli. Ky akt juridik 

përbën kufizim të pushtetit politik, i cili është i ndryshueshëm në kohë. Si bazë themelore e 

rendit kushtetues është parimi se sovraniteti i përket popullit, i cili ushtrohet drejtpërdrejt ose 

nëpërmjet përfaqësuesve të tij.  

75. Krahas identifikimit të vlerave themelore të Republikës, sikurse janë të drejtat dhe 

liritë themelore të njeriut, ruajtja e dinjitetit njerëzor dhe personalitetit, të mishëruara këto që 

në preambulën e Kushtetutës, zotimi i popullit shqiptar ka qenë që nëpërmjet këtij akti të 

vendosë edhe bazat e shtetformimit dhe mënyrës se si do të ushtrohet pushteti publik, se cilat 

janë institucionet që do të ushtrojnë funksionet themelore të tij, të rregullojë mënyrën e 

organizimit dhe funksionimit të tyre, si dhe kufijtë e ushtrimit të pushtetit publik prej tyre, 

ndaj shoqërisë në tërësi. 

76. Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj ka theksuar se, parimi i shtetit të së 

drejtës, i sanksionuar në nenin 4 të Kushtetutës, nënkupton veprimin e të gjitha institucioneve 

shtetërore sipas të drejtës në fuqi, si dhe supremacinë e Kushtetutës ndaj akteve të tjera 

normative. Çdo organ në një shtet të së drejtës duhet të veprojë për aq sa i lejon Kushtetuta 

dhe ligji, duke mos i tejkaluar kufijtë e përcaktuar prej tyre. Në këtë kuptim, çdo institucion 

shtetëror duhet të ketë të përcaktuar qartë fushën e kompetencave të veta, brenda të cilave 

është i autorizuar të veprojë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore.13  

77. Nga ana tjetër, një nga parimet bazë të shtetit demokratik, si një nga vlerat 

themelore të përcaktuara në Kushtetutë është parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Si 

një nga elementet e shtetit të së drejtës, parimi i ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve 

synon, kryesisht, të mënjanojë rrezikun e përqendrimit të pushtetit në duart e një organi apo 

të personave të caktuar, gjë që praktikisht mbart me vete rrezikun e shpërdorimit të tij.  

78. Nëpërmjet këtij parimi kushtetutëbërësi ka përcaktuar për secilin nga organet që 

përfaqësojnë këto pushtete kompetencat që i përgjigjen qëllimit të tij. Për sa kohë këto 

kompetenca janë të përcaktuara nga normat kushtetuese, është e palejueshme që një organ 

tjetër t’i marrë ose t’i anashkalojë ato me vullnetin e tij. Gjithsesi, ky parim nuk duhet 

kuptuar që çdo pushtet është i mbyllur dhe i pakontrolluar nga askush. Ndarja e pushteteve 

midis tri degëve të qeverisjes garantohet vetëm nëpërmjet sistemit të kontrolleve dhe 

ekuilibrave. Në këtë mënyrë, sipas Kushtetutës, aq sa flitet për ndarje, aq bëhet fjalë edhe për 

ekuilibër të pushteteve. Qëllimi i një koncepti të tillë kushtetues siguron që të parandalojë çdo 

degë të qeverisjes për të ushtruar një pushtet të pakufizuar. Kontrollet dhe ekuilibrat që njeh 

Kushtetuta i japin secilës degë pushtete që kompensojnë apo zbusin ato të degëve të tjera. 

Ndonëse renditen njëri pas tjetrit, tre pushtetet e përmendura nuk qëndrojnë në varësi 

hierarkike të njëri-tjetrit dhe nuk dominojnë apo u nënshtrohen ndikimeve reciproke 

extraligjore.14  

79. Gjykata Kushtetuese ka theksuar se parimi i sanksionuar në nenin 7 të Kushtetutës 

shtrihet jo vetëm ndaj tri degëve të pushtetit, ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, por edhe 

 
10 Sadushi Sokol: “Drejtësia Kushtetuese në zhvillim”, Botimet TOENA,  
11 Shih po aty. 
12 Idem. 
13 shih vendimin nr.22, datë 24.04.2015 të Gjykatës Kushtetuese  
14 shih vendimin nr.43, datë 26.06.2015 të Gjykatës Kushtetuese.  
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ndaj organeve të tjera kushtetuese të pavarura, kompetencat e të cilave janë të parashikuara 

nga dispozitat e Kushtetutës. Sipas këtij parimi, asnjë organ, në përbërje ose jo të një prej tre 

pushteteve, nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve që, sipas rastit, do të 

përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve apo institucioneve të tjera 

kushtetuese15 

80. Një nga funksionet themelore të shtetit është pushteti legjislativ, e thënë ndryshe, 

e drejta për të prodhuar rregulla sjelljeje me karakter detyrues, që i imponohen shoqërisë. Në 

Kushtetutë, si rregull i përgjithshëm, është parashikuar se ky funksion i përket Kuvendit.  

81. Nga ana tjetër, Gjykata a quo e vlerëson të nevojshme kompetencën e Kuvendit 

për të deleguar pushtetin legjislativ tek institucionet e tjera. Ka një sërë arsyesh të 

rëndësishme që e bëjnë të domosdoshme për mirëqeverisje fenomenin e legjislacionit të 

deleguar përmes akteve nënligjore normative që detajojnë rregullimet ligjore. Fillimisht duhet 

të sillet në vëmendje se ligjvënësi, pa dyshim nuk do të mund të miratojë të gjitha rregullat e 

detajuara po aq mirë sa ligjet e përgjithshme, dhe procesi i zakonshëm ligjvënës, që realizohet 

nëpërmjet shqyrtimit dhe votimit, nuk mund të jetë i përshtatshëm për aktet nënligjore.  

82. Edhe nëse kjo do të ishte e mundur, ndarja e rregullave të përgjithshme, më të 

rëndësishme, nga rregullat specifike, që përcaktojnë detaje, përbën një avantazh dhe 

përmirëson cilësinë e legjislacionit. Gjithashtu vlerësohet se disa probleme adresohen më 

mirë në nivel vendor sesa në nivel qendror, mbështetur në parimet e vetëqeverisjes vendore 

dhe të subsidiaritetit. Nga ana tjetër objekti i disa ligjeve mund të jetë shumë teknik për t'u 

trajtuar nëpërmjet ligjit në kuptimin formal, p.sh. rregulloret në fushën e ndërtimit, rregulloret 

për sigurinë në punë, etj.  

83. Nga ana tjetër shpesh lind nevoja për fleksibilitet dhe për ndryshim të rregullave 

të detajuara në fushën e shërbimeve publike, sidomos kur kërkohet të futet një skemë e re. 

Gjithashtu një tjetër arsye ekziston në rastet e akteve që trajtojnë emergjencat publike, në 

këto raste mund të nevojitet marrja e masave urgjente dhe organet e tjera shtetërore nuk mund 

të presin derisa të miratohet legjislacioni përkatës.16 

84. Megjithatë, sërish, delegimi i këtij pushteti legjislativ prej Kuvendit nuk është i 

pakufizuar dhe i pakushtëzuar, si në aspektin formal-procedural dhe po ashtu në aspektin 

material. Në aspektin formal, një pushtet i tillë, për të prodhuar rregulla sjelljeje që i 

imponohen gjithë shoqërisë, mund ti delegohet vetëm organeve të përcaktuara në aktin 

themeltar të shtetit, organe që populli shqiptar ju ka njohur juridiksion dhe legjitimitet me 

miratimin e Kushtetutës. Në aspektin material, ky pushtet mund të delegohet vetëm për 

çështje të cilat Kuvendi me ligj, vlerëson se mund të rregullohen nga organe të tjera të 

pushtetit publik, për shkak të specifikës që ato paraqesin, me përjashtim të çështjeve që 

Kushtetuta ja ka besuar ekskluzivisht rregullimit me ligj në aspektin formal (rezerva ligjore). 

85. Në këtë logjikë juridike, neni 118 i Kushtetutës, duke patur për bazë në mënyrë 

sistematike dhe unitare, konceptin e organeve kushtetuese dhe organeve të parashikuara nga 

Kushtetuta, sipas nenit 6 dhe 81 të saj, ka parashikuar se: 

“1. Aktet nënligjore nxirren në bazë dhe për zbatim të ligjeve nga organet e 

parashikuara në Kushtetutë. 

2. Ligji duhet të autorizojë nxjerrjen e akteve nënligjore, të përcaktojë organin 

kompetent, çështjet që duhen rregulluar, si dhe parimet në bazë të të cilave nxirren këto akte.  

 
15 Shih vendim nr. 2 datë 18.01.2017 
16 Shih Sokol Berberi, “Kufijtë kushtetues strukturorë të pushtetit ligjvënës dhe kontrolli kushtetues”, 

punim doktorature, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Publike, Tiranë, 

shtator 2014, faqe 50 – 51. 

Shih në web: https://www.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Sokol-Berberi-

Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-te-Drejtes-Publike.pdf. Vizituar me datë 18.04.2022. 

https://www.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Sokol-Berberi-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-te-Drejtes-Publike.pdf
https://www.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Sokol-Berberi-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-te-Drejtes-Publike.pdf
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3. Organi i autorizuar me ligj për të nxjerrë akte nënligjore, siç specifikohet në 

paragrafin 2 të këtij neni, nuk mund t’ia delegojë kompetencën e tij një organi tjetër.” 

86. Gjykata a quo vlerëson se, për ti dhënë kuptimin kësaj dispozite kushtetuese është 

e nevojshme të sillet në vëmendje rregullimi kushtetues në ligjin nr. 7491, datë 29.04.1991 

“Për dispozitat kryesore kushtetuese”. Neni 36 në pikën 2 parashikonte se: 

 “Këshilli i Ministrave ka këto kompetenca kryesore: 

2. Nxjerr vendime, urdhëresa e udhëzime në bazë të Kushtetutës e të ligjeve dhe për 

zbatimin e tyre; ato nënshkruhen nga kryetari i Këshillit të Ministrave dhe, kur kanë karakter 

normativ, botohen në Gazetën Zyrtare, me përjashtim të rasteve të veçanta të parashikuara me 

ligj.”. 

87. Ndërkohë në paragrafin 3 të nenit 39 parashikohej se: 

“Ministrat, për çështjet që janë në kompetencën e tyre, nxjerrin urdhra, rregullore e 

udhëzime në bazë të ligjeve dhe të urdhëresave e të vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe 

për zbatimin e tyre. Aktet e ministrave me karakter normativ botohen në Gazetën Zyrtare, me 

përjashtim të rasteve të veçanta të parashikuara me ligj.” 

88. Nën këto parashikime kushtetuese ishte e qartë, deri me hyrjen e Kushtetutës së 

vitit 1998, se cili prej organeve kushtetetuese kishte të drejtën për të prodhuar ligj në 

kuptimin material, në zbatim të Kushtetutës apo ligjit, përmes akteve normative. Kjo edhe pse 

ligji kushtetues apo ligji nuk parashikonte pushtet të deleguar legjislativ për një nga organet 

kushtetuese që e gëzonte këtë tagër pushteti.  

89. Nën këto kushte, për të kufizuar prodhimin e padisiplinuar dhe të pakontrolluar të 

rregullimeve normative me karakter abstrakt nga institucionet kushtetuese, Kushtetuta e vitit 

1998, në nenin 118 të Kushtetutës, parashikoi se premisa e parë që legjitimon legjislacionin e 

deleguar është që vetë ligji të përcaktojë institucionin që do ta nxjerrë aktin nënligjor 

normativ, çështjet që do të rregullojë ky akt dhe parimet nën të cilat do të rregullohen 

hollësitë e ligjit. Kjo do të thotë se Kushtetuta e vitit 1998 e centralizoi pushtetin ligjbërës 

dhe normativ ekskluzivisht tek pushteti legjislativ dhe delegimi legjislativ tek organet dhe 

institucionet e tjera mund të ndodhë vetëm me autorizimin e pushtetit ligjvënës dhe sipas 

parashikimit të ligjit formal. Kjo veçanti e Kushtetutës së vitit 1998 në raport me ligjin 

kushtetues të vitit 1991 erdhi si pasojë e zbatimit të pikës 2 të nenit 2 të Kushtetutës, përmes 

së cilës populli shqiptar vendosi që sovranitetin ai ose e ushtron vetë drejtpërdrejt ose përmes 

përfaqësuesve të tij, konkretisht deputetëve dhe organit më të lartë përfaqësues, Kuvendit. 

90. Përtej këtij dallimi esencial në këto rregullime kushtetuese të vitit 1991 dhe 1998, 

Gjykata a quo sjell në vëmendje se ka diçka të përbashkët në këto dy Kushtetuta të shtetit 

shqiptar, të cilat përbëjnë traditë kushtetuese të shtetformimit. E përbashkëta si trashëgimi 

kushtetuese, është fakti se të dy këto akte themeltare kanë parashikuar se pushtet ligjvënës, në 

mënyrë të deleguar, mund të realizojnë vetëm organet kushtetuese apo organet e parashikuara 

nga Kushtetuta.  

91. Nëse do të pranohej e kundërta, se delegimi i pushtetit legjislativ, nuk ka kufi në 

aspektin organiko-formal dhe se mund ti besohet çdo organi, atëhere një pushtet i tillë mund 

të ushtrohet edhe nga organe të tjera të administratës publike, të krijuara me ligj të 

zakonshëm apo qoftë edhe me akt nënligjor të pushtetit ekzekutiv. Si rrjedhojë ushtrimi i këtij 

funksioni themelor të shtetit do të delegohej në organe apo institucione që jetëgjatësinë e tyre, 

mund ta kenë sa një legjislaturë, që nuk kanë traditën, pavarësinë, qëndrueshmërinë dhe 

garancinë procedurale në formimin e tyre, sikurse e kanë organet e parashikuara nga 

Kushtetuta. Si rrjedhojë cilësia dhe zotësia kushtetuese për të prodhuar dhe miratuar 

legjislacion material, nuk do të jetë më një çështje që rregullohet nga pika 1 e nenit 118 të 

Kushtetutës, por do të jetë një çështje ekskluzive e rregullimit diskrecionar të Kuvendit.  

92. Gjykata a quo vlerëson se referimi për të tretën herë në organet apo institucionet e 

parashikuara në Kushtetutë, konkretisht në nenin 6, në nenin 81 dhe në nenin 118 të 
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Kushtetutës, nuk është i paqëllimtë. Së pari duhet të mbahet parasysh se organi apo 

institucioni i parashikuar në Kushtetutë, përveç legjitimitetit më të madh kushtetues për shkak 

të ndërtimit të tij drejtpërdrejtë nga vullneti i popullit, detyrimisht duhet të rregullohet dhe të 

funksionojë sipas ligjeve që miratohen me shumicën e cilësuar të parashikuar në nenin 81 të 

Kushtetutës.17 Pra, qëllimisht, Kushtetuta urdhëron që në bazë e për zbatim të saj, i gjithë 

ndërtimi, organizimi dhe funksionimi i secilit organ kushtetues të bëhet me ligj organik të 

veçantë, që duhet të miratohet jo me shumicë të thjeshtë, ashtu siç miratohet çdo ligj i 

zakonshëm, por me shumicën e cilësuar prej tri të pestave të deputetëve, gjë që kërkon një 

konsensus më të gjerë politik. Në këtë kuadër, ligjit organik i është dhënë rëndësi e posaçme 

në fushën e organizmit dhe të funksionimit të hallkave të ndryshme të organizmit shtetëror, 

sepse ai rregullon marrëdhëniet në një fushë të caktuar, që ligjvënësi nuk mund ta rregullojë 

me ligj të zakonshëm.18  

93. Gjykata a quo sjell në vëmendje se referimi i drejtpërdrejtë nga Kushtetuta i 

mënyrës së miratimit të ligjeve organike të institucioneve të sipërpërmendura, u jep atyre fuqi 

të veçantë juridike në krahasim me aktet e zakonshme të ligjvënësit. Për këtë arsye, në 

hierarkinë e akteve qëndrojnë në një shkallë më të lartë se ligjet e zakonshme të Kuvendit. 

Mbështetur në këto konsiderime, Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar në mënyrë të konsoliduar 

në jurisprudencën e saj se ligjet e zakonshme duhet të nxirren jo vetëm në bazë dhe për zbatim 

të Kushtetutës, por duhet treguar kujdes i veçantë që ato të mos prekin rregullimet që 

përfshihen natyrshëm në sferën ekskluzive të ligjeve organike, përndryshe ato do të binin në 

kundërshtim me nenet 6 dhe 81, pika 2, shkronja “a”, të Kushtetutës.19 

94. Pavarësisht se neni 81 i Kushtetutës është dispozitë procedurale, në thelb ajo 

mbetet një dispozitë që synon mbrojtjen e institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta, pasi 

kjo dispozitë kushtetuese është edhe në funksion të mbrojtjes së pavarësisë, stabilitetit dhe 

qëndrueshmërisë së vetë institucionit në raport me institucionet e tjera më të rëndësishme 

shtetërore dhe në raportet e varësisë me institucionet dhe organet e tjera të krijuara me ligj apo 

edhe me akte nënligjore. Në këtë kuptim Gjykata a quo vlerëson se procedura e miratimit me 

shumicë të cilësuar të ligjit, nga Kuvendi, nuk është vetëm një element formal i procesit 

legjislativ, por lidhet drejtpërdrejt me garantimin efektiv të pavarësisë institucionale në 

respekt të parimeve për ndarjen dhe balancimin e pushteteve, shtetin e së drejtës dhe sigurinë 

juridike.20 

95. Gjykata a quo sjell në vëmendje se ndryshimet që mund t’u bëhen ligjeve për 

organizimin dhe funksionimin e institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta, ose 

dispozitave të veçanta të tyre, nuk mund të arrihen nëpërmjet një ligji të thjeshtë, por 

nëpërmjet një ligji që do të kërkonte sërish të paktën tri të pestat e deputetëve. Gjykata 

Kushtetuese është shprehur edhe herë të tjera se Kuvendi nuk mund të miratojë një ligj të ri 

ose shtesa në një ligj të mëparshëm, të cilat kërkojnë “shumicë të cilësuar”, me “shumicë të 

thjeshtë”, sepse në këtë mënyrë ligjet që kërkojnë “shumicë të cilësuar” mund ta humbasin 

rëndësinë e tyre. Nga ana tjetër, referuar standardeve të mësipërme kushtetuese, kjo ndërhyrje 

do të cenonte mbrojtjen që garanton neni 81, pika 2, për institucionet e parashikuara nga 

Kushtetuta.21 

96. Në rastin konkret AMF nuk është organ pjesë e strukturës kushtetuese, as organ i 

parashikuar nga Kushtetuta. Ky organ është krijuar me ligj të zakonshëm, konkretisht ligji nr. 

9572, i vitit 2006. Në këto rrethana konstatohet se Kuvendi përmes pikës 1 të nenit 13 të ligjit 

nr. 10076, i vitit 2009 dhe pikës 1 të nenit 11 të ligjit nr. 32, i vitit 2021 ka vendosur që t’i 

 
17 Shih vendimin nr. 25, datë 05.12.2008 të Gjykatës Kushtetuese. 
18 Shih vendimin nr. 19, datë 03.05.2007 të Gjykatës Kushtetuese. 
19 Shih vendimin nr. 19, datë 03.05.2007 të Gjykatës Kushtetuese. 
20 Shih vendimin nr. 10, datë 06.03.2014 të Gjykatës Kushtetuese. 
21 Shih vendimin nr. 25, datë 5.12.2008 të Gjykatës Kushtetuese. 
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delegojë pushtetin legjislativ një institucioni të paparashikuar në Kushtetutë, rregullat për 

krijimin, organizimin dhe funksionimin e të cilit, nuk parashikohen në ligj të cilësuar, sipas 

nenit 81 të Kushtetutës, por në ligj të zakonshëm. 

97. Gjykata a quo vlerëson se të dy këto dispozita janë të papajtueshme me pikën 1 të 

nenit 118 të Kushtetutës, i interpretuar në raport me nenin 6 dhe 81, pika 2, shkronja “a” të 

saj. Ky konkluzion është i mjaftueshëm për Gjykatën e Lartë që t’i kërkojë Gjykatën 

Kushtetuese shfuqizimin e këtyre dy normave ligjore.  

98. Përmes kësaj jurisprudence, nga Gjykata Kushtetuese do të duhet të konkludohet, 

në bazë dhe për zbatim të nenit 124 të Kushtetutës, se pushteti ligjbërës në Republikën e 

Shqipërisë është forma më e lartë e pushtetit shtetëror dhe se ai ushtrohet ekskluzivisht 

drejtpërdrejt nga populli ose në mënyrë të përfaqësuar përmes Kuvendit, sipas pikës 2 të nenit 

2 të Kushtetutës. Kushtetuta ka parashikuar se Kuvendi mundet të delegojë porcione të këtij 

pushteti ekskluziv tek organet apo institucionet e tjera shtetërore, por ky pushtet i deleguar 

duhet të realizohet vetëm nëpërmjet organeve dhe institucioneve pjesë e strukturës 

kushtetuese shtetërore apo organeve dhe institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta, nën të 

gjitha kufizimet strikte procedurale dhe materiale të parashikuara në nenin 118 të 

Kushtetutës. Organet e tjera të administratës publike kanë tagrin vetëm të zbatojnë përmes 

pushtetit urdhërdhënës dhe ekzekutiv, rregullat kushtetuese, ligjore apo normative nënligjore, 

por nuk i prodhojnë ato. 

99. Duke qenë se aktet normative të nxjerra në bazë e për zbatim të ligjit, janë ligj në 

kuptimin material dhe si të tilla norma sjelljeje me karakter të përgjithshëm, një pushtet i tillë 

nuk mund t’i jepet çdo lloj organi, krijimi, funksionimi dhe abrogimi i të cilit mund të bëhet 

me ligj me një shumicë të thjeshtë në Kuvend. Kjo përforcohet edhe nga fakti se organi i 

autorizuar me ligj për të nxjerrë akte nënligjore, sikurse specifikohet në paragrafin 2 të kësaj 

dispozite, nuk mund t’ia delegojë kompetencën e tij një organi tjetër22.  

100. Gjykata a quo vlerëson se ligjërimi i kësaj praktike ligjvënëse që është krijuar 

nga viti 1998 e deri më sot, cenon parimin e sigurisë juridike. Mundësia e pakufizuar dhe e 

një liste jo shteruese të institucioneve dhe organeve që mundet të prodhojnë legjislacion 

dytësor, e bën të drejtën pozitive më pak të aksesueshme dhe më pak të parashikueshme. 

Respektimi i parimit të sigurisë juridike përbën një kufizim tjetër për delegimin legjislativ.  

101. Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se siguria juridike, mbrojtja e të drejtave 

të fituara, si dhe e pritshmërive të ligjshme, si standarde kushtetuese, përbëjnë elemente të 

parimit të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenin 4 të Kushtetutës. Parimi i sigurisë 

juridike përfshin, krahas qartësisë, kuptueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së sistemit normativ, 

edhe besimin tek sistemi juridik, pa marrë përsipër garantimin e çdo pritshmërie për 

mosndryshim të një situate të favorshme ligjore. Besueshmëria ka të bëjë me bindjen e 

individit se nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht ose të jetojë me frike për ndryshueshmërinë 

dhe pasojat negative të akteve juridike, të cilat mund të cenojnë jetën e tij private ose 

profesionale dhe të përkeqësojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. Rregullimet 

ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të kenë qëndrueshmëri të mjaftueshme 

me qëllim sigurimin e vijimësisë së tyre.23 

102. Pikërisht për të arritur këtë standard kushtetues neni 4 i Kushtetutës ka 

parashikuar bazën dhe kufijtë e Republikës, e cila është pikërisht e drejta pozitive. Në këtë 

kuptim baza dhe kufijtë e veprimtarisë shtetërore është e drejta pozitive e prodhuar në mënyrë 

primare nga populli përmes miratimit të Kushtetutës, Kuvendi përmes miratimit të ligjeve 

dhe aktet nënligjore normative të miratuara ekskluzivisht vetëm nga organet e strukturës 

shtetërore kushtetuese apo organet e parashikuara në Kushtetutë. Gjykata a quo vlerëson se 

 
22 http://avokatia.al/revista/18-avokatia-32/64-administrative-32 , vitiuar me datë 18.04.2022 
23 Shih vendimin nr. 43, datë 06.10.2011; Vendimin nr. 34, datë 28.05.2012; Vendimin nr. 37, datë 

13.06.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 

http://avokatia.al/revista/18-avokatia-32/64-administrative-32
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kjo praktikë legjislative, e cila kundërshtohet në këtë kontroll kushtetues incidental, cenon 

edhe kufijtë dhe bazën e veprimtarisë së Republikës dhe cenon parimin e sigurisë juridike. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në pikën 2 të nenit 145 të Kushtetutës, nenin 125 

dhe shkronjën “a” të nenit 297 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

1. Pezullimin e gjykimit të çështjes civile nr. 11118-001317-2014  deri në vendimmarrjen e 

Gjykatës Kushtetuese. 

2. T’i kërkojë Gjykatës Kushtetuese të shfuqizojë pikën 1 të nenit 13 të ligjit nr. 

10076/2009, pasi bie në kundërshtim me nenin 2, pika 2; me nenin 4, pika 1, me nenin 

118, pika 1, në lidhje me nenin 81, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës. 

3. Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. 

Urdhërohet sekretaria gjyqësore që një kopje të këtij vendimi t’ua njoftojë palëve dhe të 

kryejë veprimet përkatëse për dërgimin e dosjes në Gjykatën Kushtetuese. 

 

Tiranë, më datë 23.02.2022.      
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