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Mirënjohje! 

 

 
“As Dielli nuk mund ta arrijë Hënën e as nata nuk mund t’ia kalojë ditës; 

 të gjitha lundrojnë në orbitat e veta”.  
 (Jâ Sîn; 36: 40) 

 

Më vjen vërtet mirë që në këtë hapësirë të vogël do të mundem të falënderoj dhe të 

shpreh mirënjohjen, tërësisht të ndjerë dhe të sinqertë, kundrejt atyre personave pa të 

cilët ky punim do të ishte thuajse i pamundur.   

Së pari, dëshiroj të falënderoj udhëheqësin tim, njeriun e thjeshtë dhe të përkushtuar 

Prof. Dr. Kudret Çela, për të gjitha sugjerimet, vërejtjet dhe çdo orë të kohës së tij e 

shpenzuar për finalizimin e këtij punimi.  

Së dyti, dëshiroj të shpreh mirënjohje për Prof. Asoc Dr. Zhaklina Peto, për 

mbështetjen, këshillat dhe gatishmërinë e saj gjatë të gjithë programit tim doktoral. 

Së treti, dëshiroj të falënderoj për ndihmën e pakursyer në materiale akademike dhe 

jo vetëm, kolegen e dashur, Prof. Asoc. Nada Dollani.  

Nuk harroj asnjë rast, se si në çdo takim në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, 

shumë i dashuri për mua, Prof. Dr Paskal Haxhi nuk harroi asnjëherë të më nxiste me 

këshillat e vyera dhe fjalët e mira për përgatitjen time akademike dhe përfundimin e 

këtij punimi. 

Një falënderim i sinqertë shkon për mikun tim të mirë, Lorenc Vila, i cili nuk rreshti 

asnjë ditë të programit tim doktoral të më mbështesë nëpërmjet praktikës evropiane të 

Gjykatës Evropiane te drejtësisë.  

Së fundmi, por jo nga rëndësia,  falënderoj familjen time dhe Zotin për gjithçka që më 

ka dhënë.   
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         Familjes sime! 
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Parathënie 

 

Ky punim ka për qëllim dhënien e një informacioni doktrinar në kushtet e 

mungesës pothuajse totale të doktrinës shqiptare por pjesërisht edhe asaj të huaj në 

lidhje me të drejtën trashëgimore dhe mënyrën e rregullimit të saj në hapësirën 

evropiane, në nivel ndërkombëtar dhe më gjerë. Për këtë arsye, trajtimi i 

parashikimeve më të fundit evropiane përsa i përket fushës së trashëgimisë e cila 

duket qartë që përmban elementë tepër delikat dhe në kuadër të përafrimit dhe 

harmonizimit të legjislacionit shqiptar me atë evropian, si shtet tashmë kandidat për 

në Bashkimin Evropian, paraqet interes të veçantë jo vetëm për aspektin shkencor, 

doktrinar dhe gjyqësor por edhe përsa i përket njohjes që shtetasit shqiptarë,  juristët, 

studentët dhe akademikët e fushës do t’iu duhet të përballen në një të ardhme të afërt. 

Megjithëse kjo tematikë trajton elementë të shumëllojshëm, si atë ekonomik dhe 

social, në këtë punim fokusi përqendrohet në aspektin juridik dhe gjyqësor.  

Në këtë punim, jemi përpjekur të paraqesim se si shtetet anëtare të Bashkimit 

Evropian janë duke u përpjekur që të aplikojnë në mënyrë konkrete, parashikimet e 

normativës së re evropiane e cila rregullon marrëdhënien trashëgimore në mënyrë të 

njëtrajtshme për të gjithë shtetet anëtare. Në këtë mënyrë, shpresojmë të paraqesim 

gjithashtu edhe disa nga metodat integruese që do të ndërmerren detyrimisht nga ana 

e Shqipërisë.  

 

Duke gjykuar se marrëdhënia e trashëgimisë përbën një ndër institutet më të 

rëndësishme të së drejtës qoftë në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel ndërkombëtar, 

studimi i thelluar i kësaj tematike sjell jo vetëm njohuri ne nivelin akademik por edhe 

në atë praktik, çka do të thotë se do të jetë në shërbim të çdo personi që nën ligjin 

zbaton dhe mbart detyra që përkojnë me aplikimin praktik të së drejtës në përgjithësi 

dhe të drejtës trashëgimore në veçanti.  

 

Kuptohet që e drejta e Bashkimit Evropian në përpjekjet e saj për të harmonizuar 

sistemet e të drejtave kombëtare, i lejon këtyre të fundit një hapësirë të caktuar 

autonome veprimi, e cila rezulton në mënyra të ndryshme të pranimit të direktivave 

dhe dispozitave të saj. Në këtë punim jemi përpjekur të paraqesim ato zgjedhje të cilat 

kanë qenë më të suksesshme ose kanë shkaktuar interes më të madh në fushën juridike 

në nivel ndërkombëtar dhe që kanë filluar të trajtohen tashmë si elementë studimi në 

universitetet dhe institucionet akademike thuajse në të gjithë vendet anëtare të 

Bashkimit Evropian. 

 

Fillimisht, kemi vendosur të flasim për të drejtën trashëgimore në aspektet e saj të 

përgjithshme duke shpjeguar shkurtimisht se çfarë trajton kjo e drejtë, elementët e saj 

thelbësorë dhe rëndësinë që mbart në jetën juridike. 

 

Në kuadër të hyrjes në fuqi të kësaj rregullore e cila është miratuar në vitin 2012 por 

që do të fillojë zbatimin e saj në mesin e vitit 2015, urojmë që ky punim t’i shërbejë jo 

vetëm çdo personi të interesuar për këtë fushë dhe juristëve shqiptarë por veçanërisht 

edhe vetë organeve juridike shtetërorë, si pararojë e rrugës sa të gjatë aq edhe të 

shkurtër, në harmonizimin dhe përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë evropian. 
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Metodologjia 

 

 

Motivimi për përgatitjen e këtij studimi  e ka burimin së pari në nxitjen profesionale 

për të thelluar kërkimin shkencor në fushës e së drejtës civile dhe veçanërisht kur në 

të përfshihet elementi i huaj çka nënkupton të drejtën ndërkombëtare private. Në 

themel të këtij punimi qëndron një metodologji e caktuar e cila në vetveten e saj është 

e përbërë nga një ndërthurje teknikash.  

 

Së pari, të gjithën linjën e këtij punimi e ndjek identifikimi i problematikave të 

studimit. Ashtu siç dihet, çdo shtet ka të drejtë të rregullojë funksionimin dhe 

organizmin e instituteve të tij juridike nëpërmjet akteve ligjore dhe nënligjore dhe 

është e kuptueshme nga ana tjetër se sa problematik apo delikat do të shfaqet problemi 

kur i njëjti rregullim nuk tenton më të gjejë rregullim të brendshëm por kërkon të 

delegohet tek sovraniteti i një entiteti tjetër, që në kontekst të këtij punimi, është 

Bashkimi Evropian. Ardhja në fuqi e një normative të re rregulluese e cila do të 

rregullojë të gjithë marrëdhënien trashëgimore në nivel evropian sjell njëkohësisht një 

sërë lehtësirash por edhe probleme të ndryshme të cilat në praktikë nuk kanë munguar 

të shfaqen dhe që do të vazhdojnë sërish të shfaqin dyshime apo të ngrenë pikëpyetje 

për rregullimet specifike që kjo normative parashikon dhe bën detyrimisht të 

aplikueshme për vendet që i përkasin hapësirës evropiane. Identifikimi i këtyre 

problematikave tenton të shqyrtohet në të gjithë kapitujt që përbëjnë këtë punim duke 

realizuar kështu një metodë e cila lejon të nxjerre në pah jo vetëm problemet specifike 

që hasen por edhe duke lehtësuar aplikimin mbase edhe të shpejtë, të të njëjtave 

dispozita në legjislacionin e Republikës së Shqipërisë, përsa kohë që mbart statusin e 

vendit kandidat për në familjen evropiane. 

 

Kërkimi doktrinar përbën një tjetër hap në realizimin e këtij punimi, nëpërmjet të 

cilit është arritur identifikimi, mbledhja dhe sistemimi i librave, monografive, 

kumtesave të shumta të konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare, komentues të 

instituteve të ndryshme të së drejtës private, studime shkencore të autorëve dhe 

bashkautorëve specialistë të fushës së të drejtës private ashtu si edhe një mori e madhe 

kauzash gjyqësore që përbëjnë kërkimin jurisprudencial të këtij punimi. Përzgjedhja e 

literaturës mbështetëse të këtij punimi është shtrirë mbi një numër të konsiderueshëm 

autorësh të huaj dhe vendas dhe mbi një mori çështjesh të cilat janë gjykuar apo janë 

në proces gjykimi nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. 

 

Një metodë tjetër që ndjek hartimin e këtij punimi, është metoda e analizës së 

legjislacionit. Për të arrirë realizimin sa më të plotë të objektivave që synohen të 

përmbushen në këtë punim, jemi mbështetur në metodën e analizës dhe sintezës, 

metodë kjo e cila konsiston në formulimin e problemeve  ligjore nëpërmjet analizës së 

normativës që shqyrtohet. (rregullorja e re e Bashkimit evropian, Nr.650/12012 “Për 

rregullimin  e marrëdhënies trashëgimore në të drejtën evropiane”). Kjo metodë i ka 

shërbyer këtij punimi duke iu përgjigjur pyetjeve që lindin si shkak i paqartësisë së 

normave, koherencës së parashikimeve që përmban kjo normativë apo edhe 

bashkërendimin e këtyre parashikimeve ndërkombëtare me parashikimet kombëtare të 

shteteve anëtare që kanë si objekt të tyre marrëdhënien trashëgimore. 

 

 

 



 x 

Nisur nga fakti se marrëdhënia trashëgimore është një marrëdhënie juridike, ashtu siç 

do të vihet re gjatë këtij punimi, e cila ka një lidhje të ngushtë me regjimin e 

brendshëm juridik përsa kohë që sjellim në mënd lidhjen e ngushtë të natyrës 

historike, sociale por edhe ekonomike. Kanë qenë pikërisht këto arsyet të cilat në një 

mënyrë ose në një tjetër, kanë vonuar për më shumë se 23 (njëzet e tre ) vite (që nga 

Konventa e Hagës së vitit 1989) hyrjen në fuqi të një normative e cila përfaqëson, jo 

vetëm në komunitetin evropian por edhe me gjerë, tentativën e parë për të “të arritur” 

realizimin e një unifikimi tërësor të normave të së drejtës ndërkombëtare të lidhura 

me institutin e trashëgimisë. Bazuar në hulumtimin e mësipërm, rol parësor ka luajtur 

metoda e kërkimit disiplinor e cila tentuar të zbatohet më shumë si një kërkim rreth 

ligjit se sa një kërkim në ligj. 

 

Duke qenë se një sërë nocionesh që gjejnë hapësirë në këtë punim i përkasin të drejtës 

ndërkombëtare private (të tilla si lex rei sitae, lex successionis, lex nationalis, lex fori, 

forum neçessitatis, forum shopping etj) ka qënë detyrimisht i vlefshëm përdorimi i 

metodës përshkruese, nëpërmjet së cilës është arritur shpjegimi, sqarimi dhe kuptimi 

i plotë i çdo nocioni që mbart ky punim.  

 

Së fundi por jo nga rëndësia, edhe pse qëllimi i këtij punimi nuk ka në objekt të tij 

krahasimin e legjislacionit evropian me atë të shtetit shqiptar (kjo edhe për vetë faktin 

se Republika e Shqipërisë është në hapat e para të rrugës së gjatë që i takon 

harmonizimit dhe përshtatjes ligjore me acqui communitaire), në kapituj të caktuar të 

tij është shtjelluar krahasimi mes shteteve evropiane për të nxjerrë në pah 

divergjencat që këto shtete kanë pasur dhe kanë, në lidhje me te drejtën trashëgimore.  
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Hyrje 

 

Ashtu siç lehtësisht mund të konstatohet, tërësia e normave të së drejtës evropiane 

është në përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar vetveten dhe legjislacionet e 

vëndeve anëtare. Rregullorja të cilën ne kemi marrë në shqyrtim, përbën vetëm një 

nga përpjekjet e shumta për të arritur drejt plotësimit dhe përsosmërisë juridike e cila 

ka qënë gjithnjë ëndrra e hartuesve ligjorë. Arsyeja pse kjo përpjekje juridike përbën 

një interes shumë të madh, vjen si pasojë e miratimit të saj vetëm tre vite më parë dhe 

në këtë mënyrë në parashikimet e saj mund të përftojmë risitë dhe përpjekjet më të 

fundit dhe më të përparuara që mund të ofrojë bota juridike evropiane në kuadër të së 

drejtës trashëgimore.  

 

Është pikërisht ky fakti i cili bën këtë normativë të re, normativën më ambicioze që 

është ndërmarrë ndonjëherë nga Bashkimi Evropian. Të thuash normën më ambicioze 

është tërësisht e pranueshme përsa kohë që marrëdhëniet juridike të cilat janë 

ngushtësisht të lidhura me rregullimin e brendshëm ligjor, do të delegohen dhe do të 

përcillen në një rregullim ndërkombëtar, çka do të thotë se do të jemi përpara 

delegimit të sovranitetit shtetëror në një entitet që në kontekst të këtij punimi, është 

drejt sui generis “Bashkimit Evropian”.   

 

Duke u nisur nga fakti që tërësia e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pranuan 

miratimin e kësaj normative të re dhe pavarësisht faktit se e drejta evropiane në bazë 

të Traktit të Lisbonës nuk zotëronte kompetencë për të rregulluar elementë të së 

drejtës familjare në tërësi dhe asaj trashëgimore në veçanti, tregon sot edhe më 

shumë, domosdoshmërinë e një harmonizimi në nivel evropian të kësaj fushe të së 

drejtës.   

 

Vitet e fundit, rryma e euroskepticizmit ka qenë dominuese në hapësirën evropiane 

dhe një mënyrë e tillë e të menduarit ka çuar në mospranimin dhe rrëzimin e pjesës 

dërrmuese të projekt rregulloreve të propozuara për miratim në Parlamentin Evropian. 

Normativa e re (Rregullorja Nr. 650/2012) e Parlamentit Evropian, përbën jo vetëm 

një arritje juridike e cila pasqyrohet sa komplekse aq edhe thjeshtësisht e 

aplikueshme, por edhe shpresën që kjo normativë e cila në këtë moment përbën majën 

e piramidës të arritjeve të së drejtës evropiane, të shndërrohet në gurin themeltar për 

parashikime të reja juridike evropiane në fusha të tjera të ndryshme juridike.  

 

Përsa më sipër, shpresojmë që ky punim të jetë sadopak në lartësinë e nivelit të lartë 

juridik që kjo normativë e re e acqui communtaire përfaqëson.  
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Një vështrim i shkurtër mbi punimin 

 

Disertacioni është strukturuar në njëmbëdhjetë krerë.  

 

Kreu i parë, i cili është i trajtuar në katër nënçështje, trajton në vija të  

përgjithshme kuptimin e institutit të trashëgimisë duke u fokusuar në rëndësinë e këtij 

instituti dhe ndikimin që ushtrojnë faktorët socialë dhe ekonomikë në zhvillimin e tij. 

Në hyrje të këtij kreu, është trajtuar përkufizimi i institutit të trashëgimisë më të gjithë 

elementët e nevojshëm juridike pa të cilët nuk do të mund të ishte i mundur vazhdimi 

i trajtimit të këtij punimi. Trashëgimia përbën një ndër institutet më të rëndësishëm të 

së drejtës dhe kjo për faktin jo vetëm se është një marrëdhënie juridike e cila has 

zbatimin më të shpeshtë dhe të vazhdueshëm në praktikë, por ajo çka është më e 

rëndësishme për këtë institut vjen si pasojë e objektit të tij që përbën një mënyrë të 

veçantë të fitimit të pasurisë duke pasur parasysh faktin që është e vetmja mënyrë e 

fitimit të pronësisë mortis causa. Në vazhdim, një trajtim të veçantë gjen edhe 

kuptimi i së drejtës ndërkombëtare private përsa kohë që ky punim institucionin e 

trashëgimisë e trajton pikërisht në këtë aspekt. Së fundi por jo nga rëndësia, kreu i 

parë përmbyllet me një përqasje të së drejtës trashëgimore në rregullimet që kjo e 

drejtë ka gjetur në hapësirën ndërkombëtare të së drejtës private. 

 

Kreu i dytë, trajton aspektin e zhvillimit të së drejtës trashëgimore nga pikëpamja 

historike. Ky kre, shtjellon gjerësisht gjenezën e këtij instituti që nga lindja e largët e 

deri në procesin e kodifikimit. Në një ndalesë të veçantë, instituti i trashëgimisë 

trajtohet në rregullimin që ai gjente në lindjen e largët, antikitetin grek, në të drejtën 

romake duke vazhduar me periudhën mesjetare e më pas përmbyllet me zhvillimet që 

prej shek. XI e deri në procesin e kodifikimit. Një pjesë shumë të rëndësishme në këtë 

kre, gjen edhe zhvillimi historik që e drejta trashëgimisë parë në kuadër të së drejtës 

ndërkombëtare private, ka hasur që prej vitit 1912 e deri me ardhjen në fuqi të Ligjit 

të ri shqiptra, Nr. 10428/ 2011 “Mbi të drejtën ndërkombëtare private”. 

 

 Kreu i tretë është i ndarë në pesë nënçështje të cilat në mënyrë të detajuar trajtojnë 

aspektet kryesore të procesit të njësimit të së drejtës trashëgimore në hapësirën 

evropiane, duke filluar që nga përpjekjet e para që janë ndërmarre në fushën e së 

drejtës trashëgimore e deri tek kurorëzimi i këtyre përpjekjeve me miratimin e 

Rregullores së re evropiane ne vitin 2012, Nr. 650/2012 mbi trashëgiminë “mortis 

causa”. Në ketë kre një rëndësi e veçantë i është dhënë shpjegimit të objektit të kësaj 

rregullore dhe kjo për shkakun e vetëm që lidhet me natyrën tepër delikate të 

marrëdhënies trashëgimore e aq më tepër kur në të përfshihen elementë të huaj. Duke 

u bazuar në suksesin e objektivave që synon të realizojë, instrumenti i ri normativ 

përbën veprën më ambicioze që është ndërmarre ndonjëherë nga Bashkimi Evropian 

në kuadrin e bashkëpunimit gjyqësor. Suksesi më i lartë i Rregullores së re të 

Bashkimit Evropian, del në pah nga krijimi i të ashtuquajturës “certifikata evropiane e 

trashëgimisë” që përbën një akt të vetëm, i njëjtë dhe i aplikueshëm menjëherë për të 

gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Pavarësisht faktit që kjo rregullore arriti 

finalizimin e saj duke u u miratuar në vitin 2012 dhe duke hyrë menjëherë në fuqi në 

vitin 2015, është e kuptueshme që kanë ekzistuar një sërë pengesash të cilat nuk kanë 

qenë të lehta për tu kapërcyer, pengesa këto të cilat do të mund të ishin edhe të 

panumërta nësë do të kemi parasysh ndryshimet ekonomike, politike dhe sociale që 

ekzistojnë ndërmjet sistemeve të ndryshme juridike. Në fund të këtij kreu është 

shtjelluar rëndësia që ky instrument i ri sjell për rregullimin e të gjitha çështjeve 
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trashëgimore me elementë të huaj, rregullim të cilin e sjell jo vetëm me parime të reja 

juridike por edhe nëpërmjet asaj që më të drejtë mund të quhet “gjuha” e së drejtës 

ndërkombëtare private.  

 

 Kreu i katërt, përbën një ndër pjesët më të rëndësishme të këtij punimi përsa kohë 

tenton të paraqesë të gjithë fushën e zbatimit (duke përfshirë këtu edhe rastet kur kjo 

rregullore nuk gjen zbatim ose ato marrëdhënie mbi të cilat rregullorja nuk ushtron 

fuqinë e saj rregulluese) të këtij ligji të ri që rregullon marrëdhëniet trashëgimore në 

hapësirën evropiane. Në pjesën e parë të kreut është shpjeguar nocioni i trashëgimisë 

“mortis causa” i cili parashikohet në nenin 3 germën a) të Rregullores Nr. 650/ 2012. 

Nevoja e një përkufizimi po aq i mundur dhe gjithëpërfshirës kuptohet mirë po të 

mbahet parasysh rëndësia e madhe që ai mbart jo vetëm në perspektivën e rregullores 

por edhe në dritën e parimit të njehsimit të trashëgimisë, që nuk bëjnë gjë tjetër veçse 

nxjerrin në pah karakterin “komplet” të kësaj disipline. Në vazhdim të kreut, janë 

analizuar edhe ngjashmëritë dhe ndryshimet që kjo rregullore ka me rregulloret e 

tjera, si ajo e Hagës së vitit 1961, “Roma 1”, “Rregulloren  Nr. 4/ 2009 e të tjera. Një 

pjesë të rëndësishme të këtij kreu mbart edhe nënçështja në të cilën shtjellohen 

përjashtimet nga fusha e zbatimit të rregullores se re, përjashtime këto që 

parashikohen në nenin 1, paragrafin e dytë të rregullores dhe që kanë të bëjnë me 

statusin e personave fizikë, marrëdhëniet familjare, zotësinë për të vepruar të 

personave fizikë, me vlefshmërinë formale të akteve testamentare e të tjera të cilat do 

të jenëe tërësisht të shpjeguara në krerët që pasojnë.  

 

 Kreu i pestë, trajton çështjet e juridiksionit lidhur me trashëgiminë “mortis causa”. 

Edhe pse nga njëra anë rregullorja e re e Bashkimit Evropian ka për qëllim t’i 

nënshtrojë trashëgimisë një juridiksion universal dhe të vetëm (sipas të cilit do të jetë 

pikërisht juridiksioni i një gjykate të vetme që do të vendosë për të gjithë çështjen e 

trashëgimisë, që nga çelja e testamentit e deri tek transferimi dhe ndarja e pasurisë tek 

trashëgimtarët) nga ana tjetër kjo nuk rezulton të jetë e vetmja zgjidhje, pasi  kriteret e 

lidhjes (ligjet tek të cilat rregullorja referon) konkurrojnë me njëri tjetrin. Ky 

konkurrim është i kuptueshëm se vjen si pasojë e kërkesës kryesore që kjo rregullore 

mbart, që është zgjidhja e marrëdhënies trashëgimore që kërkon të shqyrtohet. Duke 

dëshiruar plotësimin e vullnetit të fundit të trashëgimlënësit, përveç kriterit kryesor që 

përcakton si ligjin zbatues, ligjin e vendqëndrimit të zakonshëm të trashëgimlënësit, 

Rregullorja parashikon edhe ligjin e shtetit në të cilin ndodhet pasuria (lex rei sitae), 

ligjin e shtetësisë së trashëgimlënësit (lex nationalis), ligjit i cili shfaq lidhjen më të 

ngushtë më çështjen që kërkon të shqyrtohet (forum neçessitatis) etj. Të gjithë këto 

kritere, në mospërmbushjeve të kushteve për të qenë prevalues në zgjidhjen e çështjes 

trashëgimore, do të konkurrojnë ndërmjet tyre në mënyrë të atillë që të arrihet 

objektivi kryesor që kjo rregullore ka. Së fundi, në këtë kre trajtohet në një aspekt 

kritik mënyra se si normativa e re ka qëndruar thuajse tërësisht indiferente përballë 

proceseve gjyqësore që kanë mbetur pezull në shtetet e treta.   

 

 Kreu i gjashtë, në vijim të kreut të pestë, trajton në mënyrë të hollësishme kriteret 

e lidhjes (ligjet në të cilat referohet çështja që kërkon të rregullohet) që parashikohen 

nga rregullorja Nr. 659/2012 lidhur me trashëgiminë “mortis causa”. Ashtu siç u 

përmenda edhe pak më lart, rregullorja tenton të zgjidhë të gjithë marrëdhënien 

trashëgimore duke u bazuar tek një ligj i vetëm, pra tek juridiksioni i një gjykate të 

vetme, që në kuadër të nenit 21 të rregullores parashikon ligjin e  shtetit të 

“vendqëndrimit të zakonshëm” të trashëgimlënësit. Arsyeja kryesore e prevalencës që 
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kjo rregullore i jep këtij ligji vjen si pasojë e dëshirës për të eliminuar vështirësitë që 

do të buronin nga interpretimi i përmbajtjes së ligjeve të huaja. Në kuadrin e kritereve 

që kjo rregullore parashikon, një rëndësi të madhe merr neni 34 i rregullores i cili 

parashikon “referimin” ose “renvoi” i cili parashikon se kur për zgjidhjen e një çështje 

trashëgimore do të thirret për zbatim e drejta e një shteti të tretë, atëherë do të 

zbatohet e drejta që është në fuqi në këtë shtet por edhe të drejta te së drejtës 

ndërkombëtare të këtij shteti përsa kohë që referojnë tek e drejta e një shteti anëtar të 

Bashkimit Evropian ose tek e drejta e një shteti të tretë që do të zbatojë të drejtën e tij 

të brendshme për rregullimin e çështjes trashëgimore. Në mbyllje të këtij kreu,  është 

trajtuar në mënyrë të detajuar kriteri i lidhjes së shtetësisë, pra ligji i shtetit, nënshtetas 

i të cilit ishte trashëgimlënësi (i njohur si professio iuris), i cili parashikohet në nenin 

22 të Rregullores Nr. 650/ 2012.  Nga njëra anë, një parashikim i tillë duket tërësisht i 

dobishëm në ato raste kur edhe pse trashëgimlënësi ka vendosur një vendqëndrim të 

zakonshëm në një shtet të ndryshëm nga ai i shtetësisë së tij, vazhdon ende të mbajë 

lidhje të ngushta me shtetin e tij të shtetësisë por nga ana tjetër lind pyetja: si do të 

procedohet në ato raste kur trashëgimlënësi gëzon disa nënshtetësi? Në fund të këtij 

kreu, trajtohet pikërisht përgjigjja e kësaj pyetje, e cila në përmbajtjen e saj shfaq 

vakuumin apo rastet për të krijuar në praktikë precedentë të rrezikshëm përsa i përket 

rregullimit të marrëdhënieve trashëgimore.  

 

 Kreu i shtatë, trajton natyrën dhe rregullimet e parashikuara në Rregullore lidhur 

me “paktet trashëgimore”. Nënçështja e parë e këtij kreu shpjegon hollësisht nocionin 

e “paktit trashëgimor”, nocion ky i cili rezulton të jetë çdo “marrëveshje”  duke 

përfshirë edhe ato që mbyllen mes palëve (detyrimisht kërkohet shfaqja e disa 

vullneteve), e cila sjell krijon, ndryshon apo shuan të drejta në trashëgiminë e e 

ardhshme të njërës palë apo më shumë se njërës palë, pjesë të marrëveshjes. 

Nga ana tjetër, për të lehtësuar interpretimin e njëtrajtshëm të aktit normativ evropian 

dhe për t’i dhënë një përkufizim termave juridikë të përdorur në të, rezulton se 

shfrytëzohen nocionet autonome (në kuadër të Neni 3 të Rregullores) dhe kjo ndodh 

në koherencë me praktikën e konsoliduar të bashkërendimit gjyqësor evropian në 

lidhje me aktet trashëgimore. Mungesa e theksuar e homogjenitetit tek regjimet 

trashëgimore kombëtare e ka bërë shumë delikate çështjen e kufizimit të hapësirave 

në kuadrin e aplikimit të rregullores. Këtë e tregon edhe evolucioni i pësuar nga 

dispozita ligjore, me dallimet ekzistuese ndërmjet tekstit të propozimit dhe atij të 

pranuar dhe të miratuar përfundimisht. Më tej, kreu vazhdon me trajtimin e një tjetër 

nocioni të ri, që është ai i “vullnetit reciprok”, i parashikuar në nenin 3, paragrafi i 

parë, pika c) sipas së cilit do të kuptohet “testamenti i përgatitur në një dokument të 

vetëm nga dy ose më shumë persona. Krahasuar me propozimi-rregulloren, ky nocion 

përbën një zhvillim në tekstin e ri të Rregullores nr. 650/ 2012 përsa kohë që tenton të 

tërheqë nën disiplinën e pakteve trashëgimorë edhe ato marrëveshje që janë realizuar 

në mënyrë indirekte, pra ato marrëveshje që janë realizuar përmes vullneteve të 

përbashkëta të formuar në mënyrë të tillë, që në të ardhmen të kufizojnë lirinë 

testamentare. Në vijim të nënçështjeve, trajtohet në mënyrë të detajuar aspektet 

juridike dhe praktike të akteve testamentare “dorëheqëse” të cilat janë mbyllur pa 

shfaqjen e vullnetit të trashëgimlënësit. Një tjetër nënçështje me rëndësi e trajtuar në 

këtë kre, është ajo e cila trajton klauzolat statusore të shoqërive tregtare dhe entiteteve 

të tjera kolektive. Aktet themeluese të kompanive, shoqatave dhe personave juridikë 

përfshihen në klauzolat që vendosin në mënyrë autonome dhe direkte të ardhmen 

(destinacionin) e kuotave të pjesëmarrjes në rastin  e vdekjes së bashkëpronarëve, apo 

ortakëve.  Një vend të rëndësishëm në këtë kre zë edhe trajtimi i ligjit të zbatueshëm 
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lidhur me aktet testamentare që kanë si objekt trashëgiminë e më shumë se një 

personi. Kur pakti përfshin trashëgiminë e më shumë se një personi (por që të gjithë 

duhet të jenë palë në një pakt) rregullorja në versionin e saj përfundimtar ka 

prezantuar dy regjime të dallueshme: regjimi i parë është ai i aplikimit kumulativ të 

ligjeve rregulluese (të trashëgimisë së të gjithë personave) që ka lidhje me 

pranueshmërinë e paktit dhe regjimi i dytë që është aplikimi i vetëm një ligji 

rregullues, i zgjedhur në bazë të kriterit të lidhjes më të ngushtë, që përfshin të gjitha 

aspektet e tjera, pra më saktë, me vlefshmërinë thelbësore dhe efektet e detyrueshme 

midis palëve, përfshirë edhe kushtet për pavlefshmërinë relative të paktit (përjashtim 

është bërë vetëm për vlefshmërinë formale që disiplinohet nga Neni 27 i Rregullores).  

Nga ana tjetër, një trajtim të rëndësishëm në këtë kuadër zë edhe nënçështja e cila 

shqyrton zgjedhjen e ligjit rregullues për “paktin trashëgimor”. Është parë tashmë se 

Neni 25, paragrafi i tretë, parashikon një përjashtim të shprehur ndaj dispozitave që 

ky nen mbart në dy paragrafët e mëparshëm (1 dhe 2) dhe që kanë lidhje me zgjedhjen 

e ligjit të zbatueshëm për paktin trashëgimor. Ky përjashtim konsiston në mundësinë e 

zgjedhjes të një ligji të ndryshëm nga “lex successsionis”, “primae facia”, që i 

referohet kohës së përmbylljes së paktit. Megjithatë, kjo zgjedhje është sërish e 

kufizuar ndaj ligjit që personi (ose njëri nga personat), trashëgimisë së të cilit i 

referohet pakti, mund të zgjidhte (sipas Nenit 22) ligjin rregullator për të gjithë 

trashëgiminë. Pra, do të thotë se mund të zgjidhte ligjin që i përket shtetësisë, apo 

njërës nga shtetësitë, që subjekti ka poseduar në momentin e hartimit të testamentit 

apo në momentin e vdekjes. Në fund mbetet për t’u vlerësuar fakti, nëse pakti 

trashëgimor mund të përdoret për të zgjedhur ligjin e zbatueshëm për të gjithë 

trashëgiminë. Në këtë mënyrë ky pakt do të përdorej si mjet për të bërë të 

detyrueshme dhe të parevokueshme zgjedhjen e ligjit kombëtar ndërmjet palëve. Në 

doktrinë është mbështetur fakti se efekti atribues, modifikues, apo revokues të të 

drejtave në trashëgiminë e ardhshme derivon në këtë rast pikërisht nga përmbajtja e 

“lex successsionis”-it të zgjedhur. Ky përfundim duket mëse i pranueshëm vetëm në 

rastet e jashtëzakonshme, në të cilat interpretimi i përmbajtjes së përgjithshme të 

paktit të jep arsye për të besuar që realisht është dashur të fiksohet (“per relationem”) 

një rregullim në formën e një marrëveshje për  marrjen përsipër të detyrimeve dhe 

vendosjen e të drejtave që i korrespondojnë përmbajtjes së ligjit. Së fundi, një pjesë e 

rëndësishme e këtij kreu, përbëhet nga trajtimi i rregullimit të veçantë që lidhet me 

vlefshmërinë formale të pakteve trashëgimore. Teksti përfundimtar i rregullores 

devijon në mënyrë radikale nga Propozimi. Kjo, sepse teksti përfundimtar ka futur një 

disiplinë të konfliktit të njëtrajtshëm (uniform) edhe për vlefshmërinë formale të të 

gjitha dispozitave për shkak vdekjeje, që është shtrirë edhe në përfshirjen e pakteve 

trashëgimore. Së fundi, kreu përmbyllet me trajtimin klauzolës së rendit publik, si një 

rast i parashikuar i cili nuk lejon zbatimin e dispozitave të parashikuara në 

Rregulloren Nr. 650/ 2012 si dhe trajton dispozitat kalimtare që parashikojnë hyrjen 

në fuqi të kësaj rregulloreje dhe të gjitha efekteve që ajo do të sjellë në hapësirën 

evropiane.  

 

Kreu i tetë, përbën thelbin e të gjithë këtij punimi përsa kohë që trajton njohjen, 

zbatueshmërinë, ekzekutimin e vendimeve dhe transaksioneve gjyqësore në çështjen e 

trashëgimisë, njohjen automatike të vendimeve në fushën e trashëgimisë dhe 

institucionin e “exequatur” për ekzekutimin e vendimeve në Shtete anëtare, të 

ndryshme nga ai i origjinës dhe së fundi, raportet me Rregulloren “Bruksel I” dhe me 

Rregulloren “Bruksel I bis”. Siç është thënë pra edhe me sipër, teknika e njohjes së 

vendimeve të huaja e zgjedhur nga Rregullorja Nr.650/ 2012 rikrijohet mbi atë që 
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tashmë është e parashikuar nga Rregullorja “Bruksel I”. Njohja e vendimeve të huaja 

do të jetë automatike dhe nuk do të jetë e mundur vetëm nga prania e një prej 

rekuizimeve (kërkesave) kundërshtuese që paraqiten në mënyrë taksative në Nenin 40 

të Rregullore Nr. 650/2012. Këto kërkesa (rekuizite) (në kuadrin e procedimit që ka si 

objekt vlerësimin e vlefshmërisë së vendimit të huaj) marrin karakterin e fakteve apo 

rrethanave parandaluese të njohjes së vendimeve dhe, si të tillë do të delegojnë barrën 

e provës bie mbi atë person që kërkon aplikimin e saj.  Kjo listë e karakteristikave 

penguese është e pranishme në të dyja rregulloret, përkatësisht parashikohet në Nenin  

40 të Rregullores Nr.650 / 2012 dhe në Nenin  34 të Rregullores “Bruksel I”. Germa 

“a” parashikon që: vendimi që vjen nga një Shtet tjetër anëtar në çështjen e 

trashëgimisë do të duhet të mos njihet nga gjykata, nëse efektet e këtij vendimi  janë 

në mënyrë të dukshme në kundërshtim me rendin publik të Shtetit pritës. Megjithatë, 

është për t’u vëzhguar që në kontekstin e rregullores së re mungon një dispozitë që i 

korrespondon asaj të nenit 35, paragrafi 3 i Rregullores “Bruksel I”. Rrjedhimisht nga 

kjo, do të kërkohet të mësohet nëse hedhja e mbajtur nga legjislativi do të nënkuptojë 

që edhe përsa i përket çështjes së trashëgimisë do të vlejë rregulli mbi të cilin normat 

mbi kompetencën juridiksionale nuk kanë të bëjnë me klauzolën e rendit publik por 

janë në kundërshtim me të, sic tregon edhe vetë karakteri mosveprues. Një tjetër 

nënçështje me rëndësi në këte kre, trajton gjerësisht rastet e pezullimit të procesit 

kombëtar të gjykimit, kur vendimi i huaj ankimohet në sistemin ligjor të origjinës. 

Neni 42 i Rregullores Nr.650 / 2012 vendos që organi juridik , përpara të cilit është 

kërkuar njohja e vendimit të huaj në çështjen e trashëgimisë, mund të pezullojë 

procedimin që ka nisur përpara tij atëherë kur “dictum”-i është ankimuar në Shtetin e 

origjinës, përmes një “mjeti (ankimimi) të zakonshëm”. Hipoteza ka të ngjarë të 

verifikohet/ndodhë përsa kohë rregullorja nuk kërkon një stabilitet procedural të 

ngjashëm me atë që do të ekzistonte brenda sistemit juridik të një shteti anëtar. Pra, 

nëse në Shtetin e origjinës vendimi ka të ngjarë të prodhojë një efekt të përkohshëm 

ka të ngjarë që këto efekte mund të qarkullojnë brenda sistemeve të tjera ligjore 

evropiane sipas nenit 39 (dhe neneve që e ndjekin) të rregullores. Në parim, edhe 

efikasiteti i ekzekutimit të vendimit “në çështjen e trashëgimisë” mund të ndodhë që 

të qarkullojë në hapësirën gjyqësore evropiane më përpara se vendimi të ketë fituar 

qëndrueshmëri dhe efektshmëri në shtetin që e ka prodhuar. Por një gjë e tillë nuk 

mund të verifikohet konkretisht përderisa dispozita e nenit 39 të Rregullores 650/2012 

i nënshtrohet parashikimeve të nenit 43 të po kësaj rregulloreje i cili parashikon që një 

vendim mund të jetë i ekzekutueshëm në një shtet anëtar vetëm në rast se ai është i 

ekzekutueshëm edhe në shtetin e tij të origjinës. Pra një vendim mund të qarkullojë 

nga një shtet anëtar në tjetrin edhe në qoftë se ky vendim është  apeluar/ankimuar në 

shtetin e tij të origjinës, por nuk mund të prodhojë efekte reale përsa kohë këto efekte 

nuk mund të ekzekutohen në shtetin e origjinës. Zbatueshmëria e vendimeve në 

çështjet trashëgimore dhe zbatimi i aktmarrëveshjeve gjyqësore, përbejnë një hapësirë 

të konsiderueshme në këtë trajtim përsa kohë që përbëjnë objektivin kryesor të ardhjes 

në jetë të normativës së re evropiane, objektiv ky që synon të njehsojë dhe unifikojë të 

gjithë marrëdhënien trashëgimore në hapësirën evropiane.    

 

Kreu i nëntë, i cili vijon të përshtjellojë nënçështjet e fundit të kreut tetë, përbën vetë 

objektin e Rregullores Nr. 650/ 2012 përsa kohë trajton qarkullimin, njohjen pra të 

akteve publike lidhur me institutin e trashëgimisë në nivel evropian. Duke u bazuar në 

vetë parashikimet që rregulloja përmban, trajtohen të gjitha rastet që krijojnë rrethanat 

tërësisht legjitime që pranojnë qarkullimin dhe njohjen e një vendimi të huaj. Ashtu 

sikundër nga ana tjetër, trajtohen në mënyrë të hollësishme edhe rastet, shprehimisht 
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të parashikuara, që sjellin moszbatimin e dispozitave të kësaj rregulloreje (klauzola e 

“odre pubic” etj). Për kuptimin sa më efektiv dhe të drejtë të këtyre trajtimeve, janë 

sjellë në shembuj jo vetëm raste hipotetike por edhe çështje ligjore të gjykuara nga 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Neni i parë që merret me çështjet e qarkullimit të 

akteve publike është Neni 59 i kësaj Rregulloreje i cili ashtu siç u përmend edhe më 

sipër, parashikon se një akt publik i cili buron nga një shtet anëtar do të ketë të njëjtat 

efekte në një tjetër shtet anëtar ashtu si në vendin e origjinës. Duke rilexuar këtë nen, 

nën hijen e recitalit 61 të Rregullores, mund të përftojmë një përshkrim edhe më të 

gjerë i cili na thotë se efekti provues që kanë aktet publike në një tjetër shtet anëtar do 

të jetë po ai efekt që do të kishin në shtetin e origjinës. Pra me pak fjalë, kur gjykata e 

një shteti anëtar do të duhet të marre për provë për zgjidhjen e një çështje 

trashëgimore, një akt të caktuar publik i cili buron nga një tjetër shtet anëtar do të jenë 

ligjet e këtij të fundit që do të vendosin mbi fuqinë provuese të këtij akti. Për të lejuar 

një thjeshtësimin e mëtejshëm jo vetëm për qarkullimin por edhe për leximin e 

materialeve tekstuale që mund të përmbahen në një akt, në paragrafin e tij të parë, 

Neni 59 parashikon një sërë kriteresh specifike të nevojshme për të kryer njohjen 

automatike dhe pranimin e tekstit të një akti publik. Së fundi, në përmbyllje të këtij 

kreu, është trajtuar efekti që sjell zbatimi i akteve publike në vendin e huaj. Neni 60 i 

Rregullores Nr. 650/2012 rimerr në shqyrtim dispozitat e analizuara më lart në lidhje 

me ekzekutimin e akteve publike. Akti përbën një titull të ekzekutueshëm sipas ligjit 

kombëtar të origjinës dhe kjo sepse do të aplikojë procedura të nxjerra pikërisht sipas 

ligjit të origjinës. Një gjë e tillë vërtetohet nga fakti që edhe në shtetet ku aktet 

publike me efekt provues nuk kanë të njëjtën forcë si në shtetin e origjinës, atyre i 

duhet dhënë një efekt analog me to. Duhet kujtuar që, sërish në analogji me 

ekzekutimin e akteve publike, aktet publike me forcë provuese ekzekutohen vetëm në 

rast kur vërtetohet rregullsia e tyre nga ana formale.  

Një rregullsi e tillë duhet gjykuar në bazë të parametrave të shtetit të origjinës. 

Refuzimi ose mospranimi i këtyre akteve publike si prova mund të ndodhë edhe në 

rastin kur këta bien ndesh me rendin publik. Duhet shtuar gjithashtu që një pjesë e 

madhe  e akteve publike me efekt prove janë aktet noteriale. Përderisa në pjesën më të 

madhe të shteteve të Bashkimit Evropian noteri kryen rolin e funksionarit publik, 

atëherë aktet që dalin nga ky i fundit kanë efikasitet të plotë dhe nuk mund të njihen 

nga një shtet tjetër anëtar vetëm kur këto bien në kundërshtim me rendin publik ose 

shfaqin të meta nga ana formale. Nga ana tjetër, duket se noteri ka një mundësi më të 

madhe për të abuzuar më fuqitë e tij në krahasim me organet shtetërore që mund të 

hartojnë akte publike.  

 

Kreu i dhjetë, i cili është i nëndarë në dhjetë nënçështje, trajton aktin më të arrirë 

ndonjëherë nga Bashkimi Evropian në fushën e bashkërendimit gjyqësor në të drejtën 

civile për marrëdhënien trashëgimore. Bëhet fjalë për “Certifikatën Evropiane”. Në 

këtë kre do të trajtohen hollësisht arsyet që sollën nevojën e krijimit të një certifikate 

evropiane të trashëgimisë, duke nxjerre në pah edhe arsyet se pse kjo arritje nuk u 

realizua nga asnjë nga aktet normative të mëparshme të ndërmarra nga Bashkimi 

Evropian. Arsyetime këto të cilat dalin në pah edhe nga trajtimi qe i bëhet aktit të 

mëparshëm, përkatësisht Konventës së Hagës të vitit 1973 “Për administrimin e 

trashëgimisë me elementë të huaj”. Të gjitha mosarritjet në këtë fushë, vijnë me pas 

dhe trajtohen në këndvështrimin e modelit francez duke përfshirë në këtë akt të ri 

normativ të Bashkimit Evropian, shumë prej nocioneve të cilat ishin pranuar më parë 

në atë model. Në vijim të këtij kreu, trajtohet instrumenti më i arrirë që kjo rregullore 

sjell në jetë, që është “Certifikata evropiane e trashëgimisë”, instrument ky i cili 
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trajtohet në të gjithë kompleksitetin e tij, e deri tek kushtet që akti normativ paraqet si 

detyrimisht të pranishëm në të. Përshtatshmëria si titull për ekzekutimin e 

formaliteteve publike dhe përmbajtja e certifikatës evropiane të trashëgimisë gjen një 

trajtim të detajuar duke mos harruar ndaljen tek subjektet, të cilët janë të legjitimuar 

për të hartuar dhe lëshuar certifikatën evropiane të trashëgimisë. Së fundi, kreu 

mbyllet me trajtimin e kushteve dhe hetimeve procedurale duke u ndalur në një 

trajtim përmbyllës mbi parimin shumë të rëndësishëm të reciprocitetit. 

 

Së fundi, kreu përmbyllës i këtij punimi, trajton raste praktike të gjykuara nga 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë, më të cilat që prej Gushtit të vitit 2015,  Rregullorja 

Nr. 650/ 2012 do të mund të haset në praktikë.  
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KREU I 

 

 

KUPTIMI DHE RËNDËSIA E SË DREJTËS TRASHËGIMORE 

 

1.1 Kuptimi i institutit të trashëgimisë 

 

Trashëgimia përbën një ndër institutet më të rëndësishëm të së drejtës dhe kjo për 

faktin jo vetëm se është një marrëdhënie juridike e cila has zbatimin më të shpeshtë 

dhe të vazhdueshëm në praktikë, por ajo çka është më e rëndësishme për këtë institut 

vjen si pasojë e objektit të këtij instituti, i cili ka të bëjë me kalimin apo transferimin e 

të drejtave1 dhe detyrimeve vetëm si pasojë e vdekjes së titullarit i cili ishte mbartës i 

këtyre të drejtave dhe detyrimeve pasurore. Pra, e gjithë tërësia e marrëdhënieve 

juridike si pronësia e të mirave materiale, të drejtat reale mbi sendet e të tjerëve, 

garancitë reale, kreditë dhe detyrimet që iu transferohen trashëgimtarëve si pasojë e 

vdekjes së titullarit që i mbarte këto të drejta do të quhet pronësi trashëgimore dhe 

personi që i transferon këto të drejta do të quhet trashëgimlënësi2. Nga përkufizimi i 

mësipërm, pra kalimi i disa të drejtave dhe detyrimeve nga një person tek një person 

tjetër rezulton se ka në thelb të tij dy karakteristika kryesore. Mund të thuhet se kemi 

njëkohësisht shuarjen dhe lindjen e të drejtave dhe detyrimeve.  

Si mund të kuptohet kjo? Është e qarte që me vdekjen e personit që gëzon të 

drejta dhe detyrime, kemi edhe shuarjen e këtyre të drejtave pasi personi nuk është më 

i aftë t’i gëzojë ato. Është pikërisht ky momenti në të cilin pasuria humb titullaritetin e 

saj. Menjëherë pas vdekjes së personit, vjen në jetë instituti i trashëgimisë, në mënyrë 

që jo vetëm të mundësojë transferimin e këtyre të drejtave por edhe të rregullojë të 

gjithë këtë transferim duke u bazuar në parashikimet ligjore që lidhen me ndarjen, 

kalimin dhe përcaktimin e personave që trashëgojnë. Ky është pikërisht momenti kur 

sipas përcaktimeve paraprake ose jo3  trashëgimtarët (personat që do të përfitojnë 

                                                        
1 Si pasojë e vdekjes shuhen të drejtat dhe detyrimet jo pasurore dhe të drejtat e personalitetit, ckaa do 

të thotë se me vdekjen e titullarit të këtyre të drejtave, ato nuk transferohen apo nuk trashëgohen tek 

trashëgimtarët. Këto të drejta për shembull mund të jenë: të drejtat dhe detyrimet familjare që lidhen 

ngushtësisht me pozicionin e veçantë që personi ka në familje apo për rsatin e të drejtave të 

personalitetit: e drejta autorit etj. Nga ana tjetër, duke u bazuar në parimin e përgjithëm, të drejtat 

pasurore absolute të të vdekurit, apo pronësia dhe të drejtat e tjera reale të gëzimit apo garancitë reale o 

të transferohen tek trashëgimtarët përveç rasteve kur këto të drejta për shkak të thelbit ë tyre nuk mund 

të zgjasin përtej jetës së personit që i mbarte keto të drejta, për shembull: uzufruktit, përdorimi etj. Në 

këtë kontekst dhe duke u bazuar mbi atë më sipër, mund të thuhet se do ti transferohen trashëgimtarëve 

jo vetëm të drejtat por edhe detyrimet që gëzonte titullari dhe nuk do të ketë transferim të tyre vetëm në 

rast se ato janë ngushtësisht të lidhura me personin që i gëzonte. 
2 F. Galgano “E Drejta Private”, Botimi i tretë, 2006, Fq. 971. 
3 Neni 316 i Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë parashikon se: “Trashëgimia është kalimi me ligj 

ose me testament i pasurisë (trashëgimit) të personit të  vdekur, një ose më shumëpersonave 

(trashëgimtarë), sipas rregullave të caktuara. Neni 317 I kodit Civil të Republikës së Shqipërise: 

“Trashëgimia me ligj zbatohet kur trashëgimlënësi nuk ka bërë testament, ose ka bërë vetëm për  një 

pjesë të pasurisë së tij, ose kur testamenti është tërësisht ose pjesërisht i pavlefshëm”. Kjo nënkupton se 

forma e parë, trashëgimia me ligj do të zbatohet atëhrë kur de cujus nuk ka hartuar testament, ose ka 

harutar vetëm për nje pjesë të pasurisë së tij apo kur testamenti është shpallur nga një organ gjyqësor, 

ojesërisht ose tërësisht i pavlefshëm. Nga vetë kuptimi i formulimit të normës së mësiperme, rezulton 

se kur kemi të bëjmë më marrëdhënien trashëgimore, si rregull do të zbatohet trashëigimia testamentare 
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transferimin e të drejtave dhe detyrimeve pa qenë nevoja të venë dorë mbi to) duke u 

bërë kështu titullar të tagrave që gëzoheshin më parë nga de cujus4.  Një element 

thelbësor që i jep jetë kalimit apo transferimit të të drejtave dhe detyrimeve pasurore, 

është çelja e trashëgimisë e cila vjen menjëherë me vdekjen e personit që i gëzonte 

këto. Është pikërisht momenti i çeljes së trashëgimisë i cili lind kalimin e këtyre të 

drejtave dhe në mënyrë kategorike mund të thuhet se pa çeljen e trashëgimisë nuk 

mund të përftohet asnjë e drejtë pasurore, e nëse kjo ndodh, atëherë ky veprim juridik 

do të jetë tërësisht i pavlefshëm. Për t’iu rikthyer edhe njëherë asaj që u përmend më 

sipër, trashëgimia si institut i së drejtës civile përbën një mënyrë të veçantë të fitimit 

të pasurisë duke pasur parasysh faktin që është e vetmja mënyrë e fitimit të pronësisë 

mortis causa dhe në mënyrë që të ndodhemi para këtij instituti të së drejtës civile 

duhet që të vërtetohen në mënyrë komplementare dy kushte: 

a-duhet të vërtetohet vdekja e një personi; (kjo mund të jetë qoftë vdekje juridike, 

qoftë vdekje natyrore) 

b- duhet të vërtetohet që ky person mbart të drejta dhe detyrime pasurore. 

Funksioni primar i të drejtës së trashëgimisë është të identifikojë personat të 

cilët trashëgojnë de cujus-in (trashëgimlënësin) dhe të identifikojë pasurinë e cila u 

kalon atyre. Nga perspektiva e testatorit (nëse ka një testament), e drejta e 

trashëgimisë garanton përsa ligji e lejon, se pasuria arrin destinacionin e përcaktuar 

prej tij ndërsa nga perspektiva e trashëgimtarëve, e drejta e trashëgimisë garanton se 

pasuria u kalon atyre në mënyrë ligjore e të rregullt. Duke qenë se e drejta e 

trashëgimisë është instituti që rregullon vazhdimësinë duke siguruar dhe lehtësuar 

kalimin e qetë të pasurisë pas vdekjes, kërkon që të analizohet në një kontekst të gjerë 

ekonomik dhe social përsa kohë që i përmbush të dy këto funksione.  

Funksioni parësor ekonomik lidhet me rregullimin e kalimit të pasurisë së 

personit të vdekur. Ky funksion lidhet ngushtë me parimin e lirisë së vullnetit të 

trashëgimlënësit në bazë të së cilës bëhet e mundur që një person, brenda disa 

kushteve të parashikuara, të vendosë për ndarjen e pasurisë së tij pas vdekjes. 

Funksioni ekonomik i trashëgimisë ka të bëjë kryesisht me transferimin e pasurisë pas 

vdekjes së personit. Ky funksion mbështetet nga parimi i lirisë për të disponuar me 

testament, i cili parashikon se një person, brenda kufijve të parashikuar nga ligji, 

disponon lirisht pasurinë e tij pas vdekjes. Nga ana tjetër, funksioni social i të drejtës 

së trashëgimisë përqaset veçanërisht me mbështetjen dhe mbrojtjen e familjes si një 

njësi sociale, duke bërë kështu që ky institut të ketë prekje të mëdha me familjen dhe 

shpeshherë me të drejtën familjare në tërësi.  

Funksioni social i së drejtës së trashëgimisë është i lidhur në veçanti me ruajtjen dhe 

mbrojtjen e familjes si një bashkësi sociale dhe për më tepër si bërthamë e shoqërisë 

dhe ky fakt shpjegon arsyet pse e drejta e trashëgimisë influencohet nga zhvillimet 

sociale që prekin familjen.  

 

1.2 Rëndësia e institutit të trashëgimisë 

 

Trashëgimia është një nga institutet më të rëndësishme të së drejtës civile. Siç u 

përmend edhe më sipër, nëpërmjet institutit të trashëgimisë bëhet kalimi i pasurisë 

dhe së bashku me të dhe të të drejtave që lidhen me këtë pasuri, pas vdekjes, nga një 

ose të disa personave. Rëndësia e institutit të trashëgimisë përcaktohet në radhë të 

                                                                                                                                                               
dhe vetëm si përjashtim do të zbatohet trashëgimia ligjore, dhe kjo për faktin e rëndësishëm të zbatimit 

të dëshirës së fundit të testatorit për transferimin e pasurisë së tij.  
4 Personi ndaj të cilit (ose për shkak të të cilit) pretendohen (kërkohen/fitohen) të drejtat dhe detyrimet. 
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parë nga rëndësia që ka vetë e drejta e pronësisë në tërësinë e saj në shoqërinë e 

sotme. Duke qënë një nga mënyrat më të rëndësishme dhe më e veçantë e fitimit te 

pronësisë, tregon për rëndësinë e madhe që ajo merr në kushtet e sotme të ekonomisë 

së tregut dhe të qarkullimit të lirë të mallrave dhe kapitaleve.  Një gjë e tillë rezulton 

qartë dhe nga parashikimet që i janë bërë këtij instituti në Kushtetutat e vendeve të 

ndryshme të botës, përfshirë edhe legjislacionin tonë. Kështu në neni 41 paragrafi i 

dytë i Kushtetutës sonë parashikohet shprehimisht: “ Prona fitohet me dhurim, me 

trashëgimi, me blerje dhe me çdo mënyrë tjetër klasike të parashikuar në Kodin 

Civil”. Në këtë mënyrë Kushtetuta jonë e ka renditur trashëgiminë si një nga mënyrat 

klasike të fitimit të pronësisë por Kushtetuta si ligji themelor i çdo shteti parashikon 

vetëm një normë të përgjithshme me karakter deklarativ, pasi rregullimi i mëtejshëm i 

këtij instituti bëhet nga Kodi Civil.  

Kodi nga ana e tij, jo vetëm e parashikon institutin e trashëgimisë por edhe bën 

rregullimin e detajuar të tij, të parashikuar në një numër të madh dispozitash.  

Instituti i trashëgimisë po merr gjithmonë e më shumë një rëndësi të madhe edhe në 

praktikën gjyqësore. Këtë e tregon më së miri fakti që konfliktet gjyqësore në lidhje 

me këtë institut po zënë një vend gjithnjë e më të madh në punën e gjyqtarëve dhe të 

avokatëve. Kur flasim për rëndësinë e institutit të trashëgimisë në nivel kombëtar, 

vjen natyrisht rezultati që parashikon se sa shumë i rëndësishëm bëhet ky institut në 

momentin e globalizimit që po has sot shoqëria.  

Krijimi i një hapësire evropiane, por jo vetëm, parashikon mundësinë e përfshirjes në 

këtë institut të elementit të huaj, i cili nga ana e tij nënkupton përfshirjen e këtij 

elementi të huaj në njërën nga elementët e marrëdhënies juridike të trashëgimisë. Për 

ta sqaruar këtë mjafton të përmendim shembullin e përfshirjes së elementit të huaj në 

objektin e marrëdhënies juridike.  

Si mund të kuptohet kjo? Ky rast do të vinte lehtësisht i kuptueshëm nëse do të 

sillnim në shembull rastin e një shtetasi Francez, i cili jeton prej shume vitesh në 

shtetin Italian (ku edhe vdes) dhe pasuria e tij ndodhet në shtete të ndryshme, 

përkatësisht pasuria e luajtshme në shtetin Italian, ndërsa pasuritë e paluajtshme 

ndodhen në shtetin Francez dhe Gjerman. Me të drejtë do të lindë pyetje se kush do të 

jetë ligji që do të rregullojë këtë marrëdhënie trashëgimore. Nëse flasim për shtete të 

cilat nuk bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian, përgjigjen e kësaj pyetje e marrim nga 

ligji kombëtar që rregullon të drejtën ndërkombëtare private në këto shtete5. Nga ana 

tjetër, nëse flasim për shtetësi të subjekteve te cilët janë shtetas të një prej shteteve që 

bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian, atëherë çështja ndryshon. Që prej Gushtit të vitit 

2015, të gjitha marrëdhëniet trashëgimore në nivel të acqui communitaire6 do të kenë 

një rregullim të njëtrajtshëm i cili edhe pse ka ardhur në jetë pas shumë e shumë 

përpjekjesh jo gjithmonë të justifikueshme, arrin në një farë mënyre të përbëjë aktin 

më ambicioz normativ që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndonjëherë dhe kjo, për 

arsye të cilat siç do shtjellohen edhe në vazhdim, janë ngushtësisht të lidhura me 

sovranitetin shtetëror dhe kërkesën e delegimit të këtij pushteti tek një entitet sui 

generis 7  edhe për ato çështje që shihen ngushtësisht të lidhura me rregullimin e 

brendshëm shtetëror.  

 

 

                                                        
5  Kur flasim për Republikën e Shqipërise do të zbatoget Ligji Nr.10 428/ 2011 “Për të Drejtën 

ndërkombëtare Private”. 
6 Të së drejtës së Bashkimit Evropian brënda hapësirës tij 
7 E një lloji tërësisht të veçantë; bëhet fjalë për Bashkimin Evropian 
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2.  Kuptimi i së drejtës ndërkombëtare private 
 

Norma juridike është një rregull i shkuar që rregullon sjelljen e subjekteve në një 

shoqëri të caktuar dhe e gjithë tërësia e këtyre rregullave të shkruara përbën atë që 

quhet rendi juridik. Duke qenë së këto norma tentojnë të rregullojnë sjellje të caktuara 

edhe karakteristikat e këtyre normave janë të ndryshme dhe shpesh të kufizuara ti 

përmbahen një objekti të caktuar dhe kjo, për shkak të vetë marrëdhënies që ato 

synojnë të rregullojnë. Ndër karakteristikat më të rëndësishme të normave juridike 

mund të përmendim së pari karakterin e tyre universal duke qenë se nuk i referohen 

vetëm një subjekti të caktuar por një numri të pacaktuar subjektesh (veprimi i normës 

erga omnes). Një karakteristikë tjetër e rëndësishme që mbartin normat juridike është 

edhe karakteri i dyanësisë, i cili parashikon ngarkimin e një detyrimi njërës palë edhe 

pse nga ana tjetër njeh të drejtën e palës tjetër. Megjithatë zhvillimi historik dhe 

doktrinar ka nxjerrë në pah se në rendin juridik mund të hasen edhe norma të cilat nuk 

kanë karakter detyrues dhe i pari që arriti të kapërcejë kuptimin klasik të normës 

juridike ishte Hans Kelsen. Pra, ky kapërcim i përkufizimit klasik të normës juridike u 

zgjerua në atë kuptim sipas së cilit nënkuptohet se norma juridike janë edhe ato norma 

të cilat nuk janë detyrimisht urdhëruese. Përsa më sipër, rezulton se normat juridike të 

një shteti të caktuar do të përbëjnë rendin juridik të atij shteti dhe me të drejtë lind 

pyetja: po në rast se këto norma juridike preken apo tentojnë të rregullojnë një sjellje 

apo një marrëdhënie të caktuar e cila në vetveten e saj mbart elementë të huaj? 

Përpara së ti jepet përgjigje kësaj pyetje do të ishte mirë të ndaleshim në shpjegimin 

se çfarë do të thotë element i huaj e më pas të arrijmë të përkufizojmë normën e cila e 

mbart në vetvete këtë element.  

Normat juridike të një rendi juridik të caktuar rregullojnë të gjitha to 

marrëdhënie që krijohen, ndryshojnë apo shuhen brenda këtij rendi juridik. Për ti 

dhënë përgjigje pyetjes së mësipërme na vjen në ndihmë shembulli hipotetik i 

martesës së një shtetasi shqiptar me një shtetase franceze të cilit kurorëzojnë martesën 

e tyre në shtetin gjerman dhe pas disa vitesh martesë bashkëshortja kërkon prishjen e 

martesës, pra ngre një padi duke kërkuar divorcin. Pyetje e parë që lind në këtë rast 

me të drejtë do të jetë: Kush do të jetë ligji që do të rregullojë shuarjen e kësaj 

marrëdhënie; Kush do të jetë gjykata kompetente që do të procedojë dhe do të ketë 

juridiksion të prononcohet në këtë rast? Pamë se të dyja këto pyetje lindën vetëm si 

shkak i shtetësisë së ndryshme të subjekteve dhe ndërhyrja edhe e shtetit të tretë ku 

ata kanë lidhur martesën e tyre, i ndryshëm nga nënshtetësitë  e subjekteve. Pikërisht, 

kur në një marrëdhënie juridike të caktuar do të kemi prekjen me një tjetër rend 

juridik do të themi se kemi të bëjmë me marrëdhënie juridike me elementë të huaj. 

Para se të shpjegojmë përkufizimin dhe ti japim një nocion normës juridike që 

rregullon këto marrëdhënie me elemente të huaj, le të bëjmë një ndalesë për të 

shpjeguar praninë e tij në secilin nga elementët e marrëdhënies juridike që janë 

objekti, subjekti dhe përmbajtja.  

Do të kemi të bëjmë me elementë të huaj në subjektin e marrëdhënies juridike 

atëherë kur shtetasit, palë në një marrëdhënie juridike të caktuar, gëzojnë nënshtetësi 

të ndryshme. Së dyti, do të ndodhemi përballë elementit të huaj në objektin e 

marrëdhënies juridike atëherë kur vetë objekti preket nga ligji i një shteti të ndryshëm 

nga ai që rregullon marrëdhënien juridike. Për shembull, mund të sjellim në mend në 

këtë rast marrëdhënien trashëgimore e cila tenton të rregullohet nga një ligj i caktuar 

por që pasuria e paluajtshme që kërkon të transferohet tek trashëgimtarët, gjendet në 

një shtet të ndryshëm nga shteti në të cilin testatori ha hartuar dhe regjistruar aktin e 

tij testamentar. Pra do të kemi të bëjmë me elementë të huaj në objektin e 
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marrëdhënies juridike, kur ky objekt kërkon rregullimin e një ligji të ndryshëm, të 

huaj për ligjin rregullues që rregullon marrëdhënien juridike. Së fundi, do të mund të 

flasim për elementin e huaj në përmbajtjen e marrëdhënies juridike, atëherë kur të 

drejtat dhe detyrimet që parashikohen në marrëdhënien juridike te vendosur midis dy 

ose më shumë palëve, do të kërkojnë rregullimin e detyrueshëm nga normat e një 

rendi tjetër juridik. Të gjitha këto norma të cilat do të rregullojnë marrëdhëniet me 

elementë të huaj do të përkufizohen si norma të së drejtës ndërkombëtare.  

 

Meqenëse në kuadër të këtij punimi, ku marrëdhënia kryesore është e drejta 

trashëgimore si një e drejtë që i përket të drejtës civile, do të trajtojmë dhe do ti 

qëndrojmë vetëm përkufizimit të normave juridike të së drejtës ndërkombëtare 

private. I pari që solli në jetë termin “ e drejtë ndërkombëtare private” ishte juristi i 

shquar amerikan, Joseph Story, nocion i cili edhe pse përdoret gjerësisht mund të mos 

jetë tepër i saktë përsa kohë që tenton të përcjellë kuptimin se këto norma janë 

pikërisht ato norma që rregullojnë marrëdhëniet midis shteteve kur nga ana e tyre këto 

norma nuk janë gjë tjetër veçse norma të brendshme që i përkasin rendeve juridike 

përkatësisht të ndryshme. Duke konkluduar përsa më sipër me të drejtë mund të lindë 

pyetja: A janë këto norma të njëjta me normat juridike të rendit shtetëror? Duke u 

thelluar në përmbajtjen e këtyre normave juridike rezulton se ato kanë krejtësisht një 

natyrë tjetër përkundrejt rendit juridik shtetëror dhe kjo në dy drejtime. Së pari, lidhur 

me objektin dhe së dyti lidhur me funksionin.  

Objekt i normave juridike ndërkombëtare do të jenë ato dhe vetëm ato 

marrëdhënie juridike, marrëdhëniet dhe faktet e të cilave paraqesin elementë të huaj8 

dhe funksioni i tyre primar është drejtimi për tek rendi juridik shtetëror që do të  ketë 

kompetencë dhe juridiksion të plotë për të gjykuar apo rregulluar marrëdhënien 

juridike. Si e arrin këtë funksion norma e së drejtës ndërkombëtare private? Funksioni 

është një element karakteristik i strukturës së normës ndërkombëtare private  dhe në 

kuadër të kapitujve që do të trajtohen në këtë punim, pikërisht kjo pjesë e strukturës 

së normës që nuk bën gjë tjetër veçse referon për tek rendi juridik që do të rregullojë 

marrëdhënien juridike, quhet kriteri i lidhjes. Me fjalë të tjera, kriteri i lidhjes është 

pikërisht ai i cili lidh faktet ose çështjet e së drejtës me një rend juridik të caktuar 

duke përcaktuar kështu normën e huaj që duhet zbatuar. Vetë funksioni, elementi i 

dytë i normës juridike ndërkombëtare private i jep edhe emërtimin shumë të hasur në 

doktrinë por jo vetëm, të gjithë normave ndërkombëtare private si “norma konflikti” 

ose “norma kolizioni” çka nuk nënkuptojnë gjë tjetër, ashtu si u tha edhe më sipër, ato 

norma që tentojnë t’i japin zgjidhje marrëdhënieve të ndryshme juridike nëpërmjet 

referimit apo drejtimit për tek rendi juridik që do të jetë i aftë të rregullojë çështjen. 

 

 

 

                                                        
8   Në nenin 1 (pika 1 dhe 2) të ligjit shqiptar Nr. 10428/11 “Për të drejtën ndërkombëtare private 

parashikon se 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. 

“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 caktuarNë nenin 36 të Ligjit Nr. 10428 “Për të drejtën 

ndërkombëtare private” parashikohet se ky ligj do të rregullojë marrëdhëniet juridike të pronësisë, 

posedimin dhe të drejtat reale mbi sendet e luajtshme dhe të paluajtshme. (objekti) 
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2.1 E drejta ndërkombëtare private evropiane dhe trashëgimia 

 

Nga sa më sipër dhe në kuadër të këtij punimi, i cili synon të trajtojë institutin e 

trashëgimisë në hapësirën evropiane, do të ishte e vështirë të shmangeshim nga vënia 

në dukje e natyrës sui generis që e drejta ndërkombëtare private evropiane ka në 

brendësi të panoramës të së drejtës ndërkombëtare. Bashkimi Evropian është e vetmja 

bashkësi shtetesh e cila ndonëse përmban në vetvete të gjithë elementët e një shteti 

nuk mund të kategorizohet jo vetëm si i tillë po as edhe si një federatë apo 

konfederatë.  

A mund të pohohet një gjë e tillë? Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje do të 

duhet të marrim në konsideratë dhe të analizojmë të gjithë elementët përbërës të një 

shteti. Elementi i parë që kërkon të analizohet është territori, si element kryesor i një 

shteti me anë të cilit do në vija të përgjithshme do të kuptohet e gjithë hapësira 

gjeografike mbi të cilën organet shtetërore ushtrojnë fuqinë represive mbi qytetarët e 

tyre. A ka Bashkimi Evropian një territor? Përgjigja do të ishte pozitive nëse do të 

sillnim në mend hartën e hapësirës evropiane e cila paraqet një territor i cili kufizohet 

nga kufijtë e 27 (njëzet e shtatë) shteteve që janë anëtare të Bashkimit Evropian. E 

gjithë kjo hapësirë gjeografike duhet thënë se jo gjithmonë i nënshtrohet 

njëtrajtshmërisht sovranitetit që buron nga rendi juridik evropian9.  

Së dyti, ai që kërkon një analizë të thelluar është elementi tjetër i shtetit, 

sovraniteti, i cili në vija të përgjithshme, edhe pse siç do të përmendet më poshtë ka 

pasur dhe ka shumë kundërshtime lidhur me një nocion të pranuar universalisht, mund 

të përkufizohet si aftësia e një shteti për të ushtruar vullnetin e tij dhe fuqinë represive 

mbi qytetarët 10 . A ka Bashkimi Evropian sovranitet? Edhe në këtë rast duke se 

përgjigjja do të jetë pozitive. Traktati i Lisbonës i cili solli ndryshime të akteve të 

mëparshme, ishte një hap tepër i rëndësishëm nëpërmjet të cilit  Bashkimit Evropian 

iu dha personaliteti juridik. Sipas Traktatit të Lisbonës (Traktati i Funksionimit të 

Bashkimit Evropian) çdo shtet anëtar duhet të respektojë qëllimet e Bashkimit 

Evropian, të parashikuara në Nenin 2 të këtij Traktati që lidhen me të drejtat e njeriut 

dhe demokracinë. Në vazhdim, nenet 3, 4 dhe 6 të këtij Traktati parashikojnë ato 

kompetenca të cilat edhe pse shumë të pakta në numër 11 , i njihen ekskluzivisht 

Bashkimit Evropian, kompetenca pra të cilat do të burojnë vetëm nga rregullimi dhe 

vullneti i tij. Menjëherë me anëtarësimin e plotë të një shteti në Bashkimin Evropian 

vjen në mënyrë të pashmangshme edhe delegimi i sovranitetit, të cilët shtetet e 

                                                        
9 Danimarka, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar  për shembull, të cilat janë pjesë e Bashkimit Evropian 

nga pikëpamja territoriale por që mbartin autonomi përsa i përket aplikimit të parashikimeve evropiane 

në territorin e tyre. (klauzola claw-back, klauzola opt-ing, klauzolat e protokolleve përjashtuese etj.) 

Kur flasim për këtë duhet patur parasysh se përsa i përket 15 viteve të fundit, në Bashkimin Evropian 

vetëm 18 nga 28 shtete ndajnë të njëjtën monedhë evropiane (Euro) dhe vetëm 26 nga 28 janë pjesë e 

marreveshjes Schengen lidhur me qarkullimin pa viza.  
10 Sovraniteti është ai element i shtetit i cili lidhur me përkufizimin e tij apo nocionin e saktë të tij, ka 

hasur pafundësisht shumë kontradikta në literaturë dhe doktrinë. Gjej rastin të citoj këtu Lassa 

Oppenheim në “International Law” Fq. 66 (1928) sipas së cilës: “Mbase nuk ekziston asnjë koncept që 

është aq kontradiktor sa koncepti dhe përkufizimi i sovranitetit…sovraniteti nuk ka marre asnjëherë një 

përkufizim i cili është pranuar universalisht”. Koncepti i sovranitetit u përdor për herë të parë nga 

filozofi Jean Bodin sipas së cilit: “ sovraniteti nuk shihet vetëm si një fenomen fuqie, por edhe si një e 

drejtë” në La Republique, Francfort 1965 Fq. 118.  
11 Për shembull vendosja e rregullave të caktuara lidhur me konkurrencën në mënyrë që të arrihet 

mirëfunskionimi i tregut të përbashkët evropian.  
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realizojnë në mënyrë tërësisht koshiente dhe duke rënë dakord se do të transferojnë 

rregullimin e çështjeve dhe marrëdhënieve të caktuara tek një entitet tjetër, tek një 

super-shtet nëse do mund ta quajmë kështu, që është Bashkimi Evropian. Fuqia 

represive do të gjykohet nëse i japim përgjigje pyetjes: këto rregulla dhe normativa të 

cilat burojnë nga ky super-shtet “janë apo jo të detyrueshme dhe të zbatueshme për 

shtete anëtare”? Siç e thamë edhe më sipër, rezulton edhe kësaj here një përgjigje 

pozitive edhe pse jo e ushtruar njëtrajtshmërisht. Së dyti, kur flasim për sovranitetin e 

Bashkimit Evropian 12  një  rëndësi të veçantë merr edhe veprimtaria e Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë e cila e tejmbushur me precedentë gjyqësorë ka krijuar 

sistemin e saj ligjor, sistem ky tek i cili shtetet anëtare vullnetarisht kufizojnë 

sovranitetin e tyre duke zbatuar vendimet e kësaj gjykate në sistemet e tyre të 

brendshme. Një rast tjetër nga shumë rastet që hasen në delegimin e sovraniteti, 

përbën edhe ndryshimi legjislativ si kusht paraprak i anëtarësimit në Bashkimin 

Evropian, çka do të thotë se shtetet janë të detyruar të përshtatin legjislacionin e tyre 

të brendshëm në bazë të legjislacionit evropian, të ndryshojnë apo edhe të shfuqizojnë 

ligjet e brendshme kur këto bien në kundërshtim me ato evropiane.  Të gjitha pikat e 

sipërpërmendura dhe duke sjellë në rikujtim edhe shprehjen e Piris sipas së cilit  

“Bashkimi Evropian është një bashkim vullnetar shtetesh, i cili gëzon sovranitet deri 

në momentin kur këto shtete të vendosin nëse do të jenë ose jo pjesë e këtij 

bashkimi”13, më të drejtë mund të na lejojnë të shprehemi pozitivisht lidhur fuqinë 

represive dhe sovranitetin që Bashkimi Evropian gëzon.  U përmend pak më sipër 

fjala “qytetarët e tij”. Popullsia përbën elementin e tretë të një shteti dhe kjo na lejon, 

që për analogji të gjykojmë nëse Bashkimi Evropian e përmban këtë element apo jo. 

Sot, Bashkimi Evropian është i përbërë nga 28 shtete anëtare, 7 shtete kandidate 

(përfshirë Shqipërinë që prej Qershorit 2013) dhe 2 shtete si kandidatë potencialë. 

Lista e 28 shteteve anëtare përbën rreth 500 milionë shtetas, që përsa më sipër 

rezulton të qëndrojnë në hapësirën evropiane dhe ti nënshtrohen sovranitetit të 

Bashkimit Evropian, të cilët nuk mund të themi se përbëjnë popullsinë në të njëjtin 

term që i përket elementit të një shteti, por që me siguri mund të themi se përbëjnë 

qytetarinë e cila nga ana tjetër parashikohet edhe në nenin 20 të Traktatit të Bashkimit 

Evropian14.  

Duhet të sjellim në kujtesë, se Bashkimi Evropian ka ndërmarrë nisma 

legjislative që i përkasin të drejtës private vetëm pas hyrjes në fuqi të Traktatit të 

Mastrichtit (më 1 Maj 1999). Ndër këto nisma mund të përmendim: Konventën e 

Brukselit dhe Konventën e Romës që tashmë janë kthyer në instrumente të Bashkimit 

Evropian, të njohura si rregullorja Roma I (“Rregullorja 593/2008 “Për ligjin e 

zbatueshëm mbi detyrimet kontraktore”), Roma II (Rregullorja Nr. 864/2007 “Mbi 

ligjin e zbatueshëm mbi detyrimet jashtëkontraktore”), Roma III (Rregullorja 1259/ 

2010 “Mbi vendosjen e bashkërendimit mbi ligjin e zbatueshëm përsa i përket 

marrëdhënieve familjare dhe divorcit) dhe Bruksel I (Rregullorja Nr. 44/ 2001 “Mbi 

juridiksionin, njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe të së drejtës 

                                                        
12 I cili duhet parë ngushtësisht i lidhur me nocionin e demokracisë apo ne natyrën demokratike që 

përshkon Bashkimin Evropian (parashikuar nga Nenet 9 deri 12 të traktatit të Bashkimit) dhe duke e 

risjellë këtë në pah me krijimin e Parlamenit Evropian dhe efektet që ai sjell tek Parlamentet 

kombëtare. 
13 Jean-Claude Piris në “The Lisbon Treaty: A legal and political analysis 2012, Fq. 122 
14  Paragrafi i parë parashikon “qytetarinë evropiane” të cilën do ta gëzojë çdo person që mban 

nënshtetësinë e një prej shteteve anëtare por që nuk zëvëndëson nështetësinë e shtetit të cilit ata i 

përkasin.  
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tregtare), Bruksel I bis (Rregullorja Nr. 1215/ 2012 “Mbi juridiksionin, njohjen dhe 

zbatimin e vendimeve gjyqësore në fushën civile dhe tregtare) dhe  Bruksel II bis 

(Rregullorja Nr. 2201/2003 “Mbi juridiksionin dhe, njohjen dhe zbatimin e ligjit në 

marrëdhëniet martesore dhe çështjet që kanë të bëjnë me kujdestarinë).  

Të gjitha aktet e mësipërme normative, nuk kanë tentuar gjë  tjetër veçse të 

arrijnë në mënyrë të pashmangshme harmonizimin dhe njëtrajtshmërinë e së drejtës 

private duke sjellë kështu detyrimisht edhe harmonizimin e rregullimeve të së drejtës 

ndërkombëtare private të shteteve anëtare. Është e kuptueshme që evropianizimi apo 

instrumentalizimi i së drejtës ndërkombëtare private do të sjellë efekte të 

konsiderueshme mbi ligjet e së drejtës ndërkombëtare private të shteteve anëtare 

sepse me evropianizimin nuk vjen vetëm harmonizimi dhe njëtrajtshmëria e 

rregullimit por edhe objektiva të caktuara që jo gjithmonë janë të afërta apo të 

lehtësisht të implementueshme në rregullimin e brendshëm ligjor të normave të 

konfliktit të shteteve anëtare. Ky punim, tenton pikërisht të trajtojë hollësisht 

rregullimin që instituti i trashëgimisë gjen në të drejtën private evropiane, duke filluar 

që nga përpjekjet e para të ndërmarra në këtë fushë e deri tek normativa më e re e 

Bashkimit Evropian, Rregullorja Nr.650/2012 “Mbi juridiksionin, ligjin e 

zbatueshëm, njohjen dhe zbatimin e vendimeve dhe pranimin e instrumenteve 

origjinalë në çështjet e trashëgimisë si dhe krijimin e një certifikate evropiane të 

trashëgimisë”. Evropianizimi apo instrumentalizimi i një çështje kaq delikate të së 

drejtës, që duket ngushtësisht e lidhur me rregullimin e brendshëm juridik, përbën më 

të vërtetë ambicien më të arrirë që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fushën e 

bashkërendimit dhe bashkëpunimit në fushën e së drejtës civile. 
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KREU II 

 

ZHVILLIMI HISTORIK 

 

2.1 Lindja e largët 

 

Në lindjen e largët ekzistonin dy parime kryesore mbi te cilat gjente zbatim e drejta 

e vazhdimësisë legjitime, kalimi i pasurisë së të ndjerit që rregullohej nga e drejta 

zakonore, ligji dhe kushtetuta patriarkale e familjes, sipas se cilës pasuria ishte në 

disponim për të gjithë anëtarët e familjes, kështu edhe për bashkëshorten dhe vajzat, 

por që pas vdekjes së të ndjerit kjo pasuri mund të trashëgohej vetëm tek pasardhësit 

meshkuj të familjes15 . Në fakt vajzat e familjeve patriarkale ne lindjen e largët, 

largoheshin nga familja e tyre në rast se ato martoheshin dhe gjithashtu babai ishte i 

detyruar ti dorëzonte prikën vajzës, e cila do të shërbente më vonë si një pasuri mes 

çiftit të sapomartuar. Me marrjen e prikës nga familja, vajza nuk mund të kishte më 

asnjë pretendim lidhur me pasurinë familjare.  

Vajzat e martuara dhe ato të pamartuara nuk përfshiheshin në radhët e 

trashëgimtarëve, ashtu në të kundërt siç ndodhte me djemtë e familjes. E njëjta gjë 

realizohej edhe për vajzat e familjes të cilat nuk martoheshin por ndiqnin besimet 

fetare dhe ngujoheshin në marrëdhëniet kishtare. Vetëm në rast se familja patriarkale 

nuk kishte në radhët e saj djem, atëherë trashëgimia i kalonte vajzave të familjes, dhe 

në mungesë edhe të këtyre të fundit, titullari mund të dispononte lirisht trashëgiminë e 

tij kundrejt të tretëve ose të afërm të familjes. Pasuria e titullarit mund të transferohej 

edhe tek persona të tretë që nuk ishin trashëgimtarët legjitim, prandaj edhe ne 

dokumentet babilonase këta persona të tretë nuk njiheshin me termin juridike 

“trashëgimtarë”.16 Gjithsesi parimi thelbësor në lindjen e largët ishte se trashëgimia 

ishte në çdo rast e lidhur ngushtësisht me pasardhësit. Edhe pse në rrethin e 

pasardhësve nuk njihej ndonjë përjashtim nga trashëgimia, titullari kishte njëfarë lirie 

në ndarjen e saj. Kështu për shembull titullari mund të ndante trashëgiminë ndërmjet 

pasardhësve  të tij edhe nëse ishte akoma gjalle.  

Për të përcaktuar termin “trashëgimi” në terminologjinë babilonase përdorej 

termi “aplum”, term ky që gjente burimin e tij nga e drejta sumeriane që e  titullonte 

trashëgiminë me fjalën “ibila”, e cila shënohej me anë të një simboli që nënkuptonte 

“ai që ofron pas vdekjes” dhe ishte ngushtësisht e lidhur me pasardhësit meshkujt të 

trashëgimtarit. Për rrjedhojë termi “Aplum” nënkuptonte drejtpërdrejt lidhjen 

trashëgimlënës- trashëgimtar, dhe veçanërisht përcaktonte birin e parë të lindur si 

trashëgimtarë preferencial i cili ndryshe nga trashëgimtarët e tjerë përfitonte edhe një 

kuote preferenciale nga trashëgimlënësi17. Nga të dhënat që janë bërë të ditura deri 

më sot nga ligjet sumeriane, del se në to nuk është përmendur asnjëherë termi “e 

drejtë trashëgimore”18. Ndryshe ishte paracaktuar në ligjet e Hamurabit në të cilat ky 

term ishte i gjerësisht i përdorur. Dispozitat e ligjeve te Hamurabit që kishin të bënin 

me trashëgiminë ishin të përcaktuara ne nenin 162 deri ne nenin 184. Sipas nenit 162 

përcaktohej në mënyrë eksplicite se pas vdekjes së bashkëshortes, prika e saj nuk 

kalonte tek bashkëshorti por vetëm tek fëmijët e saj. Në rast se bashkëshortja nuk 

                                                        
15 J. M. Powis Smith, The origin and history of Hebrew law, Chicago 193, fq.166 
16 W. Eilers, Die Gesetzesstele Chammurabis, Lipsia 1932, fq.48-56 
17 Fr. Schupfer, La legge di Hammurabi, re di Babilonia, e il diritto babilonese nei secoli della prima 

dinastia, Roma 1922;fq.89-92 
18 G. R. Driver e J. C. Miles, The Assyrian laws, Oxford 1935, fq. 67 
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kishte fëmijë, atëherë prika e saj i kthehej familjes së babait të saj po asnjëherë 

bashkëshortit 19 . Kodi i Hamurabit njihte edhe konceptin e përjashtimit nga 

trashëgimia, sipas së cilës babai mund të përjashtonte njërin prej bijve të tij nga 

trashëgimia, por kjo vetëm për motive të rënda dhe të parashikuara shprehimisht në 

ligj. Në këto raste babai ishte i detyruar që të paraqiste përpara gjykatës mendimin e 

tij të arsyetuar dhe shkaqet që justifikojnë përjashtimin nga trashëgimia të njërit prej 

fëmijëve. Një tjetër moment shumë i rëndësishëm në kodin e Hamurabit është dhe 

trashëgimia mes fëmijëve ligjore dhe atyre të lindur jashtë martese, por që iu është 

njohur atësia. Sipas këtij kodi të dy palët do të ishin përkatësisht trashëgimtarë por me 

kushtin e vetëm që fëmija i lindur në martesë të zgjedhë vetë, kuotën e pasurisë që 

trashëgon20. Nëse i ati nuk e ka njohur atësinë e fëmijës  së lindur jashtë martese, 

atëherë rregullimi ligjor që vjen nga ky kod, pikërisht ne nenin 170, është i tillë që e 

gjithë pasuria i kalon fëmijës që ka lindur nga martesa. 

 

2.1.1 Trashëgimia në antikitetin grek 

 

Pavarësisht studimeve të shumta dhe bashkëkohore, njohuritë tona rreth së drejtës së 

trashëgimisë dhe rregullimin e saj në antikitetin grek, nuk janë akoma të tilla që të 

lejojnë një paraqitje të plotë dhe organike e cila mund të përbejë një doktrinë 

dominuese21. Pjesën më të madhe të informacionit mbi të drejtën e trashëgimisë e 

kemi për shekujt V dhe VI dhe përsa i përket së drejtës trashëgimore mund të thuhet 

se ajo na ofron modelin e rregullimit të trashëgimisë të një qytet-shteti të Greqisë 

(Polis). Në të drejtën e antikitetit grek familja kishte një regjim të veçantë familjar. 

Sipas këtij regjimi familja përbënte një “ oikos”, koncept ky që nënkuptonte termin “ 

familje” por që kjo familje kishte një kryetar të sajin i cili quhej “kyrious”22 që nuk do 

të thotë gjë tjetër veçse “zotëria” që drejton këtë familje.  

Në të drejtën trashëgimore që hasim në antikitetin grek vihet re se 

trashëgimlënësi nuk ka liri zgjedhjeje për të përcaktuar trashëgimtarin e tij. Sipas 

kësaj të drejte trashëgimore, nëse një person vdiste duke lënë pas vetëm djalin e tij 

legjitim, e gjithë trashëgimia i kalonte këtij të fundit, duke përfshirë këtu edhe 

detyrimet e testatorit ndaj kreditorëve. Në qoftë se trashëgimlënësi kishte gëzuar 

statusin e “ kyrious” atëherë pas vdekjes së tij, ky status i kalonte pasardhësit të tij të 

vetëm, djalit legjitim23. Nëse trashëgimlënësi kishte më shumë se një djalë legjitim, 

atëherë pasuria e lënë në trashëgim do të ndahej në mënyre të barabartë për të gjithë 

djemtë dhe nuk ekzistonte asnjë parim sipas së cilit djali me i madh kishte mundësinë 

e zgjedhjes. Pra nuk njihej asnjë avantazh. Kjo pasuri e trashëguar mund të vazhdonte 

të mbetej e pandarë dhe të gëzohej nga të gjithë në mënyrë të barabartë, por të dhënat 

rreth antikitetit grek tregojnë se kjo pasuri në pjesën më të madhe të rasteve ndahej në 

mënyrë të barabarte për tu gëzuar e disponuar më pas nga trashëgimtarët, në mënyrë 

të veçantë. Pas vdekjes së trashëgimlënësit, pasuria kalonte dhe ndahej në mënyrë të 

barabartë edhe tek nipërit e tij, duke përftuar kështu jo vetëm nga pasuria e etërve të 

tyre por edhe nga pasuria e babit të babait të tyre (testatori). Ndarja e pasurisë bëhej 

në një mënyrë të veçantë siç ishte për shembull ndarja me “lotari”. Askush tjetër nuk 

                                                        
19 G. Mazzarella, Gli elementi irreduttibili dei sistemi giuridici, Catania 1918-1920, fq.54 
20 G. Furlani, La civiltà babilonese e assira, Roma 1929, pp. 445-50 
21 L. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, III, Parigi 1897, fq. 423 
22 J. H. Lipsius, Das attische Recht u. Rechtsverfahren, Lipsia 1905-15, II, ii, fq. 537 
23 U. E. Paoli, L'ἀγχιστεία nel diritto successorio attico, in Studia et documenta historiae et iuris, I 

(1936), fq. 313 



 29 

mund të ishte trashëgimtar i pasurisë së trashëgimtarit, nësë në kohën e vdekjes së tij, 

ai kishte pasardhës djemtë e tj. Bijtë e testatorit gëzonin lirisht pasurinë e trashëguar 

dhe asnjë i tretë nuk lejohej të cenonte tagrat e tyre. Në antikitetin grek i është dhënë 

zgjidhje edhe rastit kur trashëgimtar do të ishte i mituri që nuk kishte arritur moshën 

madhore. Këto raste kishin rregullimin e ngjashëm më konceptin e sotëm të 

“vendosjes në kujdestari ligjore”, pra menjëherë pas vdekjes së testatorit caktoheshin 

dy ose më shumë persona që do të ishin përgjegjës për administrimin e pasurisë së 

trashëguar nga i mituri 24 . Të dhënat që vijnë nga antikiteti grek tregojnë se në 

testamentin e tij, testatori përzgjidhte paraprakisht edhe “kujdestarin ligjor” që do të 

përfaqësonte birin e tij te mitur. Nëse kjo nuk ishte e parashikuar atëherë vinte në 

zbatim caktimi i kujdestarit ligjor nga vetë magjistrati (Arkhon) i polisit grek.  

Nëse hedhim një vështrim në rastin e vdekjes së Demostenit dhe kalimin e 

pasurisë së tij tek të miturit e tij, kuptojmë që të miturit mund të kenë edhe më shumë 

se një përfaqësues ligjor, që jo detyrimisht do të jetë anëtar i familjes tyre. 

Përfaqësuesi ligjor, i vendosur ose me testament ose nga Akhron-i, ishte i detyruar ti 

dorëzonte trashëgimtarit të gjithë pasurinë që ai kishte trashëguar dhe ti provonte atij 

që edhe pas administrimit, pasuria ishte e njëjtë me atë që ai kishte trashëguar nga 

babai i tij në kohën e vdekjes25. Madje në antikitetin grek parashikohej vendimi i 

magjistratëve i një dënimi publik që i caktohej përfaqësuesit nëse ky i fundit kishte 

shpërdoruar pasurinë e të mitur ose kishte keqtrajtuar të miturin.  

Një rast tjetër i rregullimit të trashëgimisë ishte dhe rasti kur trashëgimlënësi 

nuk kishte asnjë pasardhës të tij të gjinisë mashkull, por vetëm bija. Në këto raste 

pretendohej se bija do të martohej dhe do të kishte pasardhës një fëmijë të seksit 

mashkull, i cili jo vetëm do të trashëgonte pasurinë por edhe do të vazhdonte kështu 

traditën e “oikos”. Në antikitetin grek, trashëgimtarja bijë quhej “epikleros” dhe nuk 

do të mund të dispononte trashëgiminë e babait të saj, derisa fëmija i saj i seksit 

mashkull do të arrinte moshën madhore. Duke qenë se “epikleros” do të mbante në 

përdorim të gjithë pasurinë e trashëguar, dhe po kështu edhe bashkëshorti i saj, e 

drejta e antikitetit grek kishte vendosur edhe rregullin e përgjithshëm sipas së cilit, e 

bija detyrohej të martohej më njërin nga meshkujt më të afërt, kushërinj të babit të saj. 

Nëse njëkohësisht ekziston disa meshkujt, atëherë më i madhi prej tyre kishte të 

drejtën për të zgjedhur për lidhjen e kësaj martese.  

E njëjta gjë ndodhte edhe në rastet nëse bija trashëgimtare ishte e martuar. Nëse 

ajo kishte një pasardhës të seksit mashkull, çdo gjë ishte në rregull pasi siç e 

përmenda më sipër, ky do të ishte trashëgimtari i pasurisë. Por në rast se bija nuk 

kishte asnjë fëmijë nga martesa, atëherë ajo ishte e detyruar të divorcohej nga 

bashkëshorti i saj, dhe kështu të martohej me kushëririn e saj më të afërt në mënyrë që 

ai të kishte të drejtën e kontrollit të pasurisë së trashëguar26. Nëse bija nuk sillte në 

jetë pasardhës me kushëririn e saj, atëherë ajo duhej të martohej me kushëririn tjetër e 

kështu me radhë. Çka mund të na bëjë sot përshtypje, është së në antikitetin grek roli i 

gruas ishte shume i shpërfillur, duke mos lejuar në asnjë rast zgjedhjet e saj, por 

vetëm detyrimet e saj në mënyrë që pasuria e trashëguar të rregullohej, kontrollohej 

dhe të transferohej vetëm brenda familjes. (oikosi-it) Në rastet kur trashëgimlënësi 

nuk kishte asnjë pasardhës, pasuria e tij kalonte të afërmve në një rend të caktuar 

                                                        
24 Mitteis, Reichscrecht u. Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Lipsia 

1891, fq.123 
25 J. Kohler, E. Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn u. seine Beziehungen zum gemeingriechischen 

Rechte, Gottinga 1912, fq. 108 
26 L. Gernet, Sur l'épiclérat, in Revue des études grecques, XXIV (1921), fq. 337 
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(vëllezërve, motrave, vëllezërve dhe motrave me të njëjtën nënë etj.) por gjithmonë 

duke pasur përparësi të afërmit e seksit mashkull. Në antikitetin grek hasim edhe 

konceptin e fëmijës së lindur jashtë martese, por që nuk gëzonin asnjë të drejtë mbi 

trashëgiminë dhe nuk quheshin pjesë e familjes. 

 

2.1.2 E drejta Romake 

 

E drejta Romake ka qenë një pikë referimi shumë e rëndësishme për të gjitha sistemet 

ligjore, veçanërisht ato që i përkasin familjes ligjore të civil law dhe sot e kësaj dite, 

edhe pse çdo shtet ka ligjet e tij përkatës për rregullimin e një marrëdhënie të caktuar, 

e drejta romake vazhdon të mbetet baza kryesore. Një rregullim tepër të veçantë dhe 

të rëndësishëm në të drejtën romake ka pasur instituti i trashëgimisë, i cili bënte pjesë 

në të drejtën private dhe përfshihej në rregullat e marrëdhënieve pronësore të atyre 

personave që gëzonin tagrën për këto të drejta pronësore të ashtuquajtura “Ius quod 

ad res pertinet”. Në “Ius quod ad res pertinet” përfshihen rregullat e pronësisë, të 

drejtave reale mbi sendet e huaja, rregullimi i posedimit, të detyrimeve dhe 

trashëgimisë. Një aspekt i veçantë i marrëdhënies trashëgimore në të drejtën romake, 

ishte nocioni i trashëgimisë universale (universitas) sipas së cilës parashikohej kalimi 

i pasurisë (e gjitha në tërësinë e saj), pas vdekjes së një personi tek një subjekt tjetër. 

Trashëgimia që lindte si pasojë e vdekjes së një personi titullohej si trashëgimia 

mortis causa, pasi shkaku kryesor i çeljes së trashëgimisë ishte pikërisht vdekja e 

personit (heres) dhe vetëm nga ky çast do të mund të lindte e drejta për të kaluar apo 

transferuar pasurinë e tij tek trashëgimtarët (heredes).  

     Kjo trashëgimi nënkuptonte kalimin në tërësinë e tyre, të të drejtave pozitive 

dhe detyrimeve (hereditas), që përbënin pasurinë e të vdekurit, me kusht që në lidhje 

me të parat të mos kishte caktuar persona që do t’i përfitonin dhe të drejtat e 

përmendura të mos zhduken me vdekjen e titullarit.  Pra termi hereditas nënkuptonte 

kalimin e të gjithë tagrave tek heres por shpeshherë nënkuptonte edhe vetëm pasurinë, 

e cila përbënte objektin e trashëgimisë.  Një person mund të ishte heres (institutus, 

scriptus, factus) vetëm nëse kjo ishte e parashikuar në vullnetin e testatorit, ku shfaqja 

e këtij vullneti ishte e përcaktuar nga ligji.  Një akt i rëndësishëm i cili mori jetë në të 

drejtën romake, ishte edhe akti post morte (pas vdekjes)  i cili kufizohej në shfaqjen e 

vullnetit të bërë sipas një forme të caktuar dhe që do të merrte vlerë juridike vetëm 

pas vdekjes së personit që shfaqte këtë vullnet. Me anë të këtij akti, subjekti kur ishte 

ende në jetë kishte mundësi të përcaktonte ata persona të cilët pas vdekjes së tij do të 

kishin pjesët e tyre në të drejtat e tij. Një hap i rëndësishme që solli kalimin nga e 

drejta trashëgimore që njihej si universitatis (pra kalimi i pasurisë, të drejtave dhe 

detyrime në të gjithë tërësinë e tyre) në atë që quhej trashëgimi singulare (suksedim 

për sende të veçanta ose me titull të veçantë) u realizua gjatë së drejtës post-klasike.  

Në të drejtën e lashtë romake nuk ekzistonte dallimi midis institutit të trashëgimisë 

dhe pushtetit familjar dhe i pari që solli në jetë konceptin e unitetit personal të de 

cujus-it (të të ndjerit) sipas të cilit trashëgimtari vijon personalitetin e të vdekurit në 

mënyrë të menjëhershme, ishte Justiniani.  

Ndarja kryesore që njihet edhe sot e kësaj dite për institutin e trashëgimisë i ka fillesat 

dhe ab origine të saj pikërisht në rregullimin romak që i bëhej këtij instituti. Në të 

drejtën Romake njiheshin dy sisteme trashëgimie njëkohësisht, të cilët ishin 

ekskluzivë njëri me tjetrin, reciprokisht, ab intestatum dhe tjetri testamentar27. Në 

analogji të plotë me sistemet e sotme (civil law) të trashëgimisë, këto sisteme në të 

                                                        
27 E. Olldashi, E Drejta Romake, Kapitulli i Trashëgimisë, Mediaprint, Botim i parë. 
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drejtën romake parashikonin që do të thërriteshin si trashëgimtarë (heredes) vetëm ata 

që ishin thërritur si të tillë nga akti testamentar dhe në rastin tjetër, kur i ndjeri nuk 

kishte hartuar një akt testamentar kur kish ishte ende në jetë, atëherë rregullimi i 

marrëdhënies trashëgimore do të vinte nga trashëgimia ligjore28 e cila në ngjashmëri 

totale me atë që parashikon edhe legjislacioni shqiptar sot, bazohej tek raportet e 

lidhjes familjare (do të thirreshin si trashëgimtarë personat e caktuar që kishin me të 

ndjerin marrëdhënie agnate, gentile, patronati ose ishin në pushtetin e tij). Përsa i 

përket kategorisë së trashëgimtarëve ligjore e drejta Romake bënte një ndarje të tille 

sipas së cilës do të kishin cilësinë e trashëgimtarit personat fizikë, ata që ishin gjalle, 

ato që pritej të lindin gjallë, ose të paslindurit (sipas ligjit të 12 Tabelave ishte i 

ligjshëm biri që kish lindur dhjetë muaj pas vdekjes së atit) si dhe personat juridikë 

dhe hyjnitë. 29  

Në trashëgiminë mortis causa të së drejtës romake parashikohej kalimi në 

tërësinë e tyre të raporteve juridike që gëzonte i ndjeri (përfshirë të drejtat dhe 

detyrimet/ aktivin dhe pasivin) por përjashtoheshin  nga objekti i trashëgimisë të 

gjithë ato të drejta të cilat ishin të lidhura ngushtësisht me personin që i gëzonte këto 

të drejta kur ishte ende në jetë. E drejta e të qenit bashkëshort, privilegje të ndryshme 

personale, përgjegjësia penale, prokura, kujdestaria e të tjera të drejta, nuk mund 

kurrsesi të transferoheshin tek heredes por shuheshin njëkohësisht me vdekjen e 

titullarit që i gëzonte ato të drejta. Dy parime shumë të rëndësishme të së drejtës 

trashëgimore në të drejtën romake ishin edhe ato që sot njihen si zotësia për të vepruar 

dhe zotësia për të hartuar testament ashtu sikurse nga ana tjetër, zotësia për të qenë 

trashëgimtar dhe zotësia për të fituar masën e trashëgimisë, përkatësisht factio activia, 

factio pasiva dhe ius capiendi. Një tjetër mënyrë për përfitimin e të gjithë ose një 

pjese të të mirave të të vdekurit ishte edhe bonorum possessio e cila jepej nga pretori 

për të gjithë ata që pretendonin se ishin trashëgimtarë ligjorë dhe ata që vërtetonin se 

kishin lidhje farefisnore më të ndjerin. Pra pretori kundrejt këkresës së çdo të 

interesuari mund të bënte pjesë të trashëgimisë me anë të bonorum possessio, çdo të 

interesuar dhe ky akt u quajt testamenti pretorian. Përsa i përket anës formale të aktit 

testamentar, ose formave të tij mund të flitet që në periudhën e lashtë ku sipas 

perandori Gaius njiheshin dy, përkatësisht il testamentum calatis comitiis, i cili kryhej 

para kuirisë dy herë në vit dhe testamentum in procinctui i cili bëhej para ushtrisë së 

ndodhur në luftë. Ligji i “12 Tabelave” i dha jetë edhe një instituti tjetër në të drejtën 

trashëgimore, atij që edhe sot e kësaj dite mban emërtimin Leg.  

Ndryshe nga trashëgimia universale (univesritas), legu përbënte vetëm një pjesë 

të caktuar të pasurisë, e cila kur transferohej tek personat që e përfitonin nuk i jepte 

titullin e trashëgimtarit por atë të legatarit. Një institut me rëndësi të veçantë, që sot 

mund të përngjasojë me nocionin e trashëgimisë me kusht për të tretët, ishte edhe 

instituti i Fideicommossum (mund të caktohej në testament ose edhe verbalisht) me 

                                                        
28 Përsa i përket rendit ligjor të trashëgimtarëve, kategorizimi më i gjerë vjen nga periudha post-klasike 

dhe ishte pikërisht Justiniani ai që i përcaktoi shkallet e trashëgimtarëv si më poshtë: 

a) Pasardhësit ligjorë të trashëgimlënësit 

b) Paraardhësit e trashëgimlënesit (vëllezërit, motrat etj). Në rast se testatori nuk kishte paraardhës 

atëherë pasuria e tij ndahej në dy pjesë të barabarta ndërmjet paraardhësve nga ana e nësës dhe atyre 

nga ana a atit. 

c) Rradha e tretë e trashëimisë përbëhej nga vellezërit dhe motrata ose nga nëna e ati. 

d) Rradha e katërt përbëhej nga të gjithë të afërmit nga nëna dhe ati. 

Së fundmi rendin e pestë të trashëgimisë e zinin bashkëshortët, rast ky në të cilin përmirresohej pozita e 

gruas pasi nëse ajo nuk kishte patur pajë mund të kërkonte ¼ e masës së trashëgimisë së burrit. 
29 A.Vaquer, The Law of Successions, in European Private Law (Roman Law) dhe F. Werro (2009) Fq. 

557.  
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anë të të cilit trashëgimlënësi (testatori) iu kërkonte trashëgimtarëve, duke iu lutur dhe 

besuar në ndershmërinë e drejtësinë që pas vdekjes së tij të përmbushnin një veprim të 

caktuar në favor të një personi të tretë.30 Është e kuptueshme se rëndësia e këtij 

instituti ishte tepër e rëndësishme përsa kohë që nëpërmjet këtij instituti do të viheshin 

në radhët e trashëgimtarëve edhe persona që nuk e gëzonin këtë titull.  

E drejta Romake ishte një e drejtë origjinale që ka pasur një ndikim të madh dhe 

shumë të rëndësishëm në institutet e ndryshme që ajo solli në jetë, veçanërisht në 

rregullimin specifik e të detajuar që i bënte institutit të trashëgimisë duke e nënshtruar 

rregullimin e saj tel lex nationalis, ligjit të qytetit, qytetar i të cilit ishte 

trashëgimlënësi.31 

 

2.1.3 Periudha mesjetare 

 

Familjet Romake dhe gjithashtu territoret e pushtuara nga barbarët, arritën të 

konservonin me kujdes të njëjtin rregullim që e Drejta Romake i kishte bërë institutit 

të trashëgimisë. Në asnjë rast nuk shprehet më mire rëndësia juridike dhe personaliteti 

i ligjit, po të marrim për shembull trashëgiminë feudale, në të cilën flitej për 

trashëgimi iure langobardorum apo iure francorum32. E drejta e popujve gjermanikë i 

jepnin përparësi shumë të madhe institutit të trashëgimisë ligjore sesa trashëgimisë 

testamentare. Në periudhën mesjetare e drejta e trashëgimisë shihej e lidhur 

ngushtësisht me familjen, pasurinë familjare dhe fuqinë që i njihej atit të familjes për 

të zgjedhur trashëgimtarët e tij dhe më pas ndarjen e saj33. Pas vdekjes së atit, bijtë 

trashëgonin pasurinë e tij dhe nuk mund të hiqnin dorë prej saj nëse nuk ishin 

përjashtuar më parë në vullnetin e shfaqur të trashëgimlënësit. Pas vdekjes së 

trashëgimlënësit, ishin pikërisht meshkujt e familjes ata të cilët merrnin titullin e 

trashëgimtarit dhe dispononin lirisht pasurinë e trashëguar. Kategorizimi i shkalleve ë 

trashëgimtarëve ishte i përcaktuar si më poshtë34: 

 

a) fëmijët meshkujt 

b) në rast se trashëgimlënësi nuk kishte pasardhës të gjinisë mashkullore, 

atëherë pasuria kalonte tek bijat e tij, nëna dhe ati, motrat dhe vëllezërit e 

trashëgimlënësit. Fëmijët e lindur nga martesa (fëmijët e ligjshëm) kishin 

përparësi në lidhje me fëmijët e lindur jashtë martese.  Ata që ishin të 

përjashtuar nga trashëgimia nuk e përftonin dot titullin e trashëgimtarit.  

 

Në periudhën mesjetare, ekziston edhe një emancipim i figurës së gruas përsa kohë që 

në ligje të veçanta, asaj iu njohën të drejta të barabarta me të drejtat që gëzonin 

meshkujt. E drejta trashëgimore  e “Lombardëve” (e drejta që mbizotëronte në 

mesjetë në Lombardi) i kishte të gjithë bazat e saj tek e Drejta Romake, por 

transferimi i pasurisë në radhët e fisnikërisë i hapën rruge të ashtuquajturës: 

trashëgimi feudale. Të gjithë kohën e zhvillimit të feudalizmit sistemin e mëparshëm 

mbi zbatimin e lex nationalis, e zëvendësoi parimi i territorialitetit të ligjeve dhe mbi 

pasuritë e paluajtshme (si pronësi trashëgimore) zbatohej parimi i vendit të ndodhjes 

                                                        
30 R. Zimmermann, Testamentsformen: «Willkür» oder Ausdruck einer Rechtskul- tur?, në Revistën 

Rabels. 76 (2012), Fq.473   

31 P. Bonfante, Corso di diritto romano. La successione, Roma 1930, fq.112 
32 P. Laband, Wesen des römischen und germanischen Erbrechts, 1861, fq.53 
33 E. D. Glasson, Le droit de succession dans les lois barbares, Parigi 1865, fq.68-70 
34 P. Kayser, Erbrecht nach langobardischen Edicten, 1869, fq.56 
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së sendit (lex rei sitae) ndërsa për sendet e luajtshme zbatohej ligji i vendit të banimit 

(immobilia regentur lege loci, mobilia personam sequuntur)35. Nëse sjellim në kujtesë 

teoritë e statuteve, ai që merr rëndësi të veçantë ishte Bartolus de Saksoferrato i cili 

nxori në pah një kategorizim të veçantë, sipas të cilit njiheshin dy ndarje. Në rast se 

statuti trashëgimor fillonte me personin atëherë do të kishim të bënim me një statut 

personal dhe nga ana tjetër, nëse statuti trashëgimor fillonte me sendet atëherë do të 

kishim të bënim me një statut real.36 Për rrjedhojë, në rastin e një statuti personal për 

rregullimin e trashëgimisë do të zbatohej legjislacioni i vendit të cilit i përkiste 

trashëgimlënësi, ndërsa në rastin e statutit real për rregullimin e trashëgimisë do të 

zbatohej ligji i vendit në të cilin ndodhej pasuria trashëgimore. Këto teori statusore 

patën zhvillime të ndryshme në vende të ndryshme por një ndikim shumë të 

rëndësishëm pati juristi francez D’Argentre (1590) i cili i ndikuar nga rregullimi në 

kohën e feudalizmit, i qëndroi partizan mendimit se trashëgimia mbi sendet e 

paluajtshme do te rregullohet nga ligji i vendit në të cilin ndodhen këto sende37.  

 

2.1.4 Nga shek. XI deri në procesin e kodifikimit 

 

Që prej shek. XI e më tej e drejta trashëgimore u dominua nga zhvillimi dhe 

rregullimi që pati në periudhën mesjetare38 (që si parim bazë kishte ius civile të së 

drejtës romake). Shoqëria në këtë periudhe vazhdonte të konsideronte familjen si 

bërthamën bazë, e ngushtësisht të lidhur me marrëdhëniet trashëgimore. Të mirat 

material të familjes iu kalonin meshkujve të familjes, të cilët mbartnin më pas 

vazhdimësinë e familjes dhe i jepej më shumë prioritet sesa bijve të familjes ashtu siç 

i jepej agnatëve ndaj cognatëve.  

 Ky rregullim vazhdonte të qëndronte i fortë përsa kohë që synohej kalimi i 

pasurisë brënda familjes dhe në asnjë rast jashtë saj apo tek personat e tretë 39 . 

Periudhat e mëvonshme nuk e përmirësuan pozitën e gruas në lidhje me trashëgiminë 

dhe të qenit trashëgimtare, por vazhduan ti atribuoheshin dhe të kishin përparësi 

meshkujt e familjes të cilët supozoheshin se mbartnin vazhdimësinë e saj.  

 Ndryshim rrënjësor pati periudha pas revolucionit Francez, ku në kohen e 

Napoleonit iu dha një rëndësi e veçantë figurës së gruas dhe iu njohën të drejta të 

barabarta me ato të meshkujve, duke mbështetur kështu parimin paterna paternis, në 

materna maternis. Zhvillimi i Evropës Perëndimore risolli me vete zgjerimin dhe 

fuqizimin e parimit të ligjit nacional mbi rregullimin e çështjeve trashëgimore, duke 

kufizuar kështu zbatimin e parimit të territorialitetit të ligjit. Pikërisht, pas gjysmë së 

parë të shek. XIX filloi të përforcohej mendimi se marrëdhëniet trashëgimore ishin 

ngushtësisht të lidhura me personin dhe si të tilla do të rregulloheshin nga ligji i 

vendit të banimit të trashëgimlënësit. Partizan i këtij mendimi ishte Savigny, i cili 

parashikonte rregullimin e çështjeve trashëgimore në bazë të ligjit të vendbanimit (lex 

domicili) që trashëgimlënësi kishte në momentin e vdekjes dhe nga ana tjetër, edhe si 

shumë pararendës të tij, Savigny nuk parashikonte asnjë dallim midis sendeve të 

luajtshme dhe sendeve të paluajtshme duke e lidhur trashëgiminë ngushtësisht me të 

drejtën familjare dhe sipas një rregullimi unik. Ndryshe nga Savigny por që në të 

                                                        
35  Baudry-Lacantineri dhe A. Wahl në “Trattato teorico-practico di diritto civile, Botim Vallardi, 

vellimi I, Fq. 655-656 
36 A. Pillet “Droit International prive”, 1934, Fq. 325 
37 M. Wolff “Private International law’, 1962, Londër, Fq 568 
38 P. Laband, Wesen des römischen und germanischen Erbrechts, 1861,fq.76 
39 J. Ficker, Zur Erbfolge der ostgermanischen Rechte, Innsbruck 1891-1904, fq.93-95 
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njëjtën linjë me idenë unitetit në lidhje me rregullimin e trashëgimisë, Mancini 

parashikonte se marrëdhëniet trashëgimore duke qenë ngushtësisht të lidhura me 

familjes pra me ligjin personal, atëherë ato do të rregulloheshin nga ligji personal i 

trashëgimlënësit, ligji i shtetësisë së tij (lex nationalis). Pikërisht në këtë kohë lindën 

edhe dallimet e para apo grupimet kryesore në të cilat është e ndarë e drejta 

ndërkombëtare private (që do të gjendet e shtjelluar edhe në kreun e III-të të këtij 

punimi). Ato sisteme të cilat pranonin rregullimin e marrëdhënieve trashëgimore sipas 

një ligji të vetëm, pavarësisht vendndodhjes së sendeve të paluajtshme si pjesë e 

pasurisë trashëgimore, krijuan sistemin unionist. Nga ana tjetër, të gjithë ato 

legjislacione të cilët rregullimin e marrëdhënies trashëgimore nuk ja nënshtrojnë një 

ligji të vetëm, por ligjeve të veçanta duke marre parasysh këtu vendndodhjen e 

ndryshme të sendeve të paluajtshme dhe duke i nënshtruar rregullimin ndaj atij ligji 

ku këto sende ndodhen, krijuan sistemin dualist. 

 

2.2. Instituti i trashëgimisë në legjislacionin shqiptar  
 (Nga viti 1912 deri në vitin 2011) 

 

Deri në vitin 1912, në Shqipëri do të vazhdonin të zbatoheshin po të njëjtat rregulla që 

ishin zbatuar edhe para shpalljes së pavarësisë dhe kjo ndodhi si rezultat i 

sanksionimit, nga ana e shtetit të asaj kohe, se do të vazhdonin të zbatoheshin po të 

njëjtat norma të së drejtës që ishin zbatuar edhe më parë (Mexheleja)40. Një gjë e tillë 

do të ndodhte derisa të nxirrej një legjislacion i ri nga ana e shtetit shqiptar. Kështu e 

drejta turke do të vazhdonte të rregullonte çdo marrëdhënie juridike në Shqipëri, 

përfshi edhe atë trashëgimore. Këto të fundit nuk rregulloheshin nga Kodi Civil, por 

nga normat e së drejtës myslimane që buronin nga libri i shenjtë i Kuranit të 

ashtuquajtura “Sheriati”. I njëjtin qëndrim, mbi zbatimin e të drejtës otomane u mbajt 

edhe në periudhën e principatës shqiptare,  qëndrim ky i cili u zyrtarizua në Dekretin 

e Princ Vidit më 4 Qershor 1914. Pas Kongresit të Lushnjës kur fillon realisht edhe 

procesi i konsolidimit të shtetit shqiptar, në shtypin e përditshëm nuk munguan artikuj 

të cilët bënin thirrje për t`u shkëputur një herë e përgjithmonë nga ligjet osmane. 

Kështu, në një shkrim i cili u botua në gazetën “Zani i ri” me pseudonimin “Komini” 

shkruhej se: “E kemi thënë kurdoherë se ligjet e përkthyeme të shteteve të huaj nuk 

bëjnë për ne. Ligjet e Turqisë na kanë çue deri sot në buzë të varrit e në qoftë se nuk 

bëhemi praktikë t`i shohim punët e nevojat tona për së afërmi, jemi të humbur. Ligjet 

e Turqisë që na shkatërruan deri sot do të bëhen shkak që të na shuajnë krejt prej 

faqes së dheut” 41 . Pavarësisht ndaj këtyre mendimeve, elita politike shqiptare, e 

kushtëzuar edhe nga rrethanat historike vazhdoi të ndiqte një politikë të zëvendësimit 

gradual të legjislacionit osman. Pas kundërshtimesh të shumta, në vitin 1929 arrin të 

miratohet Kodi i ri Civil i cili i kushtonte plot 319 nene të drejtës trashëgimore dhe 

nga juristë të shumtë kohës u shqua si një hap themeltar në rrugën e qytetërimit.42 

Sipas Prof. Dr Kudret Çela, më shumë se “një çështje cilësie” ky kod ishte një 

“çështje pushteti”, sepse të drejtat e huaja, sidomos ajo franceze dhe italiane, të cilat 

gjenin sanksionimin e tyre në këtë kod, ishin të drejta që i përkisnin ndikimit 

                                                        
40 Jurisprudenca shqiptare, “Raporti justifikues i Kodit Tregtar”, nr. 10-11-12, 1930:58 dhe Floqi. 

Kristo në “Gjygjësia në Shqipëri-I”, Përlindja e Shqipënisë, nr.1, 3 dhe 7 Gusht 1913, f. 3. 
41 Zani i ri, 23.3.1920, f. 1. 
42 Fletorja Zyrtare, nr. 2, 3 janar 1928, f. 6. Ferit Vokopola, lidhur me miratimin e Kodit Civil ka 

shprehur se: “Me këtë Kod (1929) shoqëria shqiptare ka hedhur çapin më të qëndrueshëm në rrugën e 

qytetërimit” 
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shpirtëror të civilizimit modern. Pikërisht, hyrja në fuqi e kodit Civil të Zogut do të 

diktonte përkatësinë e së drejtës civile shqiptare në familjen romano-gjermanike duke 

e shkëputur atë përfundimisht nga e drejta otomane. Libri i dytë i këtij Kodi 

përmbante të gjithë dispozitat qe rregullonin marrëdhënien trashëgimore dhe në nenin 

7 të tij,  sanksionohej se: përsa i përket trashëgimisë ligjore apo testamentare si përsa i 

përket radhës së trashëgimtarëve, vlefshmërisë thelbësore të akteve testamentare, 

masës së të drejtave trashëgimore etj, do të zbatohet ligji i shtetit, shtetas i të cilit 

kishte qenë trashëgimlënësi në kohën e vdekjes, pavarësisht nga vendi i ndodhjes apo 

nëse ishte pasuri e luajtshme apo e paluajtshme. Pikërisht fjalia e fundit, na tregon se 

rregullimi shqiptar qe buronte nga ky kod, kish ndjekur regjimin unionist, pra atë 

regjim që tentonte te rregullonte të gjithë marrëdhënien trashëgimore duke u bazuar 

tek një ligj i vetëm. Pas përfundimit të Luftës së Dyte botërore pushtetin e morën 

forcat komuniste të cilat sollën një frymë krejt te re dhe të panjohur për shtetin 

shqiptar. Pas ardhjes në fuqi te pushtetit komunist, i gjithë legjislacioni i mëparshëm u 

shfuqizua dhe kjo u arrit me Ligjin Nr.61, datë 17.05.1945: “Mbi abrogimin e 

dispozitave ligjore të promulguara gjatë okupacionit të huaj… dhe mbi vleftën e 

dispozitave ligjore që ishin në fuqi para datës 7 prill 1939”. Vetëm dy vite me vonë, 

Presidiumi i Kuvendit Popullor më 25 Janar 1947 nxjerr Dekretin Nr. 392 sipas së 

cilit linte në fuqi të gjithë ato dispozita të mëparshme që nuk vinin në kundërshtim me 

Ligjin Nr. 61/ 1945. Lidhur me trashëgiminë, vetëm pas hyrjes në fuqi te Udhëzimit 

Nr. 131 të Gjykatës së Lartë43, datë 28.96.1948 (që vinte pas Dekretit Nr. 1892 datë 

05.07.1954 “Mbi trashëgiminë”44 i cili u ndryshua më pas me Dekretin Nr. 3169 datë 

26.10.1969) u arrit eliminimi i pabarazisë së rolit të gruas në marrëdhëniet 

trashëgimore dhe u caktua pjesa e saj kur ajo konkurronte me trashëgimtarë të tjerë. 

Në vitin 1951 Plenumi i Gjykatës së Lartë nxori Udhëzimin Nr. 10, në të cilin 

përcaktonte rrethin e trashëgimtarëve ligjore.45 Vetëm pesë vite më vonë, Gjykata e 

Lartë solli në fuqi Udhëzimin Nr.6, në pikën 1074 të së cilit parashikohej se: 

trashëgimitë e çelura jashtë shtetit do të rregullohen nga ligji i vendit ku është çelur 

trashëgimia” 46 . Gjithsesi udhëzimet e mësipërme nuk mund të plotësonin asnjë 

boshllëk ligjor përsa kohë që edhe pse dispozitat e Kodit Civil të 1929-ës ishin 

shfuqizuar, ato nuk binin në kundërshtim me rendin e ri e kështu që do të duhej që të 

vazhdonin rregullimin e trashëgimisë në të njëjtën mënyrë. Dekreti “Mbi 

trashëgiminë” qëndroi në fuqi deri me hyrjen në fuqi të Kodit Civil të vitit 1982. , 

Instituti i trashëgimisë në këtë Kod, gjente një rregullim mjaft të kufizuar duke qenë 

se parashikoheshin vetëm 25 dispozita. Për më tepër ashtu sikundër ndodhi me 

Dekretin "Mbi trashëgiminë" edhe ky Kod në aspektin e trashëgimisë kishte fuqi 

prapavepruese47.  Duke qenë se prona private ishte shfuqizuar dhe të ardhurat e çdo 

                                                        
43 Drejtësia Popullore, Nr. 1/ 1948, Fq. 4. 
44 I cili hyri në fuqi më 31.07.1954/ Dekreti i parë "Mbi trashgiminë" në të cilin viheshin re dy 

karakteristika: 1. Numri i dispozitave që rregullojnë këtë marrëdhënie është zvogeluar së tepërmi. Një 

gjë e tillë ka bërë që, automatikisht, një pjesë e elementeve të kësaj marrëdhënie të ngelen jashtë fushës 

së rregullimit. Kështu ndodh për shembull me testamentit me afat apo me kusht apo me depozitimin 

dhe çeljen e testamentit ollograf dhe atij të fshehtë etj. 2. Dekreti kishte fuqi prapavepruese- Neni 62 i 

Dekrtetit "Mbi trashëgiminë": "dispozitat e këtij dekreti zbatohen edhe për trashëgimitë që janë çelur 

para hyrjes së tij në fuqi, përveç kur pasuria e përbashket trashëgimore është pjestuar me vendim 

gjyqësor ose me marrveshje të trashëgimtarëve 
45 A. Nathanaili dhe Nonda Papuli në “Disa çeshtje mbi pronësinë dhe trashëgiminë”, 1961, Fq. 108 
46 Buletini i Gjykatës së Lartë, 1956, pika 1074 dhe “Udhëzime e vednime të Gjykatës së Larte të 

R.P.SH”, botim i Gjykatës së Lartë, 1958 Fq.112. 
47 Neni 352, paragrafi i parë i Kodit Civil 1982: "Dispozitat e këtij Kodi për fitimin e pronësisë me 

trashëgim, zbatohen edhe për trashëgimitë që janë çelur para hyrjes në fuqi të tij, kur pasuria 
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individi ishin të vogla, detyrimisht ngelej shumë pak për të trashëguar apo për të lënë 

në trashëgimi. Duke qenë se jashtë rregullimit të këtij ngeleshin jashtë institute të 

rëndësishme të trashëgimisë siç ishte për shembull instituti i barrës me të drejtë mund 

të cilësohet se nëpërmjet këtij Kodi janë bërë hapa mbrapa në të gjithë sistemin e së 

drejtës shqiptare përfshi edhe institutin e trashëgimisë.   

Vetëm në vitin 1994, me ndryshimet politike që pasuan Shqipërinë, kemi 

ardhjen në fuqi të Kodit të ri Civil i cili shfuqizoi dispozitat e Kodit të mëparshëm 

civil dhe i kushtoi plot 102 nene institutit të trashëgimisë. Përsa i përket zbatimit të 

ligjit të huaj, në nenin 220 të Kodit të Procedurës Civile48 parashikohet se: “Në rast se 

për gjykimin e një çështjeje është e nevojshme të zbatohen ligjet e një shteti tjetër, 

gjykata duhet të bëjë të gjitha përpjekjet për t’i gjetur dhe për ti zbatuar ato sipas 

përmbajtjes së tyre dhe kur çdo përpjekje e gjykatës sipas paragrafit të parë të këtij 

neni është e pasuksesshme dhe asnjë nga palët nuk ka mundur t’i sigurojë gjykatës 

dispozitat e kërkuara, të vërtetuara nga organet kompetente të një shteti tjetër, gjykata 

vendos sipas legjislacionit shqiptar”. Edhe pse në Shqipëri erdhi në fuqi sistemi 

pluralist dhe u instalua qeverisja mbi baza dhe parime demokratike, përsa i përket 

rregullimi të së drejtës ndërkombëtare private nuk u mor asnjë risi por u u la dhe 

vazhdoi të mbetej në fuqi Ligjit Nr. 3920 “Mbi gëzimin e të drejtave civile nga të 

huajt dhe zbatimin e ligjit të huaj”49 i cili ishte miratuar nga  Kuvendi Popullor në 

vitin 1964. Një pjesë të rëndësishme në këtë ligj përfaqësonin parashikimet mbi 

trashëgiminë dhe veçanërisht neni 14 i Ligjit 3920 parashikonte se ligji rregullues që 

do të rregullonte marrëdhënien trashëgimore të të mirave materiale të luajtshme dhe të 

paluajtshme, do të ishte ligji i shtetit shtetas i të cilit ishte trashëgimlënësi në çastin e 

vdekjes. Më poshtë, po ky nen, në paragrafin e dytë thekson se marrëdhëniet që 

rrjedhin nga trashëgimia mbi një pasuri të paluajtshme që ndodhet në Republikën 

Popullore të Shqipërisë, rregullohen nga legjislacioni Shqiptar. 

 Siç mund të shihet parashikimet juridike që pasqyrohen në këtë nen nuk janë gjë 

tjetër veçse shprehje e vullnetit ligjvënës dhe orientimit politik të kohës. Ndonëse në 

paragrafin e parë në Nenit 14 paraqitet një përpjekje për të arritur në një hapje sado të 

vogël ndaj atyre që ishin praktikat ndërkombëtare të kohës në shtetet evropiane dhe 

perëndimore, paragrafi i dytë e kushtëzon në mënyrë të ndjeshme efektin e të parit 

dhe një gjë e tillë mund të kuptohet qartë po të marrim shembullin e një prone të 

paluajtshme e cila ndodhej në territorin Shqiptar dhe që kishte për trashëgimtar të 

ligjshëm një qytetar të huaj. Nëse marrim parasysh parashikimet ligjore të kohës në 

lidhje me pronën private, përfitohet në mënyrë të qartë vështirësia e skajshme e çdo 

trashëgimtari që gëzon shtetësi të huaj për të gëzuar të drejtat e tij pasurore në 

territorin shqiptar. Nga leximi i dispozitës së sipërpërmendur rezulton se Ligji 3920 

parashikonte si ato që për të drejtën ndërkombëtare private quhen kritere lidhjeje, 

kriterin e shtetësisë (lex nationalis) dhe në rast të veçantë kur objekt i trashëgimisë 

janë sendet e paluajtshme parashikon kriterin e vendndodhjes së tyre (lex rei sitae). 

Ajo që bie në sy është mungesa e një parashikimi sipas të cilit të mund ti njihej e 

drejta trashëgimlënësit për të zgjedhur vetë ligjin rregullator të trashëgimisë, 

                                                                                                                                                               
trashëgimore nuk është pjestuar me marrveshje të trashëgimtarëve, me vendim gjyqësor ose me akt 

noterial". 
48 Ligj Nr. 8116, datë 29.03.1996 
49 Gazeta Zyrtare Nr.9/ 1964, Fq. 225. 
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parashikim ky i cili në vitin 1989 gjendej i parashikuar në Konventën e Hagës “Mbi 

ligjin e zbatueshëm për trashëgiminë”.50  

 Mirëpo, një parashikim i tillë kaq i përparimtar i cili haste vështirësi për tu 

aplikuar në vendet perëndimore, patjetër që do të ishte thuajse i pamundur për tu 

përqasur me legjislacionin shqiptar i cili mbi parashikimet e tij për të drejtën 

trashëgimore me elementë të huaj,  në ligjin e vitit 1964. Gjithashtu duhet marrë 

parasysh edhe periudha historike në të cilën jo vetëm Shqipëria por të gjithë vendet e 

ish bllokut Sovjetik po përgatiteshin që të hynin, një periudhë e re bashkëpunimi dhe 

idealesh të reja demokratike. Patjetër që dispozitat e Konventës së Hagës 1989 do 

dëshironin që të përfshinin në hapësirën e saj të aplikimi edhe territoret e 

lartpërmendura por vetëm qe legjislacionet e tyre të brendshme të ishin gati. Me 

keqardhje duhet thënë se legjislacioni ynë dhe panorama juridike shqiptare nuk do të 

ishin gati për një nivel të tillë bashkëpunimi dhe ndërveprimi ndërkombëtar deri në 

vitin 2011 me ardhjen në fuqi të ligjit të ri “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, 

Nr. 10 428/ 2011. Nga ana tjetër, nëse hedhim vështrimin tek Neni 15 i Ligjit 3920 

shohim se në të paraqiten parashikimet e ligjeve rregullatorë që do të zbatohen në 

rastet e zotësisë për të bërë një testament ose për ta revokuar atë. Pikërisht, paragrafi i 

parë i këtij neni parashikon se zotësia për të bërë ose revokuar një testament si dhe 

pasojat juridike të të metave në shfaqjen e vullnetit rregullohen nga legjislacioni i 

shtetit, shtetas i të cilit ka qenë trashëgimlënësi në çastin e shfaqjes së vullnetit dhe po 

nga ky ligj rregullohen edhe llojet e testamenteve. I gjithë ky parashikim nuk duhet 

keqkuptuar nëse flasim lidhur me përmbajtjen e aktit testamentar, pasi i drejtohet 

ekskluzivisht vetëm zotësisë për të hartuar testamentin dhe zotësisë për ta revokuar 

atë. Duhet të ngelet tërësisht nën kujdesin e trashëgimlënësit që në momentin që ai 

ndërron shtetësinë e tij, të rishikojë aktin testamentar në mënyrë që më pas ky akt të 

mos goditet për pavlefshmëri. Në këtë ligj vihet re se nuk ekziston asnjë dispozitë që 

parashikon zgjidhjen nga vetë trashëgimlënësi të ligjit që do të rregullojë 

marrëdhënien e tij trashëgimore, zgjedhje kjo e cila njihet si “professio iuris” dhe gjen 

parashikim ligjor në Konventën e Hagës së vitit 198951.  

 Në fakt, në nenin 14 të Ligjit 3920/ 1964 duket haptazi se është parashikimi që 

ai përmban është bërë duke u bazuar në parimin unionist (sipas së cilit, ashtu sikurse u 

përmend edhe më sipër në këtë punim, do të zbatohet për marrëdhëniet trashëgimore 

një ligj i vetëm, pavarësisht vendndodhjes së sendeve që përbejnë pasurinë 

trashëgimore, parim ky i cili preket tek sistemet legjislative të ashtuquajtura dualiste), 

parim ky i cili prishet thuajse tërësisht nga parashikimi i paragrafit të dytë të këtij neni 

sipas së cilit “marrëdhëniet që rrjedhin nga trashëgimia mbi një pasuri të paluajtshme 

që ndodhet në Republikën Popullore të Shqipërisë, rregullohen nga legjislacioni 

                                                        
50 Pikërisht në nenin 5 paragrafi 1 i kësaj Konvente parashikon se: “Një person mund të caktojë ligjin e 

një shteti të caktuar për rregullimin e tërësisë së trashëgimisë. Ky disponim hyn në fuqi vetëm në rast 

se ky person në çastin e këtij caktimi ose në çastin e vdekjes kishte shtetësinë  këtij shteti ose kishte në 

të vendqëndrimin e zakonshëm”.  
51 Ku në nenin 5 të saj parashikohet shprehimisht se “Një shtetas mund të të përcaktojë ligjin e një 

shteti për të bërë rregullimin e të gjithë apo një pjese të trashëgimisë së tij dhe kjo zgjedhje do të jetë e 

vlefshme vetëm nëse në momentin e hartimit të testamentit ose në momentin e vdekjes, ai ishte shtetas 

i atij shteti ose kishte vëndqëndrimin në këte shtet”. Në këtë konventë si edhe në disa të tjera, përdoret 

nocioni “vendqëndrim” dhe jo “vendbanim” (habitual residence) duke pretenduar se nocioni 

vendbanim nuk është i saktë dhe nënkuptohet ndryshe nga sistemi civil law dhe sistemi common law, 

duke pranuar kështu përdorimin e  nocionit “vendqëndrim i zakonshëm” i cili përkufizimin e tij më të 

drejtë e gjen në interpretimin e Gjykatës Evropiane të Drejtëisë” në cështjen “Korken Hallinto-Oikeus, 

Finlandë, C523/ 2007, paragrafet 30-45, veçanërisht paragrafi 39. 
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Shqiptar” çka do të thotë se për sendet e paluajtshme, pjesë e pasurisë trashëgimore që 

gëzon i huaji në shtetin shqiptar do të zbatohet ligji i vendndodhjes së tyre (lex rei 

sitae). Nga ana tjetër, parë nën hijen e leximit të Nenit 16 te Ligjit 3920/ 196452, 

pranimi i tezës se të drejtat reale që rrjedhin nga marrëdhëniet trashëgimore në të 

drejtën ndërkombëtare private do të rregullohen nga ligji i shtetit në të cilin ndodhen 

këto sende (lex rei sitae) dhe jo nga ligji që rregullon marrëdhënien trashëgimore (lex 

successionis), rezulton se dërgon tek një pranim i hapur dhe i miratuar i sistemit 

dualist.  

 Edhe pse gjeneza e marrëdhënies së Shqipërisë me Bashkimin Evropian daton 

që në vitin 1991 (vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Komunitetin Ekonomik 

Evropian) zhvillimet dhe risitë që erdhën si shkak i intensifikimit të këtyre 

marrëdhënieve, sollën detyrimisht edhe kërkesën për të ndryshuar legjislacionin 

përkatës, jo vetëm në kuadër të harmonizimit të tij me atë evropian por edhe për ti 

shërbyer më mirë kohës dhe vendit i cili që prej vitit 2010 tashmë kishte përftuar 

nëpërmjet marrëveshjes “Schengen” edhe liberalizimin e vizave për të gjithë qytetarët 

e tij  drejt vendeve Schengen. Duke qenë përballë lëvizjes së lirë së personave dhe 

mallrave 53  në Qershor të vitit 2011, hyn në fuqi Ligji i ri “Për të drejtën 

ndërkombëtare private”, Nr 10 428 i cili shfuqizoi Ligjin e vitit 1964. Që në 

emërtimin e tij, ligji i ri i së drejtës ndërkombëtare private ka afirmuar nëpërmjet 

referencës së parë, se ky ligj vjen në fuqi duke iu bazuar  dy rregulloreve shumë të 

rëndësishme të Bashkimit Evropian (për të cilat do të flitet më gjerë në krerët në 

vazhdim të këtij punimi), Rregulloren Nr. 593/ 2008 dhe Rregulloren nr. 864/2007 të 

Parlamentit dhe Këshillit Evropian, përkatësisht “Mbi ligjin e zbatueshëm për 

detyrimet kontraktore” (Roma I) dhe “Mbi ligjin e zbatueshëm mbi detyrimet 

jashtëkontraktore” (Roma II)54. 

Ndryshe nga ligji i vitit 1964, ligji i ri vjen jo vetëm me ndryshime sasiore55 

përsa i përket numrit të neneve që ai parashikon, por vjen me ndryshime shumë të 

rëndësishme cilësore përsa i përket parashikimit të instituteve të reja që ecin 

paralelisht me zhvillimet bashkëkohore më të fundit juridike në fushën e së drejtës 

ndërkombëtare private por njëkohësisht që kontribuojnë edhe në krijimin e sigurive të 

duhura juridike në funksion të zgjedhjes së problemeve juridike të shtetasve shqiptarë 

dhe të huaj në marrëdhëniet e tyre juridike-civile. Nëse në ligjin e vitit 1964 kriteret 

kryesorë të lidhjes përsa i përket të drejtës trashëgimore ishin ai i shtetësisë dhe ligji 

Shqiptar në rast se sendet e paluajtshme objekt i pasurisë së trashëgimisë ndodheshin 

në territorin e Shqipërisë (lex rei sitae), Ligji i ri Nr. 10428/2011 shkon drejt një tjetër 

kriteri, i cili është ai i “vendqëndrimit të zakonshëm56” në kohën e vdekjes, dhe lidhur 

                                                        
52 Neni 16, “Posedimi, pronësia dhe të drejtat e tjera mbi sendet”: Posedimi, pronësia dhe të drejtat e 

tjera mbi sendet e luajtshme dhe të paluajtshme rregullohen nga legjislacioni i shtetit në të cilin 

ndodhen sendet. Pronësia dhe të drejtat e tjera reale mbi anijet dhe aeroplanët rregullohen nga 

legjislacioni i shtetit të flamurit të anijes ose të aeroplanit. 
53 Shqipëria është anëtare e UNCITRAL- CISG (Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat e 

shitjes ndërkombëtare të mallrave) që prej 1 Qershorit 2006.  
54 Referenca e përdorur në ketë ligj nuk vjen si pasojë e ndonjë rregulli teknik por vjen me qëellim  

epërmbushjes së detyrimeve që burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit” që prej hyrjes së saj 

në fuqi më 1 Prill 2009. 
55 Ligji i ri parashikon 88 nene, ndërkohë që Ligji 3920/ 1964 parashikonte vetëm 31 nene. 
56 Neni 12 “Vendqëndrimi i zakonshëm dhe lidhjet më të ngushta” Pika 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 
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me sendet e paluajtshme sjell në parashikim ligjin e shtetit në territorin e të cilit 

ndodhen sendet (lex rei sitae).  

Një kriter shumë i rëndësishëm në këtë ligj, është lira e zgjedhjes së ligjit 

(professio iuris) që do të rregullojë marrëdhënien trashëgimore. Professio iuris i de 

cujus-it kufizohet të jetë i vlefshëm, njësoj si në instrumentet më të përparuar të së 

drejtës ndërkombëtare private, vetëm nëse në kohën e përcaktimit të tij apo të vdekjes, 

trashëgimlënësi ishte shtetas i atij shteti ose kishte vendqëndrimin e zakonshëm në 

këtë shtet57.  Përsa i përket zotësisë për të disponuar me testament sipas këtij ligji do 

të rregullohet sipas ligjit të shtetit, shtetësinë e të cilit gëzon testamentlënësi në kohën 

e bërjes, ndryshimit apo revokimit të aktit testamentar. Një tjetër rregullim specifik, i 

cili nuk haset  në asnjë parashikim tek Ligji 3920 është edhe dispozita ligjore që 

parashikon vlefshmërinë e akteve testamentare duke përcaktuar edhe kriteret ligjore. 

Neni 35 parashikon shprehimisht se “akti testamentar do të jetë i vlefshëm përsa i 

përket formës së tij nëse ai plotëson kriteret e vlefshmërisë së njërit prej ligjeve të 

mëposhtme: ligjit të shtetit, në të cilin trashëgimlënësi ka bërë testamentin; ligjit të 

shtetit, shtetësinë e të cilit ka trashëgimlënësi në kohën e bërjes së testamentit ose në 

kohën e vdekjes së tij dhe 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” 

(lex loci actus, lex nationalis dhe habitual residence).  

Nga sa më sipër, rezulton se legjislatori shqiptar i ka dhënë jetë tre kritereve të reja 

lidhjeje të cilët nuk prevalojnë ndërmjet tyre, por konkurrojnë mes tyre për të arritur 

kërkesën e domosdoshme që i përgjigjet pëmbushjes së vullnetit të fundit të testatorit. 

Vetëm konkurrimi i këtyre kritereve të parashikuara nga legjislatori shqiptar sjell 

mundësine shumë të vogël që vullneti i fundit i testatorit të mos realizohet dhe kjo si 

shkak i goditjes së aktit të tij testamentar për pavlefshmëri që lidhen me formën e 

aktit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
personale apo profesionale, që tregojnë lidhje të qëndrueshme me këtë vend, apo synimin e personit për 

të krijuar lidhje të tilla dhe pika 2: Për qëllime të këtij ligji, lidhja më e ngushtë përcaktohet nga 

gjykata, sipas rrethanave të faktit. 
57 Neni 33, Pika 3 e Ligjit 10428/ 2011 “Për të drejtën ndërkombëtare private”.  
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KREU III 

 

 

RRUGA DREJT RREGULLIMIT TË NJËTRAJTSHËM TË INSTITUTIT TË 

TRASHËGIMISË NË HAPËSIRËN EVROPIANE 

 

3.1 Procedura e hartimit të Rregullores Nr. 650/2012 

 

Projektet e para për sa i përket krijimit te dispozitave të përbashkëta e të njëtrajtshme 

në fushën e së drejtës trashëgimore janë hartuar që në fillimet e shekullit të kaluar. 

Projekte të tilla mund të gjenden në konventat ndërkombëtare të Hagës që në vitet 

1893, 1894, 1900,1904 dhe pikërisht teksti i vitit 1904, i cili nga pikëpamja juridike 

dukej si  më i vlefshmi, mbeti i pa aplikuar nga shtetet nënshkruese veçanërisht për 

shkak të konflikteve të ndryshme të cilat shpërthyen në vitet vijuese në Evropë dhe 

më gjerë. Gjithësisë, edhe përpjekjet e mëtejshme të viteve 1925, 1928 rezultuan se 

nuk patën më shumë sukses dhe mbetën sërish peng të mungesës së një vizioni unitar 

nga ana e shteteve Evropiane58.  

Pas luftës së dytë botërore dhe frymës së bashkëpunimit që mbizotëronte në 

Evropë bisedimet rifilluan me më shumë zell por megjithatë do të duhej të pritej viti 

1961 për të pasur arritjen e një konvente të mirëfilltë. Konventa Unifikuese për 

formën dhe dispozitat testamentare59, e hartuar pikërisht për ti dhënë unitet sistemeve 

të ndryshme evropiane, solli si rezultat uljen e ndjeshme të konflikteve trashëgimore 

me karakter ndërkombëtar midis 41 shteteve që vendosën ta nënshkruanin dhe të ishin 

anëtarë të kësaj Konvente. Përveç se paraqet një rregullim të përbashkët për sa i 

përket aspekteve të vlefshmërisë formale të akteve testamentare, kjo konventë për 

herë të parë jep një përkufizim edhe të aspekteve lejuese dhe qarkulluese të 

përmbajtjes tekstuale të këtij dokumenti. Suksesi i Konventës të vitit 1961 ishte edhe 

më i madh nga ai që mund të parashikohej dhe kjo përsa kohë që i bëri të ditur 

shteteve evropiane nevojën e madhe që ekzistonte për zgjerimin dhe pranimin 

reciprok të dokumenteve testamentarë, sidomos në një periudhë të tillë kur qarkullimi 

i lirë i individëve si në Evropë ashtu dhe në mbarë botën po bëhej gjithnjë e më i 

zakonshëm. Legjislatorët e vendeve nënshkruese filluan pikërisht në frymën e kësaj 

konvente që të ndryshonin dhe të përshtatnin tekstet normative të brendshme në lidhje 

me aktet testamentare në favor të njohjes dhe bashkëpunimit reciprok.  Pavarësisht se 

suksesi i Konventës së vitit 1961 ishte i madh, hapësira e saj vepruese (fusha e saj e 

zbatimit) mbeti e përqendruar vetëm në Evropë. Pikërisht për këtë arsye, në vitin 1973 

u krijua “Konventa e Uashingtonit” (në bashkëpunim me “UNIDROIT”) e cila 

trajtonte temën e vlefshmërisë formale ndërkombëtare të akteve testamentare60. Në po 

                                                        
58 Një nga aspeketet e projektit të vitit 1904 që provokoi kontraste të mëdha mes qeverive të shteteve 

pjesëmarrese ishte ai që kishte të bënte me “rendin publik” (odre public). A.E von Overbeck në: 

“Divers aspects de l’unification du droit international privé, specialement en matiere de 

successionis”,Vol 104 (1961), Fq. 554 
59 Konventa e së drejtës ndërkombëtare private mbi formën dhe vlefshmërine e akteve testamentare, 

Hagë, 5 Tetor 1962. Konventa paraqitej shumë bujare lidhur me parashikimin e kritereve të lidhjes, 

përsa kohë që tentonte të respektonte vullnetin e fundit të testatorit. H. Batiffol në “ Conférence de la 

Haye de droit international privé, Actes et documents de la Neuvième session (1960), vol. III dhe 

“Forme des testaments” nga La Haye, 1961, Fq. 165 Teksti gjendet në faqen e internetit: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.statusprint&cid=41.  
60 Konventë që parashikonte një ligj uniform lidhur me formën e akteve testamentare në në të drejtën 

ndërkombëtare që hyri në fuqi në 26 Tetor 1973. Kjo konventë ashtu siç edhe parashikohet në “Rapport 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.statusprint&cid=41
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të njëjtin vit, Konferenca e Hagës miratoi Konventën e Hagës e cila, me funksion 

komplementar dhe bashkëpunues me Konventën e Uashingtonit, do të merrej me 

unifikimin e normave të lidhura me administrimin e akteve testamentare.  

Suksesi i këtyre dy konventave ishte i kufizuar dhe shkaqet si për njërën dhe për 

tjetrën janë të ndryshme. Konventa e Uashingtonit, e cila arriti  të merrte vetëm 

dymbëdhjetë ratifikime (kryesisht nga vendet e Common Law) pavarësisht se arriti në 

një rezultat të pëlqyeshëm për sa i përket aspektit të formës së dokumenteve, për 

njohjen e akteve trashëgimore ndërkombëtare, parashikonte si të detyrueshëm 

sistemin e dy dëshmitarëve të pranishëm dhe nënshkrues në momentin e hartimit të 

testamentit61 . Një sistem i tillë, pavarësisht se shumë i suksesshëm në vendet e 

Common  Law nuk ishte i praktikuar në vendet e Civil Law, të cilat e panë një 

zgjedhje të tillë si të njëanshme dhe për këtë arsye vendosën të mos e ratifikojnë këtë 

konventë. Nga ana tjetër, Konventa e Hagës paraqet elementë më interesantë, të cilët, 

siç do të shtjellohen  më në vazhdim, do të aplikohen në të ardhmen në dispozitat e 

Bashkimit Evropian në lidhje me marrëdhëniet trashëgimore. Kështu, konventa ishte e 

para që parashikoi një certifikatë trashëgimore ndërkombëtare e cila do të qartësonte 

se cilët shtete do të merreshin me administrimin e dispozitave testamentare të aktit. 

Kjo konventë parashikonte gjithashtu se do të ishte pikërisht shteti i vendit anëtar ku 

de-cujusi kishte vendqëndrimin e zakonshëm që do të kishte kompetencën për 

lëshimin e këtyre certifikatave trashëgimore. Mirëpo, një konventë e tillë ndoshta 

ishte shumë e përparuar për kohën e saj dhe mori shumë pak ratifikime. Nga ana tjetër 

duhet thënë se konventa paraqiste edhe shumë elemente dobësie për sa i përket 

aplikimit të saj. Si fillim certifikatat trashëgimore mund të prodhoheshin vetëm për sa 

i përket pronave të luajtshme duke krijuar kështu një vakum juridik për sa i përket 

aspekteve trashëgimore ndërkombëtare për pronat e pa luajtshme.  

Gjithashtu, pavarësisht se certifikatat trashëgimore do të prodhoheshin nga 

shtetet e vendqëndrimit të zakonshëm, ligji që do të aplikohej për administrimin e tyre 

do të ishte ai i shtetit aplikues (me shumë pak përjashtime). Siç u përmend edhe më 

sipër, nga pikëpamja juridike kjo konventë ndoshta i paraprinte kohës së saj. Në vitet 

70’ ishin të pakta ato shtete që do të lejonin që një dokument i prodhuar nga një 

autoritet i huaj të mund të njihej dhe të ekzekutohej  menjëherë brenda territorit të 

tyre. Një procedurë e tillë, shteteve te asaj periudhe kohore i dukej si një ndërhyrje e 

tepërt në kompetencat ligjvënëse shtetërore dhe si pasojë nuk u ratifikua kurrë. 

Përsëri nga Konferenca e Hagës të vitit 1989 pati një tjetër përpjekje për të krijuar një 

Konventë e cila do të mund të mundësonte njëtrajtshmërinë e dispozitave 

trashëgimore ndërkombëtare sidomos për sa i përket njohjes së aplikimit të ligjit të një 

shteti të huaj në territorin e shtetit ekzekutues të aktit. Parashikimet e kësaj konvente 

qenë mjaft të ngjashme me ato të teksteve aktuale normative të Bashkimit Evropian 

në lidhje me institutin e trashëgimisë, mirëpo, duke qenë përsëri ndoshta përpara 

kohës së tyre, këto dispozita dhe e gjithë konventa në tërësinë e saj, nuk u miratuan 

kurrë62. Vetëm Holanda (e cila në ato vite po përballej me një fluks të madh çështjesh 

trashëgimore ndërkombëtare për shkak të numrit të madh të emigrantëve kryesisht 

                                                                                                                                                               
explicatif” i redaktuar nga JP. Plantard (e publikuar në faqen e internetit: 

http://www.unidroit.org/instruments/successionhttp://www.unidroit.org/instruments/succession) tentoi 

të krijonte një zhvillim më të madh krahasuar me rezultatet që solli Konventa e Hagës së vitit 1961. 
61  Vëndet që e ratifikuan këtë Konventë: Belgjika, Bosnja Hercegovina, Kanada, Kroacia, Qipro, 

Ekuadori, Franca, Italia, Libia, Nigeria, Portugalia dhe Sllovenia.  
62 Konventa e Hagës mbi ligjin e zbatueshëm lidhur me trashëgiminë mortis causa, 1 Gusht 1989 

(teksti i kësaj Konvente gjëndet në faqen e internetit: http:/www.hçh.net/index en.ph%conventions) 

përveç Hollandëes, kjo Konventë u nënshkrua edhe nga Argjentina, Luksemburgu dhe Zvicra. 

http://www.unidroit.org/instruments/successionhttp:/www.unidroit.org/instruments/succession
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spanjoll dhe portugez), e mori në konsideratë tekstin e hartuar po kurrë i miratuar dhe 

e integroi atë në brendësi të sistemit të tij ligjor.  

Nevojat që shtynë Holandën në pranimin e njëanshëm të këtyre dispozitave  do 

të ishin po ato që do të shtynin shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian të 

pranonin dispozita unifikuese shumë herë më imponuese sesa ato që kishin refuzuar 

me kaq zell në vitet e mëparshme. Gjithashtu, vlen për tu përmendur se, ashtu si në 

çdo diskutim mbi çdo aspekt krahasues midis rregullimeve të Bashkimit Evropian dhe 

atyre ndërkombëtare, edhe në aspektin trashëgimor, fuqia imponuese e Bashkimit 

Evropian është shumë herë më e madhe falë punës së  Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë, e cila nëpërmjet vendimeve unifikuese si për shembull çështja “BVG” i 

kishte paraprirë me kohë dispozitat normative evropiane që do të vijonin dhe i kishte 

hapur në këtë mënyrë rrugën njehsimit të procedurave trashëgimore evropiane. 

Në fund, vlen për tu përmendur  rasti i vendeve skandinave63.  Danimarka, 

Norvegjia, Suedia, Finlanda dhe Islanda kanë miratuar një konventë ndërkombëtare 

për pranimin e akteve të tyre në mënyrë reciproke. Një praktikë e tillë, shkon edhe më 

tej duke lejuar qarkullimin e vendimeve juridike në mënyrë të menjëhershme, madje 

edhe të ligjeve të hyra në fuqi në territorin e njërit prej këtyre shteteve (me  pak fjalë 

në qoftë se një ligj i caktuar hyn në fuqi në Danimarkë, brenda një periudhe 2-vjeçare, 

parlamentet e shteteve të tjera do të votojnë pranimin apo jo të po këtij ligji në 

territorin e tyre). Mirëpo në vitin 2012, me hyrjen në fuqi të rregullores evropiane Nr. 

650/2012, Finlanda dhe Suedia, si shtete nënshkruese të dy konventave, gjenden 

përballë problemit juridik nëpërmjet të cilit ato do të duhen të detyrojnë shtetet e tjera 

si Norvegjia dhe Islanda (Danimarka nëpërmjet normativave të saj të brendshme 

parashikon mosnjohjen e menjëhershme të vendimeve të vendeve anëtare Bashkimit 

Evropian) të njihnin dhe të aplikojnë menjëherë vendime të shteteve të huaja me të 

cilat nuk kanë nënshkruar asnjë marrëveshje ndërkombëtare. Pikërisht për këtë arsye, 

ne vitin 2012 marrëveshja midis këtyre 5 shteteve saktësoi se vendet jo ratifikuese të 

Rregullores Nr. 650/2012 do të njihnin dhe aplikonin vetëm aktet trashëgimore dhe 

vendimet e huaja në lidhje me trashëgiminë që plotësojnë kushtet formale dhe kushtet 

e qarkullimit  të njohura nga marrëveshja 5-palëshe Skandinave.      

Propozimi i Komisionit Evropian i prezantuar në vitin 2009 nuk është gjë tjetër 

veçse rezultati përfundimtar i një procesi normativ i cili filloi me të ashtuquajturin 

“Plan Veprimi i Vjenës” i vitit 1998. Ky plan parashikonte hapat e parë që duheshin 

ndërmarrë për hyrjen në fuqi të në një rregulloreje që të trajtonte në mënyrë unitare 

aspektet e së drejtës trashëgimore. Komisioni Evropian i pati kërkuar Institutit 

Noterial Gjerman (Deutsche Notarinstitut) që të ndërmerrte një studim të karakterit 

krahasues ndërmjet shteteve evropiane për sa i përket të drejtës trashëgimore, studim i 

cili u përfundua dhe u paraqit në vitin 2004 në Bruksel64. Duke u bazuar në këtë 

punim si dhe në këshillimet e prezantuara nga Këshilli i Evropës në të ashtuquajturin 

“Programi i Hagës”, Komisioni Evropian në vitin 2005 hartoi një  “Libër Jeshil” i cili 

ftonte organizata të ndryshme juridike në territorin e Bashkimit Evropian të 

paraqisnin komente dhe modifikime në lidhje me tekstin origjinal. Në Nëntor të vitit 

                                                        
63 F. Korkisch në “ Der Anteil der nordischen Lander an der Fragen des internationalen Privatrechts”, 

në Rabels Zeitung, 1958, Fq. 599. 
64 “Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux 

testaments et successions dans les Etats membres de l’Union européenn” , Vol. 1, 2002, nga 

“Deutsches Notarinstitut” në bashkëpunim me H. Dörner dhe P. Lagarde por edhe me ndihmën e D. 

Hayton, T. Pajor dhe A. Davì, H. Gaudemet-Tallon, M. Revilard dhe Wolde në punimet e tyre në 

përmbledhjen “Les successions internationales dans l’UE: perspectives pour une harmonisation”, 

Würzburg, 2004, e publikuar ne faqen e internetit: www.european-suc- cession-law.org.  
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2006, Parlamenti Evropian kishte adoptuar nga ana e tij një rezolutë në të cilin i 

kërkonte Komisionit Evropian që të prezantonte një propozim legjislativ në lidhje 

institutin e trashëgimisë dhe veçanërisht edhe për aktet testamentare. Bashkë   me 

rezolutën ishin përfshirë dhe dymbëdhjetë rekomandime të cilat do të përbënin 

strukturën formuese të Rregullores së sotme65. Gjithashtu, Komisioni Evropian kishte 

mbledhur një grup ekspertësh të cilët e kishin filluar punën përpara propozimeve të 

Parlamentit dhe përfunduan punën e tyre që në vitin 2008.  

Ky projekt i bashkërenduar me Këshillin Evropian më në fund u përfundua dhe 

u paraqit si projekt propozim më 14 Tetor të vitit 200966. Lidhur me miratimin e këtij 

projekti lindën disa probleme, veçanërisht ato që ngriti Këshilli Evropian. Sipas Nenit 

67 paragrafit numër 5 të Traktatit mbi “Funksionimin e Bashkimit Evropian”, të gjithë 

projekt-rregulloret të cilat prekin çështje të së drejtës familjare duhet të miratohen me 

votë unanime nga të gjithë anëtarët e Këshillit, mirëpo vështirësitë e mëdha për të 

arritur një konsensus të tillë si dhe nevoja e shprehur disa herë në vite për një 

dispozitë të tillë trashëgimore çoi në hartimin e një zgjedhjeje tjetër nga ana e 

Këshillit Evropian. Megjithëse nuk mund të mohohej se çështjet trashëgimore prekin 

së tepërmi fushën e së drejtës familjare, projekt-rregullorja u përjashtua nga votimi 

unanim dhe u procedua me mazhorancë të thjeshtë.  

Gjithashtu hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës çoi pikërisht në një konfirmim të 

kësaj procedure. Gjatë fazës së analizës së tekstit normativ të projekt-rregullores 

(propozimit) disa prej kërkesave që paraqisnin nevojën për ndryshime në të,  patën 

ndikim të madh në formimin dhe krijimin përfundimtar të rregullores. Disa prej këtyre 

ndryshimeve më të rëndësishme që kërkoheshin të rregulloheshin përsëri ishin: 

pranimi i mundësisë për sqarime që mund të kërkohen nga gjykatat e shteteve 

anëtare  ndaj Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në lidhje me aplikimin e rregullt të 

rregullores, përfshirjen në tekstin e Rregullores të “forum necessitatis”; përfshirja në 

tekst e dy klauzolave në lidhje me sqarimin dhe saktësimin e termit “vendqëndrim i 

zakonshëm”; mundësia e parashikimit të formave të paracaktuara dhe të detyrueshme 

për aktin testamentar etj. Përveçse nga organet e brendshme të Bashkimit Evropian, 

propozime u pranuan edhe nga Parlamentet e vendeve anëtare.  

Një propozim i këtij lloji u mundësua, përveç se në aplikim të parimeve të 

subsidiaritetit dhe proporcionalitetit, edhe në saj të një lloji bashkëpunimi jo formal67 

midis organeve ligjvënëse të Bashkimit Evropian dhe atyre të vendeve anëtare. 

Pavarësisht se një bashkëpunim i tillë ekzistonte në praktikë edhe në vitet e 

mëparshme, ky bashkëpunim ishte iniciuar edhe nga Traktati i Lisbonës në mënyrë 

zyrtare. Duke ndjekur këtë procedurë shtetet anëtare nëpërmjet Parlamenteve të tyre i 

komunikuan Komisionit Evropian një sërë shqetësimesh, pjesa më e madhe e të cilave 

u injorua gjatë procesit të ndryshimit të tekstit. Shqetësimi më i madh i shteteve 

anëtare gjithsesi, ai i lidhur me përcaktimin e nocionit të vendqëndrimit të 

                                                        
65  Rekomandimet e dërguara Komisionit Evropian nga rezoluta e Parlamenit Evropian mbi 

trashëgiminë dhe aktet testamentare, 16 Nëntor 2006, P6-TA (2006) 0469, GUUE C314 E e Dhjetorit 

2006, Fq. 342. Të dymbëdhjetë rekomandimet, të specifikuara hollësisht, kishin të bënin me formën e 

aktit testamentar, titujt e juridiksionit lidhur me kriteret e lidhjes, hapësirës për zbatimin e autonomisë 

së palëve, ligji i aplikueshëm për formën e testamentit, ligji i zbatueshëm mbi paktet testamentare, 

certifikata evropiane e trashëgimisë, kriteri i lex rei siteae dhe legjitimiteti i tij, trustet, l’exequatur, 

aktet publike dhe së fundi krijimi i rrjetit evropian të regjistrimit të akteve testamentare. 
66  Propozimi i rregullores së Parlamentit dhe Këshillit Evropian lidhur me kompetencën, ligjin e 

zbatueshëm, njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe akteve publike në çështjet trashëgimore 

dhe krijimin e një certifikatë evropiane të trashëgimisë. (14 Tetor 2009) COM (2009) 
67 Dokumenta këto të publikuar në internet, nga Parlamenti Evropian dedikuar Parlamenteve të shteteve 

anëtare në: www. ipex.eu (doc. SEC/2009/0411 FIN).  
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zakonshëm68 u mor  në konsideratë nga Komisioni. Shqetësimet e shteteve anëtare 

ishin kryesisht të lidhura me mundësinë që qytetarë të ndryshëm të Bashkimit 

Evropian duke përfituar nga mundësia e zbatimit të professio iuris, të mund ta 

përdornin këtë klauzolë për arsye përfitimi të jashtëligjshme (si për shembull per të 

shmangur detyrimet mbi taksat lidhur me trashëgiminë).  

Një tjetër problem i shfaqur nga shtetet anëtare, veçanërisht nga Mbretëria e 

Bashkuar, Irlanda dhe Qipro ishte ai i të ashtuquajturit “Claw back”69. Një problem i 

tillë kishte të bënte me  mundësinë e parashikuar në projekt-rregulloren për të 

revokuar aktet e dhurimit të hartuara dhe të përfshira në brendësinë e aktit 

testamentar. Për më tepër, një mundësi e tillë mund të formohej edhe shumë kohë pas 

konkretizimit dhe ekzekutimit të aktit testamentar. Shtete si Mbretëria e Bashkuar dhe 

Irlanda, me sistem ligjor Common Law (ose sistem miks në rastin e Qipros), e panë 

këtë mundësi të parashikuar nga rregullorja si një kufizim të papranueshëm të të 

drejtave trashëgimore të de cuius-it dhe për këtë arsye kërkuan heqjen e tij nga teksti 

normativ i projekt-rregullores. Në të njëjtën kohë duhet përmendur se Mbretëria e 

Bashkuar dhe Irlanda kishin specifikuar që në fillimin e punimeve të komisionit për 

hartimin e rregullores se nuk kishin ndër mend që të aplikonin opsionin e Opt-in-ngut, 

domethënë mundësinë për tu bërë pjesë e rregullores  pas përfundimit të saj. 

Megjithatë një kërkesë e tillë për ndryshime të tekstit të projekt-rregullores të bën të 

mendosh për një shpresë sado te vogël për një nënshkrim në të ardhmen. Pavarësisht 

sa më sipër, Komisioni Evropian vendosi të mos e marrë parasysh propozimin e 

Mbretërisë së Bashkuar për heqjen e klauzolës “Claw back” duke parë se një klauzolë 

e tillë ishte nuk ishte kërkuar nga shumica e shteteve anëtare70. Si rezultat i një 

mospranimi të tillë Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda refuzuan të bëheshin pjesë e 

Rregullores ndërsa Qipro, e cila gjithashtu e mbështeti kërkesën kundër klauzolës 

“Claw back”, vendosi të pranonte të hynte në hapësirën zbatuese të Rregullores Nr. 

650/2012 nëpërmjet opsionit të Opt-In. 

 

3.2 Objekti dhe gjeneza e rregullores Nr.650/2012 

 

Rregullorja Nr.650/2012 përbën instrumentin kryesor në të drejtën ndërkombëtare 

private i cili rregullon në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë vendet e Bashkimit 

                                                        
68 Rregullorja Nr. 560/ 2012 “Mbi juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, zbatimi i vendimeve dhe njohja 

dhe ekzekutimi i intstrumentave autentikë në çështjet trashëgimore dhe krijimi i një certifikate 

Evropiane të trashëgimisë”, në asnjë nga recitalet e apo nenet e saj nuk jep nje perkufizim lidhur me 

termin “vendqëdnrim i zakonshëm”. Përkufizimi mbi këtë nocion vjen nga interpretimi i Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë, në çështjen C-523/ 2007 “Korkein hallinto-oikeus” në të cilin ajo shprehet se 

sipas nenit 8/1 të Rregullores “Bruksel II bis” duhet të interpretohet se “vëndqëndrimi i zakonshëm” 

nënkupton vendin që pasqyron një shkallë integrimi të femijës në mjedisin shoqëror dhe familjar dhe 

për këtë qëllim duhet të kihen parasysh: koha, rregullshmëria, kushtet dhe arsyet e qëndrimit në 

territorin e shtetit anëtar dhe lëvizjae familjes në këtë shtet, shtetësia e fëmijve, vendi dhe kushtet e 

ndjekjes së shkolles, dijenia e gjuhës dhe marrëëniet familjare dhe shoqërore të fëmijës në këtë shtet. 

Gjithësesi, i përket gjykatës kombëtare që për çdo rast të veçantë, të vendosë për vëndqëndrimin e 

zakonshëm të femijës. 
69 Kjo vihet re edhe nga korrespondenca e presidencës së Këshillit dhe Grupit mbi çështjet e së drejtës 

civile  (trashëegimia) (9303/11 Limite JustciV99 CODEC 682) me Coreper (7715/1/11 Rev1 Limite 

JustciV 337 CODEC 2237) në të cilat vihej re preukopimi i qeverisë britanike dhe asaj irlandeze lidhur 

me rrezikun e “claw back”. 
70 J. Harris në “The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Chal-lenges” 

Trust Law International, 2008, Fq. 195 dhe A. Bonomi në «Successions internationales: conflits de lois 

et de juridictions», Recueil des cours, Vol 350 (2010), Fq. 276. 
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Evropian, institutin e rëndësishëm të trashëgimisë “mortis causa” (me përjashtim të 

Danimarkës, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar)71. Instrumenti i ri i cili tenton të 

rregullojë dhe përfshin në fushën e tij të zbatimit të gjitha ato situata apo marrëdhënie 

trashëgimore që preken nga elementi i huaj, në bazë të dispozitave kalimtare të 

parashikuara në Nenin 84 të këtij rregullimi, do të jetë tërësisht dhe menjëherë i 

aplikueshëm duke nisur që nga data 17 Gusht e vitit 2015.  

Në kapitujt në vazhdim do të shtjellohet e gjithë struktura e këtij rregullimi të ri 

dhe veçanërisht do të shtjellohen të gjitha ato dispozita që kanë të bëjnë me ndarjen e 

përgjegjësisë së juridiksionit dhe kompetencës midis vendeve anëtare po aq sa edhe 

çështjet më specifike që ky rregullim tenton të njëtrajtësojë siç janë njohja dhe 

zbatimi i vendimeve të huaja, efekti i vendime të huaja, njohja e akteve gjyqësore dhe 

akteve publike në rastin kur këto akte kërkojnë të qarkullohen brenda vendeve anëtare 

të Bashkimit Evropian.  Rregullorja ka përfshirë një risi shume të rëndësishme përsa i 

përket fushës që ajo tenton të rregullojë dhe përkatësisht për të njëtrajtësuar dhe për ti 

dhënë sa më shume efikasitet zbatimit të të drejtave dhe detyrimeve që lindin si 

pasojë e së drejtës trashëgimore në një vend të caktuar të Bashkimit Evropian, kjo 

rregullore në mënyrë që ti njohë të gjitha ato të drejta reciprokisht në secilin vend 

anëtar të Bashkimit Evropian, ka krijuar një “Certifikatë Trashëgimie Evropiane” për 

të cilën parashikon të gjithë elementët e detyrueshëm që i japin asaj vlefshmërinë ad 

substanciam dhe ad probationen72. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh Nenin 75 të 

Rregullores Nr. 650/2102, përkatësisht pikat 1 dhe 2, mund të thuhet se nga data e 

sipërpërmendur kjo rregullore nuk do të ndikojë në normat e së drejtës ndërkombëtare 

të përbashkëta që ekzistojnë në sistemet ligjore të vendeve anëtare si ashtu edhe në 

konventat në të cilat janë palë vetëm dy ose më shumë shtete anëtare. 

Ky instrument i ri në të drejtën ndërkombëtare private evropiane përbën 

padyshim një nga realizimet apo veprat më ambicioze që është ndërmarrë ndonjëherë 

nga Bashkimi Evropian në kuadrin e bashkëpunimit gjyqësor për çështjes e së drejtës 

civile. Pothuajse të gjitha instrumentet e tjerë rregullues të ndërmarrë më parë apo 

edhe ato që ia kanë dalë të jenë në fuqi (përfshi këtu Rregulloren “Bruksel 1” dhe më 

sot “Bruksel 1 bis”73), nuk kanë arritur të mbulojnë plotësisht rregullimin e institutit 

të trashëgimisë duke lejuar kështu një boshllëk të konsiderueshëm në fushën e 

çështjeve trashëgimore, i cili nga ana tjetër thuajse zhduket plotësisht me ardhjen e 

Rregullores 650/2012, arsyeja e ardhjes në fuqi e së cilës,  mund të shihet në dy 

këndvështrime kryesore.  

                                                        
71  Rregullorja e sipërpërmendur nuk aplikohet në shtetin e Danimarkës i cili mbetet jashtë këtij 

rregullimi në bazë të Protokollit Nr.22, lidhur me Traktatin e Bashkimit Evropian dhe Traktatin e 

funksionimit të Bashkimit Evropian, mbi pozicionin e vetë Danimarkës në lidhje me ndërtimin e 

“Hapësirës së Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë”. Ndryshe paraqitet çështja për Mbretërinë e Bashkuar 

dhe për Irlandën, pasi me anë të protokollit Nr.21 ato kanë mundësi të ratifikojnë apo miratojnë hap pas 

hapi çdo normativë që buron nga legjitimiteti i Bashkimit Evropian dhe do të kenë të drejtë të vendosin 

për pjesëmarrjen e tyre edhe pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, pra Rregullores 650/2012. Deri 

më tani, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë vendosur të qëndrojnë jashtë rregullimit që sjell 

Rregullorja e re Evropiane (e cila nga ana e saj do të plotësohet edhe me aktet pasuese të Komisionit 

Evropian) mbi rregullimin e njëtrajtshëm të institutit të trashëgimisë në të gjithë dhe për të gjithë 

vëndet anëtare të Bashkimit Evropian. 
72 Për vlefshmërinë dhe provueshmërinë 
73  Në fakt, masat e adoptuara në sektorin e bashkëpunimit gjyqësor në këtë temë të së drejtës civile që 

veprojnë edhe në aspektin e institutit të trashëgimisë janë tepër të pakta. (Ndërmjet këtyre, edhe  

Rregullorja Nr.1206 / 2001 dhe rregullorja Nr.1393 / 2007 në njoftimin e akteve gjyqësore dhe jo 

gjyqësore) 
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Nga njëra anë, Rregullorja 650/2012 përfaqëson, jo vetëm në komunitetin evropian 

por edhe me gjerë, tentativën e parë për të “të arritur” realizimin e një unifikimi 

tërësor të normave të së drejtës ndërkombëtare të lidhura me institutin e trashëgimisë. 

Rregullimi dhe zgjidhjet që parashikohen në Rregulloren Nr. 650/2012 duket se 

pasqyrojnë më së miri përpjekjen për të kaluar të gjitha pengesat apo vështirësitë 

teknike që hasen në të drejtën trashëgimore me elementë të huaj. Përpjekje të tilla 

duhet thënë se kanë filluar që me Konventën e Hagës së vitit 1989 e cila edhe pse nuk 

hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar, ka qenë burimi kryesor dhe  referues 

mbi të cilën janë bazuar hartuesit e Rregullores së re Nr. 650/2012 të Bashkimit 

Evropian. Në të njëjtën kohë, rregullimet dhe zgjidhet e parashikuara në këtë 

rregullore shprehin qartë dëshirën për të reformuar zgjidhjet e mëparshme, duke i 

përshtatur, ndryshuar dhe duke i kombinuar me prurje të reja dhe origjinale  dhe 

gjithmonë në përputhje me vlerat “kushtetuese” të së drejtës së Bashkimit Evropian.  

Nga ana tjetër, rregullorja e re e së drejtës ndërkombëtare private përben arritjen 

më të avancuar dhe të mirështjelluar të të gjithë procesit të krijimit të së drejtës 

ndërkombëtare private rajonale në Evropë. Kështu, mund të thuhet se Rregullorja Nr. 

650/2012 kërkon që të lexohet në këndvështrimin kompleks të rregullave, 

këndvështrim në të cilin bie edhe vetë ajo. Nga njëra anë mund të thuhet se 

rregullimet e parashikuara në tekstin e ri të kësaj rregulloreje pasqyrojnë një fushë më 

të gjerë e cila përbën të gjithë kornizën e kësaj rregulloreje kurse nga ana tjetër kjo 

rregullore përforcon dhe zhvillon në tërësinë e saj “gjuhën” e së drejtës 

ndërkombëtare private duke e pasuruar atë me elementë të ndryshëm që lidhen dhe 

ndryshojnë midis tyre sipas kritereve të lidhjes74 apo referimeve që përmbahen në 

këtë rregullore. Në kapitujt që vijojnë në këtë punim do të shtjellohen pothuajse të 

gjitha çështjet, risitë dhe rregullimet që parashikon kjo rregullore në kuadër të 

bashkëpunimit gjyqësor në të drejtën civile.  

 

3.3 Pengesat që burojnë nga unifikimi i normave të së drejtës trashëgimore dhe 

arsyeja e nismës evropiane për një rregullim të ri. 

 

Prania e sistemeve të ndryshme të së drejtës ndërkombëtare private kombëtare, brenda 

dhe jashtë kufijve të Bashkimit Evropian, nxjerr në pah ndryshimet e thella që  

karakterizojnë disiplinën e trashëgimisë me karakter ndërkombëtar, sipas secilit 

shtet75. Duke u ndalur tek normat e konfliktit të ligjeve, një ndarje tradicionale është 

ndarja ndërmjet sistemeve “unioniste”, që kanë tendencën për të njehsuar parimisht 

trashëgiminë në një të drejtë të vetme, pavarësisht nga natyra dhe pozicioni gjeografik 

i të mirave materiale dhe sistemet “dualiste”, në fushën e të cilëve trashëgimia 

rezulton e copëtuar në dy apo më shumë segmente, zakonisht mbi bazën e një dallimi 

që kundërvë të mirat të paluajtshme (trashëgimia e të cilave i nënshtrohet rregullit 

“Lex Rei Sitae”76  përballë të mirave materiale të luajtshme.  

                                                        
74 Roli i tyre konsiston në percaktimin e rendit juridik konkret të shtetit të huaj, normat juridike të së 

cilit do të zbatohen për rregullimin e marrëdhenies juridiko-private me elementë të huaj, të percaktojnë 

nëse shtetasi i huaj do të mundet të gëzojë të drejta konkrete civile në shtetin e huaj dhe 

kompetentencën e  gjykatës që do të gjykojë mbi marrëdhënien jurdike.  
75 Për një analizë krahasuese, përveç Li-së, “Some Recent Developments in the Conflict of Laws of 

Succession, në Recueil de cours”, 1990, vol 224, Faqe 9 lexo edhe Boulanger, “Droit international des 

Successions”, Paris, 2004 dhe  Bonomi “Successions internationals: conflicts de lois et de jurisdictions, 

in Recueil des Cours”, 2010, Faqe 91 
76  Nga latinishtja: leks rei site dhe do të thotë ligji i Shtetit ku ndodhen të mirat materiale të 

paluajtshme 
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Në sistemet e njëjta unioniste, kriteret e lidhjes që shërbejnë për të identifikuar ligjin 

rregullator të së drejtës së trashëgimisë janë të ndryshëm dhe madje në sisteme të 

ndryshme, i ndryshëm është edhe roli që autonomia private mund të luajë në zgjidhjen 

e konfliktit të ligjeve dhe të juridiksionit përkatës që do jetë ai që do të rregullojë më 

pas marrëdhënien trashëgimore. Në këtë këndvështrim mund të thuhet lehtësisht se 

bashkëpunimi midis shteteve për të drejtën trashëgimore në të drejtën ndërkombëtare 

private mund të rezultojë jo gjithmonë i lehtë për shkak edhe të ndryshimeve të 

shumta që ekzistojnë në sistemet ligjore të shteteve të ndryshme. Një ndër rastet e  

numrit të madh të përpjekjeve që janë ndërmarrë për të krijuar njehsimin apo 

unifikimin e së drejtës trashëgimore por edhe më gjerë në të drejtën ndërkombëtare 

private, përbën Konventa e Hagës e vitit 1989 e cila siç është thënë edhe më sipër, 

nuk hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar përsa kohë që nuk përmbushte 

nevojat e rregullimit që kërkoheshin dhe nuk kënaqte gjithashtu kërkesat që buronin 

nga depozitimi i tre dokumenteve ratifikues77.  

Ndryshe nga Konventa e Hagës së vitit 1989 e cila nuk ia doli asnjëherë të hyjë 

në fuqi në planin ndërkombëtar, Konventa e Hagës së vitit 1961 edhe pse pjesërisht 

rregullon vetëm një pjesë të institutit të trashëgimisë, përkatësisht atë që merret me 

dispozitat mbi ligjin e aplikueshëm lidhur me formën e akteve testamentare, sot është 

në fuqi dhe e ratifikuar në më shumë se 40 shtete78.  

Konventa e Uashingtonit e vitit 1973 mbi “Formën e testamentin ndërkombëtar”, 

përbën një instrument tjetër, i cili ka kontribuar në njehsimin e së drejtës trashëgimore 

në nivel ndërkombëtar dhe që ka arritur së paku të realizojë një lloj unifikimi për sa i 

përket  akteve testamentare dhe marrëveshjeve trashëgimore (të quajtura pakte 

trashëgimore në këtë punim) shpeshherë duke rezultuar edhe në një unifikim të 

pjesshëm të normave materiale 79 . Gjithashtu nuk duhet harruar edhe rëndësia e 

Konventës së Bazelit e vitit 1972, e cila në kuadër të forcimit të bashkëpunimit 

ndërshtetëror dhe bashkëpunimit “lato sensu” administrativ solli në jetë një sistem të 

ri rregullash për regjistrimin e akteve trashëgimlënëse. Nëse do të flasim lidhur me 

pengesat që mund të hasen gjatë rrugës së harmonizimit apo unifikimit të së drejtës 

trashëgimore në nivel ndërkombëtar, mundet padyshim të numërohen disa dhe kjo për 

shkak të divergjencave apo ndryshimeve që ekzistojnë ndërmjet sistemeve juridike, 

sociale dhe politike të shteteve të caktuara, por ato që mund të numërohen lehtësisht 

dhe që përbëjnë pengesat kryesore mund të grupohen në tre.  

 

Së pari, një pengesë kryesore buron nga larmia e interesave themelorë dhe nga 

ndjeshmëria që shtete të caktuara i atribuojnë institutit të trashëgimisë duke marrë 

parasysh edhe qëndrimin që çdo shtet mund të mbartë lidhur me rregullimin e së 

drejtës trashëgimore nën parametrat individualistë dhe përqasjes ndaj institutit të 

                                                        
77 Konventa, e hartuar brenda Konferencës së Hagës të së Drejtës Ndërkombëtare Private, u firmos nga 

Argjentina, Luksemburgu, Zvicra dhe Holanda e Belgjika dhe u ratifikua vetëm nga këto të fundit. Në 

kuadër të Konferencës është negociouar edhe Konventa e vitit 1973 “Mbi administrimin ndërkombëtar 

të trashigimisë”, në fuqi vetëm midis marrëdheniëve të Çekisë, Sllovakisë, Portugalisë. Mbi këtë, lexo: 

Gliazza në “Convenzione sull’amministrazione internazionale delle Successioni”, në Nuove leggi, 

1981, Faqe 580. 
78 Scheucher, Das Hagger Testamentsabkommen, Faqe 216, 1964. Shumë shtete që janë pjesë tashmë e  

Rregullores 650/2012 (ose janë në proçesin për të qenë pjesë në sajë të pranimit të pashmangshëm në 

Bashkimin Evropian: siç është Kroacia për shembull), janë pjesë edhe të Konventës së vitit 1961 si: 

Gjermania, Austria, Belgjika, Kroacia, Estonia, Finlanda, Franca, Greqia, Luksemburgu, Holanda dhe 

Belgjika, Polonia, Sllovenia, Spanja dhe Suedia.  
79 Konventa u realizua në kuadër të UNIDROIT dhe sot është në fuqi në 12 shtete.  
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trashëgimisë “personalitetin juridik” të de cujus-it edhe përtej vdekjes dhe vlerave të 

tij sociale (pra qëndrueshmëria e fenomenit të vazhdimësisë si mjeti kryesor për 

ruajtjen e pasurisë familjare dhe kalimit të të mirave materiale ose jo, që trashëgohen 

tek anëtaret e tjerë të familjes sipas vullnetit dhe dëshirës së fundit të testatorit).  

Një tjetër pengesë i përket natyrës teknike që ka të bëjë më së shumti me 

nevojën e një bashkërendimi efikas ndërmjet së drejtës së trashëgimisë dhe rregullave 

që aplikohen në fushat e tjera të së drejtës pasi e drejta trashëgimore shtrin në mënyrë 

të pashmangshme zbatimin e saj edhe në fusha të tjera të së drejtës madje shpeshherë 

kryqëzohet më to si për shembull rastet e prekjes apo përfshirjes së të drejtës 

trashëgimore në fushën e së drejtës së detyrimeve (kontraktore) apo në fushën e të 

drejtave reale që kanë të bëjnë me prona dhe pasuri, apo edhe me fushën e së drejtës 

familjare si për shembull marrëdhëniet e regjimit pasuror familjar etj.  

Së fundi mund të thuhet se një pengesë e tretë që ndikon në kufizimin e 

harmonizimit të njëtrajtshëm së institutit të trashëgimisë në nivel ndërkombëtar është 

e lidhur me bazën kulturore dhe identitetin rregullave materiale dhe atyre të së drejtës 

ndërkombëtare private në lidhje me trashëgiminë. Rregulla këto, që duke qenë se janë 

ngushtësisht të karakterizuara nga një gradë e lartë stabiliteti historik dhe duke qenë 

se pasqyrojnë vlera të rrënjosura në nivel kombëtar nga i cili zënë fill dhe që u 

përshtaten më pas modeleve të organizimeve shoqërore mbizotëruese, krijojnë 

tendencën për të mos i bëre lehtësisht te pranueshme zgjidhjet juridike nga njëri shtet 

në shtetin tjetër 80.  

Dëshira apo synimi për të rindërtuar dhe eliminuar të gjitha ndryshimet apo 

divergjencat e sipërpërmendura që do të burojnë nëpërmjet krijimit të instrumenteve 

të përbashkët për bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile, është hasur që në 

dokumentet e para që kanë tentuar të përkufizojnë linjat politike të “komunitarizimit/ 

acqui communitaire”, pra që në dokumentet  e para që kanë pasur si synim bashkimin 

apo unifikimin e së drejtës ndërkombëtare private81.                                                                                                            

Kështu, duke u gjendur përballë ndryshimeve materiale dhe procedurale që 

ekzistojnë mes regjimeve të ndryshme juridike të shteteve anëtare 82 , Bashkimi 

Evropian duke dëshiruar rritjen e efikasitetit të tregut të brendshëm evropian, 

lehtësimin e qarkullimit të lirë të personave nga njëri shtet në tjetrin dhe padyshim për 

të arritur zgjidhen më të mirë e në mënyrë të njëtrajtshme të problemeve që hasen në 

të drejtën trashëgimore me elementë huaj, ka vlerësuar rëndësinë e institutit të 

trashëgimisë dhe ka arritur në hartimin më ambicioz deri më sot, atë të krijimit të një 

                                                        
80Zoppini: “Le Successione in diritto comparato, në “Trattatto di diritto civile” Torino, 2002, Fq.2, 

sipas së cilit: “Shumë pak fusha të të drejtës private parashikojnë në rregullimet e ndryshme një 

njëjtrajtshmëri rregullash të dallueshme ndërmjët tyre; rregulla që do të ishin vështirë të 

interpretoheshin apo shpjegoheshin vetëm nëse nuk do të rindërtohej zhvillimi historik, duke pasur 

parasysh kriteret juridike, ekonomike, demografike dhe struktura sociale”. Shih edhe: Kroppenberg: 

Nationale Rechtskulturen und die Schaffung eines Europäischen Erbrechts, in Europäisierung des 

Rechts (autor Roth), Tübingen, 2010, Fq.107. Një referim edhe më specifik për këtë, ka në këtë 

këndvështrim analiza mbi terrenin e antropologjisë juridike dhe te sociologjisë të propozuar nga 

Folbets e Zijderveld në “Imperative Inbertinace Law in a Late-Modern Society” (autor Castelein, 

Foque e Verbeke), 2009, respektivisht Faqe 39 dhe Faqe 85. 
81 Mund ti referohemi te ashtuquajturit “Plan i aksionit në Vienë”. Për më shume lexo në Fletoren 

Zyrtare të BE-së, C19 e 23 janarit 1999, Faqe 10, dhe programit Tampere, C 12 e 15 janarit 2001, Faqe 

3. 
82 De Waal, Comparative Succession Law, në The Oxford Handbook of Comparative Law (autorë 

Reimann dhe Zimmermann), Oxford, 2006, Faqe 1071, ose – në kontekstin evropian – Erbrecht in 

Europa dhe Angelbachtal, 2007; European Succession Laws (autor Hayton dhe Bristol), 2002. 



 49 

normative ndërkombëtare private rajonale të së drejtës trashëgimore, Rregulloren Nr. 

650/2012.  

 

3.4 Unifikimi i trashëgimisë dhe ndryshimet tradicionale të “Forum e Ius”. 

Garancia e vazhdimësisë në hapësirën dhe situatat juridike që lidhen me 

institutin e trashëgimisë. 

 

E vendosur në brendësinë e projektit që vepron për t’i dhënë jetë në Evropë një 

“hapësire lirie, sigurie dhe drejtësie”, normativa e përfshirë në Rregulloren Nr. 

650/2012 i bindet disa përcaktimeve që reflektojnë objektivat e kësaj hapësire dhe 

disa nga karakteristikat kryesore të infrastrukturës së saj normative. Në këtë 

këndvështrim, ndërmjet këtyre mundësive meritojnë të vihen në evidencë këto 

përcaktime të cilat kanë të bëjnë, respektivisht me: së pari me zgjidhjen kryesore në 

favor të unifikimit të trashëgimisë; së dyti me kërkimin e zgjidhjeve që kanë 

konvergjenca në terren, në mënyrë reciproke, të konflikteve ligjore dhe të 

kompetencës juridike dhe së treti tendenca e një strategjie të integruar, e gatshme të 

garantojë vazhdimësinë e situatave juridike, të lidhura me trashëgiminë.  

Grada e madhe e besimit që Shtetet anëtare në mënyrë reciproke akordojnë mes 

tyre dhe së bashku me kapacitetin e duhur institucional për të krijuar regjime të së 

drejtës ndërkombëtare private “të integruar” (pra me rregullore për juridiksionin, për 

konfliktet ligjore dhe për njohjen e akteve dhe të masave të huaja, që koordinohen 

ndërmjet tyre) 83  kanë lejuar hartuesit e kësaj rregullore t’i përmbahen regjimit 

“unionist”84. Pikërisht përpunimi i rregullave uniforme dhe të integruara lejon në fakt 

kapërcimin ose të paktën zvogëlimin e të metave që normalisht i bashkëngjiten një 

zgjedhjeje të këtij lloji. Pretendimi për të paraqitur trashëgiminë si një fushë trajtimi 

më vete, pavarësisht shpërndarjes së aseteve trashëgimore në shumë Shtete, 

parashikon kërkesën për një bashkëpunim dhe koordinim efikas nëpërmjet unifikimit 

të rregullimeve të caktuara nga ligjet e ndryshme kombëtare që disiplinojnë fatin e të 

mirave materiale të “de cuius”-it dhe institutin e trashëgimisë në të gjithë tërësinë e 

tij. Një trajtim unitar mund të quhet efektiv vetëm në atë masë, në të cilën pikëpamja    

juridike, vazhdimësia e së cilës mbetet e përqasur në mënyrë të njëtrajtshme dhe e aftë 

të   imponohet në të gjitha ligjet dhe normat në të cilat çështja e trashëgimisë mund të 

dalë në pah ose në një numër të madh të këtyre ligjeve85 (në shprehitë kryesore dhe 

abstrakte, pra  në normat e saj, si në ato të veçantat ashtu edhe në ato konkretet, pra në 

vendimet e autoriteteve). Duke përqendruar pranë autoriteteve të një shteti të vetëm 

anëtar zbatimin e funksioneve juridike dhe administrative të  lidhura me trashëgiminë 

dhe duke vendosur  ligjin e trashëgimisë në horizontin e një ligji të vetëm, mund të 

thuhet se rregullorja i jep çështjes së trashëgimisë një projeksion unitar mbi baza 

rajonale. Instituti i trashëgimisë, ndonëse rezulton “i rregulluar” nga autoritetet 

                                                        
83 Si përshembull karakteri i integruar që paraqitet në disiplinën që rregullon Rregullorja Nr.4/2009 

mbi “Detyrimet ushqimore ndaj pjestarëve të familjes”. Nevoja për t’i dhënë jetë lidhur me 

trashëgiminë një regjimi të integruar ishte propozuar që nga A. Davi në “Reflektime mbi të  drejtën e 

ardhshme ndërkombëtare private evropiane për trashëgimitë”, në Revistën ndërkombëtare të se drejtës 

procedurale evropiane” 2005, Faqe  340. 
84 La Garde, “Presentation de la proposition de reglement, Fq. 8. Rregullimi i një dispiline në bazë të 

rregullave dhe parashikimeve njëhsuese dhe të njëtrajtshme lidhur me një fushë të caktuar të së drejtës. 
85 Njëri nga kufizimet kryesore të regjimeve unioniste identifikohet me “realizmin” e vakët, pra që 

rrezikon që vlerësimet e shprehura nga një ligj i ndryshëm nga ai i vendit në të cilin të mirat e 

paluajtshme të dalin pa asnjë vlefshmëri apo efikasitet. 
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kombëtare (të ndryshme nga Shteti në shtet,  në varësi të “modus operandi”-“mënyrës 

së veprimit”) dhe ndonëse i nënshtruar ndaj rregullave materiale që mund të jenë të 

ndryshme nga vendi në vend, përbën objektin e një vlerësimi unik në funksion të 

logjikës së një hapësire përtej territorit kombëtar (“hapësira e lirisë, sigurisë dhe 

drejtësisë”) e cila kërkohet pa asnjë kufi të brendshëm.  

Zgjedhja e unionistëve, në mënyrë përfundimtare, reflekton në të njëjtën kohë 

edhe konsideratat e ligjeve teknike dhe politike dhe kjo ndihmon për të rregulluar në 

mënyrë “produktive” shumëllojshmërinë e vlerësimeve juridike, të ndjeshme për t’u 

projektuar tek instituti i trashëgimisë, duke thjeshtësuar kështu identifikimin e 

regjimit material dhe për ti dhënë fenomenit të trashëgimisë një lloj “frymëmarrje” në 

mënyrë që t’i  përshtatet tregut ku ngulmon të veprojë.  

Duke parashikuar një kornizë normative të integruar, e cila duhet të mirëpresë 

së bashku të gjitha çështjet që i interesojnë trashëgimisë, hartuesit e rregullores kanë 

patur kohë për të ndjekur edhe objektivin e konvergjencave tendencioze të “forum e 

ius”, objektivin pra, për të përqendruar të gjithë fuqinë në mënyrë të tillë për të  

arritur në përshtatjen dhe përafrimin e të gjithave masave në çështjen e së drejtës së 

trashëgimisë, me autoritetet e vendit, ligji i të cilit është thërritur nga rregullorja 

uniforme për të disiplinuar trashëgiminë në planin material86. Paralelizmi i realizuar 

konfirmon njëherazi edhe situatën  unioniste, duke prezantuar një element efikas në 

regjimin e së drejtës ndërkombëtare private të Bashkimit Evropian dhe i lejon 

autoriteteve të shteteve anëtare të ushtrojnë funksionet me të cilat janë ngarkuar për të 

aplikuar, jo aq për shkak të rregullit, normën me të cilën kanë më shumë familjaritet: 

pikërisht atë të “Lex Fori”87. Bashkërendimi i parashikuar nga rregullorja ndërmjet 

zgjidhjes së konflikteve të ligjeve dhe përcaktimit të kompetencës juridike, prodhon 

një avantazh të mëtejshëm, i cili ka vlerë (më shumë në planin e produktivitetit 

teknik, sesa në planin e së të drejtës) në fushën e trashëgimisë, e cila duke qenë se në 

vetveten e saj mbart një sërë rregullash dhe vlerash thelbësore, ka aftësi të shprehi 

lehtësisht tiparet identifikuese të një rregulloreje. Do të jetë pikërisht bashkërendimi 

në rastin e “Forum e Ius” që do të përjashtojë lindjen e problematikave apo 

tensioneve midis rregullave vendase dhe të huaja, në mënyrë që mos paraqiten si 

pretendues për përdorimin e një “tjetër” ligji të së drejtës ndërkombëtare private. 

“Marrja e vendimit”, e garantuar nga Gjykata, rrezikon që të mos gjejë zbatim 

në momentin që do të përcillet për ekzekutim në një vend të ndryshëm nga ai i 

origjinës. Diçka e tillë nuk ndodh, vetëm nëse në sistemin e rregullores rreziku i 

“mospërputhjes” është në kundërshtim me një regjim që garanton dhe lehtëson 

qarkullimin e akteve administrative. Një regjim ky, në forcën e të cilit efikasiteti i 

vendimeve, i transaksioneve gjyqësore dhe i akteve publike që burojnë nga një Shtet 

anëtar do të munden që të mohohen në një tjetër Shtet anëtar, pra të mos gjejnë 

zbatueshmëri (por kjo, vetëm në prani të disa rasteve ekstreme dhe te parashikuara 

shprehimisht, të cilat të çojnë në një plagë të pashërueshme për vlerat e vetë Shtetit, 

në kufijtë e të cilit operon vetë rendi publik)88 apo edhe komprometimi i objektivave 

të “integrimit”, themelore këto për ndërtimin e të njëjtës hapësirë gjyqësore 

                                                        
86 Mund të kërkojë në këtë rast rivlerësim kriteri i lidhjes (vendqëndrimi i zakonshëm i të ndjerit, de 

cuius-it). 
87 Lex fori” është ligji i gjykatës i cili i jep zgjidhje marrëdhënieve juridike civile me elementë të huaj. 

(ligji material, ligji i gjykatës) 
88 Article 40 of Regulation 650/2012“Grounds of non-recognition”; A decision shall not be recognised:  

a)if such recognition is manifestly contrary to public policy (ordre public) in the Member State in     

which recognition is sought; 
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ndërkombëtare, duke nisur që nga objektiviteti i sigurisë i cili mund të cenohet 

lehtësisht nga bashkekzistenca e vendimeve jo të përputhshme ndërmjet tyre, të dhëna 

nga Shtete të ndryshme89. Nevoja për vazhdimësinë e situatave ligjore (në hapësirën 

ku normat ekzistuese kanë për qëllim të operojnë)  zë  një vend kryesor në atë që 

Bashkimi Evropian tenton të arrijë, një bashkëpunim të mirëfilltë gjyqësor në çështjet 

civile duke u bazuar në përafrimin dhe unifikimin e rregullave, që në kontekstin e 

këtij punimi, i atribuohen institutit të trashëgimisë (sipas Nenit. 81, pika 1 e Traktatit 

të Funksionimit të Bashkimit Evropian)90. Për të kënaqur të tilla nevoja, autorët e 

Rregullores Nr.650/2012 kanë sjellë në jetë një instrument të caktuar, ku përveç 

pjesëve kryesore siç janë normat që lidhen me njohjen e vendimeve të huaja, regjimi 

special mbi “pranimin”  e zbatueshmërisë së akteve publike që burojnë nga një Shtet 

anëtar, Nenet 59) dhe 60) dhe normativat që kanë lidhje me efikasitetin ekzekutiv të 

transaksioneve gjyqësore të mbyllura në një Shtet anëtar) është edhe “certifikata 

evropiane e trashëgimisë” (për të cilën do të flitet më hollësisht në krerët që vijojnë). 

Pikërisht kjo certifikatë (përdorimi i së cilës nuk është i detyrueshëm)91, është mjeti 

që i vihet në dispozicion pasardhësve dhe legatarve, që kanë të drejta mbi 

trashëgiminë (përveç ekzekutuesve të testamentit, apo administratorëve të 

trashëgimisë) dhe do të jetë pikërisht ky mjet i cili u vlen atyre në rastin kur do të 

ndodhen përpara nevojës së provueshmërisë së “të pasurit një tagër të tillë apo të 

ushtrojnë të drejtat e tyre si trashëgimtarë dhe përfitues apo ekzekutues të testamentit, 

si edhe administratorë të trashëgimisë”. Ky mjet (certifikata) i shërben pra atyre që 

kanë interes të dëshmojnë, në mënyrë të thjeshtë dhe të njëtrajtshme, në harmoni me 

normat ndërkombëtare, ekzistencën e titujve përkatës jashtë Shtetit anëtar në të cilin 

këto tituj janë krijuar (i kanë fituar). Certifikata evropiane e trashëgimisë lehtëson në 

hapësirën gjyqësore evropiane atë “provë” që vërteton lidhjen e situatave juridike me 

institutin e trashëgimisë 92  dhe nga ana tjetër, po kjo certifikatë rrit masën e 

produktivitetit të zgjedhjeve të përmendura më parë. Falë kësaj certifikate, 

trashëgimia (që rregullorja e përfshin nën një ligj të vetëm) përfiton  një “përfaqësim” 

unitar, qëllimi i së cilit është që të garantojë (në mënyrë homogjene dhe përpara të 

gjitha palëve të interesuara përkatëse; nga administrimi financiar, tek institucionet e 

Sigurimeve Shoqërore, nga autoritetet e administratës vendore, tek ato gjyqësore) 

ushtrimin praktik të të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga marrëdhënia 

trashëgimore. Pavarësisht dështimeve të vazhdueshme në fushën e se drejtës 

ndërkombëtare private, në të ardhmen është e mundshme, që të miratohen rregulla 

                                                        
89 Article 40 of Regulation 650/2012“Grounds of non-recognition”; A decision shall not be recognised:  

c) if it is irreconcilable with a decision given in procëdings betwën the same parties in the Member 

State in which recognition is sought; 

d)if it is irreconcilable with an earlier decision given in another Member State or in a third State in 

procëdings involving the same cause of action and betwën the same parties, provided that the earlier 

decision fulfils the conditions necessary for its recognition in the Member State in which recognition is 

sought.  
90 TFEU- Treaty of the Functioning of the Europan Union/ Chapter 3 “Judicial Cooperation In Civil 

Matters”: Article 81 ( ish Neni 65 TEC): 1. The Union shall develop judicial cooperation in civil 

matters having cross-border implications, based on the principle of mutual recognition of judgments 

and of decisions in extrajudicial cases. Such cooperation may include the adoption of measures for the 

approximation of the laws and regulations of the Member States.  
91 Neni 62, pika 2 e Traktatit te Funksionimit të Bashkimit Evropian: “The use of the Certificate shall 

not be mandatory”  
92 Flitet për rregulloren e së ardhmes e cila promovon qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe bizneseve, 

duke pranuar dokumentat publikë të Bashkimit Evropian, propozimi për të cilën është prezantuar nga 

Komisioni i 24 Prillit 2013. 
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uniforme për regjistrimin e akteve të vullnetit të fundit të testatorit (testamentit) dhe të 

krijohen të gjitha kushtet teknike për ndërlidhjen e regjistrave të akteve testamentare 

që janë të vendosura në nivele shtetërore93. 

 

3.5 Rëndësia dhe vlera e integrimit evropian në kuadrin e rregullores 

 

Nga ajo që kemi parë deri më tani kuptojmë sesi unifikimi i normave të së drejtës 

ndërkombëtare private (në çështjen e trashëgimisë në Evropë) përbën një mjet që i 

vihet në shërbim projektit më të madh të integrimit ekonomik dhe social të Bashkimit 

Evropian. Nuk habit fakti që edhe vlerat të cilat tentojnë të drejtojnë procesin e 

integrimit, duke stabilizuar drejtimin që ky i fundit duhet të ndjekë në mënyrë 

“kushtetuese” (mbi bazën e the rule of law), gjejnë shtysë në zgjedhjen e ligjit teknik 

të vendosur nga hartuesit e Rregullores Nr.650/2012. Janë të paktën tre vlera që i 

bashkëngjiten procesit të integrimit evropian tek të cilat është e mundur të gjenden 

gjurmët e disiplinës së re: a) favorizimi për integrimin e individit “lëvizës” në 

ambientin social në të cilin ai vendos të stabilizohet: b) besimi në kapacitetin e 

vetërregullimit të personit, si garanci e efektshmërisë së tregut; c) mbrojtja e të 

drejtave themelore të personit.  

A) Për të shmangur rrezikun që qytetarët  të mund të jenë pre e diskriminimit 

bazuar në kombësinë e tyre, e ndaluar kjo nga Neni 18, pika 1 e Traktatit Funksionues 

të Bashkimit Evropian dhe për të bërë që ata, të cilët përfitojnë nga liria e qarkullimit 

të munden në mënyrë efikase të integrohen në strukturat shoqërore të Shtetit anëtar në 

të cilin vendosin të stabilizohen, Rregullorja Nr.650/2012 i atribuon një lehtësim të 

rëndësishëm kriterit të vendqëndrimit të zakonshëm të “de cuius”, duke i njohur 

shtetësisë së këtij të fundit një rol dytësor dhe thjesht të mundshëm (që do të burojë 

nga optio legis). Në marrëdhëniet juridike të trashëgimisë që përmbajnë në to 

elementë të huaj (ndërkombëtarë), trashëgimia është e udhëhequr në parim nga ligji i 

vendit në të cilin “de cuius” (i ndjeri) ka stabilizuar rezidencën e tij të fundit94, përveç 

mundësisë  për të interesuarin që të bëjë një zgjidhje tjetër në kuadrin e dispozitave të 

tij për shkakun e vdekjes, që shkon në favor të “Lex patriae”95 (Nenet 21 dhe 22 të 

Rregullores 650/2012). Nënshtrimi i trashëgimisë nën ligjet e një Shteti, mund të 

varet (duke u bazuar tek rregulli i përgjithshëm) edhe nga rrethanat mbi bazën e të 

cilave personi në fjalë ka vendosur me vullnetin e tij “vendin e qëndrimit”96 në atë 

Shtet, çka nënkupton qendrën kryesore të interesave të tij, qofshin këto personale,  

apo të një natyre tjetër. Në fakt, në këtë mënyrë, ata që ndajnë të njëjtën 

“eksperiencë” nëse e quajmë kështu përsa i përket të njëjtës ndarje territoriale dhe 

sociale (sepse atje punojnë, atje jetojnë dhe atje rriten fëmijët e tyre), do të përbëjnë 

subjekte të një regjimi të njëjtë trashëgimor (duke marrë për bazë faktin që në të 

njëjtin kontekst territorial dhe social gjenden rrënjët e secilit, apo që ai është pikërisht 

vendi në të cilin historikisht bën pjesë secili, qoftë nga gjuha, apo traditat). 

Përdorimi i kriterit lidhës të vendqëndrimit të zakonshëm është i përbashkët me masat 

normative të përpunuara, apo që janë duke u përpunuar nga ana e Bashkimit Evropian  

                                                        
93  Duke pasur parasysh këtu për shembull perspektivat të nxjerra në pah nga projekti “IRTE” 

(“Interconnecter des registres testamentaires eruopëns”) 
94 Kindler, From Nationality to Habitual Residence: Some brief Remarks on the Future EU Regulation 

on  International Successions of Wills, in Convergence and Divergence in Private International Law, 

Fq.112 
95 Lex Nationalis-ligji i shtetësisë. 
96 Në këtë kontekst, nënkupton kriterin  lidhës të: “rezidencës së zakonshme apo vendqëndrimit”. 
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në fushën e së drejtës ndërkombëtare private lidhur me çështjet e së drejtës familjare. 

Përdorimi i vendqëndrimit të zakonshëm si kriter lidhës lejon që t’i jepet zgjidhje një 

shumëllojshmërie çështjesh të cilat në pamje të parë mund edhe të duken vërtetë jo të 

ngjashme mes tyre.  

 

B)Normativa, së cilës Bashkimi Evropian i ka dhënë jetë në fushën e së drejtës 

ndërkombëtare private, nënvizon një besim të patundur kundrejt autonomisë private. 

Qoftë në bazë të skemave teknike të ndryshme dhe me një intensitet që varet nga 

sektori në sektor, vullneti individual luan një rol të rëndësishëm, si në përcaktimin e 

kompetencës juridike (siç shfaqet, në veçanti nga Neni 23 i Rregullores “Bruksel I 

bis”) aq edhe në identifikimin e ligjit të aplikueshëm, në mënyrë të veçantë përsa u 

përket kontratave sipas Nenit 3 të Rregullores “Roma I” mbi detyrimet kontraktore, 

sipas Nenit 14 të Rregullores “Roma II” mbi detyrimet jashtëkontraktore, si edhe 

zgjidhjen e martesës dhe ndarjen ligjore sipas Nenit 5 të Rregullores “Roma III97”. 

Rregullorja Nr.650/2012 qëndron në brazdën e këtyre eksperiencave dhe jo vetëm 

lartëson (edhe brenda kufizimeve rreptësisht të përcaktuara) “professio iuris”-in98 e të 

interesuarit, por preokupohet mbi të gjitha, të lehtësojë në terma më të përgjithshëm, 

planifikimin e çështjeve trashëguese të “de cuius”. 99Apeli për autonomi, përveç se 

lejon një përbërje më të thjeshtë në traditat e ndryshme të së drejtës ndërkombëtare 

private të Shteteve anëtare, kontribuon edhe për realizimin e një objektivi të karakterit 

material, i cili lidhet me politikën industriale dhe me efikasitetin e dinamikave të 

tregut të brendshëm. Pra, në këtë pikë i mbetet individit për detyrë që të vendosë 

rëndësinë e kritereve që përdoren për këtë qëllim në pjesën më të madhe të sistemeve 

të së drejtës ndërkombëtare private kombëtare, pra ligjin e shtetësisë apo ligjin e 

shtetit ku ai ka vendqëndrimin e zakonshëm. Autonomia e vullnetit (professio iuris), 

duke vepruar kështu si një faktor përcaktues ndërmjet kontratës dhe trashëgimisë, bën 

të mundur një kalim të rregullt dhe të qetë nga brezi në brez, të të drejtave dhe 

detyrimeve që rrjedhin nga marrëdhënia e trashëgimisë, duke ndjekur kështu të 

njëjtën linjë me ndjeshmërinë e theksuar në “Small Business Act” i vitit 2008 për 

Evropën100 dhe me kujdesin e treguar nga institucionet përkatëse, duke e nisur që nga 

rekomandimi Nr. 94/1069/CE i Komisionit Evropian më 7 Dhjetor 1994, që i 

dedikohet posaçërisht kësaj teme101. Hartuesit e Rregullores, përveç konsideratave të 

mësipërme kanë mbajtur parasysh edhe konsiderata të veçanta lidhur me të drejtat 

themelore të individit, nga të cilat mund të burojnë problematikat të ndryshme në 

kuadrin e marrëdhënies së trashëgimisë. Gjykata Evropiane e të drejtave të Njeriut ka 

sqaruar në më shumë se një rast, sesi Neni 8 i Konventës Evropiane të të drejtave të 

njeriut dhe Neni 1 i protokollit të parë plotësues (në këtë konventë) kanë tendencën të 

ndërhyjnë në mënyrën me të cilën rregullohet dhe disiplinohet fenomeni i 

                                                        
97  Rregullorja e Këshillit Evropian , Nr 1259/2010, 20 Dhjetor 2010: “Mbi ligjin e zbatueshëm mbi 

divorcin dhe ndarjen ligjore”, teksti i së cilës gjëndet në faqen e internetit: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:en:pdf. 
98 Liria e zgjedhjes së të drejtës së aplikueshme në të drejtën e trashëgimisë nga ana e de cujus-it. 
99 Për më shumë lidhur me këtë, do të flitet ne kapitujt në vazhdim 
100 Një privilegj kryesor per biznesin e vogël. “Në kërkim të një pikpamje të re për biznesin e vogël”, 

lexo vendimin e Komisionit Evropian: COM/2008/394, 25 qershor 2008.  
101 Në Gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian, Ligji Nr. 385 i 31 Dhjetorit 1994, Faqe 14 e në vazhdim. 

Për më shumë shih dokumentet te adaptuara nga institucionet, rezoluta e Parlamentit Evropian për këtë 

temë “Është koha për ndryshim – të krijojmë një biznesbërje dhe zhvillim” (2006/2138-INI) dhe 

cështja: C.316-E e 22 Dhjetorit 2006, pika 34. 
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trashëgimisë në Shtetet anëtare  (në planin material). Dispozita e parë e cituar, që i 

referohet Nenit 7 të Kartës së të Drejtave Themelore të  Bashkimit Evropian, 

autorizon të drejtën për respektimin e jetës private dhe atë familjare. Në fjalinë e 

përdorur në vendimin Marckx Vs. Belgjika të vitit 1979, gjykatësit e Strasburgut kanë 

treguar se trashëgimia “mortis causa”, kur u intereson raporteve ndërmjet “të 

afërmve-near relatives”, rezulton “ngushtësisht e lidhur me jetën familjare- intimately 

connected with family life”. Nocioni i familjes përftohet lehtësisht në prononcimin: 

“Does not include only social, moral or cultural relations”, por përqafon edhe 

“Interests of a material kind”, për të cilën, në optikën e Konventës Evropiane, “the 

distribution of the estate… represents a feature of family life” dhe kërkon që të ketë 

konsideratën e duhur kurdoherë që bëhet fjalë për të pranuar konformitetin e sjelljes 

së organeve shtetërore (dhe rregullat që kryesojnë mënyrat e operimit të tyre) në 

krahasim me po të njëjtën konventë102 të interpretuar në këto terma. Kështu, Neni 8 

ka të ngjarë të bëhet i rëndësishëm (në rast se kombinohet me dispozita të tjera, duke 

nisur që nga Neni 14, që u ndalon Shteteve palë diskriminimin) sa herë që trashëgimia 

ka të bëjë me një grup familjar, apo me persona që kanë lidhje juridike, apo gjaku 

ndërmjet tyre. Me këtë nen, Konventa Evropiane e të Drejtave të njeriut vihet në 

kontrast, për shembull, me normat kombëtare që përjashtojnë nga trashëgimia fëmijët 

natyralë, apo i diskriminojnë në të tjera mënyra me fëmijët që lindin pas martese103. 

Neni 1 i protokollit të parë  (të cilit i korrespondon në Kartën e të drejtave themelore 

Neni 17) siguron mbrojtjen e të drejtave. Ky nen ka mundësi të merret në konsideratë 

(ose vetëm ose në kombinim me nenet simotra, si Neni 8 e më tej, Neni 14 i 

Konventës) nëse veprimi i autoriteteve shtetërore (ose sistemi juridik) ndërhyn në 

mënyrë të paligjshme në zotërimin e përfitimit ekonomik, falë të cilit personi mund të 

kërkojë një të drejtë që i buron nga trashëgimia. Edhe në këtë këndvështrim, 

Konventa Evropiane e Të Drejtave të Njeriut u kundërvihet rregullave kombëtare që 

kanë premisën për të cekur disiplinën e trashëgimisë me elementë diskriminues ose të 

papajtueshëm me Konventën. Shkalla e këtyre premisave për rregullimin e të drejtës 

ndërkombëtare private të trashëgimisë mund të haset në shumë nivele. Në një plan të 

përgjithshëm, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka theksuar se si (në kuadrin 

e trashëgimisë) të drejtat themelore që janë përmendur më sipër, rrezikojnë të shkelen 

nga Shtetet palë dhe kjo mund të ndodhë edhe kur normat e së drejtës private 

ndërkombëtare sigurojnë bashkërendimin e plotë ndërmjet sistemeve të ndryshme 

juridike. Në seancën Negrepontis-Giannisis vs Greqia të vitit 2011, Gjykata ka gjetur 

një shkelje të Nenit 8 të Konventës Evropiane të të drejtave të njeriut në vendimin e 

autoriteteve greke, për të mos njohur një urdhër të lëshuar nga një gjykatës amerikan. 

Përmes këtij urdhri, ai i jepte të drejtën fëmijës së adoptuar mundësinë për të kërkuar 

në Greqi të drejtat që do t’i takonin tek pasuria e prindit që e kishte adoptuar, pas 

vdekjes së këtij të fundit. Arsyet e rendit publik të thërritura në Greqi të cilat mohonin 

efikasitetin e dokumentit të lëshuar në SHBA dhe për të mos njohur “status-in” 

familjar të fëmijës, ishin të papajtueshme me Konventën. 

Në  mënyrë të kuptueshme, shtetet palë  (institucionet e Bashkimit Evropian) 

kur bëhet fjalë për të përfshirë në të drejtën materiale, normat e së drejtës 

ndërkombëtare private në kuadrin e trashëgimisë ruajnë një diskrecion shumë të gjerë. 

Për arsyet e treguara, gjithsesi, zgjedhjet e ndërmarra nga politika legjislative në këtë 

                                                        
102 Çështja Marckx vs Belgjikës-13 qershor 1979 në adresën http://hudoc.echr.coe.int, paragrafi 52 dhe 

shih gjithashtu vendimin e 13 korrikut 2004, Pla e Puncernau vs Andorrës, paragrafi 26, dhe 1 Velcea 

e Mazare kundër Rumanisë- 1 Dhjetor 2009 paragrafi 126. 
103 Vendim i Gjykates Evropiane te te Drejtave të Njeriut , Bourimi vs. Hollandë, paragrafi 28.   

http://hudoc.echr.coe.int/
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fushë përbëjnë një objekt kufizimi që nuk duhen lënë mënjanë. Në disiplinën e 

kompetencës juridiksionale dhe të konfliktit të ligjeve, përdorimi i kritereve që kanë 

prirje diskriminuese, duhet të konsiderohet i ndaluar edhe nga e drejta ndërkombëtare 

e të drejtave të njeriut edhe nga e drejta kombëtare dhe pikërisht nën dritën e zbatimit 

të këtij parimi, është përzgjedhur kriter kryesor ai i  vendqëndrimit të zakonshëm104. 

Në të njëjtën fushë (dhe në harmoni me vlerën e veçantë që i jepet vullnetit) 

objektivat dhe kriteret (në mënyrë të arsyeshme) duhet t’i lënë hapësirë autonomisë 

individuale105 dhe në funksion të këtyre argumenteve të mund të arrihet në aplikimin 

e kriterit “professio iuris”.  

Duke vijuar më tej (në lidhje me juridiksionin) efektshmëria e sipërpërmendur 

përkthehet si një stërmundim i hartuesve të Rregullores, për t’i siguruar individëve në 

Evropë lehtësi që të kenë akses tek drejtësia evropiane edhe në ato raste kur çështjet e 

tyre juridike nuk duket se kanë lidhje të mjaftueshme me të drejtën evropiane dhe 

pikërisht  për këtë qëllim, në këtë moment futet në funksion mekanizmi i “forum 

necessitatis”, i parashikuar nga Neni 11 i Rregullores. Në një këndvështrim tjetër, 

mundësia për të refuzuar (në funksion të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut) 

mekanizmat që tradicionalisht (në të drejtën ndërkombëtare private) funksionojnë si 

limit për përqasjen ndaj vlerave juridike të shteteve të huaja shihet tërësisht e 

pranueshme dhe paqësore. Në këtë kuadër, nëse është e vërtetë që rregullorja i siguron 

Shteteve anëtare një shkallë të lartë përqasjeje drejt skemave (të rregullimit të 

trashëgimisë) ekzistuese në shtetet e tjera është e vërtetë gjithashtu që edhe kjo 

përqasje do të gjejë zbatim deri në pikën që ato nuk cenojnë të drejtat themelore të 

individit.  Një nga këto përjashtime i takon veçanërisht edhe odre public 106 , i 

parashikuar nga nenet 59, 60 dhe 61 të rregullores, një mjet ky, që (ashtu siç njihet në 

mënyrë të pakundërshtueshme nga Gjykata)  është i aftë të shërbejë edhe si shtytës i 

vlerave të përbashkëta, si ato që në Evropë shprehen pikërisht tek të drejtat themelore 

të njeriut107. 

 

3.6 Rregullorja Nr.650/2012 dhe “gjuha” e së drejtës ndërkombëtare private e 

Bashkimit Evropian. 

 

Mbetet tani për t’u parë në çfarë mënyre Rregullorja Nr. 650/2012,  përveç se 

reflekton parimet e sistemit tek i cili bën pjesë, kontribuon në rinovimin e po këtyre 

parimeve dhe në zhvillimin e sistemit të përfshirë në kompleksin e saj. Vlera 

sistematike e risisë, e sjellë nga Rregullorja, vlerësohet (në veçanti) në planin e 

“gjuhës” së të drejtës ndërkombëtare private që ajo tenton të krijojë, të kategorive 

konceptuale, që vihen në përdorim në favor të normave të së drejtës ndërkombëtare 

private dhe e skemave operative që përbëjnë shtyllat kryesore. Infrastruktura 

konceptuale e së drejtës ndërkombëtare private (larg të qenit “ab origine” në të gjitha 

aspektet e saj) është hartuar në mënyrë graduale pasi siç u përmend edhe më sipër, në 

pjesën më të madhe të saj ajo është hartuar përtej një studimi shkencor. Faktikisht, në 

                                                        
104 Për më tepër: Tonolo “Parimi i barazisë dhe i funksionimit të normës së konfliktit në institutin e 

trashëgimisë”, 2011, fq 163. 
105 Liria e testamentit është përshkruar në mënyrë të veçantë nga Karta e të Drejtave themelore e 

Bashkimit Evropian. Neni 17, pjesa 1, vendos  se çdo person që ka “të drejtën e trashëgimisë, së fituar 

ligjërisht, ta përdorë atë për arsye personale dhe ta lërë gjithashtu vetë trashëgim. 
106 Rendi publik- një nga rastet që përjashton aplikimin e së drejtës së huaj (në kuadër të Rregullores 

650/2012 por jo vetëm.) 
107 V.Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’ Unione Europea, Milano, 2012, Faqe 20. 
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praktikë origjina e disiplinës së të drejtës ndërkombëtare private e Bashkimit 

Evropian është formuar nëpërmjet grumbullimit të zgjidhjeve të ndryshme të 

eksperimentuara më parë në mënyrë specifike në shtete të ndryshme dhe më pas janë 

përqasur me variante të përshtatshme që i përgjigjen kërkesave të ndryshme të 

Bashkimit Evropian. Edhe pse diskutimet për të vendosur në një kuadër 

gjithëpërfshirës të gjithë argumentet e sipërpërmendura janë duke njohur një zhvillim 

të gjerë doktrinar108, institucionet politike të Bashkimit Evropian nuk duken ende gati 

për t’u mobilizuar në funksion të kësaj nevoje të “rendit” të iniciativave me karakter 

legjislativ, edhe pse duken gjithnjë e më shumë të ndjeshme në nevojën për të rritur 

njëtrajtshmërinë dhe “kualitetin” shkencor të rregullores mbi bashkëpunimin gjyqësor 

në çështjet civile. Është pikërisht ky sfondi mbi të cilin mund të lexohen disa risi të 

Rregullores Nr.650/2012. Në një kontekst si ai i institutit të trashëgimisë (në të cilin 

sistemet e së drejtës ndërkombëtare private kombëtare janë për t’u përdorur vetëm në 

teknika veçanërisht komplekse) legjislatura e Bashkimit Evropian ka gjetur një rast të 

çmuar për të reflektuar mbi ato institucione të cilat nuk janë marrë në konsideratë në 

të drejtën ndërkombëtare private. Dy janë në veçanti figurat teknike që është e 

nevojshme të risillen ndërmend në këtë prizëm: përshtatja/përafrimi dhe referimi. Për 

përshtatjen flet në veçanti, Neni 31 i Rregullores109, i cili ka vendosur se, atje ku një 

person kërkon një të drejtë reale (që i takon në bazë të ligjit që aplikohet për 

trashëgiminë), por ligji i Shtetit anëtar në të cilin kjo e drejtë është kërkuar “nuk e 

njeh të drejtën reale në fjalë”, atëherë vetë kjo e drejtë mund te “përshtatet-përqaset”, 

vetëm nëse e nevojshme dhe për aq sa është e mundur, me të drejtën reale 

ekuivalente, më pranë me ligjin e parashikuar nga i njëjti Shtet, duke patur parasysh 

objektivat dhe interesat e ndjekura nga vetë e drejta reale në fjalë dhe nga efektet e 

saj”. Përsa i përket referimit, Neni 34 i Rregullores110 qartëson se kur Rregullorja 

Nr.650 / 2012 “përshkruan aplikimin e ligjit të një Shteti të tretë”, thërritja e këtij ligji 

të tretë përqafon “normat juridike në fuqi në këtë Shtet, përfshirë këtu edhe normat e 

së drejtës ndërkombëtare private, në masën së cilës këto norma i referohen: a) ligjit të 

një Shteti anëtar dhe b) ligjit të një Shteti të tretë që aplikon të njëjtin ligj”.   

Norma që parashikon përshtatjen mbështetet në parimin e ekuivalencës 111 , 

parim ky që gjen hapësirë edhe brenda shumë instrumenteve të tjera rregulluese të 

Bashkimit Evropian. Domosdoshmëria për të sjellë bashkëjetesën mes rregullimeve 

që vijnë  nga sisteme juridike të ndryshme (aty ku këto të fundit rezultojnë “të 

detyruara” për të konkurruar  për rregullimin e të njëjtit rast përkatës) lind edhe në 

raport me aplikimin e vendimeve ndërkombëtare. Mund të ndodhë në veçanti që masa 

                                                        
108 Heinze, Basuteine eines Allgemeinen Teils des Europäischen Internationalen Privatrechts, në Die 

richtige Ordnung nga Baetge, von Hein dhe von Hinden, Tübingen, 2008, Faqe  105; Sonenberg, 

Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eienes europëisierten Faqe 227 dhe “Das Europäische IPR 

vor der Kodifikation, in Grenzen übereinden-Prinzipien” nga Kronke dhe Thorn, Bielefeld, 2011, Faqe  

184. 
109 Neni 31: “Adaptation of rights in rem”: Where a person invokes a right in rem to which he is 

entitled under the law applicable to the Succession and the law of the Member State in which the right 

is invoked does not know the right in rem in question, that right shall, if necessary and to the extent 

possible, be adapted to the closest equivalent right in rem under the law of that State, taking into açount 

the aims and the interests pursued by the specific right in rem and the effects attached to it.  
110 Neni 34: Renvoi 1. The application of the law of any third State specified by this Regulation shall 

mean the application of the rules of law in force in that State, including its rules of private international 

law in so far as those rules make a renvoi: (a) to the law of a Member State; or (b) to the law of another 

third State which would apply its own law.  
111 Parimi i cili nënkupton aplikueshmëerinë e një norme të Bashkimit Evropian në masën në të cilën 

sigurohet realizmi i objektivave të Traktatave. 
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e marrë apo urdhri i lëshuar, për të cilën/cilin flitet (që, në parim duhet të jetë i/e aftë 

të prodhojë efektet që i burojnë nga vendi i origjinës) t’i përkasë një “lloji” të 

panjohur klasifikimi në shtetin e dhënë, duke rezultuar në këtë mënyrë të ketë 

vështirësi në ekzekutim në këtë vend të fundit. Me këtë problem po merret sot Neni 

54 i Rregullores “Bruksel I bis”112, duke parashikuar që, vendimi në këtë rast të 

përshtatet dhe zbatohet në masën e mundur,  si një vendim  i parashikuar nga ligji 

(nga Shteti anëtar i kërkuar) që të ketë efikasitet ekuivalent dhe që të ndjekë objektiva 

dhe interesa analoge”.  Sigurisht, parashikimet e përfshira në Nenin 31 të Rregullores 

Nr.650/2012 dhe në Nenin 54 të Rregullores “Bruksel I bis” ndryshojnë nga njëri 

tjetri në profile të ndryshme por në analizën e fundit shqetësimi për t’i bashkangjitur 

vlerave juridike të huaja mekanizma të “harmonizimit”, të përdorur për të realizuar 

një përqasje të njëjtë, efektive dhe praktike të rezultateve, rezulton i përbashkët. Një 

analizë e fundit shpreh shqetësimin për mundësinë e krijimit të këtyre mekanizmave 

në atë mënyrë dhe në atë masë që të jenë në gjendje të aplikohen pa rënë ndesh me 

normativat kombëtare. Nga ana tjetër, lidhur me normën e referimit bëhet një 

arsyetim tërësisht i  ndryshëm nga ai i mësipërm. Siç është vërtetuar nga doktrina, 

fakti që këto norma midis tyre mund të jenë kontradiktore, në aspekte të ndryshme, 

nuk do të thotë detyrimisht që ato pengojnë aplikimin e normave të acqui 

communitaire dhe kjo sepse prania e këtyre normave është vërtet e nevojshme për 

aplikimin në sisteme te ndryshme juridike. Pra në praktikë, normat e referimit 

pavarësisht se referojnë te disiplina të ndryshme, përbejnë një nga elementët kryesorë 

sistematikë brenda sistemit kompleks të jurisprudencës së Bashkimit Evropian. Në 

kuadrin e një sistemi juridik rajonal, siç është ai i Bashkimit Evropian, të përcaktosh 

një sistem sektorial siç është rasti i normave të referimit, bën të mundur një koordinim 

më të plotë dhe me pak evaziv. Përfshirja e nenit 34 në Rregulloren Nr. 650/2012 bën 

të mundur përcaktimin apo vendosjen e kontureve mbi mënyrën se si funksionin jeta 

juridike e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë konkrete bashkësinë e të gjithë 

marrëdhënieve dhe çështjeve që konsumohen në brendësi të hapësirës së lirë 

evropiane. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112 Article 54 1. If a judgment contains a measure or an order which is not known in the law of the 

Member State addressed, that measure or order shall, to the extent possible, be adapted to a measure or 

an order known in the law of that Member State which has equivalent effects attached to it and which 

pursues similar aims and interests. Such adaptation shall not result in effects going beyond those 

provided for in the law of the Member State of origin.  
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KREU IV 

 

 

FUSHA E ZBATIMIT TË RREGULLORES Nr. 650/2012 

 

4.1 Parashikimet e normativës lidhur me fushën e zbatimit dhe përjashtimet  

 

Sipas një modeli të përbashkët me masat e tjera të ndërmarra nga Bashkimi Evropian, 

në sektorin e bashkëpunimit gjyqësor civil, Rregullorja Nr.650/2012 përbën një 

dispozitë (Neni 1) që identifikon në mënyrë pozitive dhe në terma të përgjithshme 

fushën e aplikimit dhe qëllimin e saj113 dhe në të njëjtën kohë vijëzon kufijtë e kësaj 

fushe duke vendosur edhe disa përjashtime. Ky cilësim, produkt i themeluesve të 

Konventës së Brukselit të vitit 1968 dhe të Konventës së Romës të vitit 1980, është 

propozuar vazhdimisht nga institucionet evropiane si pasojë e kërkesës për të 

përshtatur masa me karakter sektorial114. Natyrisht, në këtë stad të evolucionit të të 

drejtës ndërkombëtare private dhe procedurale të Bashkimit Evropian, identifikimi i 

fushës së aplikimit të rregullores kërkon detyrimisht edhe nevojën e bashkërendimit 

me instrumentet e tjerë (të përshtatur mbi bazën e kompetencave që i jep neni  81 i 

Traktatit mbi funksionimin e  Bashkimit Evropian), në sensin për të shmangur jo 

vetëm mbivendosje mes masave të ndryshme por as edhe boshllëqe të padëshiruara në 

një disiplinë uniforme që aspiron në krijimin e një korpusi të rregullave (ligjeve) të së 

drejtës ndërkombëtare private dhe asaj procedurale. Ky bashkërendim duhet ti 

shërbejë detyrimisht nevojës për të kapërcyer diferencimet e interpretimit tekstual dhe 

të arrijë të imponojë një domethënie dhe kuptim të njëjtë të shprehjeve të përdorura në 

shumë instrumente të përshtatura apo të përqasura në sektorin e bashkëpunimit juridik 

civil115. Gjithsesi, duhet të merret parasysh që Rregullorja Nr.650/2012 (në koherencë 

me modelin e Rregullores Nr.4/2009, që i dedikohet një fushe më të kufizuar siç është 

ajo e detyrimeve ushqimore)116 ka një strukturë më komplekse në krahasim me mjetet 

e tjera të Bashkimit Evropian në çështjen e bashkëpunimit gjyqësor civil. Kjo, sepse 

kjo rregullore disiplinon në të njëjtën kohë kompetencën juridike, njohjen, por dhe 

ekzekutimin e vendimeve dhe të drejtave të aplikueshme117. Nga kjo strukturë vjen jo 

vetëm një kuadër më linear i fushës së aplikimit personal, por mbi të gjitha respekti 

për kompetencën juridiksionale por edhe nevoja për një rikonstruksion të mirë 

                                                        
113  Ashtu si edhe në raste të tjera, mungon një përshkrim i saktë i specifikave që rregullon kjo 

rregullore, në ndryshim këtu edhe me Rregulloren “Bruksel I bis”. Lexo Marino: “Propozimi i 

Rregullores mbi bashkëpunimin gjyqësor në kontekstin e trashigimisë”, në Revistën Ndërkombëtare  

2010, Faqe 465.  
114 Për instrumentet relativë me ligjin e aplikueshëm, Neni. 1, respektivisht, nga Rregullorja “Roma I” 

dhe Rregullorja “Roma II”.  Në lidhje me kompetencës juridiksionale dhe efikasitetin e vendime 

analoge me strukturën ka edhe Neni 1. i Rregullores “Bruksel I”  
115  Për përdorimin e kësaj metode të jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, shih: 

Vendimet: C-341/04, 2006, 1-3813, pikat 40 dhe 62; 27 nëntor 2007 vendimin C-435/06, C 2009, I-

10141 pikën 39; 12 Shkurt 2009, vendimi C-339/07, Seagon, I-767, pika 19; 15 mars 2011 dhe vendimi 

C-29/10, Koelzch, 2011, I-1595, pika 41. 
116  Bëhet fjalë për Rregulloren Nr. 4/2009, “On jurisdiction, applicable law, recognition and 

enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations”. 
117 Kjo nevojë ishte parashikuar nga A. Davi në “Reflections on the future of International private 

Succession Law” në Revistën e së drejtës ndërkombëtare private dhe procedurale” 2005, Faqe 304, mbi 

supozimin që të tre instrumentat ndërkombëtarë, ngushtësisht të lidhur me njëri tjetrin, që prezantojnë 

këtë materie duhet të arrijnë në një disiplinë uniforme, në mënyrë të tille që në të ardhmen ky 

instrument te mos humb efikasitetin e tij. 
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artikuluar të fushës së aplikimit material dhe mbi të gjitha në prani të një dispozite, 

Neni.23, që sipas skemës së Rregullores “Roma I” 118  dhe “Roma II”, përcakton 

fushën e ligjit të aplikueshëm.  Pikërisht nga kjo dispozitë del një përshtypje e qartë, 

në sensin që rregullorja del sa ka aftësinë dhe kompetencën e saj, për të disiplinuar 

marrëdhënien juridike të vazhdimësisë (trashëgimisë) në tërësinë e saj dhe pavarësisht 

se neni 23 i referohet tekstualisht vetëm ligjit të aplikueshëm, për arsye koherence i 

njëjti përfundim duhet nënkuptuar edhe lidhur me juridiksionin mbi zbatimin e 

vendimeve nga ana e gjykatës. Një pikëpamje e tillë duket të paktën në ditët e sotme 

se është ndjekur në mënyrë sistematike, duke tejkaluar kështu pjesërisht, zgjidhjen që 

jepej në propozimin-rregulloren, për të përjashtuar nga fusha e aplikimit të kësaj 

rregullore, vlefshmërinë formale të akteve trashëgimore “mortis causa” 119. 

 

4.2 Nocioni i “trashëgimisë mortis causa” në të drejtën evropiane 

 

Rregullorja e re është e destinuar për të gjetur zbatueshmëri lidhur me trashëgimitë që 

çelen si shkak i vdekjes. Për këtë nocion (të cilit i duhet bashkëvendosur një karakter 

autonom) 120  ofrohet një parashikim, pikërisht në Nenin  3 germa a), ashtu si 

parashikohet edhe në Nr. 9121  (recitalin) të Rregullores, që i referohet “të gjitha 

çështjeve civile që kanë të bëjnë me të drejtën trashëgimore, transferimin e  të mirave, 

të drejtat dhe detyrimet që lindin si shkak i vdekjes së subjektit”, me përjashtim të 

rasteve kur subjektet zhduken.  

Ky lloj përkufizimi tejkalon (ashtu siç dëshirohej) nocionin shumë më të 

kufizuar që përmbante propozim-rregullorja (çka polarizonte efektet e trashëgimisë 

rreth transferimit të pronësisë), ndërkohë që fenomeni i trashëgimisë i përmbahet në 

mënyrë të pashmangshme transmetimit të një game të ndryshme raportesh juridike, që 

përfshihen në sferën e “de cuius”-it ashtu siç tregohet në tekstin e rregullores122. 

Nevoja e një përkufizimi po aq të mundur dhe kompleks kuptohet mjaft qartë po të 

mbahet parasysh rëndësia e madhe që ai mbart, siç do të shihet, jo vetëm në 

perspektivën e rregullores por edhe ne bazë të karakterit “gjithëpërfshirës” të kësaj 

disipline. Ndër të tjera, në dritën e një interpretimi sistematik, “trashëgimia” mund të 

përkufizohet si marrja nën kontroll e titullaritetit, qoftë aktiv, ashtu edhe pasiv të 

raporteve juridike që kanë lidhje me “de cuius” për shkak të transferimit të këtij titulli 

                                                        
118  Mbi raportet mes nenit 1 dhe nenit 10 të Rregullores “Roma I”, neni 10 në Rregulloren Nr. 

593/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 17 qershorit 2008 mbi ligjin e aplikueshëm mbi 

detyrimet kontraktuale (“Roma I”).  
119 Neni 3 Definitions 1. For the purposes of this Regulation: 1. (a)  ‘Succession’ means Succession to 

the estate of a deceased person and covers all forms of transfer of assets, rights and obligations by 

reason of death, whether by way of a voluntary transfer under a disposition of property upon death or a 

transfer through intestate Succession;  
120 Mbi natyrën autonome të konceptit dhe mbi vështirësitë për të përcaktuar nocionin e “trashigimisë” 

në dritë të ndryshimeve ekzistuese në sistemet e ndryshme juridike nacionale të vendeve anëtare, lexo: 

LEIN “A Further Step”, Faqe 110.  
121 The scope of this Regulation should include all civil-law aspects of Succession to the estate of a 

deceased person, namely all forms of transfer of assets, rights and obligations by reason of death, 

whether by way of a voluntary transfer under a disposition of property upon death or a transfer through 

intestate Succession.  
122 Në veçanti leximi i pikës b) i Nenit. 25 që parashikon që ligji rregullues i trashëgimisë  është i 

destinuar të rregullojë edhe “detyrimet që mbarte i ndjeri”.  



 60 

si pasojë e vdekjes123, me parashikimin se ligji që do të disiplinojë këtë kalim nuk do 

të jetë “lex succsessionis”, por ligji që aplikohet për raportet individuale124. Kjo në 

fakt, parë në  kufijtë e përkufizimit të fenomenit nuk parashtron faktin që trashëgimia 

vjen në mënyrë konkrete e bartur  si ligj, ose mbi bazën e një marrëveshjeje (kontrate) 

“mortis causa”, sidomos kur Neni 3, germa a) i përmbahet në këtë nocion 

trashëgimisë ligjore dhe asaj testamentare duke përfshirë gjithashtu edhe efektet  që 

rrjedhin nga nënshkrimi apo përmbyllja e një pakti testamentar125. 

Ndër të tjera, rregullorja parashikon që fusha e aplikimit material është e 

kufizuar ndaj aspekteve civile që lidhen me të drejtën trashëgimore, me përjashtimin e 

çështjeve doganore, fiskale dhe administrative: sidomos, nocioni i dytë duket se ka 

një kuptim të madh në çështjen e trashëgimisë, ashtu si nga ana tjetër del edhe nga 

leximi i përmbajtjes së Nr. 10 (recitalit) të rregullores. Nga ana tjetër, duket relativisht 

e lehtë të identifikosh kriterin ndarës ndërmjet çështjes civile dhe çështjes fiskale, 

pavarësisht se Trupi Gjykues i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nuk është prononcuar 

kurrë për nocionin analog të përdorur në Nenin  1 të Konventës së Brukselit të 1968-s 

dhe të Rregullores “Bruksel I”. Në këtë kontekst duket se mund të afirmohet se do të 

qëndrojnë të përjashtuara nga rregullorja të gjitha mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë 

me detyrimet tatimore që burojnë nga trashëgimia “mortis causa” drejt Shtetit, ose 

ndaj autoritetit kompetent dhe autoriteteve kompetente tatimore126.  

Nën dritën e një leximi kompleks të tekstit të propozim-rregullores, disa fjalë i 

meriton edhe referimi për “çështjet administrative”. Në këtë drejtim, Neni 13 pajis me 

kompetencë gjykatën e shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të pasardhësve apo të 

trashëgimtarëve, për të pranuar deklaratat e pranimit apo heqjes dorë nga trashëgimia 

(kur kjo duhet të ndodhë përpara një institucioni  juridiksional). Pavarësisht natyrës së 

institucionit të pranimit, flitet natyrisht për një funksion me karakter administrativ, që 

tenton t’i japë siguri dhe reklamë manifestimit të vullnetit të subjektit dhe nuk 

implikon aspak ushtrimin e juridiksionit127. 

Duket se nga ky tregues del që identifikimi i “çështjeve administrative”, të cilit i 

referohet Neni 1 pjesa 1 e rregullores nuk varet nga lloji i funksionit që kryen një  

institucion publik por varet nga mënyra (e cila duhet të përbëjë një ushtrim fuqie më 

shumë administrativ sesa juridiksional). Në këtë sens duket qartë se masat kombëtare 

që i atribuohen konceptit të juridiksionit vullnetar, siç është emërimi i një 

administratori për trashëgiminë vakante, apo akte të aktivitetit administrativ si 

përvetësim i të mirave materiale të një trashëgimie vakante sipas Nenit 33, janë të 

atilla që kërkojnë detyrimisht të përfshihen në fushën e aplikimit të Rregullores.  

 

 

                                                        
123 Për problemin e përfshirjes të administrimit të pasurisë trashëgimore në disiplinën e rregullores 

lexoni artikullin, në Revistën e së Drejtës`Ndërkombëtare Private, nga Bonomi: “Konsideratat e para 

për propozimin  e rregullores për trashëgiminë”. 
124 Kështu, lidhur me “uzufrukt”-in: nuk ka sesi të mos jetë ligji i aplikueshëm në çështjen e të drejtës 

reale që të përcaktojë nëse vdekja e “uzufrukt”-arit përcakton përfundimin e së drejtës së vazhdimësisë. 
125 Kjo qartësohet nga leximi i kombinuar me Nenin  3, pika d) i rregullores, që përfshin në konceptin e 

“trashëgimisë në rast vdekjeje”, “një testament, një vullnet të përbashkët, apo një pakt testamentar”- (d) 

‘disposition of property upon death’ means a will, a joint will or an agrëment as to Succession;  
126 Numri 10 i rregullores e qartëson për këtë nocion duke parashikuar: “taksat, apo kontribute të tjera 

të së drejtës publike”. Paragrafi nga Nr.10 i rregullores: “It should therefore be for national law to 

determine, for instance, how taxes and other liabilities of a public-law nature are calculated and paid, 

whether these be taxes payable by the deceased at the time of death or any type of Succession-related 

tax to be paid by the estate or the beneficiaries. 
127 Në sensin që funksione të tilla nuk hyjnë në juridiksionin vullnetar, por kanë karakter adiministrativ. 
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4.3 Raporti me konventat ndërkombëtare dhe ndryshimet me Konventën e 

Hagës të vitit 1961 

 

Kështu pasi është arritur shpjegimi i nocionit mbi trashëgiminë “mortis causa”, vlen 

të theksohet së në këtë fushë Rregullorja Nr. 650/2012 ka ardhur në fuqi për të 

rregulluar një disiplinë që i jep zgjidhje ligjit të aplikueshëm, gjithmonë duke u 

bazuar tek parimi i unitetit. Duke e parë në dritën e Nenit 75 (pjesa e dytë) del 

qartësisht e kuptueshme se dispozitat e kësaj rregulloreje janë të destinuara për t’u 

zëvendësuar me normat kombëtare, përveç konventave ndërkombëtare të ratifikuara 

ekskluzivisht mes Shteteve anëtare. Rregullorja do të prodhojë kështu efektin për t’i 

bërë të paaplikueshme në kuadrin e trashëgimisë (në veçanti) normat e konventave 

bilaterale mes Shteteve anëtare (norma këto që lidhen kryesisht dhe veçanërisht me 

juridiksionin, njohjen dhe përjashtimin nga vendimet), por kjo rregullore gjithsesi nuk 

mund të bëjë të paaplikueshme (në kuadrin e trashëgimisë) normat e konventave 

multilaterale, me kusht që këto konventa të vazhdojnë të jenë në fuqi edhe ndërmjet 

Shteteve jo anëtare128.   

Kjo do të dukej abstrakte për faktin se do të pështjellohej një divergjencë në 

krahasim me regjimin e përgjithshëm të parashikuar nga Neni 351 i Traktatit të 

funksionimit të Bashkimit Evropian i cili i imponon Shteteve anëtare të garantojnë 

përshtatjen e detyrimeve të tyre ndërkombëtare dhe kufizimeve që vijnë nga e drejta e 

Bashkimit Evropian. Gjithsesi, nuk duhet harruar se Neni 75 i kësaj rregulloreje (Neni 

351 i Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Evropian) i lejon legjislaturës evropiane 

t’i akordojë përparësi konventave ndërkombëtare duke  imponuar në një farë mënyre 

respekt mes tyre për fushën e aplikimit të instrumenteve të Bashkimit Evropian. Por 

ama, me bindje mund të thuhet së të gjitha mundimet që janë bërë në këtë fushë për 

përfundimin dhe arritjen e ratifikimit të konventave multilaterale në këtë fushë, kanë 

dështuar. Konventa e Hag-ës e vitit 1989 mbi ligjin e aplikueshëm për trashëgimitë 

për shkak vdekje (nga e cila Rregullorja Nr. 650/ 2012 risjell disa parashikime të 

njëjta) nuk ka hyrë kurrë në fuqi, ndërsa Konventa e Hag-ës e vitit 1973 mbi 

administrimin ndërkombëtar të trashëgimive të personave që janë ndarë nga jeta, 

është për momentin në fuqi vetëm ndërmjet mes tre Shteteve, të gjithë anëtarë të 

Bashkimit Evropian129.  

Rregullorja e re mundet vetëm të sjellë shfuqizimin e këtyre konventave 

(ndërmjet vendeve anëtare), por duhet të mbetet në fuqi Konventa e Bazelit e vitit 

1972 me kusht që të ketë një koordinim me disiplinën e certifikatës së trashëgimisë. 

Gjithsesi, rregullorja deklaron shprehimisht se kërkon të garantojë mbrojtjen e disa 

instrumenteve ndërkombëtare, siç janë Konventa e Hagës së vitit 1961 (mbi konfliktet 

e ligjeve të lidhura me formën e akteve testamentare) dhe Konventën Nordike të 19 

Nëntorit e vitit 1934 (edhe pse të ndryshuar nga një akord ndërqeveritar më 1 Qershor 

të vitit 2012). Duke qenë se Bashkimi Evropian i qëndronte dëshirës për të koordinuar 

me Konventat e Hagës dhe duke qenë se nga ana tjetër divergjencat ekzistuese në 

planin kombëtar mund të krijonin vështirësi në negocimet brenda Këshillit Evropian, 

                                                        
128 Dispozita duket analoge me atë të nenit 25, të Rregullores “Roma I” dhe nenit 28 të Rregullores 

“Roma II”; në krahasim me dy dispozitat, githësesi vihet re formulimi ndryshe në krahasim me 

dispozitat të parashikuara në të tjera rregullore të adoptuara mbi bazën e nenit 81 të Traktatit mbi 

funksionimin e  Bashkimit Evropian dhe në veçanti të nenit 69 të Regullores Nr. 4/2009 dhe nenit 19 të 

Rregullores “Roma III”. 
129 Bëhet fjalë për Portugalinë, Çekinë dhe Sllovakinë 
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draft-rregullorja (propozimi) la jashtë fushës së aplikimit, të gjitha dispozitat që 

lidhen me vlefshmërinë formale të akteve testamentare.  

Duke marrë parasysh që ky propozim tentonte një rregullimi tërësor të fushës së 

trashëgimisë në planin ndërkombëtar, fakti që në të nuk u përfshi asnjë dispozitë që 

rregullon vlefshmërinë e akteve testamentare, ngjan deri diku si një ngërç apo një 

vakum i cili do te duhej të kishte pasur një zgjidhje më koherente. Zgjidhja erdhi 

menjëherë me Rregulloren e re, e cila përfshiu në fushën e aplikimit të saj, dispozita 

të caktuara që përkufizojnë vlefshmërinë formale të akteve testamentare, duke 

përjashtuar vetëm ato akte të cilat janë kryer verbalisht. Edhe pse Neni 27 i 

Rregullores është i hartuar në mënyrë të njëjtë me rregullimin që haset në Konventën 

e Hagës e 1961-shit dhe e inspiruar kryesisht mbi parimin e “favor validitatis”, për 

efekt të Nenit 75, pjesa 1, presja 1, dispozitat e kësaj konvente që lidhen me 

vlefshmërinë formale të akteve testamentare te hartuara me shkrim do të vazhdojnë të 

aplikohen në të gjithë shtete shtetet anëtare që aderojnë në të.  

Nga leximi i Nenit 27 të rregullores del qartë se ky nen tenton të zgjerojë 

zbatimin e tij edhe në Shtetet anëtare që nuk e kanë ratifikuar këtë rregullore, çka do 

të thotë se: lidhur me vlefshmërinë formale të akteve testamentare dhe vullneteve të 

përbashkëta të hartuara me shkrim do të aplikohen në mënyrë alternative edhe Neni 

27 i Rregullores edhe Konventa e Hagës e 1961-shit, në varësi të faktit nëse Shteti në 

fjalë ka ratifikuar apo jo këtë të fundit ndërsa lidhur me vlefshmërinë formale të 

akteve testamentarë të bëra me shkrim do të aplikohet në mënyrë të vetme Neni 27 i 

Rregullores; mbi vlefshmërinë formale të akteve testamentare dhe të vullnetit të 

përbashkët të kryera verbalisht do të aplikohen në mënyrë alternative Konventa e 

Hagës së 1961-shit për Shtetet që janë kontraktorë ose normat e konflikteve 

kombëtare dhe së fundi lidhur me vlefshmërinë formale të akteve testamentare të 

kryera verbalisht do të aplikohen vetëm normat e konflikteve kombëtare lex fori, pra 

ligji material. 

 

4.4 Ndryshimet me Rregulloren “ROMA I” 

 

Mbi bazën  e Nenit 81 të Traktatit të funksionimit të Bashkimit Evropian parashikohet 

domosdoshmëria që Rregullorja Nr.650/ 2012 përsa i përket fushës së aplikimit dhe 

përjashtimeve nga kjo fushë, të jetë në përputhje me instrumentet që janë në fuqi. Me 

rëndësi në këtë rast është vështrimi i Nenit 1, paragrafit të 2 të Rregullores, që 

parashikon një sërë klauzolash që lënë jashtë zbatimit të kësaj rregulloreje, 

marrëdhënie të caktuara juridike duke i konsideruar ato si kontrata në favor të palës së 

tretë siç mund të përmendet për shembull: kontratat e sigurimeve shoqërore apo 

pensionet. 130  Parë në kontekst të Nr.14 të Rregullores 650/2012 dhe Nenit 1, 

paragrafit të dytë, germa (g) dhe në analogji më rregulloren “ROMA 1” vjen edhe 

përjashtimi i “dhurimeve” apo “donacioneve” nga fusha e aplikimit të kësaj 

rregulloreje. Shumë autorë janë të mendimit se në nocionin e “marrëdhënies 

kontraktuale” mund të përfshihen edhe ato raste në të cilat të cilat detyrimi mund të 

merret mbi bazën e vendimeve të vetme unilaterale të subjektit131. Sipas kësaj, çdo 

akt, edhe i njëanshëm, që sjell lindjen e një detyrimi bazuar në vullnetin e vetëm të 

                                                        
130Neni 1, paragrafi 2, shkronja (g) “Do të përjashtohen nga fusha e aplikimi: property rights, interests 

and assets created or transferred otherwise than by Succession, for instance by way of gifts, joint 

ownership with a right of survivorship, pension plans, insurance contracts and arrangements of a 

similar nature”.etj. 
131 Neni 1, Rregullorja CE Nr. 593/ 2008 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 17 qershorit 2008, 

mbi ligjet e aplikueshme për detyrimet kontraktuale (“Roma I”) – Koment, Faqe   557. 
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një subjekti, do të drejtohet tek marrëdhënia  kontraktuale (detyrimeve). Në këtë 

pikëpamje, donacionet apo dhurimet, kur burojnë nga shfaqja e  një vullneti të 

njëanshëm, do të disiplinohen gjithmonë nga Rregullorja “Bruksel I” dhe nga 

Rregullorja “Roma I”. Duke justifikuar në një mënyrë përjashtimin e dhurimeve apo 

marrëveshjeve të tjera që kryhen mes palëve për kalimin e titujve në rastin e 

trashëgimisë, Rregullorja në Nr.14 (recitalin) të saj shkon edhe më tej, duke i quajtur 

këto si marrëdhënie “inter vivos132”. 

Një tjetër ndryshim që haset në aplikimin e Rregullores “Roma I” dhe të 

Rregullores Nr.650/2012, ka të bëje edhe me “marrëveshjet trashëgimore” mes 

trashëgimtarëve apo të afërmve të de cujus-it. Rregullorja Nr. 650/2012 shkon edhe 

më tej, nëse kemi parasysh Nenin 23, pika j) i cili zgjeron hapësirën e aplikimit të atij 

ligji që rregullon marrëdhënien e trashëgimisë së bashku me pjesëtimin dhe ndarjen e 

saj. Pavarësisht se aktet e ndarjes së trashëgimisë përbëjnë shprehje jo të njëanshme të 

vullnetit, siç është vërtetuar shpesh nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë, këto akte 

edhe mund të përfshihen tek marrëdhëniet kontraktuale dhe kështu të bëhet i mundur 

aplikimi i Nenit 5/ 1 të rregullores “Bruksel 1” dhe gjithashtu gjejnë zbatimin në 

fushën e aplikimit të Rregullores “Roma 1”. Edhe në formulimin tekstual të këtyre 

dispozitave, ndër të tjera, duhet të rezultojnë si marrëveshje të trashëgimisë vetëm ato 

marrëveshje që synojnë të vendosin shpërndarjen (edhe të pjesshme), të pasurisë 

trashëgimore mes trashëgimtarëve (ose të pasurisë trashëgimore të legatarëve 

ndërmjet tyre). Në asnjë rast, këtu nuk hyjnë  ato marrëveshje të bëra për asete 

individuale, nëse këto janë të veçuara për ata që trashëgojnë “iure hereditario”. 

Përfshirja e marrëveshjeve të ndarjes së trashëgimisë në fushën e aplikimit të 

rregullores së re paraqet gjithsesi disa dyshime. Në fakt, këto rezultojnë të jenë nën 

zbatimin e vetëm të lex successsionis, i cili duhet të disiplinojë edhe çështjen e 

vlefshmërisë së përmbajtjes nga njëra anë dhe nga ana tjetër të formojë “marrëveshje” 

të ndarjes trashëgimore, pa harruar në asnjë mënyrë “favor valditatis”.  

Nga njëra anë, kjo zgjidhje duket më pak e përshtatshme për të realizuar 

objektivin e ruajtjes të akteve juridike sepse nënshtrimi i këtyre marrëveshjeve ndaj 

Rregullores “Roma I” ka sjellë edhe aplikimin e nenit 11, fortësisht i frymëzuar tek 

parimi i favor negotii 133 , por nga ana tjetër kjo zgjidhje duket inkoherente me 

strukturën e përgjithshme të Rregullores Nr. 650/ 2012, e cila në krahasim me aktet e 

tjera përmban dispozita fortësisht mbrojtëse për vlefshmërinë formale të këtyre 

marrëveshjeve.  

 

4.5 Përjashtimi i të drejtave reale nga fusha e zbatimit të Rregullores.  

 

Rregullorja përjashton në mënyrë të theksuar nga kuadri i aplikimit, në sensin e Nenit 

1, pjesa 2, germa “k” dhe “i” edhe çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat reale.  Siç 

mund të vërehet, duke lexuar dhe përftuar kuptimin e  Nenit  15, shtrirja e përjashtimit  

lidhet me natyrën dhe përbërjen e të drejtave reale dhe të sistemit  të publicitetit që 

parashikohet për to, disiplina e të cilëve buron normalisht nga “lex rei sitae”, teksa 

nga ana tjetër ligjit rregullator do t’i nënshtrohen të gjitha çështjet që lidhen  me 

lindjen apo transferimin e këtyre të drejtave si shkak i vdekjes. Parë në këtë 

këndvështrim është e kuptueshme se nuk do të haset asnjë problem kur tek të 

thërriturit për trashëgim do të kalohen të gjitha të drejtat që dispononte 

                                                        
132 Marrdhënie mes të gjalleve dhe jo mortis causa. 
133  Cortese, Neni 11, Regolamento CE n. 593/ 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

giugno 2009 sulla legge applicabile alle obbligazzioni contrattuali (“Roma I”) –Komentari, Faqe  810. 
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trashëgimlënësi, por nga ana tjetër do të përbënte një çështje më komplekse rasti kur 

për shkak të ligjit apo për shkak të testamentit, do të kalonin tek trashëgimtarët të 

drejta të ndryshme nga ato që dispononte trashëgimlënësi. (për shembull transferimi i 

të drejtave të uzufruktarit). 

Në këto raste, një dallim në termat e kuadrit të aplikimit material respektivisht 

nga “lex successsionis” dhe nga “lex rei sitae”, ndërmjet transmetimit (ose më saktë, 

kushti i “mortis causa”) të këtyre të drejtave dhe individualizimi i natyrës dhe i 

përmbajtjes së tyre duket në njëfarë mënyre jo natyral134. Në të njëjtën kohë, nis të 

përcaktohet rreziku që “lex successionis” mund t’i japë jetë një të drejtë që është e 

panjohur në Shtetin në të cilin gjendet pasuria e paluajtshme.  Duket pra, e një 

rëndësie të veçantë zgjidhja që legjislatori ka arritur të realizojë, duke i rezervuar 

kështu  kriterit “lex rei sitae”-s që të njohë ose jo, ekzistencën e tyre, për të mirat që 

janë të vendosura jashtë territorit të Shtetit që rregullon trashëgiminë. 

Me këtë zgjedhje lidhet edhe parashikimi i Nenit 31 lidhur me çështjen e 

“përshtatjes së të drejtave reale”, dispozitë kjo që i imponon gjykatës të Shtetit anëtar 

ku ndodhen të mirat materiale të trashëguara (atëherë kur ligji i gjykatës nuk njeh një 

të drejtë reale për këto të mira që janë kushtëzuar nga “lex successsionis) për t’i 

përshtatur tek e drejta reale “më a afërt e ngjashme” që parashikon ligji material. 

Edhe vetë legjislatori evropian e ka pranuar se mund të lindin vështirësi në aplikimin 

e kësaj dispozite përsa kohë që dispozita duket e formuluar me shumë kujdes dhe i 

rezervon një diskrecion të gjerë gjykatësit kombëtar135. Pra rezulton se mbeten ende 

të përjashtuara nga fusha e aplikimit të Rregullores Nr. 650 / 2012 edhe të gjitha ato 

çështje që lidhen me regjistrimin në një regjistër, të të drejtave të luajtshme apo të 

paluajtshme, duke ia atribuuar këtë rregullim ligjit të shtetit që mban regjistrat. Nga 

ana tjetër, kjo lidhje e ngushtë me Shtetin në të cilin regjistrat mbahen është treguar 

edhe nga Neni 22 dhe Nr.3 (recitali) i Rregullores “Bruksel I”, që i atribuon këtij 

shteti juridiksion ekskluziv për çështjet që kanë të bëjnë me regjistrimet dhe 

transkriptimet në këto regjistra. Në analogji me sa me sa më sipër,  në këtë kontekst 

Neni 69, paragrafi 5 i Rregullores Nr. 650/2012, parashikon vlefshmërinë e 

certifikatës evropiane të trashëgimisë për çdo regjistrim të pronësisë që do të kryhet 

jashtë Shtetit që ka lëshuar këtë certifikatë, duke pasur parasysh ama përjashtimet që 

përcaktohen në Nenin 1 paragrafi 2, pikat k) dhe l).  

Kjo klauzolë shpëtimi duhet kuptuar, në mënyrë koherente me çka u tha deri 

tani, në sensin që do mbetet gjithmonë në besim të ligjit kombëtar për të stabilizuar, 

qoftë natyrën ashtu edhe përmbajtjen e të drejtave që mund të formojnë një objekt 

regjistrimi apo transkriptimi, apo edhe efektet që do të vijnë nga to. Megjithatë, 

përjashtohet mundësia që “lex rei sitae” të imponojë kërkesa plotësuese për 

përmbushjen e formaliteteve të publicitetit136 vetëm nëse këto formalitete nuk cenojnë 

efektin e dispozitave të rregullores që tregojnë forcën dëshmuese të certifikatës137.  

                                                        
134Max Planckt Institute, Komentari, Fq. 30. 
135 Përshtatja në fakt mund të ndodhë vetëm “nëse është e domosdoshme dhe për aq sa është e mundur” 
136 Ndër të tjera, Nr.68 (recitali) i rregullores ka shpresë tek bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve të 

Shtetit anëtar që ka lëshuar dokumentin dhe  autoriteteve të Shtetit në të cilin ndodhet pasuria dhe 

kërkon që të parat t’i përshtaten formaliteteve të kërkuara në Shtetin e dytë përsa i përket regjistrimit të 

të mirave të paluajtshme. 
137 Neni 69, pjesa 2 e rregullores: “supozohet se certifikata tregon me ekzaktësi elementët e siguruara 

në bazë të ligjit të aplikuar të trashëgimisë, apo e çdo ligji tjetër të aplikuar për elementë specifikë. 

Supozohet se personi i treguar në certifikatë si trashëgimtar, pauses i ligjshëm i trashëgimisë, 

ekzekutues i testamentit apo administrator i trashëgimisë mbart tagrën e treguar në certifikatë dhe/apo 
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4.6 Përjashtimi nga fusha e zbatimit të statusit të personave fizikë 

 

Rregullorja Nr.650/2012 përjashton nga fusha e saj e aplikimit edhe çështjet e lidhura  

me “statusin” e personave fizik dhe  lidhjeve farefisnore138. Dallimi mes çështjes së 

statusit të personave dhe trashëgimisë duket i lehtë dhe kjo në fakt, sepse e para 

(çështja e statusit)  lidhet me ekzistencën e vetë subjektit dhe cilësitë e tij thelbësore, 

ndërsa e dyta konsiston në atë marrëdhënie juridike e cila ka në bazë të saj 

transferimin e të drejtave të një subjekti, tek subjekte që thirren për të trashëguar. 

Kështu, përfshihen në fushën e statusit të personave të gjitha çështjet që lidhen 

me përcaktimin e vdekjes së de cuius-it, edhe pse Neni 23, paragrafi 2, germa a), e 

Rregullores i jep lex successsionis detyrën kryesore që të disiplinojë shkaqet dhe 

momentin e çeljes së një trashëgimie. Në terma të ngjashëm duhet lexuar edhe Neni 1, 

paragrafi 2, germa c), i Rregullores, që përjashton nga fusha e aplikimit: “zhdukjen, 

mungesën dhe vdekjen e prezemuar”, të cilat mund të ndërtojnë gjithsesi shkaqe 

përcaktuese (dhe të dallojnë momentin) të çeljes së trashëgimisë së një subjekti për të 

cilin bëhet fjalë. Sipas këtyre dispozitave, Rregullorja Nr.650/2012 nuk ka për të 

qëllim të rregullojë përcaktimin e zhdukjes, të mungesës, apo të vdekjes së 

prezumuar, por nga ana tjetër  janë pikërisht pasojat që këto të fundit sjellin, që gjejnë 

përfshirje në fushën e aplikimit të kësaj rregulloreje, me justifikimin se këto pasoja 

janë më të prekshme për të përcaktuar marrëdhënien juridike të trashëgimisë. 

Shpeshherë mund të ndodhë që çështjet e statusit të personave të shtrohen si 

çështje parapërgatitore në krahasim me një çështje trashëgimore: në fakt, gjykatësi që 

thërritet që të vendosë mbi marrëdhënien e trashëgimisë duhet që në pjesën më të 

madhe të rasteve të prononcohet edhe mbi çështjen e statusit personal të subjektit. 

Nga kjo, rregullorja tregohet e vetëdijshme dhe në veçanti pikërisht në Nenin 68 në të 

cilin parashikon përmbajtjen e certifikatës trashëgimore evropiane, duke detyruar për 

të paraqitur në të,  ndër të tjera, edhe “statusin civil” të të vdekurit, lidhjet farefisnore 

dhe afërsitë, ekzistencën e kontratave martesore, ose e thënë ndryshe të gjithë 

elementët nga të cilat rrjedhin të drejta dhe detyrime për trashëgimtarët, ekzekutorët 

testamentarë dhe administruesit e trashigimisë. 

Nga ana tjetër, brenda kuptimit të Nenit 69, paragrafit 2 të Rregullores, 

parashikohet se: “certifikata duhet të tregojë me ekzaktësh të gjithë elementët e 

faktuar në bazë të ligjit të aplikueshëm mbi trashëgiminë ose në bazë të një ligji tjetër 

të aplikueshëm për elementë të veçantë”. Supozohet se personi i treguar në certifikatë 

si pasardhësi, trashëgimtari, ekzekutori i testamentit apo administratori i trashëgimisë 

posedon cilësinë e treguar në certifikatë, pa asnjë kusht apo frenim në krahasim me 

ato të përmendura në po këtë certifikatë”. Përveç kësaj cilësia e trashëgimtarit është 

shpesh pasojë e një kushti të veçantë personal të subjektit (ekzistenca e një raporti 

farefisnor) dhe përcaktimi i këtij kushti do të varet edhe nga zgjidhja që do të 

realizohet në fazën parapërgatitore. Kështu, në planin e ligjit të aplikueshëm 

rregullorja tregon se po bën një zgjidhje ndërmjet alternativave tradicionale të 

zgjidhjes “bashkarisht” të çështjeve parapërgatitore dhe zgjidhjen “individualisht”.  

Një zgjidhje e tillë privilegjon zgjidhjen e fundit, ashtu siç duket edhe në Nenin 

69, paragrafi 2 dhe të Nenit 67, paragrafi 1, që detyrojnë gjykatësin kombëtar që të 

vlerësojë elementët e sigurisë së certifikatës mbi bazën e ligjit të aplikueshëm për 

trashëgiminë, gjë kjo që mund të çojë në vështirësi të mëdha pasi rregullorja nuk është 

                                                                                                                                                               
është titullari i të drejtave, apo i fuqive të pasqyruara në cerfitikatë, pa asnjë kusht tjetër dhe/apo 

kufizim të mëtejshëm, të fuqive dhe tagrave të pasqyruara në këtë certifikatë”. 
138 Bonomi, Sucessions internationalis, Faqe  323 . 
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shprehur në asnjë rast për mekanizmat e bashkëpunimit, në ato raste kur gjykatësi 

kombëtar i thërritur për të zgjidhur një mosmarrëveshje mbi trashëgiminë, nuk ka 

juridiksion mbi çështjen e statusit të personit. Është e vërtetë që në shumë raste 

problemi duhet të zgjidhet duke aplikuar parimin e reciprocitetit, apo të njohjes 

reciproke të statuseve personale dhe familjare mes shteteve anëtare, ashtu siç edhe 

përcaktohet nga doktrina mbi bazën e disa prononcimeve të Gjykatës së Drejtësisë139. 

Gjithsesi, ky parim nuk do të mund të ofrojë zgjidhje aty ku, për njohjen e statusit 

personal, ndërmjet marrëdhënieve të shteteve anëtare dhe jo anëtare të Bashkimit 

Evropian, ekzistojnë kriteret penguese140, prandaj edhe në këto raste  mekanizmat e 

bashkërendimit paraqiten tepër të nevojshëm në lidhje me karakterin e ndjeshëm të 

çështjeve parapërgatitore për të cilat bëhet fjalë.  

Në fakt, nëse do ti lejohej gjykatësit për të gjykuar edhe mbi elementët bazë të 

shprehjes së vullnetit siç janë për shembull statuset familjare të personave ndaj të 

cilëve de cujus-i vendos t’iu kalojë trashëgiminë, atëherë kjo do të përbënte një 

tejkalim të dukshëm të kompetencave dhe drejtpërdrejt do të sillte një përdorim 

abuziv të juridiksionit i cili të vendosë mbi çështjen e trashëgimisë. Për shembull: në 

qoftë se në një akt testamentar de cujus-i njeh si dy trashëgimtarë të tij përkatësisht 

fëmijën jashtë martese dhe fëmijën e lindur nga martesa dhe aplikimi i këtij testamenti 

kërkohet që të bëhet në një shtet që nuk i njeh të drejta trashëgimore fëmijëve të 

jashtëligjshëm, çfarëdolloj prononcimi i bërë nga gjykata e këtij shteti të fundit, do të 

përbënte një shkelje të rendë të vullnetit testamentar.  

Nga ana tjetër nuk mund të mohohet fakti se verifikime të tilla faktike mbi 

statuset personale dhe familjare të de cujus-it, në shumë çështje trashëgimore do të 

jenë të pashmangshme dhe pikërisht, vetëm prania e një disipline rregullatore sa më 

uniforme do të mund të mënjanonte gjykatësit e shteteve të ndryshme që të kenë 

probleme gjatë gjykimit të çështjeve trashëgimore që burojnë nga një tjetër shtet 

anëtar ose nga një shtet i tretë. Për më tepër, vështirësi të tilla duket se krijohen edhe 

nga mungesa e një disipline të qartë unifikuese nga ana e Bashkimit Evropian përsa i 

përket çështjeve paragjyqësore, pra atyre parapërgatitore. Duke u bazuar në 

parashikimin e Nenit 81 të Traktatit të funksionimit të Bashkimit Evropian një gjë e 

tillë mund të vërtetohet qartë kur një gjykatës i vënë përpara një çështje trashëgimore, 

gjatë seancës përgatitore do të gjendet përballë dokumenteve që rrjedhin nga një tjetër 

sistem juridik, ndaj njohjes së të cilave ai mund të ketë probleme serioze. Edhe 

jurisprudenca e Gjykatës së Bashkimit Evropian ka dhënë shpeshherë vendime 

kontradiktore. Për këtë çështje mund të marrim si referim çështjen “BVG” të Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë141. Në këtë vendim është konsideruar se, kur  propozohet (si 

një përjashtim) një çështje për gjykim mbi vlefshmërinë e një vendimi të dhënë nga 

organet e një shoqërie (në kuadrin e një konflikti kontraktual), kjo e fundit, sipas 

Nenit 22 dhe Nr. 2 (recitalit) të Rregullores nuk hyn në kompetencat ekskluzive të 

gjykatësve të Shtetit anëtar në të cilin ndodhet vendndodhja e shoqërisë. Në këtë 

vendim, Gjykata është vendosur në një kontrast të pavetëdijshëm me vendimin 

                                                        
139 “E drejta ndërkombëtare private dhe e drejta komunitare (Piccone), Padova 2004, Faqe  197. 
140 Baratta, “Problematic  elements of an implicit Rule providing for Mutual Recognition of Personal 

and Family Status in the EC, 2007, Faqe  4. Baratta pranon se parimi i njohjes reciproke mund të haset 

përballë kufuzimeve kur ai bie në kundërshtim me klauzolat e rendit publik të shtetit, dispozitat e së 

cilit thirren për zbatim. 
141 Trupi gjykues  12 maj 2011, çështja C-144/10, BVG, 2011, I-3961.  

Më tepër lexo në: Trepozz: “Conflit de jurisdictions: validite d’une decision des organs sociaux, in 

Rev. critique droit int. prive, 2011, Faqe  922 . 
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precedent “GAT”, në të cilin ishte afirmuar që propozimi për pavlefshmërinë e një 

patente (në kontekstin e një akti të falsifikuar), bënte që kjo çështje të kalonte në 

kompetencë ekskluzive të forumit të patentave, sipas Nenit 22. Nr.4 të Rregullores142. 

Propozimi i çështjes së statutit të një shoqërie143 në fushën e një konflikti trashëgimor 

përcakton një situatë të ngjashme me atë të shqyrtuar në vendimin “GAT”, për shkak 

se statuti i shoqërisë përbën një premisë të domosdoshme për marrjen e cilësive të 

domosdoshme kur flasim për trashëgiminë dhe për këtë arsye kërkon të shihet e 

inkorporuar në një kontekst që i përgjigjet këtij bashkërendimi 144. Përveç kësaj, do të 

ishte e dëshirueshme ajo zgjidhje e problemit e cila i imponon gjykatësit të caktuar 

për çështjen e trashëgimisë, në prani të kontestimeve apo dyshimeve mbi statutin për 

qëllimet e trashëgimisë, të pezullojë procedimin të mbetur pezull përpara tij në 

mënyrë që të presë vendimin e gjykatësit që ka juridiksion për çështjet statusore të 

shoqërisë.  Në fakt mund të thuhet se, nga njëra anë vetëm në këtë mënyrë do të 

sigurohet që juridiksioni në çështjen e trashëgimisë të mos marrë me vete një 

mbipozicionim të papërshtatshëm me “potestas iudicandi”-in e shteteve të tjera lidhur 

me çështjet statusore.  Ndërsa, nga ana tjetër, përsa i përket trashëgimisë së kuotave 

që de cujus ka pasur në një shoqëri të caktuar, Gjykata Evropiane e Drejtësisë për të 

unifikuar zgjidhjen e njëjtë për të tilla raste, ka pranuar ti japë vetes kompetenca të 

cilat nuk i ka pasur më parë (rasti BVG). Nga ana tjetër, mbi bazën e të dhënave 

normative, një zgjidhje e tillë në lidhje me lëshimin të certifikatës evropiane për 

trashëgiminë, duket e parashikueshme. Në fakt, Neni 67 i Rregullores parashikon që 

ky lëshim nuk mund  të ndodhë kur elementët që duhet të certifikohen (që 

parashikojnë siç ishte thënë, profilet e statusit të personave) janë objekt kontestimi 

ose, më saktë, kur vetë certifikata nuk është konform me një vendim të mëparshëm 

për po këta elementë. Si pasojë rrjedh që rregullorja ka dashur të sigurojë (në cilësinë 

e lëshimit të certifikatës) jo vetëm harmoninë e certifikatës (me vendime të 

mëparshme në fushën e trashëgimisë) por edhe pajtueshmërinë e kompetencës së 

gjykatësit që e ka lëshuar, në krahasim me gjykatësin që ka juridiksionin (mbi bazën e 

rregullave uniforme apo, sipas lëndës, të normave kombëtare) të cilit i duhen 

propozuar (në rast kontestimi) pyetjet e sigurisë në lidhje me çdo element që bën 

pjesë në përbërjen  e certifikatës.   

 

4.7 Raporti me Rregulloren Nr. 4/2009 dhe me propozimet e ngjashme mbi 

raportet patrimoniale mes familjarëve dhe efektet trashëgimore te “bashkimeve 

te regjistruara”  

 

Sigurisht që nëse do të flasim për Rregulloren Nr.650/2012, nuk mund të mos 

dallohet që shtrohen edhe probleme delikate që kanë lidhje me bashkërendimin e saj 

                                                        
142 Trupi gjykues  13 korrik 2003, vendimi C-4/03, GAT, në përmbledhje, 2003, I-6509/ Pika 45. 

Franzina në “Konsiderata rreth njohjes së çështjeve përpara vendimeve në disiplinën komunitare të 

kompetencës”, në Int’l lis 2006, Faqe 119 dhe Fumagalli, “Juridiksioni ekskluziv dhe gjetjet e 

rastësishme, në “Revistën e së Drejtës Evropiane Procedurale” 2007, Faqe 738-746. 
143 Ky rikonstruktim merret parasysh vetëm në çështjen e statusit. Atje ku çështjet parapërgatitore kanë 

të bëjnë me lëndë të tjera (për shembull titullariteti i të drejtës së pronës e një të mire materiale së “de 

cuius”-it, nuk duket se mund të justifikojë një kufizim të tillë të fuqisë të gjykatësit që ka imunitetin 

juridiksional për kundërshtimet trashëgimore të prononcohet edhe për çështjet parapërgatitore. 
144 Pavarësisht se lidhur me të drejtën e emrit, analogji shihet për ketë rast edhe me vendimet:  Trupi 

gjykues 2 tetor 2003, çështja C-148 / 02, Garcia Avello, 2003, I-11613 pika 36; 14 tetor 2008, çështja 

C-353/06, Grunkin, 2008,  I-7639 pika 23 . 
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me Rregulloren Nr.4/2009 dhe këto koordinime mungojnë si tek detyrimet e 

mirëmbajtjes ashtu edhe tek masat që duhet të merren për raportet trashëgimore (mes 

bashkëshortëve145) dhe efektet trashëgimore (të bashkimeve të regjistruara146). Në 

rregulloren Nr.650/ 2012 të tilla çështje (si ato të sipërpërmendurat) rezultojnë 

qartësisht të përjashtuara nga fusha e aplikimit147 por, në mënyrë reciproke, edhe 

çështja trashëgimore mbetet thuajse e panjohur për Rregulloren Nr.4/2009.  

Në të vërtetë, situata duhet pështjelluar, pasi mund të dalin shumë vështirësi në 

termat e kualifikimit. Në fakt, sipas përmbajtjes të normave materiale të aplikueshme, 

vdekja e një subjekti mund të vendosë pasojat mbi marrëdhëniet juridike të subjekteve 

të tretë jo vetëm si efekt i një fenomeni trashëgimor por edhe në rast të një detyrim 

ushqimor ekzistues148 ose e thënë ndryshe përcaktimi i raporteve trashëgimore mes 

bashkëshortësh apo “partnerëve” të një bashkimi të regjistruar. As Rregullorja 

Nr.650/ 2012 dhe as masat e tjera të sipërpërmendura nuk shtrohen në një prizëm të 

bashkërendimit efektiv të normave materiale të aplikueshme, duke pasur raste për 

shembull, që në dy çështje, të aplikohen dy ose më shumë ligje kombëtare të 

ndryshme149. Kjo rrethanë mund të çojë në një mospërputhje të rëndësishme të të 

gjithë sistemit. Pra, mjafton të sillet ndër mend bashkëshorti pasjetues (që gëzon një 

detyrim ushqimor) i cili pretendon mbi të mirat e de cuius-it dhe i pretendon këto, jo 

vetëm në cilësinë e tij/ saj si trashëgimtar,  por edhe në saj të  detyrimeve ushqimore 

që ai gëzonte (që i ndjeri kishte ndaj tij/ saj) si edhe të raporteve trashëgimore që 

rrjedhin nga vetë  kjo trashëgimi. Në këtë mënyrë (duke përfituar nga ligjet e 

ndryshme të zbatueshme) del se ai/ ajo do të kishte arritur të shumëfishonte pasurinë 

që do të përfitonte në cilësinë e trashëgimtarit.  

Por, nga ana tjetër, mund të ndodhë edhe që normat e ndryshme materiale për 

çështje të ndryshme të çojnë në zgjidhje të ndryshme, duke i atribuuar kështu titujt e 

pronësisë subjekteve të ndryshëm. Në këtë rast mund të thuhet se vërtetë do të ishte 

tej mase i dobishëm një bashkërendim i instrumenteve ndërkombëtarë në fushën e 

bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile dhe në fakt, siç mund të shihet në Nr. 12 të 

saj (recitalin), Rregullorja Nr.650/ 2012 nuk injoron aspak nevojën e një 

                                                        
145  Propozim i rregullores së Këshillit për ligjin e aplikueshëm, për njohjen dhe ekzekutimin e 

vendimeve në fushën e regjimeve trashëgimore mes bashkëshortësh, COM/ 2011/126 e prezantuar nga 

Komisioni i 16 marsit 2011. Propozimi lidhet me raportet mes bashkëshortësh, të gjithë të përjashtuar 

nga fusha e aplikimit të Rregullores Nr. 650/2012  
146  Propozimi i rregullores së Këshillit Evropian e lidhur me kompetencën, ligjin e aplikueshëm, 

njohjen dhe ekzekutimin të vendimeve në çështjet e trashëgimisë të bashkësive të regjistruara, COM/ 

2011/ 127, prezantuar nga Komisioni i 16 Marsit 2011. 
147 Ndërkaq, Rregullorja Nr .650/2012 përjashton nga fusha e saj e aplikimit detyrimet ushqimore “të 

ndryshme nga ato për shkak të vdekjes”, ndërkohë që Rregullorja Nr.4/2009 disiplinon vetëm 

detyrimet ushqimore që burojnë nga raportet e familjes, martesa etj. (Do të jetë Lex successonis ligji që 

do të rregullojë detyrimin ushqimor për shkak vdekje). 
148  Në sensin që këto çështje duhet të përfshihen gjithmonë në fushën e aplikimit të vetëm lex 

successionis, Max-Planck Institute for Comparative and International Pivate Law, Komentari, Faqe   

23. 
149 Për shembull Neni 3 i Protokollit të Hag-ës të 23 Nëntorit të vitit 2007: “Mbi ligjin e aplikueshëm 

për detyrimet ushqimore” (i thërritur për përcaktimin e normave të konflikteve të ligjeve të Rregullores 

Nr.4/ 2009) tregon se në mungesë të një kriteri për të zgjidhur çështjen në fjalë, do të prevalojë kriteri 

që parashikon ligjin e shtetit të vendbanimit të parë të përbashket të bashkëshortevë pas martesës; Sipas 

Nenit 21 të Rregullores Nr. 650/2012, në mungesë të një kriteri për të zgjidhur çështjen në fjalë, do të 

prevalojë kriteri që parashikon ligjin e shtetit të vendqëdnrimit të zakonshëm të ka pasur testatori në 

momentin e vdekjes. 



 69 

bashkërendimi ndërmjet këtyre çështjeve të ndryshme150. Është e qartë gjithsesi, që 

një rregull i  tillë gjykimi operon vetëm në planin procedural dhe detyron gjykatësin ë 

do të gjykojë mbi marrëdhënien trashëgimore që të marrë parasysh se lidhur me 

përpjesëtimin e pasurisë së de cujus-it nuk duhet të cenohet vlera ekonomike e 

pasurisë së trashëguar si shkak i ndarjes së saj. 

Neni 3151 i të dy propozimeve të Këshillit Evropian, përkatësisht propozimit 

126 (2011) dhe 127(2011) mbi “Juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen dhe 

zbatimin e vendimeve që i kanë të bëjnë me çështjet e pasurisë bashkëshortore” dhe 

mbi “Juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen dhe zbatimin e vendimeve që i lidhen 

me efektet pronësore të bashkimeve të regjistruara” , i  lejon gjykatësit që ka 

imunitetin juridik në lidhje me trashëgiminë e një bashkëshorti/e të vendosë edhe për 

mosmarrëveshjet e raporteve pasurore që burojnë nga martesa ose nga një bashkim i 

regjistruar”, i  lejon gjykatësit që ka imunitetin juridik në lidhje me trashëgiminë e një 

bashkëshorti/e të vendosë edhe për mosmarrëveshjet e raporteve pasurore që burojnë 

nga martesa ose nga një lidhje e regjistruar. Kjo gjë është e kuptueshme që shfaq 

vështirësi në zbatim dhe referimi që bëjnë të dy nenet përkatës të propozimeve duken 

të pamjaftueshëm për të zgjidhur problemet e lartpërmendura. Kur ky bashkërendim 

duket i parealizueshëm atëherë do të ishte më rëndësi të hartohej një ligj unik ku të 

prevalonte kriteri i lidhjes i “vendqëndrimit të zakonshëm”. Kur një rezultat i  tillë nuk  

është i mundur  të arrihet, atëherë duhet të implementohet një zgjidhje e njëtrajtshme 

e çështjeve të ndryshme, duke u bazuar në interpretimin (diskrecionin) e trupit 

gjykues dhe në aplikimin e të drejtave të ndryshme kombëtare në fuqi. 

 

4.8 Fusha e zbatimit personal të rregullores 
 

Përsa i  përket fushës së aplikimit personal, në ndryshim me atë që parashikohet në 

rregulloret e tjera të hartuara në sensin e Nenit 81 të e Traktatit mbi funksionimin e 

Bashkimit Evropian152, mund të thuhet haptazi se rregullorja nuk mbart ndonjë një 

tregues të shprehur, në sensin që do të aplikohet vetëm tek trashëgimitë me elementë 

të huaj (ndërkombëtarë). Ndër të tjera, pavarësisht edhe pranisë së normave direkte që 

do të operojnë në planin kombëtar, formulimi i  dispozitave të rregullores paraqet në 

mënyrë substanciale karakterin ndërkombëtar të çështjeve të caktuara153 i cili sipas 

rasteve, vihet re në kriteret që përcaktohen për të zgjidhur një çështje trashëgimie që 

përmban elementë të huaj (kriteret e lidhjes me të ndjerin, ata që thërriten në 

trashëgimi, pasardhësit apo legatarët, ose kriteri i vendndodhjes së të mirave 

trashëgimore154). Edhe dispozitat e rregullores që lejojnë zgjedhjen e ligjit nuk mund 

                                                        
150 Parashikon se “Autoritetet që (sipas  rregullores në fuqi) janë kompetente për një trashëgimi të 

përcaktuar,  për qëllime të përcaktimit të trashëgimisë dhe të kuotave  të përfituesve, duhet të marrin në 

konsideratë (në funksion të situatës) si ndarjen e regjimit pasuror ndërmjet bashkëshortësh, ashtu edhe 

ndarjen e regjimit pasuror të të ndjerit”. 
151 Article 3 "To ensure that in the event of the death of one of the spouses the competent court can 

handle both the Succession of the deceased spouse and the liquidation of the matrimonial property,  
152   Neni 1, pjesa 1 e Rregullores “Roma I” dhe Neni 1. Pjesa 1 e rregullores “Roma II”, atje ku i 

referohet “rrethanave që sjellin një konflikt ligjor”. 
153  Neni 38: Non-application of this Regulation to internal conflicts of laws “A Member State which 

comprises several territorial units each of which has its own rules of law in respect of Succession shall 

not be required to apply this Regulation to conflicts of laws arising betwën such units only”.  
154  Për shembullin e parë, mjafton Neni 22 i Rregullores, së bashku me dispozitat e tjera që thërriten si 

ai; ndërsa, për  shembullin e dytë, duhet të shihen nenet 13, 28 dhe 32; për të tretin, nenet 10 dhe 30.  
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të aplikohen në raste kur janë shumë të brendshme, siç rezulton nga Nenet 6 dhe 22 të 

Rregullores155.  

Ndër të tjera, mund të konstatohet lehtësisht se hartuesit e rregullores nuk kanë 

ndjerë aspak nevojën të parashikojnë një normë shpëtuese me funksion të ngjashëm 

me atë të Nenit 14, paragrafi 2 dhe 3, të Rregullores “Roma II”, ose Nenit 3, paragrafi 

3 dhe 4, të Rregullores “Roma I”.  

Dispozitat e vetme të rregullores teorikisht të përshtatshme për t’u aplikuar edhe 

në rastet e brendshme rezultojnë vetëm ato të cilat lidhen me “certifikatën e 

trashëgimisë  evropiane” nga momenti që, në kuadrin e Nenit 62, pjesa 3 e 

rregullores, kjo prodhon efektet e parashikuara nga neni pasardhës 69 edhe në Shtetin 

anëtar që e ka lëshuar156 .   Përveç atyre që tashmë dihen, siç janë Mbretëria e 

Bashkuar, Irlanda dhe Danimarka, do të ishte një domosdoshmëri që të sigurohej fakti 

që shtetet anëtare të mos ushtrojnë mundësinë e opting-ut përsa i përket pjesëve të 

veçanta te  Rregullores157. Duke ekzaminuar kushtet e aplikimit vetëm të pjesëve të 

veçanta të rregullores, nuk habit fakti që (në koherencë me masat e tjera: ish Neni 81 i 

Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit Evropian ) Rregullorja Nr.650/ 2012, jo 

vetëm vendos që disiplina e ligjit të aplikueshëm të ketë karakter global por edhe 

kufizon aplikimin e normave në efikasitetin e vendimeve ndërmjet Shteteve anëtare. 

Më problematik duket përcaktimi i zbatimit (fusha e aplikimit) në hapësirë dhe ndaj 

personave të normave që lidhen me kompetencën juridiksionale 158 , të cilat duke  

ndjekur një model i cili mund të përkufizohet “i një gjenerate të dytë” në lidhje me 

masat e ndërmarra nga Bashkimi Evropian në fushën e bashkëpunimit gjyqësor civil, 

nuk i lënë asnjë hapësirë të mbetur normave kombëtare. Rregullores së re i mungon 

një parashikim analog me atë që parashikohet në Nenin  3 të Rregullores së vjetër 

“Bruksel I”, normë kjo që parashikon përkufizimin (në mënyrë unitare) mbi fushën e 

zbatimit, e cila duhet  të krahasohet me ekzistencën aktuale të një juridiksioni. 

Gjithsesi, kuadri kompleks i normave mbi kompetencën juridiksionale ( i drejtuar 

drejt dy kritereve kryesore, përkatësisht të atij të rezidencës së zakonshme të të ndjerit 

dhe të shtetit në territorin e të cilit janë të vendosura të mirat materiale të trashëguara) 

e bën thuajse krejtësisht të shurdhët përkufizimin e fushës së aplikimit personal. 

Në fakt, prezantimi i “forum necessitatis” sjell me vete elementë të dukshëm të 

fleksibilitetit, teksa ky i fundit nuk pranon për përkufizim një parashikim taksativ të 

rasteve të përshtatshëm dhe kështu mund t’i lërë hapësirë një lirie të zgjeruar veprimi 

gjykatësve të Shteteve anëtare edhe për përcaktimin e fushës së aplikimit personal159. 

                                                        
155  Neni 25, pjesa 3, e lidhur me paktet trashëgimore, që lejon zgjedhjen si ligj rregullator të paktit, 

ligjin kombëtar edhe të vetëm një subjekti të interesuar. Kjo, në këtë rast bën të mundur që, në prani të 

një pakti të lidhur me trashëgiminë e më shumë se një personi, elementi i huaj të ketë të bëjë me vetëm 

njërin nga subjektet.   
156 Pra, Neni 62, paragrafi 1, parashikon lëshimin e certifikatës së trashëgimisë e cila do të përdoret më 

pas në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian, dhe nga kjo rezulton se nuk kërkohet që autoritetet e 

këtij Shteti të verifikojnë nëse certifikata është përdorur në mënyrë efikase në një Shtet tjetër, apo të 

mohojnë lëshimin për këtë arsye.  
157 Lëkundja e Mbretërisë së Bashkuar, ashtu siç është përmendur në fillim të këtij punimi, kishte të 

bënte në mënyrë të veçantë me mungesën e një përkufizimi lidhur me nocionin “vendqëndrim i 

zakonshëm” edhe pse përbën kriterin kryesor të lidhjes së parashikuar nga rregullorja. 
158  Ndër të tjera, individualizimi i fushës së zbatimit ndaj personave të normave të kompetencës 

juridiksionale ka karakter parapërgatitor në krahasim me aplikimin e normave të konfliktit, të 

parashikuara nga rregullorja.  
159 C.Panico, “Forum Necessitatis”: “Juridical discretion in the Exercise of Juridisction, in recasting 

Brussels  I”, Fq.78. 
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Ndër të tjera, nga ky këndvështrim edhe përkufizimi  i fushës së zbatimit ndaj 

personave të normave mbi kompetencën juridiksionale bazohet në konceptin e gjerë të 

“lidhjes së mjaftueshme me një Shtet anëtar”. Si për të komplikuar në mënyrë të 

mëtejshme këtë sferë janë edhe ato norma të cilat tentojnë të lidhin kompetencën 

juridiksionale me zgjidhjen e ligjit të aplikueshëm. Pa qenë e nevojshme që në këtë 

pikë të hetohet më tej, është e qartë se këto norma do të mund të ndikojnë në 

zgjerimin e fushës së aplikimit personal, sipas së cilës “de cuius”-i ishte shtetas i një 

shteti anëtar në momentin e zgjidhjes së ligjit, apo të vdekjes.  

 

4.9 Zbatimi i Rregullores Nr. 650/2012 (ligjit) në kohë dhe dispozitat kalimtare 
 

Rregullorja e re përcakton datën e hyrjes në fuqi dhe datën e aplikimit të dispozitave 

të saj dhe ndërsa për dispozitën e parë thërritet kriteri i përgjithshëm (i parashikuar 

nga Neni 297 i Traktatit të funksionimit të Bashkimit Evropian) i Nenit 84 të 

Rregullores, për të dytën përgjigjet Neni 83160. Kriteri i përgjithshëm për aplikimin 

“ratione temporis” kushtëzohet pikërisht nga data e vdekjes të personit, trashëgimia e 

të cilit është duke u shqyrtuar dhe ndër të tjera mund të pohohet se do të përbëjnë 

objekt të normave kombëtare të gjitha ato kundërshtime që lidhen me trashëgiminë e 

personave të vdekur përpara datës 17 Gusht të vitit 2015. Nga ana tejtër, edhe 

trashëgimitë e hapura pas datës së përmendur më sipër mund të rezultojnë ende të 

rregulluara pjesërisht përmes dispozitave që ishin në fuqi.  

Në fakt, në lidhje me këto trashëgimi rregullorja ka për detyrë të vendosë se 

çfarë roli dhe rëndësie do të ketë ligji i cili është thërritur për aplikim në një 

marrëdhënie trashëgimie, para hyrjes në fuqi të Rregullores Nr. 650/2102. Neni 83, 

teksa tenton të zbatojë dëshirën e fundit të të ndjerit lidhur aplikimin e normave të së 

drejtës ndërkombëtare private që ishin në fuqi në kohën e hartimit të aktit testamentar 

duket se i nënshtrohet parimit të “favor validitatis”. Kështu, rezultati praktik do të 

krijonte një “unifikim” të disiplinës së konfliktit  lidhur me vlefshmërinë formale dhe 

përmbajtjen e këtyre manifestimeve të vullnetit të të ndjerit, duke siguruar nga ana 

tjetër edhe fuqinë prapavepruese edhe pse disa vite pas datës së aplikimit të parë të 

rregullores.    

Në mënyrë të veçantë, Neni 83, pjesa 2, parashikon rregullimin dhe efektet 

zgjedhjes si ligjin rregullues të marrëdhënies trashëgimore atë ligj i cili ka hyrë në 

fuqi para datës së aplikimit të rregullores. Në këtë rast, ligji i zgjedhur do të jetë i 

vlefshëm për t’u aplikuar vetëm nëse është konform kushteve të parashikuara nga 

Neni 22 i Rregullores ose më saktë, nëse është konform normave të së drejtës 

ndërkombëtare private të Shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të testatorit, ose të 

njërit prej Shteteve, nënshtetas i të cilit ishte “de cuius”. Në këtë mënyrë rezulton se 

do të ekzistojë sërish mundësia e zgjedhjes së një ligji të ndryshëm nga ai kombëtar 

(lex nationalis), edhe pse duke ruajtur efektet (brenda këtyre kufijve) e standardeve 

kombëtare në fuqi, në momentin e kësaj zgjedhjeje161.   

Edhe më pak i qartë duket formulimi i parashikuar në paragrafin e tretë të Nenit 22, i 

cili ka të bëjë me vlefshmërisë formale dhe vlefshmërinë e përmbajtjes së dispozitave 

për shkak të vdekjes (përfshirë aktet testamentare) duke parashikuar se do të 

rregullohen në mënyrë direkte nga Kreu “III” i Rregullores Nr.650/ 2012, ose më 

                                                        
160 Nouriat, “Le champ d’application du reglement”, Faqe  18.  
161 Nuk mund të “kristalizohen” njëherë e përgjithmonë normat e konfliktit kombëtar me datën e hyrjes 

në fuqi të rregullores, përsa kohë që për çdo trashëgimi do të duhet të vlerësohet se cilat kanë qenë 

normat në fuqi në momentin e zgjedhjes së ligjit.  
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saktë, nga normat e të drejtës ndërkombëtare private (që kanë qenë në fuqi në datën e 

hartimit të aktit) të shtetit të rezidencës së zakonshme, apo të njërit prej shteteve, 

nënshtetas i së cilit ka qenë “de cuius”-i, ose edhe të “shtetit anëtar që rregullon 

marrëdhënien e trashëgimisë (lex successionis)”162. Në realitet, është e qartë që norma 

të tilla, të vendosura në konkurrencë alternative ndërmjet tyre, nuk bëjnë gjë tjetër 

veçse kufizohen të përcaktojnë ligjin e aplikueshëm për pranimin/ zbatimin dhe 

vlefshmërinë formale apo substanciale të akteve të dispozitave për shkak të vdekjes. 

Së fundi, Në fund meriton që të përmendet Neni 83, pjesa 4 (në kuadrin dispozitave 

kalimtare), që parashikon se nëse akti testamentar (si dipozitë mortis causa) i cili 

është hartuar përpara datës 17 Gusht të vitit 2015 por në përputhje të plotë me ligjin të 

cilin do të kishte mundur të zgjedhë trashëgimlënësi në bazë të kësaj Rregulloreje, 

atëherë ky ligj do të vlerësohet si ligji i zgjedhur i cili do të rregullojë trashëgiminë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
162 Shprehja që përdoret në hyrjen e rregullores, duhet të konsiderohet gjithëpërfshirëse, qoftë  nga 

autoriteti gjyqësor, qoftë nga organet publike të natyrës jo gjyqësore, qoftë nga profesionistë ligjorë që 

janë kompetentë sipas legjislacionit kombëtar (pjesa 2 e rregullores), që  merren me trashëgiminë (edhe 

Neni 3, pjesa 2). Pra, nënkuptohet se do të aplikohen normat e së drejtës ndërkombëtare private të “lex 

Successionis”që kanë qenë në fuqi në momentin e hartimit së testamentit dhe jo normat materiale. 
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KREU V 

 

 

JURIDIKSIONI NË RREGULLOREN E BASHKIMIT  EVROPIAN MBI 

TRASHIGIMINË “Mortis Causa”  

 

5.1 Gjykata e shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të de cuius-it 

 

Rregullorja Nr.650/2012 i vendos gjykimet e çështjeve gjyqësore ose jo gjyqësore nën 

juridiksionin e gjykatës kompetente mbi bazën e lidhjeve reale mes marrëdhënies 

trashëgimore dhe territorit të një shteti anëtar duke marrë parasysh jo vetëm 

respektimin e veçantisë së një çështje të caktuar trashëgimore (në të cilën ndërhyrja e 

gjykatës është shpeshherë jo e vetmja zgjidhje për arritjen e rezultateve të 

parashikuara nga ligji në planin kombëtar)163. Në kuadër të të gjithë objektivave që  

rregullorja përmban, vihet re se në të shfaqet edhe ajo tentativë e cila synon të 

përcaktojë juridiksionin përkatës, të aftë për të gjykuar marrëdhënien trashëgimore, 

mënyrë të cilën e realizon duke marrë parasysh thuajse të gjitha karakteristikat e 

marrëdhënies trashëgimore në fjalë (për shembull rasti i “zhvendosjes së një personi 

nga njëri shtet anëtar në shtetin tjetër qoftë si shkak i marrëdhënieve personale apo 

atyre profesionale por që në momentin e vdekjes lë pasuri të tijën në njërin nga shtetet 

e sipërpërmendur).    

Parimisht, kjo shpjegon se lidhjet e testamentlënësit me territorin e Bashkimit 

Evropian nuk përbëjnë ndonjë kufi të përgjithshëm për aplikimin e normave (pa 

dallim mes lidhjeve, objektive si: vendqëndrimi ku ka jetuar në një shtet anëtar apo 

lidhjeve juridike si: të pasurit e nënshtetësisë së një shteti anëtar) por kuptohet se 

kemi të bëjmë më një rregullim si nga ana e caktimit të juridiksionit fillestar mes 

shteteve anëtare ashtu edhe përcaktimit të juridiksionit të shteteve anëtare me shtetet e 

treta. Ndër të tjera, duhet dalluar se qëllimi i rregullores është nënshtrimi i rregullimit 

të marrëdhënies së trashëgimisë nën një juridiksion universal dhe të vetëm, sipas të 

cilit do të jetë pikërisht juridiksioni i një gjykatë të vetme që do të vendosë për të 

gjithë çështjen e trashëgimisë, që nga çelja e testamentit dhe deri tek transferimi i 

pasurisë së tij tek trashëgimtarët (qoftë për pasurinë e luajtshme apo të paluajtshme). 

Nga ky këndvështrim del se normat e juridiksionit dhe normat mbi ligjin e 

aplikueshëm janë ndërtuar në mënyrë paralele 164 . Pavarësisht se rregullorja i jep 

kompetencë gjykimit të një çështje trashëgimore gjykatës së shtetit më të cilin de 

cujus-i ka pasur më shumë lidhje, kriteri bazë që ajo parashikon për zgjidhjen e 

çështjeve të trashëgimisë do të jetë kriteri i lidhjes që parashikon “vendqëndrimin e tij 

të zakonshëm”, pra do të jetë kompetente për të zgjidhur çështjen e marrëdhënies 

trashëgimore, gjykata e shtetit në të cilin testatori kishte vendqëndrimin e tij në 

                                                        
163  Rregullorja paraqet një nocion të zgjeruar të juridiksionit, duke e referuar pra edhe përtej 

autoriteteve gjyqësore, pershembull edhe ndaj profesionistëve të cilët “mund të kryejnë funksione 

gjyqësore apo të procedojnë mbi delegimin e një autoriteti gjyqësor” në Shtetin annetar (Neni 3/2). Në 

Nenin 20,  merren në kosnideratë apo parashikohen edhe profesionet e: noterëve, të zyrave të regjistrit 

apo profesionistëve ligjore dhe të që ushtrojnë funksione juridike dhe gjyqësore.  
164 Lein, “A Further Step Towards a European Code of Private International Law”; The Commision 

Proposal for a Regulation on Succession, Libri i përvitshëm i “Private International Law”, 2009, Faqe  

116. 
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momentin e vdekjes (Neni 4)165. Duke qenë se rregullorja nënshtron disiplinimin e të 

gjithë marrëdhënies trashëgimore nën ligjin e shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm 

së testatorit në momentin e vdekjes, rezulton se kriteri në fjalë paralajmëron nevojën e 

domosdoshme që forum e ius të jenë të unifikuar mes tyre në mënyrë të tillë që të 

mund të realizohet jo vetëm transferimi i qetë i pasurisë por edhe të thjeshtëzohen 

kundërshtimet që mund të hasen në vijim, të dyja këto elementë të domosdoshëm  në 

kuadër të efektivitetit dhe të sigurisë së të drejtave166.  

Kriteri i vendqëndrimit të përhershëm është pranuar nga shumë akte të 

ndryshme të së drejtës ndërkombëtare private dhe përbën një kriter autonom por nga 

ana tjetër nuk duhet harruar se ky kriter ka në kompleksitetin e tij një natyrë faktike 

dhe si i tillë, do të variojë sipas rrethanave të çështjeve konkrete dhe të vlerësimit të 

që do të paraqesë organi gjyqësor167. Jo vetëm doktrina, por edhe jurisprudenca ka 

hedhur idenë se do të mund të flitet edhe për ligjin e atij shteti në të cilin subjekti me 

vullnetin e tij të lirë ka zgjedhur të vendosë qendrën e interesave të tij, qofshin këto 

personale apo profesionale. Për të shkuar drejt kriterit të vendqëndrimit të zakonshëm 

duhen ndër të tjera, të merren parasysh jo vetëm elementët objektivë (që kanë të bëjnë 

me llojin dhe kohëzgjatjen e lidhjes social-ekonomiko-kulturore ndërmjet subjektit 

dhe një Shteti), por edhe elementi subjektiv konsistues në “animus” (vullnetin/ 

dëshirën) e subjektit i cili kërkon të ketë lidhje të qëndrueshme në shtetin që atij i 

intereson më shumë168.   

Duke pasur parasysh të dy elementët e sipërpërmendur rezulton se do të bëhet e 

mundur dalja në pah e qendrës së interesave të të ndjerit, e lidhur kjo me “rendi 

personal, familjar, profesional dhe ekonomik” 169 dhe që shpesh korrespondon me 

vendin në të cilin gjendet pjesa më e madhe e të mirave të trashëguara ose pjesa e të 

mirave materiale me qëndrueshmëri më të madhe ekonomike 170. Vendqëndrimi i 

zakonshëm si kriter përcaktues i juridiksionit është vendi në të cilin subjekti ndodhej 

në momentin e vdekjes dhe të paktën në parim dhe kështu të gjitha ndryshimet 

(lëvizjet e tij të qëndrimit) e ndodhura gjatë jetës së tij nuk do të kenë më mundësi të 

merren në konsideratë. Megjithatë, do të rezultojë i drejtë edhe përfundimi se 

                                                        
165  Kriteri i vendqëndrimit të zakonshëm prevalon në lidhje me kriterin e nënshtetësisë: A.Dutta, 

Succession and wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeasation, në revistën Rabels, 2009, 

Fq, 564. 
166  A. Davi në “Reflektime mbi të ardhmen e së drejtës ndërkombëtare private evropiane mbi 

trashëgiminë”, Faqe  289. 
167  Kindler, “From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future EU 

Regulation on International Successions and Wills, in Convergence and Divergence in Private 

International Law” Faqe  143”. Natyra faktuale nuk përjashton që rrethanat që sjellin përcaktimin e 

vendqëndrimit të zakonshëm duhet të sjellin detyrimisht zbatimin e një rendi jurdik të vetëm. Në çdo 

rast, kjo natyrë mund të favorizojë perceptimin e ndryshëm të vendqëndrimit të zakonshëm të “de 

cuius”-it dhe kompetencës që dy ose më shumë gjykata, që i përkasin Shteteve të ndryshme anëtarë, 

mund të kenë.  
168 Interpretimi më i saktë i nocionit të “vëndqëdnrimit të zakonshëm” siç është përmendur në hyrje të 

këtij punimi, është dhënë në 2 Prill 2009, nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në vendimin e saj C523/ 

07 “Finnish Korkein hallinto-oikeus” dhe së fundi në çështjen “Mekredi”,  C-376/14 më 9 Tetor të  

2014. 
169  Davi në “Reflektime mbi të ardhmen e së drejtës ndërkombëtare private evropiane mbi 

trashëgiminë”, Faqe  307. 
170 Castellaneta në “Responses au questionnaire en matiere de Successions et testaments – Livre vert de 

la Commission Europëne (Komisioni (2005) e datës 1 Mars 2005) avec un avant-project de reglement 

communautaire concernant les conflicts de lois et de jurisdictions, et l’institution du certificat 

Successoral eruopën” (Këshilli Kombëtar i Notariatit), 2005, Faqe  34. 
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përcaktimi i vendqëndrimit të zakonshëm në një moment të dhënë nuk mundet 

gjithmonë të burojë nga rrethanat e jetës së të ndjerit (e parashikuar kjo edhe nga 

recitali Nr. 23 i rregullores i cili nënvijëzon se do të duhet të merren parasysh edhe 

elementë të tillë si “kohëzgjatja dhe legjitimiteti i qëndrimit të të ndjerit në këtë shtet, 

përfshirë këtu kushtet dhe arsyet e tij). Ashtu siç u përmend pak më parë, juridiksioni 

rezulton të marrë kështu një karakter universal, duke u përhapur edhe në ato çështje të 

cilat kanë lidhje me të mirat materiale të trashëgimisë, kudo që ato janë të vendosura 

por nga ana tjetër çështja e trashëgimisë mund të ketë të bëjë me të mira materiale të 

paluajtshme të cilat janë të vendosura në Shtete të treta që nga ana e tyre parashikojnë 

rregullimin e këtyre të fundit në bazë të metodës dualiste (lex rei sitae)171 dhe si 

përfundim do të rezultojë se vendimet e marra nga gjykata kompetente do të mund të 

mos njihen në këto shtete172. Për të korrigjuar një përplasje të tillë, paralajmëruese e 

qartë e pasigurisë dhe mungesës së stabilitetit në marrëdhëniet trashëgimore, Neni 12 

i Rregullores parashikon një “kufizim të procedurës” sipas së cilit: “Nëse pasuria e 

testamentëlënsit ndodhet në territorin e një shteti të tretë, gjykata e shtetit e cila do të 

gjykojë çështjen trashëgimore në fjalë, do të mundet, me kërkesën e çdo pale të 

interesuar të heqë dorë nga gjykimi mbi këtë pasuri, në ato raste kur mund të dyshohet 

se një gjykim i tillë nuk do të ishte as i njohur dhe as i ekzekutueshëm në shtetin në të 

cilin  ndodhen këto pasuri”.  

Në kuptimin e nenit 23 të Rregullores Nr. 650/2012 del se në prag të objektivit 

të përcaktuar për të unifikuar “forum e ius”, gjykata që do të gjykojë mbi çështjen e 

trashëgimisë (që përcaktohet nga Neni 21 dhe neni 22 i rregullores) do të  ketë 

kompetencë për të gjykuar të gjithë trashëgiminë bazuar tek “lex successsionis” por 

duke mos harruar përjashtimet që parashikohen në Nenin 1 të Rregullores. Ndër të 

tjera, në kuptim të Nenit 64 të tilla kompetenca përfshijnë edhe hartimin dhe  lëshimin 

e certifikatës trashëgimore evropiane173. Gjithsesi, një ndërhyrje abuzive e rregullores 

shfaqet në Nenin 59, pjesa 4, duke qenë se ky nen i nënshtron çdo çështje që ngrihet 

në lidhje me aktet apo marrëdhënien ligjore të trashëgimisë, gjatë gjykimit të një 

çështje të caktuar, ligjit të asaj gjykate në të cilën çështja është ngritur, pa shpjeguar 

nëse (ose të lihet të kuptohet që) çështjet kryesore të trashëgimisë do të rregullohen 

vetëm dhe vetëm nga dispozitat e parashikuara në Rregulloren Nr. 650/2012.  

 

 

5.2 Mënyra e caktimit të juridiksionit të gjykatës së shtetësisë dhe marrëveshjet 

për zgjedhjen e gjykatës kompetente 

 

Nocionit të vendqëndrimit të zakonshëm i ngjiten edhe tituj të tjerë, apo mekanizma 

përcaktues mbi zgjedhjen e juridiksionit të përgjithshëm. Në radhë të parë, në 

kuptimin e Nenit 6, germa a), gjykata e vendqëndrimit të zakonshëm të të ndjerit 

mundet që (me kërkesën e njërës prej palëve dhe nëse e gjykon më të përshtatshme 

për të vendosur mbi këtë çështje) të kalojë juridiksionin e saj në favor të gjykatës së 

shtetit anëtar, ligji i të cilit është zgjedhur për të rregulluar marrëdhënien 

trashëgimore.  Ideja e kësaj norme, deri në njëfarë mase e frymëzuar nga doktrina e 

                                                        
171 Sipas metodess dualiste disiplina e trashëgimisë mbi të mirat e paluajtshme i përket “lex rei sitae”; 

ndërkohë që rregulloja karakterizohet nga medota unioniste, ashtu siç është thënë edhe në kreun e parë 

të këtij punimi. 
172 Bonomi, “Prime considerazioni”,  Faqe  908.s. 
173 Për më tepër shih Kreun X. 
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“forum non conveniens” 174, nënkuptohet duke patur parasysh se Neni 22 i jep “de 

cuius”-it të drejtën për t’i nënshtruar të gjithë trashëgiminë e tij ligjit kombëtar të 

shtetësisë të tij. Kjo ndërthurje, e përbërë nga Nenet 6/a dhe Neni 22 çon pikërisht 

drejt unifikimit të “forum e ius” edhe në ato raste në të cilat në aktin testamentar është 

referuar në mënyrë të qartë apo qartësisht të kuptueshme dëshira e de cujus për të 

zgjedhur ligjin e shtetësisë së tij dhe në të njëjtën kohë një vullnet i tillë është gjykuar 

si i vlefshëm dhe i pranueshëm nga ana e gjykatës së shtetit ku de cujus ka pasur 

vendqëndrimin e tij të zakonshëm. Siç u tha, gjykata e vendqëndrimit të zakonshëm e 

gëzon këtë të drejtë dhe procedon me vendime të tilla vetëm me kërkesë të palëve. 

Neni 6 në të vërtetë detyron që të mbahen parasysh edhe “rrethanat praktike” të 

trashëgimisë, ato si: vendqëndrimi i zakonshëm i palëve dhe vendi në të cilin ndodhen 

të mirat materiale. Janë pikërisht këto elementë të cilët duhen vlerësuar në mënyrë që 

kompetencat për gjykimin e një marrëdhënie trashëgimore të transferohen 

trashëgimisë vetëm tek një Gjykatë dhe vetëm tek një e drejtë e aplikueshme, për të 

arritur kështu një menaxhim efektiv dhe unitar të një çështje trashëgimore.  

Situata tip, në  të cilën mund të imagjinohet lehtësisht një transferim apo 

spostim i çështjes mund të haset për shembull në ato raste kur i ndjeri jetonte prej pak 

kohësh në shtetin ku ndodhet gjykata, por që nga ana tjetër ruante lidhje të ngushta 

familjare dhe lidhje me (një pjesë të mirë) të  mirat materiale në shtetin anëtar të 

origjinës. Në çdo rast, unifikimi ndërmjet “forum e ius” varet nga vullneti i Gjykatës. 

Nga ana tjetër, nga kuptimi i nenit 5 të Rregullores 650/2012 rezulton se kjo liri 

zhduket kur bie përballë “marrëveshjeve” me anë të cilave trashëgimtarët vendosin të 

përcaktojnë (edhe në mënyrë ekskluzive) kompetencën e gjykatës së shtetit, ligji i së 

cilit është zgjedhur nga vetë “de cuius” sipas Nenit 22 (nëse flitet për një shtet 

anëtar). Në dritën e asaj që është thënë në favor të zbatueshmërisë të normave të 

juridiksionit, këto marrëveshje gjejnë zbatim edhe atëherë kur vendqëndrimi i 

zakonshëm i të ndjerit do të ndodhej në një shtet të tretë; madje mund të thuhet se 

këto norma janë krijuar jo vetëm për të favorizuar unifikimin e “forum e ius” por edhe 

për t’i dhënë mundësi trashëgimtarëve që t’i atribuojnë juridiksion një shteti anëtar 

edhe atëherë kur trashëgimia ka lidhje të ngushtë me një shtet të tretë.  

Ky juridiksion i sjellë në jetë nga kjo marrëveshje, do të shtrihet tek “të gjitha 

çështjet e lidhura me trashëgiminë” dhe vlefshmëria formale e kësaj marrëveshje 

përcaktohet shprehimisht në Nenin 5, paragrafin e dytë të Rregullores sipas së cilit ajo 

duhet të jetë në formë të shkruar, të ketë të përcaktuar datën dhe nënshkrimin e 

palëve175, ndërsa përsa i përket vlefshmërisë së përmbajtjes së saj rregullorja nuk 

parashikon ndonjë specifikë taksative por kjo rezulton se do të zgjidhet në dritën e 

sistemit të së drejtës ndërkombëtare private të gjykatës që gjykon çështjen dhe është e 

kuptueshme që do të rregullohet nga “lex fori”, i kërkuar kështu për të disiplinuar 

efektet procedurale të marrëveshjes. Në vijim të këtyre marrëveshjeve, në bazë të 

nenit 6 pika b) gjykata tjetër (në veçanti ajo e vendqëndrimit të zakonshëm të të 

ndjerit) është e detyruar të deklarojë paaftësinë e saj (moskompetencën). Thuajse me 

të njëjtën përmbajtje shfaqet edhe Neni 8 i kësaj rregulloreje i cili parashikon se kur 

një gjykatë ka iniciuar kryesisht procedimin mbi një çështje trashëgimore në bazë të 

                                                        
174 Lein, “Les competences speciales”, Faqe 92 dhe Marino në “La proposta di regolamento sulla 

cooperazione giudiziaria in material di Succession, 2010, Faqe  466, gjithashtu shih: Gaudemet – 

Tallon, “Les Regles de competence judiciarie dans le reglement eruopën sur les Successions, in Droit 

eruopën des Successions internacionales (Khairallah dhe Revillard), Paris 2013, Faqe 132. 
175 Me formë të shkruar nënkuptohet edhe çdo lloj “komunikimi elektronik që lejon një regjistrim të 

qëndrueshëm të marreveshjes”.  
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Neni 4 (ligji i shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të testatorit) dhe Nenit 10 (ligji i 

shtetit në të cilin ndodhet pasuria e testatorit-lex rei sitae), do të mund të ndërpresë 

gjykimin e kësaj çështje në ato raste kur palët me vullnetin e tyre kanë hartuar një 

marrëveshje me anë të së cilës parashikojnë zbatimin e ligjit të shtetit që testatori 

kishte zgjedhur në bazë të dëshirës së tij (bazuar në dispozitën e Nenit 22, lex 

nationalis që buron nga “professio iuris”).  

Si përfundim, rezulton se “professio  iuris” i të ndjerit në favor të ligjit të shtetit 

të shtetësisë është në gjendje të plotë që t’i japë juridiksion gjykatës të atij shteti 

(vetëm nëse fjala është për një shtet anëtar) duke i dhënë kështu përparësi ligjit të 

shtetësisë së të ndjerit në krahasim me ligjin e vendqëndrimit të zakonshëm të të 

ndjerit, duke krijuar kështu njehsimin e “forium e ius”.  Një rezultat i tillë do të arrihet 

kur: a) palët në çështje kanë rënë dakord për t’ia nënshtruar këtë çështje një gjykate të 

caktuar (gjykata që do kishte kompetencën e çështjes në bazë të vendqëndrimit të 

zakonshëm do të shpallte inkompetencën e saj dhe b) në mungesë të një marrëveshje 

të tillë, kur një nga palët i bën kërkesë gjykatës që e ka marrë në shqyrtim çështjen 

dhe kjo e fundit pasi merr mendimin e gjykatës tjetër, vendos të shpallë 

inkompetencën e saj.   

Një nen tepër i rëndësishëm është edhe Neni 7 i Rregullores, i cili i vjen në 

ndihmë duke shërbyer si një pikë orientimi dhe referimi jo vetëm palëve në një 

marrëdhënie trashëgimore por edhe autoriteteve gjyqësore. Në këtë aspekt, rëndësi 

marrin pikat b) dhe c) të këtij neni sipas të cilave parashikohet se gjykata kompetente 

e një Shteti anëtar që është  përzgjedhur nga vullneti i lirë i testatorit (duke u bazuar 

në nenin 22 professio iuris/lex nationalis) do të ketë juridiksion të gjykojë mbi 

çështjen trashëgimore për dy raste: a) nëse palët kanë rënë në marrëveshje (duke u 

bazuar në Nenin 5 që parashikon marrëveshjen e palëve për të zbatuar professio iuris 

të de cujus-it) për ti dhënë juridiksion kësaj gjykate dhe b) nëse palët e kanë pranuar 

shprehimisht juridiksionin e gjykatës që gjykon çështjen. Të dyja këto pika të Nenit 7 

përbejnë deklarata të njëanshme përsa kohë që vijnë si marrëveshje të njërës palë për 

të përcaktuar ligjin që do të rregullojë trashëgiminë. 

 

5.3 Juridiksioni subsidiar (mbështetës): konkurrimi i kritereve të lidhjes mes 

tyre. 

 

Një rëndësi tepër të veçantë paraqet edhe Neni 10 i rregullores i cili ka të bëjë me 

juridiksionin subsidiar. Ky nen parashikon parashikon se në ato raste në të cilat 

vendqëndrimi i zakonshëm i testatorit nuk ndodhet në territorin e një shteti anëtar, 

atëherë gjykata e shtetit në të cilin ndodhet pasuria do të ketë juridiksion mbi të gjithë 

çështjen e trashëgimisë dhe përkatësisht atëherë kur: 1) testamentlënësi në momentin 

e vdekjes mbante nënshtetësinë e këtij shteti (lex nationalis) dhe në rast se kjo është e 

pamundur, atëherë kur: 2) testamentlënësi ka pasur në atë shtet vendqëndrimin e tij të 

mëparshëm dhe nga koha kur gjykata ka marrë në shqyrtim çështjen nuk kanë kaluar 

5 vite nga ndryshimi i vendqëndrimit të tij. Kur  këto raste nuk gjejnë zbatim, atëherë 

parimisht, paragrafi i dytë i këtij neni shprehet se do të jetë pikërisht gjykata e shtetit 

në të cilin ndodhet pasuria e testamentlënësit ajo që do të ketë juridiksion të plotë në 

gjykimin e çështjes (lex rei sitae). Natyra e kompetencave që rezultojnë në këtë nen 

nuk lë për asnjë çast në hije kushtin e parimit kryesor, në bazë të së cilit mes gjykatës 

dhe trashëgimtarit duhet të qëndrojë një lidhje reale që justifikon ushtrimin e 

juridiksionit. Natyra e juridiksionit universal në kuptim të këtij neni del qartë në 

shprehjen e përdorur në germat a) dhe b) ku citohet shprehimisht se: “gjykata e shtetit 

në të cilin ndodhet pasuria e de cujus-it do të jetë gjithsesi kompetente për gjykuar për 
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të gjithë trashëgiminë si një të tërë”. Rast përjashtimor në këtë rast do të përbënin 

marrëveshjet midis palëve që tentojnë t’i japin juridiksion shtetit të cilin ka zgjedhur 

de cujus-i si rregullator të marrëdhënies së trashëgimisë. (Neni 5 në bashkëpunim me 

Nenin 22). Për të kryer të gjithë funksionin e tij, është e kuptueshme që Neni 10 nuk 

mundet ti japë nje kufizim dispozitave që përcaktojnë një juridiksion të ndryshëm nga 

ato që janë parashikuar tekstualisht në të. Juridiksioni i vendosur në bazë të germave 

a) dhe b) në disa raste mundet të shfaqet pa ndonjë lidhje reale me kërkesat e 

trashëgimisë në të gjithë kompleksin e saj.   

Nëse është e vërtetë që nënshtetësia e mëparshme e testatorit ose vendqëndrimi  

i fundit të tij janë faktorë që duhet të garantojnë një lidhje të njëjtë, është e vërtetë 

edhe se: a) ndryshimi i vendqëndrimit mund të nënkuptojë braktisjen e çdo lidhjeje 

me territorin e atij shteti (përveç të mirat materiale të lëna atje) dhe b) nënshtetësia e 

testatorit nuk është në vetvete tregues aq përcaktues sa vendqëndrimi i tij 176 . 

Kombinimi i kritereve të tilla të lidhjeve, duke u bazuar tek Neni 10, rezulton ti japë 

juridiksion disa trupave gjykuese dhe pikërisht nga kjo do të vinte si pasojë lindja e 

disa konflikteve pozitive të ligjeve. Edhe pse faktorët lidhës që ndikohen nga shtetësia 

apo vendqëndrimi i fundit i testatorit konkurrojnë ndërmjet tyre, dispozita në fuqi nuk 

i atribuon juridiksion gjykatës së shtetit përkatës (nënshtetësinë e të cilit mbante “de 

cuius”) së të ndjerit, apo të shtetit të vendqëndrimit por kjo fuqi i kalon gjykatës së një 

shteti anëtar, në të cilin ndodhen të mirat materiale të të ndjerit dhe kjo, me kusht që 

ky të jetë shteti i nënshtetësisë, ose në “mungesë” të këtij të fundit, ai i vendqëndrimit 

të tij nëse nuk ka ndryshuar për pesë vite nga koha kur gjykata ka filluar çështjen.  

Pra, nëse i ndjeri ishte nënshtetas i një Shteti anëtar “A” dhe vendqëndrimin e  

mëparshëm  e kishte në Shtetin anëtar “B” (shtete, në të cilat llogaritet që të jenë të 

ndara të mirat materiale të trashëgimisë), të interesuarit janë të lirë të promovojnë 

iniciativën “gjyqësore” në cilindo nga këto dy shtete, çka nuk përjashton mundësinë 

që të ngrihen dy kauza paralele në dy gjykata të ndryshme. Në të njëjtën mënyrë 

duhet bëre i qartë për t’u kuptuar fakti, nëse de cujus-i ishte shtetas i dy, apo më 

shumë shteteve anëtare në të cilët ndodhen aktualisht të mirat e tij materiale. Për të 

evituar  mbivendosjen apo gjykimet paralele (në rastin e sipërpërmendur, kur të mirat 

materiale te de cujus janë të ndara ndërmjet një Shteti anëtar të nënshtetësisë së të 

ndjerit, apo edhe në atë të ish-vendqëndrimit të zakonshëm) mund ti jepet rëndësi dhe 

përparësi asaj gjykate e cila ka çelur e para çështjen. Çështja do të ishte akoma më 

shumë problematike në rastin për shembull kur i ndjeri ishte shtetas i dy ose me 

shumë shteteve anëtare.  

Sigurisht që, pavarësisht këtyre pasojave që mund të vijnë, dispozita nuk ia vlen 

të kritikohet përsa kohë që kjo e fundit kërkon vetëm të reduktojë konfliktet e 

juridiksionit që me shumë mundësi, do të rridhnin natyrshëm nga mungesa e saj dhe 

nga aplikimet e normave kombëtare të Shteteve sipas legjislacionit të tyre.   

 

 

5.4  Gjykata e trashëgimtarit ose e legatarit (trashëgimtarit me titull të posaçëm) 

 

I një natyre të veçantë dhe speciale është edhe titulli i juridiksionit të parashikuar  në 

Nenin 13 i cili parashikon “Pranimin ose heqjen dorë nga trashëgimia ose nga një 

pjesë e saj”. Sipas këtij neni, përveç gjykatës e cila në bazë të kësaj rregulloreje ka 

juridiksion të vendosë për marrëdhënien e trashëgimisë, gjykatat e vendqëndrimit të 

                                                        
176 Nën këtë pikëpamje do të ishte më e preferueshme që të përfshihej një dispozitë që t’i jepte peshë të 

paktën qëndrueshmërisë ekonomike të pronave (pasurive). 
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çdonjërit person që në bazë të ligjit të aplikueshëm mbi trashëgiminë depoziton një 

deklaratë nëpërmjet së cilës pranon ose heq dorë nga trashëgimia (ose nga një pjesë e 

saj), ose depozitojnë një deklaratë nëpërmjet së cilës parashikohet/ kërkohet kufizimi i 

përgjegjësisë (zotësisë për të vepruar) së trashëgimtarit apo legatarit, do të gëzojnë 

juridiksion për të pranuar të tilla deklarata, nëse këto deklarata sipas ligjit të shtetit 

përkatës, janë të parashikuara të depozitohen pranë një gjykate. Përsa më sipër, 

rezulton se depozitimi i deklaratave të tilla që parashikojnë pranimin ose heqjen dorë 

nga trashëgimia, do të lejohen vetëm atëherë nëse kjo aftësi e hartimit të tyre dhe 

depozitimi pranë një organi juridik, parashikohen nga “lex successsionis” dhe ligji i 

shtetit të vendqëndrimit. Shihet se ky nen i jep gjykatave të mësipërme një 

kompetencë speciale/ ekskluzive, pavarësisht faktit se kjo kompetencë do të dalë në 

pah vetëm në momentin që që deklarata paraqitet nga ana e trashëgimtarit legjitim.  

Aftësia e zgjedhjes së gjykatës kompetente që do shqyrtojë çështjen në fjalë 

është e mundur vetëm atëherë kur vendqëndrimi i zakonshëm i trashëgimtarëve, apo 

legatarëve nuk përkon me atë të të ndjerit, apo me vendndodhjen e të mirave materiale 

(sipas Nenit 10). Kompetenca e gjykatës është e kufizuar nga fakti që këto deklarata 

duhet të jenë bërë përpara një organi ligjor, çka nënkupton që këto duhet të jenë 

formuluara sipas formave të caktuara që kërkon ligji. Pra, flitet për një dispozitë, në 

favor të trashëgimtarëve, ose legatarëve që jetojnë në shtete anëtare të ndryshme nga 

ai ku ndodhet gjykata që po merret me çështjen. Formulimi i dispozitës sugjeron që 

tregues të tillë të nxirren qoftë nga ligji i vendqëndrimit të zakonshëm të deklaruesit, 

qoftë nga “lex successsionis”, zbatueshmëria e të cilit rrjedh nga Neni 23, pjesa 2, 

germa “e”, “g”, “h”, ndërsa përsa i përket vlefshmërisë formale të deklaratave 

vullnetare të pranimit të trashëgimisë, apo heqjes dorë nga trashëgimia, ligji më i 

aplikueshëm sipas Nenit 28, në të tilla raste do të bëhej ai i vendqëndrimit të 

zakonshëm të trashëgimtarit, apo legatarit. Interpretimi fjalë për fjalë i Nenit 13 nxjerr 

në pah se kur vjen puna për të gjykuar dhe pranuar deklaratën vullnetare të 

trashëgimtarit, gjykata e shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të trashëgimtarit do ta 

pranojë dhe do të ketë juridiksion të vendosë mbi këto deklarata vetëm në rast se ligji 

i atij shtetit anëtar (lex successsionis) parashikon hartimin e deklaratave të tilla 

përpara një organi gjyqësor.177 

 

 

5.5 “Forum Necessitatis” 

 

Ndërmjet kritereve që parashikohen shprehimisht në dispozitat e kësaj rregulloreje, 

një kriter  më rëndësi po aq të veçantë sa edhe delikat, përbën edhe neni 11 “Forum 

necessitatis”, i cili i jep fuqi juridiksionit të një gjykate tjetër nga ajo që në të vërtetë 

shfaq lidhjen më të ngushtë më çështjen e trashëgimisë që kërkon të gjykohet. Kjo 

dhënie e këtij juridiksioni jepet vetëm kur ekziston mungesa e kompetencës së 

autoritetit gjyqësor qoftë kjo për arsye objektive qoftë kjo për shkak të zgjatjes së 

mosmarrëveshjeve. Neni 11 shprehet tekstualisht se gjykata e një shtetit anëtar do të 

                                                        
177 Neni 13 i Rregullores 650/2012 Article 13: Acceptance or waiver of the Succession, of a legacy or 

of a reserved share “In addition to the court having jurisdiction to rule on the Succession pursuant to 

this Regulation, the courts of the Member State of the habitual residence of any person who, under the 

law applicable to the Succession, may make, before a court, a declaration concerning the açeptance or 

waiver of the Succession, of a legacy or of a reserved share, or a declaration designed to limit the 

liability of the person concerned in respect of the liabilities under the Succession, shall have 

jurisdiction to receive such declarations where, under the law of that Member State, such declarations 

may be made before a court.” 
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mundet të vendosë mbi çështjen e trashëgimisë nëse kjo çështje nuk është realizuar 

konform rregullave apo është thjesht e pamundur për tu zhvilluar në një shtet të tretë, 

edhe pse ky i fundit paraqet lidhje të mjaftueshme më çështjen që kërkon të gjykohet. 

Është e kuptueshme që ky nen i referohet çështjeve që janë të tashmë të nisura ose që 

janë gati të nisin pranë gjykatës së një shteti të tretë më të cilin ato shfaqin lidhje të 

mjaftueshme178.  

Nga sa më sipër del qartë në pah se objektivi kryesor i këtij neni është të vihet 

në vend drejtësia, duke i dhënë legjitimitet gjykatës së një shteti anëtar për të ushtruar 

juridiksionin e saj, kur për një çështje të caktuar mungon apo është e pamundur 

zgjidhja e kësaj çështje në gjykatën e një shteti të tretë më të cilin çështja e 

trashëgimisë shfaq lidhje të mjaftueshme. Ky nen i përmbahet një karakteri të 

jashtëzakonshëm, jo vetëm përsa kohë që edhe në leximin e këtij neni haset fraza e 

përdorimit të tij vetëm në raste “të jashtëzakonshme”179 por edhe nga rrethanat dhe 

kushtet që parashikohen në të. Kështu, forum necessitatis do të vijë në fuqi vetëm 

atëherë kur:  

 

a) ekziston pamundësia e nisjes së procesit në  një shtet të tretë (me të cilin çështja 

e trashëgimisë shfaq lidhje të ngushtë),  

b) ekziston pamundësia e vazhdimit apo mbylljes së një procesi,  

c) ekziston një lidhje e ngushtë e çështjes me shtetin e tretë dhe  

d) ekziston një lidhje e mjaftueshme me shtetin anëtar të gjykatës që po merret me 

procesin gjyqësor.  

 

Kjo natyrë “e jashtëzakonshme” e këtij neni, sjell detyrimisht edhe një aplikim 

të kujdesshëm e të kufizuar të tij nga ana e gjykatave të shteteve anëtare dhe kjo sepse 

liria e veprimit që kanë gjykatat e shteteve anëtare nuk mund të nënvlerësohet ashtu 

siç nuk mund të nënvlerësohet vështirësia për të aplikuar dispozitën në mënyrë të 

përbashkët dhe homogjene për të njëjtën çështje trashëgimore. Nga ana tjetër, përsa i 

përket termit të përdorur në paragrafin e dytë të këtij neni, pra “ekzistenca e një lidhje 

të ngushtë”  është e kuptueshme që kriteri më i afërt i lidhjes në këtë rast do të ishte 

kriteri i vendqëndrimit të zakonshëm të de cujus-it (në shtetin e tretë).  

Punktum dolens mbetet gjithsesi tek ai vendim i cili i heq juridiksionin gjykatës 

së shtetit të tretë për të gjykuar këtë çështje (edhe pse në të vërtetë shfaqen lidhje të 

mjaftueshme ndërmjet tyre) dhe kalimi i kësaj çështje nën juridiksionin e ndonjë prej 

gjykatave të shteteve anëtare. Është e kuptueshme se ky nen nuk tenton të rregullojë 

të gjithë marrëdhënien e trashëgimisë180, por vetëm ato raste kur një çështje për 

shkaqe të ndryshme nuk mund të fillojë, vazhdojë apo të mbyllet pranë një gjykate më 

të cilën kjo çështje ka lidhje të mjaftueshme. Çdo analizë varet nga natyra e objektit të 

gjykimit, sipas së cilit mund të shfaqin “lidhjen e ngushtë”, kriteret e lidhjes që kanë 

të bëjnë me:  

a) shtetësinë e të ndjerit, ose vendqëndrimin e tij të zakonshëm, i pandryshuar 

për pesë vite përpara momentit në të cilin gjykata e shtetit anëtar është duke 

                                                        
178 Përsa i përket disiplinës së juridiksionit dhe situatave të lidhura me juridiksionin e shteteve të treta, 

Neni 11 i Rregullores 650 / 2012 duket se imiton Nenin 7 të Rregullores 4/2009.  
179 Neni 11 i Rregullores: Forum necessitatis “Where no court of a Member State has jurisdiction 

pursuant to other provisions of this Regulation, the courts of a Member State may, on an exceptional 

basis, rule on the Succession if procëdings cannot reasonably be brought or conducted or would be 

impossible in a third State with which the case is closely connected”. 
180 Duhet të kemi parasysh këtu nenin 22, që parashikon professio iuris, apo vullnetin e testatorit për të 

zgjedhur vullnetarisht ligjin e aplikueshëm mbi trashëgiminë e tij. 
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shqyrtuar një çështje trashëgimie (pa të mira materiale në territorin e Bashkimit 

Evropian);  

b) ndryshimi i shtetësisë së të ndjerit përpara vdekjes (ajo që ai ka në momentin 

e vdekjes është përcaktuar në Nenin 10, a);  

c) vendqëndrimi i zakonshëm i pandryshuar për 5 ose më shumë vite, nga 

momenti që i drejtohet gjykatës;  

d) vendqëndrimi i zakonshëm i trashëgimtarit ose legatarit, përjashto rastet kur 

trashëgimia pranohet, apo refuzohet, sipas Nenit 13 dhe  

e) vendndodhja e “të mirave të trashëguara” që nuk mbështetet në shtetësinë, 

apo në vendqëndrimin e zakonshëm të të ndjerit, sipas Nenit 10 (vetëm për këto 

të mira, sepse në raste të tjera, gjykata do t’i drejtohej Nenit 10, pjesa 2).   

 

Megjithatë, nuk është për t’u përjashtuar fakti që gjyqtari i shtetit anëtar dhe ai i 

shtetit të tretë të mund të vijojnë procedimin e çështjes në mënyrë paralele, edhe pse i 

dyti (shtet i tretë-jo shtet anëtar) në disa raste mund të vendosë të mos njohë vendimin 

e të parit.  

 

 

5.6 Bashkërendimi ndërmjet organeve gjyqësore.  

 

Në mënyrë analoge me akte të tjera të Bashkimit Evropian (që i dedikohen 

kompetencës juridiksionale, veçanërisht Rregullorja “Bruksel I”), Rregullorja  Nr. 

650/2012 rregullon edhe bashkërendimin ndërmjet procedimeve të cilat  kanë nisur 

përpara gjykatave të shteteve të ndryshme anëtare (Nenet 17 dhe 18, mbi 

litispendecën). Po kjo rregullore, vendos edhe momentin nga i cili një gjykatë do të  

mund të konsiderohet e pranueshme (Neni 14); përgatit standardet dhe garancitë e 

krijimit të një procesi korrekt (Neni 16, i rëndësishëm sidomos kur i padituri me 

vendbanim të zakonshëm jashtë shtetit ku po zhvillohet procesi nuk është paraqitur 

për gjykim) dhe së fundi, vendos moskompetencën për të gjithë ato organe gjyqësore 

që sipas Rregullores Nr. 650/2012 nuk e kanë këtë të fundit për çështjet e 

trashëgimisë (Neni 15).  

Kjo rregullore ofron një dispozitë për përshtatjen e masave të përkohshme dhe 

mbrojtëse edhe nga ana e “gjykatës pretendente”, ose më saktë, asaj gjykate së cilës i 

mungon kompetenca për këtë rast (Neni 19). Edhe në Rregulloren Nr. 650/ 2012 në 

mënyrë të veçantë, mekanizmat e litispendencës dhe të lidhjes së gjykimeve janë futur 

tek interesi që udhëheq të gjithë Bashkimin Evropian, ai i “funksionimit harmonik të 

drejtësisë” 181  dhe kjo sepse koncepti i organit juridiksional është i gjerë (çka i 

referohet jo vetëm autoriteteve jo gjyqësore por edhe profesionistëve të cilët “mund të  

zhvillojnë funksione gjyqësore ose veprojnë përmes një delegimi nga një autoritet 

gjyqësor” në shtetin anëtar (Neni 3, pjesa 2). Megjithatë, sipas të drejtës kombëtare 

është e mundur që të hasen probleme bashkërendimi dhe kooperimi ndërmjet 

organeve të ndryshme. Probleme analoge mendohet të krijohen ndërmjet organeve 

kompetente, të cilat (në krahasim me të njëjtën çështje trashëgimie) ushtrojnë 

funksione të ndryshme ku jo të gjitha funksionet janë të një natyre juridiksionale.  

Kështu, për shembull, një procedim gjyqësor i nisur në një shtet anëtar, mund të 

                                                        
181 Nr. 34 (recitali) i Rregullores 650/2012 “In the interests of the harmonious functioning of justice, 

the giving of irreconcilable decisions in different Member States should be avoided. To that end, this 

Regulation should provide for general procedural rules similar to those of other Union instruments in 

the area of judicial cooperation in civil matters” 
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konkurrojë (për të njëjtën çështje trashëgimie) me një  proces jo gjyqësor, që mund të 

mbahet përpara noterit në një shtet tjetër anëtar. Në të tilla çështje (në të cilat disiplina 

për bashkërendimin ndërmjet juridiksioneve nuk është e aplikueshme), rregullorja i 

lejon palëve të zgjedhin se cilën procedurë të zgjedhin (duke konsideruar recitalin Nr. 

36 të Rregullore). Por, nëse palët nuk do të binin dakord për zgjedhjen, i njëjti recital i 

Rregullores siguron dhe parashikon kompetencën e organeve përgjegjës për 

procedimin gjyqësor dhe nga kjo del se, në rast të “litispendencës”  ndërmjet 

organeve gjyqësore dhe atyre administrative, në krahasim me organet e tjera i duhet 

dhënë preferencë organeve të para për procedim edhe pse organi jogjyqësor ka qenë i 

pari që ka nisur çështjen. 

Përtej vëmendjes për veçoritë e organeve që merren me çështjet e trashëgimisë, 

nuk duket se Rregullorja sjell risi në krahasim me modelet normativë që ndiqen për të 

zgjidhur problemet e “litispendencës”, apo gjyqvarësisë. Do të kishte qenë e 

përshtatshme që në këtë Rregullore të futej të paktën një nen në lidhje me proceset 

paralele që përfshijnë Shtete të treta, sepse aktualisht rregullorja:  

 

a) tregon zgjerim dhe hapje ndaj një trashëgimie të lidhur me të tilla shtete (të 

treta, jo anëtare);  

b) i atribuon gjykatës që ka juridiksion të rregullojë çështjen e trashëgimisë, të 

drejtën për të mos marrë vendim për një ose disa të mira materiale të 

paluajtshme të ndodhura në territorin e një shteti të tretë, atëherë kur ekziston 

dyshimi se ky vendim nuk do të njihet dhe aq më pak të quhet i ekzekutueshëm 

në shtetin e tretë. (Neni 12);  

c) parashikon një “forum necessitatis” që shpreh, edhe pse me terma të veçanta, 

një formë vëmendjeje për mënyrën sesi funksioni juridiksional mund të 

ushtrohet në një shtet të tretë.  

 

Në raste të tilla, bashkërendimi në administrimin e trashëgimisë nga një anë dhe 

stabiliteti/siguria e raporteve trashëgimore nga ana tjetër, rrezikojnë që të jenë të 

komprometuara më shumë se në ato që përfshijnë vetëm shtetet anëtare ndaj të cilave 

parashikimi i kritereve që i sigurojnë juridiksion mbi gjithë trashëgiminë dhe rregullat 

e bashkërendimit në kuadër të litispendencës apo të gjyqvarësisë eliminojnë rrezikun 

në pjesën më të madhe të rasteve.  

Rreziku më i madh për stabilitetin e raporteve trashëgimore rezulton nga 

vendime të papajtueshme apo nga ne bis in idem dhe zbulohet pikërisht në mungesë të 

një bashkërendimi mes gjykatave që deklarojnë juridiksion mbi gjithë trashëgiminë 

dhe kjo vlen në veçanti, kur trashëgimia paraqet lidhje më të ngushta me një shtet të 

tretë. Mbi këtë aspekt, një model referimi do të duhej të dallohej në punët që kanë 

ndjekur Rregulloren “Bruksel I bis” dhe në veçanti për përfshirjen e neneve 33 dhe 34 

të dedikuar, respektivisht, për litispendencën dhe për lidhjen e saj në raport me 

proceset që janë duke u zhvilluar në shtetet e treta. Edhe pse nuk mund të ndalemi 

mbi këto dispozita duhet vënë në pah se si ato prezantojnë një sistem (efektiviteti i të 

cilit është i gjitha për t’u verifikuar) sipas së cilit, gjykata e shtetit anëtar që është 

thirrur për gjykim mund të pezullojë procesin sipas vetë kushteve të saj, në lidhje me 

litispendencën dhe lidhjen e saj, nëse e konsideron (për një motiv) që vendimi i ardhur 

nga gjykata e shtetit të tretë është i njohur dhe i zbatueshëm në shtetin anëtar ose kur 

gjykon se pezullimi është i nevojshëm për administrimin korrekt të gjykimit dhe 

sistemit të drejtësisë. Por, është gjykata e shtetit anëtar ajo që më pas rezervon të 

drejtën për të vijuar procedimin “në çdo moment” nëse gjykata e shtetit tjetër e ka 

ndërprerë këtë procedim, apo po e mban pezull.  Nga ana tjetër, gjykata e shtetit 
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anëtar mund të vijojë procedimin edhe kur gjykata e shtetit tjetër po e shqyrton 

çështjen në fjalë, por shihet që nuk mund ta përfundojë atë “brenda një kohë të 

arsyeshme”, apo edhe kur dyshon tek administrimi i drejtë i procesit  në shtetin tjetër 

(Neni 34, pjesa 1, germa “a”, “Bruksel 1 bis”). Objektivi për të garantuar  

administrimin korrekt të drejtësisë (i përafërt pa dyshim me atë të “funksionimit në 

harmoni të drejtësisë”, i cili është edhe qëllimi i  rregullave të litispendencës) 

përshkohet gjithashtu edhe nga Rregullorja Nr. 650/ 2012 dhe përforcon, siç u 

përmend edhe më lart, futjen e “forum necessitatis” në lidhje me “rreziqet” që vijnë 

nga proceset e zhvilluara, apo që pritet të zhvillohen në shtetet e treta.  

Megjithatë, do të kishte qenë më koherente të preokupoheshim edhe nga 

rreziqet e ngjashme që do të mund të vinin si shkak i zhvillimit të procesit në shtetet 

anëtare, në prani të të njëjtit proces që mbahet pezull në një shtet të tretë (me të cilin 

trashëgimia “de qua” paraqet ndryshime të mëdha nga ato që parashikohen në 

hapësirën evropiane) dhe kjo ndodh kur, në fjalë të tjera, profilit të administrimit 

korrekt të drejtësisë i shtohet menaxhimi dhe stabiliteti më i gjerë  i raporteve 

trashëgimore pa asnjë kontakt të rëndësishëm me Bashkimin Evropian. 

Në rast të një përqasje më të madhe me Bashkimin Evropian, mbetet i dyshimtë 

fakti i  dhënies të së drejtës këtij të fundit për t’i kërkuar gjykatës së shtetit anëtar, 

“kufizimin e procedimit” sipas Nenit 12 të Rregullores dhe kjo ndodh kur vendimi i 

dhënë për të mirat materiale (që ndodhen në një shtet të tretë) nuk do të njihej, apo 

ekzekutohej dot në këtë Shtet të tretë dhe këtu nuk mund të mos lejohet litispendenca 

në favor të një shteti në të cilin ekziston një proces i mbetur pezull për të mirat 

materiale të së njëjtës trashëgimi. Është e vërtetë që nga heshtja e rregullores nuk 

mund të nxirret një rregull mbi pavlefshmërinë relative të proceseve të nisura në një 

shtet të tretë, çka e bën  gjykatën e një vendi anëtar të dorëzohet në çdo rast.  

Me të drejtë mund të mendohet se do të kishte qenë me vend, parashikimi i një 

hapësirë të lirë që do të bënte të mundur aplikimin e rregullave të “lex fori-it” në 

lidhje me litispendencën dhe një ndërhyrje plotësuese e së drejtës së përbashkët, të 

cilat do të çonin më pas tek ndërprerja e procesit (apo tek kundërshtimi i juridiksionit) 

e cila rezulton se do të kishte qenë funksionale për të arritur objektivat e përmendura 

(administrim i mirë/ funksionim në harmoni i drejtësisë, e njëtrajtshme dhe efikase 

për trashëgiminë). Janë pikërisht këto objektivat, në të cilat shprehet efekti i dobishëm 

i rregullores dhe që për këtë arsye meritojnë mbrojtje, të paktën atëherë kur elementët 

e trashëgimisë tregojnë se ushtrimi i juridiksionit të shtetit anëtar është në 

kundërshtim me to.  
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KREU VI 

 

KRITERET E LIDHJES QË PARASHIKOHEN NGA RREGULLORJA NR. 

650/2012 PËR PËRCAKTIMIN E LIGJIT RREGULLUES TË 

TRASHËGIMISË “MORTIS CAUSA” 

 

6.1 Kriteri i lidhjes së “vendqëndrimit te përhershëm” të të ndjerit në momentin 

e vdekjes 

 

Ashtu siç e tregon edhe vetë Neni 84, Rregullorja Nr.650/ 2012 ka hyrë në fuqi më 16 

Gusht të vitit 2012 182 . Gjithsesi, janë pikërisht kompleksiteti i harmonizuar i 

normativës dhe risia e kësaj rregulloreje, ato që në krahasim me disiplinën që deri më 

tani ishte në fuqi në shtete të ndryshme kanë justifikuar parashikimin dhe ardhjen në 

fuqi të saj. Madje kjo ka ndodhur që përpara aplikimit konkret të vetë kësaj 

rregulloreje, jo vetëm për vetë kohën që i është kushtuar studimit dhe hartimit të saj, 

por edhe përhapjes së saj pranë operatorëve juridikë kombëtarë.  

Legjislatorit evropian i është dashur një kornizë kohore prej 36 muajsh për të 

bërë të mundur njohjen dhe zbatueshmërinë e  kësaj rregullore, afat kohor i tillë i cili 

përllogaritet që nga hyrja në fuqi e rregullores, që në vazhdimësi do të aplikohet duke 

nisur që nga 17 Gushti i vitit 2015 (Neni 84, 2 i Rregullores). Përtej kësaj, sipas asaj 

që është shpjeguar edhe në Nenin  83, paragrafi i parë, rregullorja do të aplikohet mbi 

trashëgimitë “mortis causa” të personave të cilët ndërrojnë jetë duke nisur nga kjo 

datë (17 gushti i 2015-ës).  Nga dy normat e fundit kuptohet se edhe pas 17 gushtit të 

vitit 2015 normat kombëtare do të vijojnë të aplikohen por kjo do të ndodhë vetëm për 

ato çështje trashëgimore që kanë nisur të gjykohen përpara datës së caktuar (atëherë 

kur rregullorja do të nisë zyrtarisht aplikimin). Ndërsa, në të njëjtën linjë me parimet 

që rregullojnë raportet ndërmjet të drejtës evropiane dhe asaj kombëtare, për 

trashëgimitë që do të diskutohen pas 17 Gushtit të vitit 2015, dispozitat kombëtare 

nuk do të aplikohen më 183 dhe kjo ndodh për t’i lënë hapësirën ligjore normave të 

rregullores së re. Duke patur parasysh se Rregullorja Nr.650/ 2012 do të jetë 

universale (apo siç thuhet “erga omnes”), do të aplikohet edhe kur “lex successsionis” 

nuk është ai i një shteti anëtar. Megjithatë, çdo shtet anëtar nga ana tjetër, në rastet kur 

çështjet vijnë nga shtete jashtë territorit të Bashkimit Evropian, do të vazhdojë të 

operojë normat kombëtare lidhur me vlefshmërinë e vendimeve dhe akteve të huaja 

por pa rënë në kundërshtim me kapitujt “IV” dhe “V” të rregullores që kanë të bëjnë 

me qarkullimin e këtyre akteve në hapësirën e Bashkimit Evropian, pasi, këto kapituj 

mbrojnë vetëm aktet që burojnë nga shtetet anëtare184. Ashtu sicc është përmendur 

edhe në kapitullin pararendës të këtij punimi, rezulton se kjo rregullore e re arrin të 

përcaktojë një përmbysje të plotë të kritereve të lidhjes që aktualisht vendosnin për 

“lex successsionis”-in.  

                                                        
182 Pra, që ditën e 20-të pas publikimit tek “Fletoren zyrtare të Bashkimit Evropian”. 
183 Deklarata e parë tek e drejta komunitare, që sjell mungesën e aplikimit  nga ana e gjykatësit të së 

drejtës kombëtare që me kontestimin e parë (në jurisprudencën e Trupit Gjykues) është hasur në rastin 

e “Simmenthal”-it më 9 mars 1978, çështja “106/77, në përmbledhje, 1978, Faqe  629.  
184 Rikujtojmë këtu se në nocionin e “shtetit anëtar” në këtë rregullore nuk hyjnë Mbretëria e Bashkuar 

dhe Irlanda (që nuk kanë ushtruar “opting-un” që u ishte rezervuar atyre nga Neni 3 i protokollit), si 

edhe Danimarka (që në sensin e Nenit 1 të Protokollit Nr.22 nuk merr pjesë në adaptimin e masave të 

propozuara nga norma e palëve të treta, titulli V, i Traktatit “Të funksionimit të Bashkimit Evropian).  
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Ashtu siç është theksuar edhe më lart, në vijë të përgjithshme Rregullorja 

Nr.650/2012 parashikon si kriter të lidhjes objektive për parashtrimin e ligjit të 

aplikueshëm mbi trashëgiminë, ligjin e shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm të të 

ndjerit në momentin e vdekjes (Neni 21). 

Në radhë të parë dhe në mënyrë të përgjithshme duhet thënë se kriteret e lidhjes 

që kanë të bëjnë me vendin e qëndrimit duket se i shërbejnë më mirë (në krahasim me 

kriterin e nënshtetësisë) situatës së sotme të Bashkimit Evropian dhe veçanërisht atyre 

shteteve që përballen me një numër të madh emigrantësh. Në fakt, duke i nënshtruar 

ligjit kombëtar marrëdhënien e trashëgimisë së çelur në territorin e shtetit (ndër të 

tjera edhe ato që rrjedhin nga de cuius jo shtetas evropian), ato shmangin nga rendi 

juridik kombëtar (në radhë të parë nga gjykatësi) vështirësitë e lidhura me vlerësimin 

e përmbajtjes së ligjeve të huaja 185. Duhet shtuar dhe se, mes të tillë kritereve të 

lidhjes, kriteri i vendqëndrimit të zakonshëm është sigurisht më i preferuar në 

krahasim me kriterin e vendbanimit meqenëse rezulton tepër funksional në ndjekjen e 

linjës së një harmonizimi origjinal ndërkombëtar186. 

Së dyti, kriteri i lidhjes së vendqëndrimit të zakonshëm duket se përfshihet në 

mënyrë harmonike në korpusin e të drejtave të Bashkimit Evropian, që, ashtu si dihet, 

nga njëra anë nuk bëjnë gjë tjetër veçse tentojnë të promovojnë integrimin social të të 

gjithë individëve që kanë qendrën e jetesës dhe interesat vetjakë në një nga shtetet 

anëtare, duke mohuar pabarazinë mbi disiplinimin e raporteve sociale dhe ekonomike 

të bazuara mbi nënshtetësinë ( Neni 12 i Traktatit të Bashkimit Evropian)187 dhe nga 

ana tjetër, favorizon qarkullimin e lirë të personave brenda hapësirës evropiane188. 

Së treti, ky kriter është miratuar (si për identifikimin e gjykatësit kompetent 

ashtu edhe për përcaktimin e ligjit të aplikueshëm) edhe nga rregulloret më të 

hershme në lëndën e të drejtës ndërkombëtare private, duke e bërë këtë kriter gati gati 

një element tipik të këtij sektori të së drejtës evropiane189. 

Së fundi, nuk mund të mohohet që, nga aspekti statistikor, kriteri i përzgjedhur 

nga legjislacioni evropian rezulton më shumë koherent (në krahasim me atë të 

kombësisë) me parimin e “lidhjes më të ngushtë”. Në realitetin aktual ekonomiko-

social, në fakt, shfaqen shumë më të mëdha rastet në të cilat, në shtetin e 

vendqëndrimit të fundit të zakonshëm të të ndjerit gjendet pjesa më e madhe e 

pasurisë, ose familjarët më të afërt të tij (pra personat që, të paktën normalisht do të 

thërriten trashëgimtarë). Kjo normativë e re e Bashkimit Evropian  jo vetëm që është 

në harmoni të plotë dhe plotësisht konform me mënyrën se si e kanë rregulluar pjesa 

më e madhe e burimeve ndërkombëtare 190 , por ka shkuar edhe më tej, duke 

                                                        
185 Lein “A further step towards a European Codification of Private International Law, 2009, Faqe  117 
186 Jo më kot ai është përdorur gjerësisht në konventat e përpunuara pas Konferencës së Hagës të së 

drejtës ndërkombëtare private. Për shembull: Konventa e vitit 1956 mbi detyrimet financiare, ato të 

vitit 1961 dhe 1996 mbi mbrojtjen e të miturve, ajo e vitit 1970 mbi njohjen e divorcit dhe të ndarjes, 

ajo e vitit 1989 mbi ligjin e aplikueshëm mbi trashigiminë për shkaqe vdekje, ajo e vitit 2000 mbi 

mbrojtjen ndërkombëtare të të rriturve dhe Protokolli i 2007 mbi ligjin e aplikueshëm të detyrimit 

financiar. 
187V.Damascelli në: Regles de conflit de lois, Faqe 12 dhe A.Dutta “Succession and Will in the 

Conflict of Laws on the Eve of Europanisation”, në Rabels Zeitschrift, 2009. 
188  V.Davi, “Reflektime për të ardhmen e së drejtës ndërkombëtare private evropiane lidhur me 

institutin e trashëgimisë”, Faqe  313. 
189 Për shembull: Neni 5 i Rregullores “Bruksel I” dhe Nenet 3, 8 dhe 9 të Rregullores “Bruksel II bis”; 

Nenet 4/2 dhe 5/1 të Rregullores “Roma II”, Neni 4 i Rregullores “Roma I”, Neni 3 i Rregullores Nr. 

4/2009 dhe Neni. 5/1, germa a) dhe b) dhe Neni 8 germa a) dhe b) e Rregullores “Roma III” 
190 Një përcaktim  i vendqëndrimit të zakonshëm nuk gjendet në asnjë nga konventat e përpunuara nga 

Konferenca e Hagës të së drejtës ndërkombëtare private, as edhe në më të hershmet, duke bërë 
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parashikuar një sërë kriteresh të tjera lidhjeje të cilat do të mund të aplikohen në një 

çështje trashëgimore, atëherë kur aplikimi i ligjit të shtetit të vendqëndrimit të 

zakonshëm të të ndjerit në momentin e vdekjes, nuk e zgjidh dot çështjen. 

Si rrjedhojë, do të jetë pikërisht interpretuesi i ligjit ai që do të vlerësojë të 

gjithë ata elementë të cilët të parë në kompleksitet do të vendosin mbi 

përshtatshmërinë e aplikimit ose joaplikimit të kriterit të vendqëndrimit të zakonshëm, 

në një çështje të caktuar trashëgimore191. Në një qasje të parë, mund të thuhet që në 

rastet kur legjislacioni nuk përcakton një periudhë minimale të kohëzgjatjes së 

nevojshme për t’i dhënë qëndrimit  atributin e vendqëndrimit 192, ky karakter duhet të 

nxirret nga kombinimi i dy elementëve, atij objektiv dhe subjektiv, kombinimi i të 

cilave paraqet një lidhje (raport) faktike193 të personit me një Shtet të caktuar, që 

mund të quhet e vërtetë dhe e qëndrueshme dhe të jetë shprehi e integrimit të të parit 

me ambientin social dhe atij kulturor të të dytit. 

Elementi objektiv përqendrohet nga ana e tij në dy aspekte, atë sasior dhe 

cilësor. I pari përcakton kohëzgjatjen e qëndrimit të një personi në territorin e një 

shteti, ndërsa tjetri i jep rëndësi natyrës dhe karakteristikave të vendbanimit, duke 

çuar në mohimin e atributit në ato raste kur qëndrimi edhe pse zgjat për shumë kohë, 

nuk tregon një lidhje mjaftueshmërisht të përhershme dhe të ngushtë mes subjektit 

dhe atij shteti194. 

Elementi tjetër përbërës i vendqëndrimit të zakonshëm tek i cili është bërë 

referim më lart, pra elementi subjektiv, mbart një autonomi konceptuale në krahasim 

me aspektin cilësor të elementit objektiv: në fakt, ndërsa ky i fundit vendos theksin 

mbi llojin e qëndrimit në një shtet të caktuar, i pari heton rreth ekzistencës së qëllimit 

të personit për të vendosur aty qendrën e interesave të jetës dhe biznesit. Ky qëllim 

mund të merret nga një sërë të dhënash konkrete 195, që për natyrën e tyre, mund të 

tradhtojnë vullnetin e vërtetë të subjektit për të qëndruar përgjithmonë në një vend të 

caktuar.  

Ky element subjektiv mund të nxisë interpretuesin (gjykatësin) që ta zgjidhë 

çështjen rreth ekzistencës së vendqëndrimit të zakonshëm edhe kur jetëgjatësia e vetë 

qëndrimit nuk merr ndonjë peshë të rëndësishme si për shembull në rastin kur arsyet e 

                                                                                                                                                               
përjashtim për Nenin 23 e Rregullores “Roma II” (që kufizohet për të dhënë një nocion të 

vendqëndrimit të zakonshëm i  vlefshmëm për personat juridikë dhe për personat fizikë që veprojnë në 

ushtrimin e aktivitetit profesional). Një tentativë për të promovuar nocionin uniform të vendqëndrimit 

të zakonshëm (që siç është përmendur në kreun e parë dhe të pestë të këtij punimi, meritën e 

interpretimit e ka pasur Gjykata e Evropiane e Drejtësisë, veçanërisht në çështjen Finnish/ 2007 dhe 

Mekredi/2014) gjendet në “Resolution relative a l’unification des concepts juridiques de “domicile” et 

de “residence”, e përshtatur nga Komiteti i Ministrave të Këshillit Evropian më 18 Janar 1972 dhe që 

gjendet në sitin e internetit: http:///www.coe.int. 
191  Mellone: La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto 

comunitarie, 2010, Faqe 685. 
192 Ashtu si ka ndodhur me Nenin 3 të Konventës së Hagës të vitit 1989. 
193 Mellone: La nozione di residenza abituale, Faqe 693.  
194 V.Bundesgerichtshof, 5 Shkurt 1975, në revistën Rabels, 1975, Faqe 272, që ka mohuar ekzistencën 

e vendqëndrimit të zakonshëm në Spanjë të një të mituri që kalonte nëntë muaj në vit në një kolegj të 

një vendi iberik për t’u kthyer më pas gjatë pushimeve tek e ëma që jetonte në Gjermani. Në të njëjtën 

mënyrë, duhet të përjashtohet eksiztenca e një vendqëndrimi të zakonshëm nëse qëndrimi vjen si 

pasojë e një udhëtimi për qejf, vizitë tek të afërmit, periudhë studimesh, shkëputje momentale për arsye 

pune etj.  
195 Mes të cilave, hapja e një llogarie bankare, hapjen e kredive bankare me financim të mesëm dhe me 

kohëzgjatje më të madhe, kërkesa për një qëndrim ose, edhe më shumë, nënshtetësinë e Shtetit pritës. 



 87 

transferimit paralajmërojnë një (të paktën në pamje të parë) jetesë të qëndrueshme të 

subjektit në Shtetin përkatës196. Ky i fundit luan gjithashtu një rol kyç kur periudha e 

qëndrimit në këtë shtet (edhe pse e tejzgjatur) ndërpritet në mënyrë të përsëritshme, 

apo të vazhdueshme 197. Me shpjegimin e mësipërm (çka i atribuon vlera të barabarta 

si elementit subjektiv, ashtu edhe atij objektiv) sinjalet interpretuese që dalin nga 

jurisprudenca198 dhe nga Numri 23 i Rregullores 199 rezultojnë tërësisht koherente. 

Gjithsesi, në një përfundim të tillë qëndron gjithmonë një pengesë (siç është Neni 21, 

paragrafi i dytë i Rregullores). Pra, në vend që të bëhet i aplikueshëm (për 

trashëgiminë) ligji i shtetit në të cilin i ndjeri kishte vendqëndrimin e zakonshëm (në 

momentin e vdekjes), kjo pengesë bën të aplikueshëm ligjin e shtetit (të ndryshëm) 

me të cilin (në të njëjtin moment), vetë i ndjeri kishte “lidhje më të forta”.  

Një normë e tillë, nëse presupozojmë ekzistencën e një shteti që i përket 

vendqëndrimit të zakonshëm të të ndjerit (që vepron gjithmonë si titull juridiksioni i 

përgjithshëm)200 çon në fakt në zhvlerësimin e elementit subjektiv në përmbajtjen e 

nocionit të vendqëndrimit të zakonshëm sipas përkufizimit që ky kriter ka në këtë 

Rregullore sepse, ndryshe nuk do të mund të shihej se në cilin rast do të bëhej ndarja 

ndërmjet ligjit të rezidencës (vendqëndrimi i zakonshëm) dhe ligjit të shtetit me të 

cilin i ndjeri kishte lidhjet më të ngushta. Për të mos folur për atë shtet (i 

vendqëndrimit i zakonshëm) në të cilin ky kriter nuk do të mund të gjente aplikim dhe 

kjo, për shkak se i ndjeri (“de cuius”) nuk e konsideronte këtë shtet si shtetin në të 

cilin ai kishte qendrën kryesore të interesave të tij (dhe kjo, për shembull ndodh përsa 

kohë ai kishte “mbajtur një lidhje të fortë dhe të qëndrueshme me shtetin e 

origjinës201, shtet në të cilin ai donte që në një të ardhme të rikthehej për të rigjetur 

“qendrën e interesave të familjes dhe të jetës së tij sociale”202. 

                                                        
196 Për shembull, fiksimi i  shtëpisë në një shtet të caktuar X, nëse bashkëshortët kanë kombësi të 

ndryshme.  
197  Mellone: “La nozione di residenza abituale”, Faqe  625. Si në rastet e jetesës për studime, të 

ndërthurura nga periudha pushimesh, apo rikthimesh në vendin e origjinës. Në këto raste, kohëzgjatja e 

qëndrimit, e marre veçmas, nuk mund të përfaqësojë elementin vendimtar për vlerësimin e 

vendqëndrimit të zakonshëm.  “Kjo vetëm nëse i  referohet vullnetit të subjektit për të fiksuar 

vendqëndrimin e zakonshëm në vendin e banimit të momentit, apo për të mbajtur, gjithësesi, lidhjen 

territoriale kryesore me vendin e origjinës”.  
198  Trupi Gjykues, 15 shtator 1994, kauza  C-452 / 93, Magdalena Fernandez, në përmbledhje, 1994, 

Faqe  I-4295, pika 22, sipas të cilës, vendqëndrimi kushtëzohet nga “vendi në të cilin i  interesuari ka 

fiksuar/ vendosur, përmes vullnetit dhe karakterit të qëndrueshëm, qendrën e përhershme, apo atë 

momentale të interesave të tij. Por, gjithmonë duke e ditur se, në fund të përcaktimit të vendqëndrimit 

të zakonshëm (rezidencës), duhen llogaritur të gjithë faktet që kontribuojnë në ndërtimin e këtij 

vendqëndrimi”. 
199 Numri 23 i  Rregullores  që përcakton vendqëndrimin e zakonshëm, sugjeron të procedohet  përmes 

një “vlerësimi të përgjithshëm të rrethanave të jetës së të ndjerit në vitet përpara vdekjes dhe të 

momentit të vdekjes”. Kjo, në mënyrë që të mbahen parasysh të gjitha faktet përkatëse, sidomos 

kohëzgjatja dhe  rregullsia/ ligjshmëria e vendqëndrimit të të ndjerit në shtetin e interesuar, por edhe 

kushtet dhe arsyet e këtij të fundit. 
200 Siç është konfirmuar edhe nga Nr. 25 (recitali), Neni 21, pjesa 2 e Rregullores operon vetëm “përsa 

i  përket përcaktimit të ligjit që do të aplikohet për trashëgiminë”. 
201 Shteti i  sipërpërmendur mund të jetë ai i  kombësisë, apo edhe ai i  vëndqëndrimit të mëparshëm. 
202 Pjesët e vendosura në thonjëza janë marrë nga pjesa e parë e Nr 24 i  cili afirmon, se në një rast të 

tillë “mund të konsiderohet se i  ndjeri kishte sërish vendqëndrimin e tij të zakonshëm në shtetin e 

origjinës”. 
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Këndvështrimi i mësipërm (ndoshta i pavetëdijshëm në hartimin e rregullores) çon 

drejt reduktimit të rëndësisë së pozitës psikologjike të të ndjerit në përcaktimin e ligjit 

që duhet të aplikohet për trashëgiminë e tij. Ky pozicion, në fakt, mund të merret në 

konsideratë në raste të rralla. Në të tilla raste (që parashikohen edhe nga Neni 21, 

paragrafi i dytë i Rregullores) ka një normë që vihet në përdorim pavarësisht se 

shprehimisht e përcaktuar vetëm “në raste të jashtëzakonshme” dhe që vjen si pasojë e 

“kompleksitetit të rrethanave të çështjes konkrete”. Pra, kjo ndodh vetëm nëse në 

momentin e vdekjes, “de cuius”-i kishte lidhje të dukshme shumë më të forta me një 

shtet të ndryshëm nga ai në të cilin kishte vendqëndrimin e zakonshëm. Dispozita në 

fjalë (edhe pse me një qëllim për t’u lavdëruar, siç është ai i aplikimit të “proper law 

of successsion”) rrit diskrecionin (lirinë e veprimit) në vlerësimin e fakteve të kësaj 

çështjeje nga ana e atyre që thërriten për të identifikuar ligjin e aplikueshëm me titull 

objektiv. Një gjë e tillë bie në kundërshtim me nevojat për të arritur tek përcaktimi i 

“lex successsionis” në mënyrë të shpejtë dhe unike.  

 

6.2 Referimi- Renvoi 

 

Aplikimi i gjithë ligjit të trashëgimisë nën zbatimin e kriterit të vendqëndrimit të 

zakonshëm të të ndjerit në momentin e vdekjes, e kërkuar nga Neni 21 i Rregullores, 

mund të pësojë disa përjashtime dhe kjo për shkak të funksionimit të institutit të 

referimit (i parashikuar për këto raste nga Neni 34, paragrafi i parë i Rregullores) në 

mënyrë që të arrihet bashkërendimi mes sistemit konfliktual evropian dhe ato të 

shteteve të treta përsa i përket çështjeve të trashëgimisë203. 

Më saktësisht, kjo dispozitë përshkruan që në rastin kur normat e konfliktit 

thërrasin ligjin e një prej këtyre shteteve, duhet marrë parasysh mënyra për ta 

përdorur të drejtën ndërkombëtare private të këtij shteti, kur ky ka referenca  për ligjin 

e një shteti anëtar (germa a) apo ligjin e një shteti të tretë të mëtejshëm që, në bazë të 

sistemit të tij konfliktual shfaqet kompetent për të rregulluar këto raste (germa b). 

Neni 34, paragrafi i parë germa a) i Rregullores parashikon se përveç rastit të 

referimit dhe kthimit pas për tek lex fori, në pikën b) parashikon edhe një formë tjetër 

referimi që shfaqet e pakushtëzuar dhe përtej çdo vlerësimi që përdoret nga sistemi i 

konfliktit ligjor të shtetit anëtar. Kjo formë tjetër e verifikuar si e pakushtëzuar dhe 

ratio (arsyetimi) e së cilës, me shumë mundësi gjendet në vullnetin e legjislatorit 

evropian për të bërë të aplikueshëm tek trashëgimia një normativë më të thjeshtë për 

gjykatësit në krahasim me normativat e një shteti të tretë. 

Në bazë të Nenit 34 të Rregullores, referimi ose kthimi pas, mund të ndodhë 

para së gjithash në ato raste kur shteti i tretë referon tek ligji i shtetësisë së testatorit 

në momentin e vdekjes. Pra, shteti i tretë do ti drejtohet nëpërmjet referimit ligjit të 

shtetit të shtetësisë së të ndjerit në mënyrë që të zbatojë në mënyrë sa më korrekte 

ligjin e këtij të fundit. Shteti i tretë për zgjidhjen e çështjes trashëgimore aplikon ligjin 

e shtetit, shtetësinë e së cilit kishte testatori në momentin e vdekjes; do të çelet 

trashëgimia në atë vend në të cilin ai ka vendqëndrimin e tij i cili është i njëjtë me 

nënshtetësinë e të ndjerit në momentin e vdekjes dhe do të çelet trashëgimia e një të 

huaji në atë shtet në të cilin ai është rezident. Në këtë rast, referimi do të verifikohet 

në mënyrë të pagabueshme në atë shtet ku i ndjeri ishte qytetar i një shteti anëtar, 

përveç se të ishte edhe nënshtetas i një shteti të tretë dhe me kusht që edhe e drejta 

                                                        
203Objektiv që merr një natyrë të veçantë nga momenti që në virtyt të asaj që është përcaktuar mes 

shteteve të treta për qëlim të kësaj rregulloreje janë: Mbretëria e Bashkuar, Irlanda dhe Danimarka.  
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ndërkombëtare private e këtij shteti të fundit të deklarojë të aplikueshëm trashëgiminë 

e “lex patriae”. 

Problemet e një zgjidhje jo të lehtë mund të vijnë edhe në ato raste kur i ndjeri 

gëzonte më shumë se një nënshtetësi, raste këto të cilat mund të artikulohen si në 

vijim: (a) i ndjeri kishte përveç nënshtetësisë të shtetit të tretë të vendqëndrimit të 

zakonshëm në momentin e vdekjes, nënshtetësinë e më shumë shteteve anëtare 

dhe/ose atë të një ose më shumë shteteve të treta; (b) i ndjeri nuk kishte nënshtetësinë 

e shtetit të tretë të vendqëndrimit të zakonshëm në momentin e vdekjes, por kishte 

nënshtetësinë e dy ose më shumë shteteve anëtare dhe/ose atë të një ose më shumë 

shteteve të treta. Për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe në pamundësi për të gjetur një 

rregull interpretativ që siguron bashkërendimin e të gjithë rregullave të përfshira, 

kërkohet të nënkuptohet me kujdes se: kur njëra nga nënshtetësitë është  ajo e shtetit 

të tretë të thërritur në shkallë të parë, referimi do të jetë i mundur vetëm nëse kjo është 

e pranueshme nga e drejta ndërkombëtare private e këtij shteti (moszbatimi i ligjit të 

shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm që mund të justifikohet me qëllimin e vetëm 

për të arritur bashkërendimin me sistemin konfliktual të shtetit të tretë). Në 

konkurrimin mes nënshtetësisë së një Shteti anëtar dhe asaj të një Shteti të tretë, i 

duhet dhënë përparësi të parit (Nenin 34, paragrafi 1, germa a, e Rregullores) me 

qëllim për të thjeshtësuar aktivitetin e gjykatësit evropian.  

Pra, ndërmjet, shtetësisë së dy ose më shumë shteteve anëtare të Bashkimit 

Evropian, apo dy ose më shumë shteteve të treta (në rastin e fundit nuk kemi të bëjmë 

me konkurrencë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian) duhet t’i jepet prioritet 

shtetësisë efektive (asaj që është në fuqi). Pra, shtetësisë nëpërmjet së cilës i ndjeri ka 

treguar se ka pasur lidhjet më të forta në momentin e vdekjes 204. Referimi, ndër të 

tjera, mund të vendosë edhe një individualizim të statusit të trashëgimtarit, pra 

aplikimin e ligjeve të ndryshme për të mirat materiale që përbëjnë trashëgiminë.  

Një gjë e tillë është lehtësisht e verifikueshme kur ligji i shtetit të tretë 

parashikon më shumë kritere lidhëse që kanë të bëjnë me natyrën e të mirave 

trashëgimore duke ia nënshtruar siç ndodh në sistemin e njohur “common law”, 

trashëgiminë  e të mirave të paluajtshme kriterit “lex rei sitae”205 dhe trashëgiminë e 

të mirave të luajtshme ligjit të shtetit të fundit206 ku ka banuar i ndjeri. Pra, në të tilla 

raste, kur në trashëgimi bëjnë pjesë të mira të paluajtshme të vendosura në shtete të 

cilët janë të ndryshëm nga shteti i vendqëndrimit të fundit i të ndjerit, trashëgimia do 

të rregullohet nga dy, ose më shumë ligje të ndryshme (siç u permendd edhe me sipër, 

parashikohet në Nenin  34, pjesa 1 të Rregullores Nr.650/2012). Nga ana tjetër nuk 

mund të lihet pa përmendur edhe pjesa e dytë e Nenit 34 i Rregullores Nr. 650/2012 

sipas së cilës parashikohet se instituti i referimit nuk do të mund të jetë i zbatueshëm 

nëse Neni 21 paragrafi e parë thërret për aplikim “lex successsionis”, çka do të 

nënkuptonte se transferimi apo delegimi i kompetencës do të duhet të kryhet për aq sa 

është i vlefshëm dhe i pranueshëm.  

 

 

 

 

                                                        
204  Trupi Gjykues: Vendim: 2 Tetor 2003, çështja C-148/02, Garcia Avello, 2003,Faqe I-11613; 

Vendim: 14 Tetor 2008, çështja C-168/08, Hadadi, 2009, Faqe  I-6871.  
205 Ligjit të shtetit në të cilin ndodhen të vendosura të mirat materiale, pjesë të trashëgimisë së të 

ndjerit. 
206 Lex domicili- shtetit të vendbanimit të fundit të të ndjerit 
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6.3 Zgjedhja e ligjit, në favor të ligjit kombëtar të të ndjerit 

 

Neni 22 i Rregullores i jep “de cuius”-it të drejtën të zgjedhë, sipas “lex 

successsionis” (në vend të ligjit të vendqëndrimit të zakonshëm në momentin e 

vdekjes), ligjin e shtetit, shtetësinë e të cilit ai posedon, në momentin e zgjedhjes, ose 

në momentin e vdekjes 207. Një e drejtë e tillë duket padyshim tepër dobishme (duke 

pasur parasysh rastet e çështjeve në të cilat mund te rezultojë e aplikueshme klauzola 

e përjashtimit të Nenit 21, paragrafi i dytë i Rregullores) për ata, që, edhe pse janë 

transferuar jashtë vendit, vazhdojnë të kenë lidhje domethënëse me vendin e 

origjinës208 dhe presin nga ligji i këtij të fundit që të rregullojë trashëgiminë e tyre. 

Me “ratio”-n e sapo specifikuar të dispozitës në fjalë, do të kishte qenë më koherente 

që  subjekteve me shumë nënshtetësi t’iu jepej mundësia të zgjidhnin vetëm ligjin e 

shtetësisë efektive. Megjithatë, legjislatorët evropianë janë treguar më liberalë në këtë 

aspekt dhe kjo, pasi i është lejuar mbartësit të shtetësive të shumta që të zgjedhë ligjin 

kombëtar që ai preferon (Neni 22, pjesa 1/2 e Rregullores).  

Nga njëra anë, ky diskrecion i gjerë që i është atribuar trashëgimlënësit nga 

Rregullorja mund të sjellë lehtësisht rrezikun që të të aplikohen për trashëgiminë, ligje 

të cilat nuk kanë asnjë cekje apo lidhje e të 209.  

Nga ana tjetër, sjell avantazhin praktik për t’i evituar interpretuesit vështirësitë 

e lidhura me identifikimin e kritereve të përshtatshme për të përcaktuar prevalimin e 

një shtetësie përballë tjetrës dhe për të favorizuar qartësinë e të drejtës. Sipas Nr.38 

(recitalit), përjashtimi i ligjeve të tjera (që teorikisht mund të merreshin në konsideratë 

si objekt zgjedhjeje) ka për qëllim të mbrojë të legjitimuarit nga operacione jo të 

drejta që mund të cënojnë të drejtat e palëve.  

Ky argument justifikon përjashtimin e “professio iuris” në favor të ligjit të 

vendqëndrimit të zakonshëm të të ndjerit në momentin e zgjedhjes por, nuk justifikon 

përjashtimin e “professio iuris”-it në favor të ligjeve të tjera, për përjashtimin e të 

cilave vlejnë arsye të tjera. Në kuadër të sa më sipër, mund të përmendet rasti kur de 

cujus-i i cili ka tre trashëgimtarë ligjorë dhe dëshiron përjashtimin nga trashëgimia e 

tij të njërit prej këtyre trashëgimtarëve të tij ligjorë. Për të arritur këtë qëllim, ai 

vendos të transferojë vendqëndrimin e tij të përhershëm nga shteti X (ligji i të cilit i 

njeh të tre trashëgimtarët si të ligjshëm pa asnjë përjashtim) në ligjin Y (i cili njeh 

mundësinë e përjashtimit për trashëgimtarin e padëshiruar). Prima facie, në bazë të 

parashikimit që përmban neni 21 i Rregullores Nr. 650/2012 duket sikur një 

transferim i tillë, plotësisht i ligjshëm, i vendqëndrimit të zakonshëm do t’i jepte në 

mënyrë plotësisht të ligjshme mundësinë de cujus-it për të arritur qëllimin e tij. 

Mirëpo, nëse i bashkëngjisim leximit të nenit të mësipërm, përmbajtjen e numrit 

(recitalit) 38 të Rregullores, rezulton se trashëgimtari i padëshiruar nga de cujus, në të 

vërtetë gëzon një të drejtë efektive ndaj pasurisë të këtij të fundit, pasuri që ai do të 

                                                        
207 Duhet të kihet parasysh se mundësia e fundit nuk ishte e parashikuar nga neni 17, pjesa 1 e 

propozimit. Gjithësesi, pavarësisht pasigurisë së lidhur me zgjedhjen e një ligji (aplikimi i të cilit varet 

nga kushtet jo aktuale), kjo mundësi justifikohet me ato raste në të cilat personat, edhe pse kanë 

humbur shtetësinë e origjinës, pretendojnë ta rifitojnë atë si pasojë e trashëgimisë (duke u kthyer në 

vendin e sipërpërmendur). 
208 Lidhjet e forta me vendin e origjinës janë ato që tregojnë për një shpresë rikthimi dhe rivendosjeje 

në një të ardhme të afërt në këtë vend, ose fakti që një pjesë, apo e gjithë pasuria dhe trashëgimia e 

familjes ndodhet në këtë vend. 
209  Të mendohet, për shembull për trashëgimtarë e brezit të tretë, apo të katërt të emigrantëve 

ekstrakomunitarë, të cilët kanë marrë kombësinë e shtetit anëtar të vendqëndrimit të tyre të zakonshëm, 

por mbajnë edhe atë të shtetit të tyre të origjinës. 
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kishte përfituar në qoftë se de cujus nuk do të kishte bërë qëllimisht transferimin e 

vendqëndrimit të zakonshëm për ta lënë atë jashtë. Pikërisht për këtë arsye, në 

mbrojtje të së drejtës së trashëgimtarit të padëshiruar, në recitalet e Rregullores, 

hartuesit kanë përjashtuar në këtë rast specifik dhe të qëllimshëm mundësinë e de 

cujus-it për ti nënshtruar aktit të tij trashëgimor, ligjin e vendqëndrimit të tij të 

zakonshëm.  

Ligji që do të aplikohet në këtë rast, është ai i Nenit 22 të Rregullores Nr. 

650/2012, pra ai i shtetësisë. Lidhur me këtë rast, vlejnë për tu theksuar edhe dy 

elementë të rëndësishëm (kushte). Elementi i parë i nevojshëm për verifikimin e 

procedurës së mësipërme, është qëllimi i vetëm dhe kryesor për ndryshimin e 

vendqëndrimit në mënyrë që të sjellë përjashtimin e një prej trashëgimtarëve të 

legjitimuar ndërsa elementi i dytë është ai i kërkesës nga ana e trashëgimtarit të 

përjashtuar për të vërtetuar qëllimin e “dëmshëm” të de cujus në ndryshimin e 

vendqëndrimit vetëm si kusht për përjashtimin e tij nga trashëgimia. Një kërkesë e 

tillë, duhet të paraqitet përpara gjykatës së shtetit anëtar që po gjykon çështjen ose në 

gjykatën e njërit prej shteteve, shtetas i të cilit de cujus ishte. 

Në radhë të parë, këtu i referohemi ligjit të vendqëndrimit të zakonshëm të të 

ndjerit në momentin e vdekjes. Pikërisht si pasojë e transferimit apo shtyrjes së bërë 

nga e drejta ndërkombëtare private e këtij shteti, një “optio legis” e tillë do të kishte 

patur (në aplikimin e Nenit 34, pjesa 2 të rregullores) pasojën e vetme e cila do t’i 

lejonte subjekteve rezidentë në shtetet e treta t’ia nënshtronin disiplinimin e të gjithë 

pasurisë  trashëgimore të drejtës materiale të shtetit të vendqëndrimit të fundit. Në 

fakt, një rezultat i tillë që rrezikon të minojë harmoninë ndërkombëtare të zgjidhjeve 

në raportet me shtetin e tretë të interesuar (por edhe duke iu referuar çështjeve të 

interesave të kufizuara për shtetet anëtare) 210 , është evituar pikërisht sepse nuk 

korrespondon me asnjë arsye të vlefshme apo që i përgjigjet politikës legjislative. 

Përjashtimi nga professio iuris në favor të ligjit të vendndodhjes së pronave të 

caktuara i përgjigjet ndër të tjera, nevojës për të përjashtuar (për hipotezat në të cilat 

të mirat e lartpërmendura janë të vendosura në shtete të ndryshme) disiplinimin e 

marrëdhënies trashëgimore nga disa ligje të ndryshme, përfundim (ashtu si është 

thënë në parantezë) të cilin rregullorja tenton ta kundërshtojë.  

Së fundi, mungesa e të drejtës së zgjedhjes për subjektet e martuar justifikohet 

në një mënyrë me zbatimin e detyrueshëm të lex successsionis, i cili rezulton koherent 

përsa kohë që ky sektor i së drejtës ndërkombëtare private nuk ka gjetur ende një 

harmonizimin të plotë në nivel evropian. Nga ana tjtër, është mëse e kuptueshme se 

në varësi të këndvështrimit në të cilin vendoset, ky rast mund të sjellë lehtësisht 

rrezikun e thirrjes për zbatim të ligjeve tërësisht të ndryshme të shteteve anëtare të 

Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, pranimi i kësaj zgjedhje (do të shmangte 

konfliktet e njohura të kualifikimit që mund të burojnë nga aplikimi i ligjeve të 

ndryshme) do të duhet të shtyhet për ditën në të cilën do të hyjë në fuqi rregullorja 

evropiane në lidhje me raportet trashëgimore mes bashkëshortësh211.  

Përsa i përket formulimit të “professio iuris”, del se Neni 22 i Rregullores e quan të 

nevojshme dhe të mjaftueshme deklaratën të vullnetit të njëanshëm të de cuius-it. Në 

veçanti, duhet të përjashtohet mundësia që pasardhësit e ardhshëm mund të bien në 

                                                        
210 Siç mësohet nga fakti që, të paktën si rregull, Gjykatat e Shteteve të tilla nuk janë kompetente as të 

prononcohen për trashëgiminë 
211 Propozimi i rregullores së Këshillit Evropian lidhur me kompetencën, me ligjin e aplikueshëm, me 

njohjen dhe ushtrimin e vendimeve dhe dispozitat trashëgimore mes bashkëshortësh, e prezantuar nga 

Komisioni më 16 Mars 2011 (doc. COM/2011/126 def.) 
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marrëveshje mbi ligjin e aplikueshëm mbi trashëgiminë si përpara çeljes së 

trashëgimisë (në këtë pikë është radikalisht kundër me parimin e përbashkët me një 

numër të madh urdhëresash evropiane, që i njohin trashëgimtarëve lirinë për të 

disponuar për shkak vdekje usque ad supremum vitae exitum) ashtu edhe pas çeljes së 

saj. Sakaq, një e drejtë e tillë, i lejon trashëgimtarëve që të zgjedhin sipas vullnetit të 

tyre, ligjin që do të rregullojë trashëgiminë dhe kjo do të përkthehej në një modifikim 

të pastër të vullnetit të fundit të të ndjerit, i cili kishte dëshiruar për planifikimin e 

trashëgimisë së tij, disiplinën materiale të ligjit që parashikon kriteri i lidhjes apo 

ligjin material që ai ka dëshiruar si ligjin rregullator. 

Pasrendës i professio iuris është “optio legis”212 , i cili mund të parashikohet 

shprehimisht por edhe mund të “rezultojë” nga klauzolat e dispozitave që e përmbajnë 

atë. Tek mënyra e parë e zgjedhjes është e nevojshme të thuhet se nuk kërkohet 

përdorimi i formulave të veçanta por do të mjaftonte çdo shprehje leksikore e cila 

arrin të tregojë në mënyrë qartësisht të mjaftueshme vullnetin e personit. Përsa i 

përket elementëve në prani të së cilëve mund të quhet e vlefshme një zgjedhje e 

heshtur e ligjit duhet thënë se është e nevojshme dhe e mjaftueshme që brenda tekstit 

të aktit trashëgimor të përmbahen referime direkte apo indirekte (që mund të 

përftohen nga një analizë apo interpretim i thjeshtë i tekstit) ndaj institucioneve 

juridike apo organeve shtetërore të një shteti anëtar të caktuar. Është e rëndësishme 

për tu përmendur fakti që këto institucione juridike apo organe shtetërore duhet të 

jenë pjesë e sistemeve juridike të një shteti anëtar në mënyrë që “optio legis” e 

heshtur të mund të gjej zbatim dhe të jetë e aplikueshme. Për shembull: nuk është e 

mjaftueshme që, në rastin e kredive monetare ende të pashlyera të thuhet që do të jenë 

organet policore që do të merren me rekuperimin e këtyre krediteve, në rast se nuk 

është parashikuar se cili do të jetë shteti të cilit i përkasin këto organe policore.  

Një tjetër cilësi që mund të jetë e nevojshme dhe e mjaftueshme për të përftuar 

nga një akt testamentar një “optio legis” të heshtur, është edhe përdorimi i një fjalori 

apo termave të caktuar të cilat i përkasin qartësisht dhe shprehimisht një sistemi 

juridik të caktuar të një shteti anëtar. Nga ana tjetër duhet patur parasysh se për të 

justifikuar fenomenin e mësipërm (“optio legis” i heshtur) nuk përbën element të 

mjaftueshëm as hartimi i aktit testamentar në gjuhën e një shteti të caktuar të anëtar i 

Bashkimit Evropian. Doktrina juridike evropiane në disa raste te ndryshme ka gjykuar 

se elementët gjuhësorë nuk parashikojnë detyrimisht implikimin e parashikimeve 

juridike të shtetit të cilit kjo gjuhë i përket. Një shembull që mund të përmendet, edhe 

pse i hasur në të vërtetë në doktrinën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, është ai i një 

qytetari austriak i cili kërkonte aplikimin e ligjit rregullator për trashëgiminë e të atit 

të tij (që mbante nënshtetësinë austriake) ligjin gjerman. Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë arriti në konkluzionin se, në mungesë të elementëve të tjerë si për shembull 

organet shtetërore apo praktika juridike, përdorimi i një gjuhe të caktuar (gjermane) 

nuk nënkupton domosdoshmërisht nënshtrimin e praktikave trashëgimore apo 

rregullimin e të gjithë trashëgimisë, ligjit gjerman.  

Në rastin e përmendur, vlen për tu theksuar se pretendimi i palës kërkuese ishte 

i tillë meqënëse shteti austriak dhe ai gjerman ndanin të njëjtën gjuhë, e në bazë të 

këtij pretendimi do të mund të ishte e pranueshme që edhe akti trashëgimor (i shkruar 

në gjuhën gjermane) të mund t’i nënshtrohej rregullimit ligjor të shtetit gjerman. Një 

gjë e tillë u hodh poshtë nga arsyetimi i Gjykatës Evropiane i Drejtësisë i cili me të 

drejtë zgjodhi të vlerësojë në bazë të elementëve juridikë dhe administrativ të aktit 

                                                        
212  Shmangia nga ligji që është caktuar për të rregulluar marrëdhënien juridike (në këtë rast, 

trashëgiminë) 
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trashëgimor, duke kufizuar kështu hapësirën e veprimit të elementit gjuhësor vetëm 

në atë të “mjetit të komunikimit”.  

Vlen për tu përmendur gjithashtu se, mundësia e aplikimit të “optio legis” vlen 

jo vetëm për aktet trashëgimore (në tërësinë e tyre apo pjesë të caktuara) por edhe për 

paktet trashëgimore. Siç e dimë, këto pakte trashëgimore do të jenë të vlefshme vetëm 

në qoftë se paraqesin shprehjen e vullnetit të lirë të dy ose më shumë palëve dhe për 

këtë arsye do të duhet detyrimisht të jepet pëlqimi i këtyre palëve për zgjedhjen 

eksplicite apo të heshtur të një ligji të caktuar. Pavarësisht se një gjë e tillë mund të 

duket në plan të parë e thjeshtë apo e lehtë për tu aplikuar, në të vërtetë nuk është 

kështu. E parë nga këndvështrimi i shteteve anëtare, këto pakte trashëgimore janë 

potencialisht elementë që mund të shkaktojnë evazion fiskal. Si shembull për këtë 

mund të merret rasti i një trashëgimlënësi i cili duke parë barrën e madhe fiskale që 

do të kishte trashëgimia në shtetin gjerman, tenton në mënyrë fiktive që të aplikohet 

ndaj aktit të tij testamentar, ligji i shtetit Bullgar, i cili jo vetëm që nuk ka barrë 

fiskale por edhe paraqet mundësi përftimi në rastin e këmbimit të monedhës 

evropiane Euro me atë kombëtare bullgare. Në saj të këtij shembulli, është qartësisht e 

kuptueshme se si një mundësi e tillë e  “optio legis” të heshtur dhe fiktive përbën një 

problem të konsiderueshëm përsa i përket aspektit ekonomik dhe fiskal të disa prej 

shteteve të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye shumë shtete, si për shembull: 

Gjermania, Austria, Franca, Belgjika, Luksemburgu  (pra shtetet me një ekonomi më 

të shëndoshë në hapësirën evropiane) kanë qenë shprehimisht kundër një alternative të 

tillë të “optio legis” të heshtur. Mirëpo, pavarësisht këtyre kundërshtimeve fillestare, 

është vënë re në praktikë se pas rregullores së re evropiane Nr. 650/2012 

parashikohen (ekzistojnë) dy elementë shumë të rëndësishëm të cilët kufizojnë rastet 

fiktive të shprehura më sipër.  

Elementi i parë është ai i vullnetit të individit. Ky vullnet duhet të shprehet në 

mënyrë të qartë ose duhet të jetë qartësisht i përftueshëm dhe do të jenë organet e 

shteteve kërkues dhe aplikues që do të gjykojnë mbi ekzistencën e këtij vullneti. Me 

pak fjalë, kjo do të thotë që, duke marrë edhe njëherë shembullin e mësipërm, do të 

jenë gjykatat e shteteve, përkatësisht ajo gjermane dhe bullgare, që do të shprehen në 

mënyrë të njëtrajtshme mbi ekzistencën dhe vlefshmërinë e këtij vullneti.  

Elementi i dytë që mund të përmendet, përbëhet nga dispozitat përkatëse të ligjit 

të shtetit të zgjedhur. Një element i tillë, përbën kufizim për mundësitë e abuzimit të 

“optio legis” përderisa në dispozitat e secilit prej ligjeve të vendeve të Bashkimit 

Evropian ekzistojnë parashikime të njehsuara nga ana e këtij të fundit, pikërisht me 

qëllimin për të penguar shfaqjen e këtyre fenomeneve abuzive. Kjo do të thotë që, në 

rast se një qytetar gjerman kërkon që të aplikojë ligjin bullgar ndaj aktit testamentar 

tek i cili ai është trashëgimtar, ligji Bullgar do të ketë në brendësi të tij masa të 

caktuara procedurale të cilat janë krijuar posaçërisht për të identifikuar dhe penguar 

raste të tilla fiktive të “optio legis”. Këto mekanizma, në momentin që diktojnë një 

rast të tillë, automatikisht anulojnë aplikimin e ligjit të tyre ndaj aktit testamentar 

duke ia kthyer atë shtetit të origjinës. Në konkluzion të këtij arsyetimi, vlen për tu 

përmendur fakti se doktrina e gjykatës së Bashkimit Evropian ende nuk është 

përballur me raste praktike të një natyre të tillë.  

Një gjë e tillë nuk ka ndodhur për shkak të mungesës së rasteve reale por për 

shkak se gjykatat kombëtare janë shprehur në mënyrë tepër të përshtatshme dhe të 

drejtë në zgjedhjen e tyre. Një rast që vlen për tu përmendur është ai i Gjykatës së 

Lartë Gjermane, shtet i cili ishte shprehur fillimisht kundra mundësisë së përfshirjes 

së “optio legis” në Rregulloren Nr. 650/2012. Pikërisht kjo gjykatë, në një numër të 

madh rastesh ka zgjedhur të sakrifikojë jo vetëm interesat ekonomike të shtetit por 



 94 

edhe kompetencat e saj jurdiksionale në favor të parimit të zgjedhjes  apo vullnetit të 

lirë të shprehur nga de cujus-i. Gjithashtu po kjo gjykatë, nëpërmjet prononcimeve të 

saj, ka pasqyruar ato që janë limitet apo kufizimet praktike në përcaktimin e një 

“optio legis” të heshtur (të përmendur më lart). Pra, në konkluzion, shikohet se si 

parashikimet e Rregullores Nr. 650/2012, në lidhje me institutin e “optio legis” janë të 

tërësisht plota dhe bindëse. Një fakt i tillë përforcohet pikërisht nga mungesa e 

nevojës së ndërhyrjeve qartësuese nga ana e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë e cila jo 

rrallëherë është thirrur për të zgjidhur probleme juridike apo interpretative në lidhje 

me elementë të ndryshëm të drejtësisë evropiane. Në këtë pikë të arsyetimit të 

mësipërm, meritojnë të ilustrohen dy dispozita të rëndësishme kalimtare, me qëllim 

ruajtjen e akteve të planifikimit të trashëgimisë që janë hartuar nga “de cuius” përpara 

datës së aplikimit të rregullores. Në radhë të parë, Neni  83, paragrafi i dytë, nuk 

cenon vlefshmërinë e zgjedhjes së ligjit që kënaq “kushtet” e përmendura në Kreun 

“III” të Rregullores.  Kjo do të thotë se, dispozita e sipërpërmendur është e vlefshme 

“në aplikimin e normave të së drejtës ndërkombëtare private në fuqi, në momentin e 

zgjedhjes së ligjit në shtetin në të cilin i ndjeri kishte vendqëndrimin e zakonshëm apo 

në çdo shtet tjetër, nënshtetësinë e të cilit ai zotëronte”.   

Pavarësisht formulimit (që i referohet “vlefshmërisë” së “optio legis”) norma 

duhet interpretuar në dy aspekte.   Nga njëra anë, kjo normë lejon si mundësi 

zgjedhjeje të ligjit të aplikueshëm ndaj aktit testamentar, ligjin e atij shteti të së cilit 

de cujus-i nuk është nënshtetas në momentin e hartimit të testamentit por ndaj të cilit 

do të jetë qytetar në momentin e vdekjes. Nga ana tjetër, një mundësi e tillë me efekt 

prapaveprues, nuk mund të aplikohet kur ligji që kërkon të rregullojë trashëgiminë, 

është ai i vendqëndrimit të zakonshëm që pritet të ketë de cujus-i pas hartimit të aktit 

trashëgimor. Një konkluzion i tillë arrihet nga leximi i tekstit të Nenit 22 i Rregullores 

Nr. 650/2012 i cili parashikon mundësinë e zgjedhjes së ligjit të atij shteti, shtetas i së 

cilit është trashëgimlënësi në momentin e hartimit të aktit trashëgimor ose në 

momentin e vdekjes së tij.  Nga ana tjetër, Neni 21 parashikon vetëm mundësinë e 

zgjedhjes së vendqëndrimit të zakonshëm që de cujus-i do të ketë në momentin e 

hartimit të testamentit dhe jo në momentin e vdekjes.  Në radhë të dytë, Neni 83, 

paragrafi i katërt, krijon një supozim rreth mbizotërimit të një mundësie në favor të 

ligjit që i ndjeri mund të kishte zgjedhur (sipas rregullores) dhe konform po këtij ligji 

(përpara 17 gushtit 2015), të kishte hartuar aktet e tij “mortis causa”.  

Norma në shqyrtim ka për qëllim të mbajë të nënshtruara ndaj “lex patriae”-s 

ato çështje trashëgimore, të cilat  do të kishin qenë gjithsesi të nënshtruara ndaj këtij 

ligji në përputhje me kriterin e lidhjes të parashikuar nga e drejta kombëtare e të 

ndjerit, që ka qenë në fuqi në momentin krijimit të akteve “mortis causa” edhe kur, 

sipas përmbajtjes së vetë dispozitave, nuk mund të quhet një zgjedhje e ligjit në 

mënyrë të heshtur sipas Nenit 22, paragrafi i dytë.  Ky rregull duket konform edhe 

ndaj pritshmërive të supozuara të “de cuius”-it, i cili (duke mos zgjedhur asnjë ligj) 

mund të quhet se ka dashur t’ia besonte trashëgiminë e tij (përveç dispozitave të 

vullnetit të fundit)  normave të ligjit të shtetësisë së tij. Si ajo që ndodh në sistemin në 

fuqi, edhe në kuadrin e Rregullores Nr. 650/ 2012 nuk përjashtohet mundësia që 

testatori (në ushtrimin e autonomisë së tij), mundet që (për të rregulluar konkretisht 

trashëgiminë e ardhshme), të përfshijë elementë të parashikimeve juridike 

testamentare të një sistemi të caktuar juridik.   
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KREU VII 

 

 

Rregullimi ligjor i normativës evropiane lidhur me aktet testamentare 

 

7.1 Një hyrje e përgjithshme 

 

Në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian shihet një diversitet i madh 

(shumëllojshmëri) qëndrimesh lidhur me paktet trashëgimore213, të cilat nga ana e 

tyre përfundojnë duke krijuar të drejta dhe lidhje juridike të menjëhershme për  

çështjet e ardhshme të trashëgimisë dhe pikërisht këto pakte, i japin jetë asaj që 

ndryshe quhet, apo përkufizohet si “trashëgimi kontraktuale”214, ose “trashëgimi e 

planifikuar” 215 . Në shumë vende mbizotëron një mospëlqim i dukshëm për 

papajtueshmërinë e pakteve trashëgimore me parimin tradicional të lirisë absolute të 

testatorit për të vendosur (edhe duke revokuar, apo modifikuar zgjedhjet e 

mëparshme)  fatin e pasurisë së tij deri në momentin e vdekjes216. Është pikërisht kjo, 

frika që mbartin shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse me anë të kësaj 

mundësi, dispozitat detyruese që vihen në ndihmë të legjitimuarit do të mund të 

shmangeshin lehtë.  Në të kundërt, në vende të tjera, priret të favorizohet liria e çdo 

personi për të planifikuar trashëgiminë e tij/saj edhe përmes mjeteve juridike të 

ndryshme nga testamenti, mjete këto të një natyre kontraktuale, çka do të thotë se 

passjellin dhe krijojnë lindjen e të drejtave dhe detyrime të menjëhershme në lidhje 

me trashëgimitë në të ardhmen 217. Në praktikën ndërkombëtare, në këtë perspektivë 

                                                        
213 Në analogji me të drejtën trashëgimore në Republikën e Shqipërisë lidhur me testamentet reciproke. 

Nga mënyra së si është formuluar Neni 372 i Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë “as në dobi të 

njëri- tjetrit, as me disponime reciprioke” rezulton se kemi të bëjmë me dy lloje disponimesh të 

vullnetit të ndaluar testamentar. Por në fakt flitet për të njëjtën gjë, për testamentet e quajtura reciproke. 

Në fakt pargrafi i dytë i nenit 372 është një koncept i ri i futur në Kodin Civil i marrë nga legjislacione 

të tjera dhe nuk ka qënë i prashikuar nga dekreti mbi trashgimëninë dhe as nga Kodi Civil të vitit 1981. 

Testmenti quhet reciprok në rast se dy ose më shumë përsona nuk mund të disponojne në favor të njëri 

- tjetrit. Testamenti reciprok është i ndaluar dhe si i tillë është nje veprim juridik i pavlefshëm 

absolutisht. Në këtë rastë konsiderohet se kemi një kufizim të lirisë së sejcilit testator që disponon në 

favor të tjetrit, sepse dukë qënë se ata disponojnë në një akt të vetëm nuk mund të revokojnë apo 

ndryshojnë vullnetin e tyre edhe nga ana e testatorit që është gjallë pas vdekjes së tjetrit. Në rast se do 

të ndodheshim për ballë disponimeve testamentare nga dy persona në dobi të njëri - tjetrit, por me 

vullnet të shprehur në akte të ndryshme, në këtë rastë nuk flitet për një testament reciprok por flitet për 

testamente të ndara me disponime në favor të njëri tjetrit. Ky lloj testamenti në doktrinë është quajtur 

testament përkatës ose korrespondues.  
214  Kreu III i Konventës së Hagës 1989 
215  Bonomi, “Successions internationals: conflits de lois et de jurisdictions, in Recueil des cours”, 

2010, Vëllim:350, Faqe  71, Kreu “IV”.  
216  Drejtësia Civile, 2010, Faqe 1895: Ndalimi i pakteve trashëgimore është i pranishëm në shumë ligje 

kontinentale, sidomos me prejardhje romake, si ai Italian,Belg, ai i Luksemburg, ai i Protugalise, Ligji 

Grek, ligji Spanjoll dhe disa shtete të Evropës Lindore. Parimi, sipas të cilit vullneti i testatarit duhet të 

ruhet si “ambulatoria usque ad vitae supremum exitum” është konsideruar, edhe në kohët e fundit, si 

parimi kryesor i ligjit të jurisprudencës italiane. 
217  A.Suarez, “La ley applicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Regolamento sobre 

sucesiones, in La Ley”, 2011, Nr.7726, Faqe 2. Këtu hyjnë ligjet e tjera me karakter gjermanik, si 

Gjermania, Zvicra dhe Austria, ku aktet testamentare quhen të pranueshme, ashtu siç ndodh edhe në 

disa legjislacione lokale në Spanjë, si e drejta civile e Galisë, apo Spanjolle, të Vendeve Baske, të 

Arragonës, të Navarrës dhe Ishujve Baleare.  Edhe e drejta angleze dhe ajo irlandeze njohin “mutual 

will” (vullnetin reciprok). 
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të ndryshme, përkrah pakteve trashëgimore (të karakterizuara gjithmonë nga 

dispozitat për shkak të vdekjes) përsëriten edhe tipologji të tjera  të marrëdhënieve 

juridike “inter vivos” siç mund të jenë donacionet, mandatet “post mortem”, klauzolat 

e shoqërive tregtare, trust-et, regjimet e pensioneve, sigurimet sociale apo edhe 

regjime speciale të bashkëpronësisë së pasurive të paluajtshme etj218.  

Rregullorja Nr. 650/2012, në pritje të shumëllojshmërisë të vizioneve dhe 

instrumenteve që gjenden tek e drejta e brendshme e vendeve anëtare (për të 

harmonizuar rregullat e konfliktit në çështjen e trashëgimisë) zgjeron disiplinën 

uniforme edhe tek paktet testamentare, por kjo ndodh vetëm përsa kohë këto pakte 

janë të kualifikuara siç duhet (si një dispozitë për shkak vdekjeje) përkrah testamentit 

apo testamentit të përbashkët. Nga ana tjetër, Rregullorja Nr.650/ 2012 përjashton nga 

fusha e aplikimit mjetet e tjera (për më shumë ato të natyrës kontraktuale), duke mos 

njohur arsye për t’i hequr ato tërësisht nga disiplina përkatëse dhe në të shumtën e 

rasteve kjo disiplinë tentohet që të jetë uniforme, e njëjtë për detyrimet kontraktuale. 

Megjithatë, vlerësimin mbi ligjshmërinë e marrëveshjeve kontraktuale midis palëve, 

rregullorja ia lë në dorë ligjit të aplikueshëm.  

Nga Nr. 49 i rregullores (recitali) del në pah se synimi kryesor për të lehtësuar 

njohjen dhe njehsimin e të drejtave trashëgimore në shtetet anëtare, duhet që këto të 

drejta trashëgimore të fitohen si pasojë e një pakti trashëgimor, i pranuar dhe 

konsideruar i vlefshëm nga ligji i aplikueshëm konform normave të konfliktit të 

njëtrajtshëm, të vendosura nga Nenet 25, 26 dhe 27 të Rregullores. Në këtë mënyrë 

evitohet që të drejtat e lindura nga pakti të mos bien ndesh me zbatimin e normave të 

aplikimit të nevojshëm, apo të parimeve të rendit publik të “lex fori-it”. Duke 

minimizuar pasigurinë e vlefshmërisë në nivel ndërkombëtar të pakteve trashëgimore, 

mund të thuhet me bindje se disiplina e re evropiane ka efekt lehtësues në përdorimin 

e këtij mjeti juridik dhe kjo ndodh nëse bëhet fjalë për hamendësime, në të cilat paktet 

pranohen nga të paktën një ligj abstrakt që aplikohet për trashëgiminë. Një gjë e tillë 

përforcon vullnetin e individëve në mënyrë që të planifikojnë trashëgiminë e tyre 

sipas dëshirës së tyre dhe përmes një pluraliteti të ndryshëm sistemesh juridike.  

Nga ana tjetër, për të lehtësuar interpretimin e njëtrajtshëm të aktit normativ 

evropian dhe për t’i dhënë një përkufizim termave juridikë të përdorur në të, rezulton 

se shfrytëzohen nocionet autonome (në kuadër të Neni 3 të Rregullores) dhe kjo 

ndodh në koherencë me praktikën e konsoliduar të bashkërendimit gjyqësor evropian 

në lidhje me aktet trashëgimore. Mungesa e theksuar e homogjenitetit tek regjimet 

trashëgimore kombëtare e ka bërë shumë delikate çështjen e kufizimit të hapësirave 

në kuadrin e aplikimit të rregullores. Këtë e tregon edhe evolucioni i pësuar nga 

dispozita ligjore, me dallimet ekzistuese ndërmjet tekstit të propozimit dhe atij të 

pranuar dhe të miratuar përfundimisht219. Çështjet kryesore që analiza e aktit evropian 

i paraqet interpretuesit kanë të bëjnë në radhë të parë me kualifikimin e nocionit apo 

termit “pakte trashëgimore”, i cili hyn në kuadrin e aplikimit të rregullores, duke i 

                                                        
218 Bonomi, “Successions internationalis”, Faqe  144. Arsyet e këtyre teknikave janë të lidhura me 

arsyet e asokohe që kanë qenë të panjohura për të drejtën trashëgimore dhe kjo bëhet për të evituar në 

kompleksitet të gjitha kostot e procedurave gjyqësore që janë duke gjykuar një marrëdhënie 

trashëgimore.  
219  Ndërmjet tekstit të propozimit dhe tekstit përfundimtar të Rregullores Nr.650 / 2012 shfaqen 

ndryshime të dukshme. Në mënyrë të veçantë, janë riformuluar sërish nocionet e “paktit trashëgimor” 

dhe “vullnetit të përbashkët”. Janë ndryshuar dispozitat e lidhura me ligjin e aplikueshëm, për 

shembull, me shtjellimin e faktorëve që kanë të bëjnë me vlefshmërinë absolute dhe zgjerimin e 

disiplinës së konfliktit uniform mbi vlefshmërinë formale të dispozitave për shkak vdekjeje. 
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shtuar një element themelor në dispozitat e shumta të konfliktit të parashikuara nga 

nenet, përkatësisht 25, 26 dhe 27 të Rregullores 650/2012.  

Ndërsa, çështja tjetër që analiza e aktit të ri evropian i paraqet interpretuesit, ka 

të bëjë me mënyrën e zbatimit të secilës nga këto norma (të ndryshme ndërmjet tyre) 

qoftë sepse i referohen elementëve të dallueshëm hipotetikë (pranueshmëri, 

vlefshmëri formale, vlefshmëri thelbësore, efekte të detyrueshme ndërmjet palëve), 

ashtu edhe për faktin se diferencojnë disiplinën e konfliktit mbi bazën e objektit të 

paktit, pasi ai i referohet trashëgimisë së një, apo më shumë personi 220.  

 

7.1.1 Kuptimi i nocionit “pakt trashëgimor” 

 

Rregullorja Nr. 650/2012 në Nenin 3, pjesa e parë germa b), parashikon domethënien 

dhe kuptimin e një pakti trashëgimor duke e quajtur atë një “marrëveshje që krijohet 

me vullnetin e lirë të palëve e cila është e aftë të krijojë, ndryshojë apo të shuajë të 

drejta në trashëgiminë e ardhshme të njërës apo më shumë se njërës palë në 

marrëveshje, me ose pa shqyrtim”. Ky përkufizim i cili rezulton i frymëzuar nga 

përkufizimi i pranuar më parë, nga Konventa e Hagës së vitit 1989 (për ligjin e 

aplikueshëm të trashëgimisë për shkak vdekjeje por që s’hyri asnjëherë në fuqi), ka 

një hapësirë veprimi shumë të gjerë dhe është i aftë të përfshijë në fushën e tij të 

zbatimit edhe tërësinë e instituteve të ndryshme të cilat janë të pranishme në 

legjislacionet e vendeve anëtare. Nga leximi dhe interpretimi i kësaj dispozite, del se 

ky përkufizim fokusohet tek objekti i marrëveshjes sipas së cilit ai duhet të jetë 

patjetër i formuar nga të drejtat e trashëgimisë (së ardhshme) së njërës, apo më shumë 

palëve të paktit. Është e kuptueshme se përjashtim bëjnë sigurisht palët e treta të cilat 

kanë mbetur jashtë këtij pakti dhe që nuk kanë më të drejta mbi trashëgiminë në fjalë. 

Po kështu, ky përkufizim është luajal përsa i përket manifestimit të tij formal, 

sidomos kur pakti rrjedh nga vullnetet e ndërsjella, por është luajal edhe në 

përmbajtje, çka mund të rezultojë në krijimin, kalimin e të drejtave, apo në 

ndryshimin ose revokimin e tyre. Nga ky përkufizim rezulton gjithashtu se do të 

ngelen të përjashtuar apo jashtë rregullimit të kësaj rregulloreje të gjitha ato 

marrëveshje që i atribuojnë të drejta, ose transferojnë të mirat materiale me rastin e 

çeljes së trashëgimisë por që janë tërësisht jashtë veprimtarisë së vërtetë të 

trashëgimisë. Përveçse nga vetë përkufizimi i paktit trashëgimor, trashëgimia do të 

përftohet edhe nga raste të tjera siç parashikohet për shembull në dispozitën  specifike 

të Nenit 1, paragrafi 1, germa g). Kjo dispozitë përjashton nga kuadri i aplikimit apo 

fusha e zbatimit të rregullores të gjitha ato lloj marrëveshjesh që në objektin e tyre 

përfshijnë: trashëgiminë e fituar si dhurim, bashkëpronësi në rastin e bashkëpronarit 

pasjetues, planet e pensionit apo edhe sigurimet shoqërore apo edhe çdo marrëveshje 

tjetër e së njëjtës mënyrë më ato të sipërpërmendura.   

Pra, edhe në nivel evropian, karakteristika themelore e kësaj lloj dispozite për 

shkak vdekjeje përfaqësohet nga lidhja e vullnetit të testatorit, me vullnetin e një, apo 

më shumë personave dhe kjo ndodh, në mënyrë që në të ardhmen, në nivel evropian 

vullneti i testatorit për të revokuar aktin e tij testamentar të kufizohet. Ashtu siç 

tashmë dihet, perspektiva është që aplikimi i një norme në nivel evropian duhet 

analizuar e zbatuar në atë mënyrë që i shërben apo që kërkohet në funksion në 

bashkërendimit me normat në nivel kombëtar. 

                                                        
220 Dallimi nga ana tjetër, nuk është i ri, përsa kohë reflekton implementimin e neneve 9 dhe 10 të 

Konventës së Hagës së 1989, por edhe të ligjit federal zvicerian për të drejtën ndërkombëtare private të 

18 Dhjetorit 1987. 



 98 

 

7.1.2 “Vullnetet reciproke” (aktet testamentare reciproke) 

 

Sipas asaj që u shpjegua më sipër, rezulton pra se “paktet trashëgimore” të 

disiplinuara nga Rregullorja Nr. 650/2012, mund të burojnë apo marrin jetë nga 

vullnetet reciproke (testamenti) të dy ose me shumë palëve por ajo që vërehet në 

Rregullore, qoftë në recitalet apo nenet e saj, është mungesa e një përkufizimi  

konkret se çfarë do të nënkuptohet me termin “vullnet reciprok”.   

Gjithashtu nga teksti përfundimtar i rregullores është zhdukur edhe nocioni i  

“referimit” (që ishte i pranishëm në përkufizimin për vullnetin e përbashkët në tekstin 

origjinal të propozimit) për shprehjet e vullneteve të përbashkëta reciproke, si pjesë e 

vullnetit të përbashkët 221. Ky i fundit tashmë caktohet nga neni 3, pjesa 1, germa c), 

si një akt testamentar i përgatitur në një dokument të vetëm nga dy, ose më shumë 

persona. Ky zhvillim i tekstit normativ është i dukshëm, përsa kohë që tenton të 

tërheqë nën disiplinën e pakteve trashëgimore edhe ato marrëveshje që janë realizuar 

në mënyrë indirekte. Pra, ato marrëveshje që janë realizuar përmes vullneteve të 

përbashkëta, të formuara në mënyrë të tillë që në të ardhmen të kufizojnë lirinë 

testamentare të palëve. Një efekt i tillë mund të parashtrohet si në rastin kur 

testamenti përbëhet nja një material i vetëm ose edhe në rastin ku ai është i përbërë 

nga dy ose më shumë materiale222.  

Legjislatori evropian ka marrë parasysh edhe institute si ai i “testamentit 

berlinez ” që është një testament i përgatitur nga forma e testamentit të përbashkët, 

sipas Nenit 2265 dhe të tjerave të BGB-së (Kodi Civil Gjerman, “Bürgerliches 

Gesetzbuch”) dhe sipas të cilit, bashkëshortët (apo bashkëjetuesit e regjistruar) bëhen 

në mënyrë reciproke trashëgimtarë apo legatarë universal, duke parashikuar se 

fëmijët, apo pasardhësit nuk do të thirren në trashëgimi deri në momentin e vdekjes së 

bashkëshortit/es të mbijetuar. Testamenti i përbashkët, që revokohet përmes një akti 

publik deri në vdekjen e njërit prej bashkëshortëve, ka efikasitet të detyrueshëm për 

bashkëshortin/en mbijetues/e. Në thelb, edhe vullnetet reciproke të përbashkëta apo të 

veçanta, në momentin që kanë karakter thelbësor, mund të kualifikohen në bashkësinë 

e tyre si pakte trashëgimore. Në këtë perspektivë mund të thuhet se çështja nëse 

vullnetet respektive mblidhen në një dokument të vetëm223, nëse janë të përbashkëta 

vetëm në një akt me shumë nënshkrime, apo janë formalisht të dallueshme por 

simultane (njëkohësisht) dhe të përfshira në një dokument të vetëm fizik humb 

tërësisht rëndësinë e saj. Gjithsesi nuk do të parashikohet si i vlefshëm ai akt 

trashëgimor në brendi të testamentit që përmban një kusht reciprociteti (vullneti i 

shprehur i të palëve) kur në të mungon struktura e marrëveshjes dhe ekziston vullneti 

                                                        
221 Neni 2, pjesa 1, germa e) e Propozimit përfundimtar quan “të përbashkëta” testamentet (vullnetet) e 

hartuara nga një, apo më shumë persona (përmes të njëjtit akt), ne favor të një të treti dhe me titull të 

një dispozite reciproke. 
222  A.Dutta: “Das neue international Erbrecht der Europaeischen Union. Eine erste Lektuere der 

Erbrechtsverordnung”, në “Rabels Zeitung”, 2013, Faqe 9. Tërheqja nën disiplinën e pakteve 

trashëgimore dhe të vullnetit të përbashkët reciprok (gjithmonë duke presupozuar që këto të fundit të 

sjellin kufizime për lirinë e ardhshme të atyre që lënë testamentin) është një opinion që ndahet gjerë në 

doktrinë.  
223 Në versionin Italian të propozim-rregullores përdorej shprehja “në aktin e njëjtë (nel medesimo 

atto)”, në atë anglez, “in the same instrument”. Kjo e fundit më pas, u riformulua në tekstin 

përfundimtar si: “in one instrument”, teksa shprehja e përdorur në versionin francez ishte “dans le 

meme act” dhe mbeti e pandryshuar. 
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i vetëm njërës palë, i cili ka tendencën për të kushtëzuar shfaqjen e vullnetit nga pala 

tjetër (pala tjetër që trashëgon). 

 

 

7.1.3 Aktet testamentare dhe aktet “dorëheqëse” të përfunduara pa 

pjesëmarrjen e personit që lë trashëgiminë 

 

Një karakter i veçantë i nocionit evropian të pakteve trashëgimore përfaqësohet nga 

kushti që personi/ personat, trashëgimisë së të cilëve i referohen të drejtat,  të jenë 

pjesë e marrëveshjes.  Ky kufizim, i caktuar nga përkufizimi i nenit 3 paragrafi 1 

germa b), ka funksionin që të bëjë dallimin dhe ndryshimin me aktet testamentare. 

Pra, mund të dallojë kur përmes këtyre pakteve një person kontribuon për 

planifikimin e trashëgimisë së tij dhe nga ana tjetër, dallimin kur  këto pakte 

përfundojnë ndërmjet palëve të tjera, në lidhje me të drejtat e trashëgimisë së një të 

treti.   Për këtë arsye është zgjedhur që disiplina e konfliktit uniform t’i kufizohet 

vetëm palëve të tjera, por edhe kjo në koherencë me përfshirjen e tyre në kategorinë e 

gjerë të dispozitave për shkak vdekjeje.   

Si pasojë e kësaj, mbeten të përjashtuar, ato akte dhe marrëveshje që i 

nënshtrohen ekskluzivisht ligjit kombëtar. Përmes këtyre akteve, njëra palë do të 

mund të disponojë në të ardhmen  të drejta që burojnë nga trashëgimia e palës tjetër 

ndërkohë që pala trashëguese nuk shfaq vullnetin e saj në marrëveshje. Po kështu, 

këto akte mund të marrin edhe përmbajtjen e një dorëheqjeje paraprake për të drejtat e 

ardhshme. Një rast për ta bërë shembull është ai i një nënshkrimi privat mes 

vëllezërish, përmes së cilës, njëri nga ata (duke dhënë miratimin për donacionin që i 

ati kishte bërë në favor të tyre) heq dorë nga çdo lloj pretendimi për kuotën legjitime 

në trashëgiminë e të atit, në këmbim të një shume parash. Dhe ka qenë pikërisht kjo 

shumë parash, që është cilësuar si “pakt trashëgimor” në ligjin e brendshëm. Sipas 

burimeve normative të aplikueshme, përjashtimi i këtyre lloj marrëveshjeve nga 

nocioni evropian i paktit trashëgimor (pra përjashtimi nga kuadri i aplikimit të 

rregullores) nuk ndikon në kualifikimin por mund të shtrojë problemin e 

individualizimit korrekt të këtyre burimeve, evropiane apo të brendshme, vetëm nëse 

respektohet natyra paktuese e aktit, apo përmbajtja  e tij e cila duket ngushtësisht e 

lidhur me disiplinën e trashëgimisë “mortis causa” 224 . Konsideratat për aktet 

trashëgimtare shtrihen edhe tek aktet që sjellin dorëheqjen, përmes së cilave një 

subjekt heq dorë në mënyrë të parakohshme për të drejtat që i derivojnë nga një 

trashëgimi e ardhshme, ose të drejta që kanë lindur pa shfaqjen e vullnetit paraprak të 

personit, trashëgimia e të cilit është në diskutim. Edhe aktet dorëheqëse i shpëtojnë 

rregullimit specifik të konfliktit të vendosur nga neni 25 për aktet testamentare 225. 

Megjithatë, disiplina kryesore, e vendosur sipas “lex successsionis” (që është edhe 

kompetente për heqjen dorë nga trashëgimia apo legu, sipas nenit 23, pjesa 2, germa 

e)) mund t’i përfshijë këto pakte.  

 

 

 

 

                                                        
224  Për informacion të mëtejshëm në lidhje me kualifikimin e këtyre marrveshjeve në kuadrin e 

trashëgimive ndërkokombëtare apo me elementë të huajtë së drejtës së përbashkët, lexo Bonomi: 

“Successions internationales”, Faqe  268. 
225 Po aty (Bonomi, “Successions Internationales”, Faqe 268). 
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7.1.4 Klauzola statusore të shoqatave dhe enteve kolektive 

 

Statutet dhe në aktet themeluese të kompanive, shoqatave dhe personave juridikë 

përfshihen në klauzolat që vendosin në mënyrë autonome dhe direkte destinacionin e 

kuotave të pjesëmarrjes në vdekjen e bashkëpronarëve, apo ortakëve.  Këtu në fakt 

mund të lindë dyshimi nëse këto statute apo akte do të ndiqeshin ose jo nga paktet 

trashëgimor, por nga ana tjetër rezulton se rregullorja i përjashton në mënyrë 

demonstrative nga fusha e aplikimit, duke i quajtur ato si: “çështje të disiplinuara nga 

e drejta e aplikueshme për shoqëritë tregtare, korporatat dhe personat juridikë” (Neni 

1, pika 1, germa i).    

Shprehja e përdorur nga Rregullorja (formuluar në terma të gjerë dhe të 

përgjithshme) përfshin të gjitha klauzolat e këtij lloji që bëjnë pjesë në statute dhe 

akte themelues  të çdo lloj personi juridik. Gjithsesi, ajo që shkruhet fjalë për fjalë 

lidhur me destinacionin e “kuotave pjesëmarrëse” duket se tradhton faktin që 

legjislativi evropian kishte në mendje dhe në mënyrë të veçantë fjala është për ato 

klauzola që përcaktohen tek e drejta (ligji) e brendshme si “klauzola konsolidimi” dhe 

ndahen në 2 kategori: Klauzolat e konsolidimit “të pastra”, me anë të të cilave 

parashikohet që në vdekjen e një bashkëpronari, kuota (aksionet) e tij shkon në rritje 

të kuotave të bashkëpronarëve të tjerë të mbijetuar, pa i lënë asgjë trashëgimtarëve. 

Tek kategoria e dytë futen klauzolat e konsolidimit “të papastra” dhe në thelb këto 

kanë lidhje me një të drejtë “të mundshme” për kuotën e bashkëpronarit (aksionarit) të 

vdekur, të cilën (të drejtën e “mundshme”) bashkëpronarët e mbijetuar mund ta 

ushtrojnë ndaj trashëgimtarëve226.  

Në rendin e brendshëm juridik është mohuar pranimi i klauzolave të 

konsoliduara të ashtuquajtura “të pastra” dhe kjo është bërë qoftë nga jurisprudenca 

(që i kualifikon si klauzola të ndaluara 227  dhe në kundërshtim me normat e 

detyrueshme të “causa societatis” )228 ashtu edhe nga doktrina229.  

Ndërkohë, orientimi jurisprudencial (i përmendur edhe në kohët e fundit) lidhur 

me  klauzolat e konsolidimit “të papastra” duket tërësisht i pranueshëm. Rregullorja 

Nr. 650/2012 rivendos çdo vlerësim të këtyre klauzolave të bëra sipas “lex societatis” 

që aplikohet për atë ent, të cilit i duhet të kualifikojë (pra, si pakt trashëgimor, apo si  

“shoqatë sigurimi”) dhe të vlerësojë mbi të gjitha, përshtatshmërinë e tyre. Në këtë 

mënyrë, për shkak të ndërhyrjes së ligjeve të aplikueshme për trashëgiminë e secilit 

nga pjesëmarrësit, evitohet ndër të tjera edhe nevoja që statutet dhe aktet themelore të 

shoqatave të rregullohen përmes ligjeve të ndryshme.  

Ka nga ata që mbështesin teorinë se përjashtimi nga çështja trashëgimore e 

klauzolave të funksionimit dhe organizimit të shoqërisë që janë pjesë e statuteve të 

shoqërive tregtare (që i nënshtrohen vetëm ligjit të vetë shoqërive) do të legjitimonte 

prevalencën e praktikës së “forum shopping” 230  në favor të “juridiksioneve 

                                                        
226 Capozzi, “Successioni e donazioni” edicioni i 3-të, Milano, 2009, Fq. 59.  
227 Vercelli, në Revistën Juridike Italiane 1993, Faqe 482, sipas të cilit “do të jetë nul ajo klauzolë e 

pakteve sipas së cilës, pas vdekjes e një bashkëpronari aksionet e tij kalojnë automatikisht tek 

bashkëpronarët e mbijetuar”. 
228 Në Revistën e Dhomës së Noterëve, Torino, 22 Tetor 1993, Faqe 1256 
229  Capozzi: “Successioni e donazioni” ,2009, Faqe 60. 
230 Forum shopping: përbën atë praktikë sipas së cilës, palët zgjedhin gjykimin e çështjes tyre nga një 

gjykatë e caktuar e cila duket shumë më e  favorshme në gjykimin e gjesë që do të gjykohet (për 

shembull: mos pranimi i gjykimit të një çështje në atë gjykatë ku spozohet se mund të përbejë mbrotje 

më të mirë apo të përkrahë palën tjetër ose rastet e tipit financiar kur për një apo për dsa arsye të 

shpenzimeve që lidhen me udhëtimet ajrore, detare apo tokësore drejt gjykatës që do të gjykojë 
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miqësore”231. Po kështu, ky përjashtim do të mund të thuhet se arrin të konsolidojë 

“linjën e dyfishtë” e cila ekziston prej kohësh dhe ka lidhje me kalimin e trashëgimive 

të thjeshta (nëse do të mund të shpreheshim kështu për shkak të kontekstit) nën 

rregullimin e së drejtës civile dhe trashëgimitë e rëndësishme në të drejtën tregtare”. 

Si përfundim mund të thuhet se vetëm në këtë mënyrë do të arrihej të anashkaloheshin 

ato dispozita kombëtare që i atribuojnë të drejta speciale trashëgimtarëve232. 

 

7.1.5  Të drejta dhe të mira materiale “të krijuara ose të transferuara me 

instrumente të ndryshëm nga instituti i trashëgimisë”. 

   

Neni 1, paragrafi 2, germa g) e Rregullores Nr. 650/2012 përjashton nga fusha e 

aplikimit (zbatueshmërisë së saj) edhe të gjitha ato “të drejta , asete apo të mira të 

krijuara, apo të transferuara me mjete të ndryshme nga “mjetet” e vetë trashëgimisë, 

siç janë për shembull: dhurimet, bashkëpronësia me mundësi kthimi në favor të 

bashkëpronarit të mbijetuar, planet e pensionit, kontratat e sigurimit dhe marrëveshjet 

apo formë marrëveshje e ngjashme me ato të sipërpërmendura”. 

Nga leximi i kësaj dispozite rezulton se në përmbajtje të saj flitet për një sërë 

mjetesh juridike që ndërmjet tyre janë thuajse tërësisht heterogjenë dhe kanë secili një 

përfundim të ndryshëm. Por nga ana tjetër, të gjitha këto mjete juridike priren për t’u 

përdorur që të përcaktojnë krijimin e të drejtave, apo transferimin e të mirave 

materiale, që kanë lidhje me vdekjen e një personi 233 edhe pse nuk kanë asnjë lidhje 

me vetë trashëgiminë e tij. Duke qenë se mjetet e përmendur më sipër i përqasen  një 

natyre kontraktuale atëherë lehtësisht mund të pohohet se është pikërisht kjo arsyeja 

që këto mjete janë përjashtuar nga disiplina uniforme e konfliktit të ligjeve lidhur me 

                                                                                                                                                               
çështjen. (Pala e interesuar nëpërmjet ‘forum shopping’ mund të zgjedhë praktikën e gjykatës që duket 

më e “favorshme” në gjykimin e çështjes). Nje rast shpesh i hasur në hapësirën evropiane përsa i përket 

forum shopping është ai i kompanive të transportit të trenave. Kompanisë italiane NTV i është dhënë 

mundësia nga ana e Komisionit Evropian që të zgjedhë se cili prej ligjeve të vëndeve të ndryshme që 

kjo kompani qarkullon, do ti aplikohet klientelës së saj. Në rastin konkret, NTV zgjodhi një trajtim të 

dyfishtë në rastin e pasgjerëve që udhëtonin në linjën Itali-Poloni, duke i nënshtrauar pasagjerët italianë 

ndaj ligjit Polak (vendi i destinacionit) dhe pasagjerët polakë ndaj ligjit Italian. Një zgjedhje e tillë sjell 

jë përfitim të madh për kompaninë, përderisa siç dihet ligji Italian është shumë më mbrojtës ndaj 

pasagjerëve sesa ai polak. Me pak fjalë, një pasagjer italian i cili për arsye të ndryshme mendon se janë 

shkelur të drejtat e tij nga kpmpania e transportit, do të gjëndej përpara një ligji i cili favorizon më 

shumë vektorin sesa pasagjerin. Nga ana tjetër, klientët polakë, totalisht të painformuar nga ana 

juridike për ligjet italiane, nuk do të kishin njohurinë e duhur për të ngritur një çështje kundrejt firmess 

transportuese.  
231 Në funnksion të forum shopping është krijuar edhe shrpehja “legjislacion miqësor”, çka nënkupton 

atë legjilacion i cili është më i favorshëm për zgjidhjen e një çështje të caktuar të një kompanie 

tregtare. E gjitha kjo,justifikohet në arsyetimin se duke favozrizuar nga pikëpamja ligjore dhe sidomos 

në aspektin trashëgimor, kompanitë e mëdha ndërkombëtare, në të njëjtën kohë favorizohen edhe 

qindra mijëra punëtorë të tyre, në hapësirën evropiane. 
232 Gjithësesi, rregullorja nuk inkurajon fenomene të tilla të dyshimta. Në të kundërt, numri (recitali) 26 

i rregullores, nuk cënon normat kombëtare që i ngushtojnë hapësirën e veprimit të  këtye fenomene, 

duke afirmuar se, “asgjë në rregulloren aktuale nuk mund t’i ndalojë një organi juridik që të aplikojë 

mekanizma me qëllim që të luftojë anashkalimin e ligjit, si mashtrimi ndaj ligjit në konteksin e të 

drejtës ndërkombëtare private…” . 
233 Përjashtime analoge janë parashikuar edhe nga Konventa e Hagës e 1989-s që nuk ka hyrë asnjëherë 

në fuqi: “… in joint ownership with right of survival, pension plans, insurance contracts, or 

arrangements of similar nature” (Neni 1, paragrafi 2, germa d). 
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institutin e trashëgimisë, pra kanë mbetur jashtë fushës së zbatimit të Rregullores së re 

evropiane, Nr. 650/2012 dhe kane mbetur objekt rregullimi vetëm në brendësi të 

Rregullores “Roma 1” 234 . Përjashtimi i këtyre mjeteve nga fusha e zbatimit të 

Rregullores Nr. 650/2012 arrin, edhe pse jo tërësisht, të zhdukë ose të minimizojë 

nivelin e pasigurisë në kuadrin e kualifikimit të nocionit të pakteve trashëgimore në 

disiplinën e re uniforme. 

Përsa u përket dhurimeve apo donacioneve “mortis causa”, mbeten  të 

përjashtuara ato në të cilat vdekja nuk përbën shkak për kalimin e pasurisë por 

funksionon si term kohor (afat) ose si kusht, si për shembull “dhurimi inter vivos” (me 

klauzolë uzufrukti) ose “dhurimi si moriar” i cili nuk vjen si shkak i vdekjes por është 

thjesht një klauzolë e parashikuar në akt e cila hyn në fuqi pas çeljes së testamentit 

dhe përbën një të drejtë e cila mund të mbrohet para dhe gjatë çeljes së testamentit. 

Pikërisht për këtë arsye, besohet se tek e drejta e brendshme, dhurime të tilla 

nuk janë në kundërshtim me ndalimin që ekziston në ligj ndaj marrëveshjeve 

trashëgimore235. Sigurisht që dyshime do të vazhdojë të ketë edhe tek dhurimet e 

revokueshme (moszbatimi i kushtit të vendosur si shkak për të përftuar dhurimin) dhe 

dhurimeve që varen nga vdekja e parakohshme e përfituesit para dhuruesit, që do të 

përbënin gjithsesi një kontratë vetëm në formë, por në thelb një testament. Ajo që 

paraqitet problematike është kualifikimi i “institution contractuelle” i së drejtës 

franceze (e disiplinuar nga Nenet 1082 dhe 1083 të Kodit Civil Francez), nëpërmjet të 

cilit, në rastin e një martese një subjekt mund të disponojë në favor të të 

sapomartuarve apo të fëmijëve të tyre, një pjesë (ose komplet) të të mirave materiale 

që do të lërë në momentin e vdekjes së tij. Sipas Nenit 1083 një kontratë e tillë (e 

kualifikuar si donacion) nuk i ndalon subjektit të disponojë asetet e caktuara për të 

sapomartuarit, por vetë nëpërmjet shpërblimit236.  

Sipas të drejtës (ligjit) franceze, përkufizimi i kësaj të drejte si “donacion” nuk 

lejon që kjo e fundit të quhet pakt trashëgimor. Megjithatë, në realitet, sipas doktrinës 

aktet testamentare përsëri arrijnë të shmangin ndalimin që i bën ky ligj 237. Nga ana 

tjetër, është i qartë fakti që nga kjo kontratë dhurimi, përfituesit i lindin të drejta reale 

mbi pasurinë e dhuruesit dhe për këtë arsye i kufizohet dhuruesit aftësia e tij për të 

disponuar pronën, përveç se kur kjo do të arrihet nëpërmjet shpërblimit. Në këtë rast 

mund të pranohet një “transferim” i aseteve (të mirave materiale), ose të të drejtave, 

me mjete të ndryshme nga trashëgimia. Kjo figurë e veçantë negociuese duket se hyn 

në nocionin e vetë paktit trashëgimor të rregullores dhe nuk i shpëton zbatimit të kësaj 

të fundit, sipas Nenit 1, paragrafi 2, germa g) 238. Në një përfundim krejtësisht të 

                                                        
234 Në sensin e përjashtimit nga çështja kontraktuale e disiplinuar nga Rregullorja “Roma I” e pakteve 

trashëgimore dhe e tërhequr më pas nga “lex successionis”. Shih: Neni 1, Kapitulli “II”, i Rregullores 

Nr. 593/ 2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 17 Qershorit 2008 për ligjin e aplikueshëm në 

lidhje me detyrimet kontraktuale ( Rregullorja “Roma I”) 
235 Capozzi: “Successioni e donazioni”, Faqe  54. 
236 Në fakt, neni 1083 i Kodit Civil Francez parashikon që një donacion i tillë është i pakthyeshëm 

vetëm në momentin kur dhuruesi nuk mund të disponojë (pa pagesë), të mirat materiale të përfshira në 

donacion, vetëm nëse është fjala për shuma modeste. 
237 Lagarde: Raporti kombëtar për Francën i lidhur me “Etude de droit compare sur les regles de 

conflits de jurisdictions et de conflits de lois relatives aux testaments et Successions dans les Etats 

members de l’Union Eruopëne”, i përpunuar nga “Deutsches Notarinstitut” në bashkëpunim me 

profesorët Doerner dhe Lagarde, 2002,  në:  “www.ec.europa.eu/civiljustice”, Faqe  401. 
238 Nga ana tjetër vihet re sesi ky institut juridik prezanton një ngjashmëri të veçantë me një tjetër 

figurë negociuese e kualifikuar si pakt trashëgimor në rende të tjera, ose më saktë “pacto de mejora” e 

njohur në të drejtën spanjolle. Me këtë pakt, të disiplinuar nga nenet 214 dhe ato që e ndjekin të “Ley 
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kundërt arrihet lidhur me “donation-partage”, i njohur në të drejtën civile franceze 

(Nenet 1075 dhe ato që vijojnë Në Kodin Civil Francez) dhe gjithashtu në të drejtën 

portugeze (Neni 2029 i Kodit Civil Portugez). Në mënyrë të veçantë, “donation 

partage” francez, duke patur si objekt vetëm asetet e pranishme (dhe duke prodhuar 

një efekt të menjëhershëm transferimi të aseteve objekt të negocimeve) rezulton i huaj 

në kuadrin e zbatimit të rregullores edhe pse në Francë duket i pakundërshtueshëm 

aplikimi (zbatimi) i “lex successsionis” 239. Gjithsesi, është e lehtë të konstatohet se 

ky pakt ka për qëllim që të eleminojë  pretendimet e ardhshme të trashëgimtarëve mbi 

këtë pasuri240. Rregullorja nuk përmend gjithashtu  (ndërmjet mjeteve të ndryshme 

nga trashëgimia) të ashtuquajturin aktin “post mortem”, ose më saktë, atë marrëveshje 

përmes së cilës një subjekt i  ofron/ jep një subjekti tjetër një detyrë për të përmbushur 

pas vdekjes së tij (subjektit të parë). Sipas doktrinës, kjo marrëveshje mund të 

dallohet në tre nënkategori: Së pari, mandati “post mortem exequendum”, i  arrirë 

përpara hapjes së trashëgimisë, por që duhet të ushtrohet pas vdekjes së mandatuesit. 

Së dyti, mandati “post mortem” në kuptimin e gjerë dhe me objekt të paligjshëm, i  

ardhur në fuqi me qëllimin për të zbatuar ndarjen e aseteve “mortis causa” dhe së 

treti, mandati “post mortem” në kuptimin e ngushtë, përmes të cilit i jepet aftësia një 

personi të disponojë pronën e disponuesit sipas vullnetit të këtij të fundit, pas vdekjes 

së tij241. Parë në dritën e Rregullores Nr. 650/2012, mund të thuhet se vetëm në 

hipotezën e dytë mund të dyshohet për përqasjen e mandatit ndaj aktit trashëgimor 

(nëse objekti i  kontributit ka të bëjë me të drejtat e lidhura me trashëgiminë e 

ardhshme të “de cuius”-it), ndërsa, në dy rastet e tjera do të përbënte (në mënyrë 

respektive) ose një burim detyrimesh të llojit kontraktual ose një dispozitë unilaterale 

“mortis causa”, por të ndryshme nga një pakt trashëgimor dhe nga një testament (dhe 

si i  tillë i  përjashtuar nga fusha e zbatueshmërisë të rregullores).  

 

7.2 Funksionimi dhe shpërbërja e trust-eve. Përjashtimi i tyre nga fusha e 

zbatimit 

 

Neni 1, pjesa 1, germa i), përjashton nga fusha e zbatueshmërisë/ aplikimit të 

rregullores trust-et, duke përfshirë: krijimin, administrimin apo mbarimin e tyre. Këtu 

mbizotëron një vlerësim global i  së drejtës anglosaksone në specifikën e saj dhe kjo e 

bën thuajse të tepërt konsideratën nëse do të mund të pranoheshin elementë që kanë 

lidhje me çështjen trashëgimore. Këtu  përfshihen  “trust mortis causa”-t, që 

qëndrojnë të përjashtuar nga fusha e zbatueshmërisë së rregullores, në të njëjtën 

mënyrë si të ashtuqajturët “irrevocable inter vivos trust” 242.  Rregullorja i  referohet 

trust-eve në plotkuptimin e fjalës dhe nuk merret me mjetet e ndryshme juridike që 

përdoren për moslejimin e tyre.  Sigurisht që në Evropë mungon ende një disiplinë 

autonome uniforme e trust-eve, parë kjo edhe për faktin se Konventa e Hagës (ajo e 

                                                                                                                                                               
de derecho civil de Galicia”, ai që zotëron të mirat materiale kalon në favor të pasardhësve 

trashëgiminë për të mira specifike, kundrejt detyrimeve po specifike. 
239 Bonomi: “Successions internationals”, Faqe  285-286; megjithatë, një opinion kundër doktrinës 

franceze e sjell Calo në: “Il Progetto di regolamento” (Projekti I Rregullores), Faqe 4. 
240 Nuk kanë munguar edhe zërat e ndryshëm për doktrinën. Për shumë autorë “pakti i familjes” (patto 

di famiglia) tek “E drejta ndërkombëtare private” nuk mund të konsiderohet një akt “mortis causa”, 

duke mos patur karakteristikat as për t’u quajtur një pakt trashëgimor themeltar, as pakt trashëgimor 

dispozitiv dhe aq më shumë një pakt trashëgimor dorëheqës.   
241 V.Capozzi “Successioni e donazioni”, Faqe 62 s. 
242 Talpis “Successions Substitutes”, Faqe  128. 
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vitit 1985 për ligjet e aplikueshme për trust-et dhe për njohjen e tyre) është ratifikuar 

vetëm në katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Por nga ana tjetër duhet thënë se 

në praktikë, nuk mungojnë tentativat që tentojnë të krijojnë juridikisht formimin e 

trusteve në nivel kombëtar. 

 

 

7.3 Ligji i  aplikueshëm për paktet testamentare që kanë si objekt trashëgiminë e 

një personi të vetëm 

 

Në Nenin 18 të propozimit (që lidhet sot me Nenin 25 të Rregullores Nr. 650/ 2012), 

parashikohej vetëm një ligj i vetëm i  zbatueshëm për paktin trashëgimor në të gjitha 

aspektet, por gjithsesi, bënin pjesë edhe përjashtime lidhur me anën formale të paktit 

(duke mbrojtur ata trashëgimtarë që nuk ishin pjesë e paktit). Nga ana tjetër, në 

tekstin përfundimtar, ajo që vihet re është ndryshimi mes pranueshmërisë, 

vlefshmërisë thelbësore, efekteve të detyrueshme ndërmjet palëve (përfshirë 

revokimin dhe kushtet e shpërbërjes) dhe vlefshmërisë formale (kjo e fundit, e 

disiplinuar dhe e ndarë nga neni 27 në mënyrë uniforme për të gjitha dispozitat për 

shkak vdekjeje, të bëra me shkrim).   

Ndërkohë është eliminuar tërësisht paragrafi i katërt, ose më saktë klauzola e 

mbrojtjes së trashëgimtarëve të ligjshëm. Megjithatë, në të njëjtën kohë është 

saktësuar se ligji rregullator i  paktit trashëgimor është kompetent për të disiplinuar 

efektet, duke i  kushtëzuar ato vetëm në “efekte të detyrueshme mes palëve”. Sipas 

kësaj do të jetë detyrë e “lex successsionis”-it “real” (që tregohet nga neni 23 i 

Rregullores) që të vendosë nëse pakti mund të ketë efekte ndaj personave të tretë që 

nuk janë përfshirë në aktin trashëgimor ose dispozitat e po këtij pakti nuk do të mund 

të aplikohen sepse bien ndesh me të drejtat reale të një ose disa trashëgimtarëve të 

ligjshëm. Në fakt,  është detyrë e  “lex successsionis”-it që të vendosë “kuotat e 

disponueshme, kuotat e ligjshme dhe kufizime të tjera në lirinë për të disponuar për 

shkak të vdekjes; si edhe të vendosë për të gjitha të drejtat që personat apo 

trashëgimtarët e ligjshëm të të ndjerit duhet të përfitojnë kundrejt një trashëgimie” 

(Neni 23, paragrafi 2, germa b i Rregullores Nr. 650/2012).  

Ndryshimet dhe modifikimet e fundit të tekstit origjinal trashëgimor kanë 

shkaktuar vërtetë dyshime interpretuese të një rëndësie  praktike. Pyetja kyçe që 

ngrihet është: efektet e detyrueshme të paktit a kanë të bëjnë edhe me ata 

trashëgimtarë të ligjshëm që kanë qenë pjesë, apo mbrojtja që i  njihet zakonisht atyre 

nga “lex successsionis”  mbizotëron edhe në përmbajtjen e pakteve trashëgimore, 

madje kundrejt edhe atyre trashëgimtarëve të ligjshëm që janë përfshirë nga vetë këto 

pakte?! Përpara se të ekzaminojmë temat e ndryshme specifike të cilat janë 

përmendur, është e përshtatshme të ndalim vëmendjen tonë në çështjen kryesore të 

identifikimit të ligjit të aplikueshëm për aktet testamentare. Por, me përjashtim të 

vlefshmërisë së tyre formale që, siç është përmendur më parë, mbetet e hequr nga 

Neni 25 dhe i  është besuar Nenit 27 të rregullores. 

Për ti dhënë përgjigje pyetjes së ngritur më parë duhet të bëjmë më parë dallimin nëse 

pakti ka si objekt trashëgiminë e një personi të vetëm, apo të më shumë personave. Në 

rastin në të cilin pakti ka lidhje me trashëgiminë e një personi të vetëm, të gjitha 

aspektet (përveç atij të vlefshmërisë formale) janë subjekte të “lex successsionis” që 

nënkupton ligjin e vendit ku është hartuar pakti trashëgimor243.  

                                                        
243 E njëjta zgjidhje përfshihet në Nenin  9 të Konventës së Hagës të 1989-s, e inspiruar nga zgjidhja e 

propozuar për disiplinën e donacioneve “mortis causa” ndërmjet bashkëshortëve. Lexo: Ancel: “Les 

conflits de qualifications a l’epreuve de la donation entre epoux”, Paris, 1977, Faqe  508.  
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Në këtë mënyrë, arrihet pra të vendoset ligji i aplikueshëm, duke shmangur kështu 

mundësinë e vënies në diskutim të këtij fakti si shkak për shembull të ndryshimit të 

vendqëndrimit, apo të ushtrimit të një kriteri në favor të ligjit të shtetësisë që 

disponuesi ka patur në atë kohë.  Ai që ndryshon është momenti kohor i referimit, por 

jo kriteret e lidhjes për vendosjen e “lex successsionis”-it  që zbatohet nga pakti. Edhe 

ai që merret parasysh në këtë rast, sipas Nenit 21, paragrafi i parë, është ligji i shtetit 

të vendqëndrimit të zakonshëm së de cujus, vetëm nëse disponuesi nuk ka ushtruar 

mundësinë e zgjedhjes së ligjit (professio iuris) që i njihet nga Neni 22 (për shembull, 

një testament i ruajtur) në favor të ligjit kombëtar.  

Për më tepër, mund të thuhet se gjendet i vështirë edhe zbatimi i klauzolës së 

“jashtëzakonshme” e parashikuar në Nenin 21 të Rregullores, ku sipas së cilës ligji i 

shtetit të vendqëndrimit të të ndjerit do të mbizotërojë ndaj ligjit të vendit me të cilin i 

ndjeri ka treguar një lidhje më të fortë). Në këtë mënyrë, argumentet tekstuale, 

përveçse nga natyra e jashtëzakonshme e normës, janë nxjerrë edhe nga numri 

(recitali) 51 i Rregullores Nr. 650/2012244. Megjithatë, Neni 25, paragrafi i tretë, ka 

pranuar edhe një devijim për referimin e “lex successsionis”, përmes zgjedhjes për të 

nënshtruar paktin trashëgimor ndaj ligjit aktual kombëtar. Megjithatë, për këtë do të 

flitet më tej, duke qenë se është një devijim që vlen edhe për aktet testamentare që 

kanë si objekt trashëgiminë e më shumë se një personi.   

Në fund, duhet patur parasysh që, edhe në këto raste specifike, gjen 

zbatueshmëri rregulli i përgjithshëm i vendosur nga neni 34 i Rregullores. Sipas këtij 

neni, kur normat e konfliktit të rregullores (përjashtuar ato që kanë të bëjnë me 

vlefshmërinë formale dhe ato të çështjeve “optio legis”) thërrasin për zbatim ligjin e 

një shteti të tretë, duhet patur parasysh referimi i përmendur në këtë ligj, tek një tjetër 

ligj, si kusht i drejtpërdrejtë i ligjit të një shteti anëtar (apo i një shteti të tretë) që të 

pranojë referimin dhe të aplikojë ligjin e tij të brendshëm. Neni 34 në paragrafin e 

dytë të tij, nuk përfshin në mënyrë të dukshme mes rasteve të përjashtuara të aplikimit 

të saj Nenin 25, paragrafin e tretë, e megjithatë, referimi i kësaj dispozite të fundit tek 

neni 22 dhe kushtet të parashikuara nga ky i fundit na ofrojnë argumente si në tekstin 

ligjor ashtu si dhe argumente sistematikë dhe logjikë për të përjashtuar referimin në 

rastet e “zgjedhjes” së ligjit.  

 

7.4 Ligji i zbatueshëm për aktet testamentare që kanë si objekt trashëgiminë e 

më shumë se një personi 
 

Kur pakti përfshin trashëgiminë e më shumë se një personi (por që të gjithë duhet të 

jenë palë në një pakt) rregullorja në versionin e saj përfundimtar ka prezantuar dy 

regjime të dallueshme: regjimi i parë është ai i aplikimit kumulativ të ligjeve 

rregulluese (të trashëgimisë së të gjithë personave) që ka lidhje me pranueshmërinë e 

paktit dhe regjimi i dytë që është aplikimi i vetëm një ligji rregullues, i zgjedhur në 

bazë të kriterit të lidhjes më të ngushtë, që përfshin të gjitha aspektet e tjera, pra më 

saktë, me vlefshmërinë thelbësore dhe efektet e detyrueshme midis palëve, përfshirë 

edhe kushtet për pavlefshmërinë relative të paktit (përjashtim është bërë vetëm për 

vlefshmërinë formale që disiplinohet nga Neni 27 i Rregullores).  

                                                                                                                                                               
 
244 Bonomi: “Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle Successioni” (Konsideratat e 

para për propozimin e rregullores së trashëgimive) në Revistën nderrkombëtare të së Drejtës 

ndërkombëtare Private Porceduriale, 2010, Faqe  902. Në kundërshtim me këtë shih: R. Suarez, “La ley 

aplicable a las sucesiones mortis causa”, Faqe  28. 
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Zgjedhja për të pranuar vlefshmërinë e një akti trashëgimor “të përbërë” dhe për të 

nënshtruar këtë vlefshmëri në sajë të normave rregulluese të shteteve anëtare që 

disipinojnë secilin prej akteve që formojnë paktin të përbërë, është bërë në sajë të 

dëshirës për t’i dhënë një rregullim sa më rigoroz akteve kaq të ndërlikuara. Kjo 

rreptësi është më shumë e dukshme sesa reale, për shkak se është zbutur nga 

mundësia (që i është dhënë palëve nga neni 25, paragrafi 3) për të zgjedhur një nga 

këto ligje të sipërpërmendura për të disiplinuar paktin, edhe nën profilin e 

pranueshmërisë së këtij të fundit. Megjithatë, nëse e shikojmë mirë, edhe mundësia e 

zgjedhjes përballet me një kufi që nuk duket plotësisht bindës.  

Në fakt, në ligj është e shkruar qartë se njëri nga personat mund të zgjedhë “lex 

successsionis”-in sipas Nenit 22 te Rregullores. Pra kjo do të thotë, të zgjedhësh një 

ligj kombëtar duke e ditur se është e ndaluar zgjedhja e ligjeve të vendeve, në të cilat, 

personat e përfshirë kanë patur rezidencën/ vendqëndrimin e tyre gjatë kohës që është 

hartuar pakti 245 . Ky kufizim duket edhe më i pajustifikueshëm kur mendon se 

mundësia për të zgjedhur ligjin e vendqëndrimit të zakonshëm mund të sjellë 

eliminimin apo minimizimin e pasigurive juridike që mund të burojnë (rrjedhin) nga 

përdorimi i ligjit të shtetësisë së personit. Do të ishte plotësisht e mundshme që këto 

pasiguri ose mospërputhje juridike midis paktit dhe ligjit kombëtar (shtetësisë) të 

mund të ishin inekzistente ose lehtësisht të zgjidhshme nëse nga Rregullorja do të 

parashtrohej mundësia e zgjedhjes së ligjit ku ata kanë pasur vendqëndrimin e 

zakonshëm. Një zgjedhje e tillë e Rregullores nuk duket e arsyeshme si nga doktrina 

ashtu edhe nga aplikimi konkret.  

Në fund, meriton të nënvizohet (siç është paraprirë në paragrafin e mëparshëm) 

se Neni 25 kufizohet vetëm në rregullimin e efekteve të detyrueshme mes palëve, 

përfshirë edhe rrethanat që implikojnë zhdukjen e paktit. Nga ana tjetër, ky nen nuk 

shtrihet tek efektet e mundshme përkundrejt të tretëve, përfshirë përfituesit e 

mundshëm nga pakti. Kjo merr një rëndësi të veçantë në rastin kur pakti rrjedh nga 

shprehja e dyanshme e vullnetit, pra ka një vlefshmëri më të veçantë në këtë rast, 

ndërsa për rastin kur rrjedh nga vullneti i njëanshëm duket se rezulton i një rëndësie 

më relative246.  

 

7.4.1 Zgjedhja e ligjit rregullues për paktin trashëgimor 

 

Është parë tashmë se Neni 25, paragrafi i tretë, parashikon një përjashtim, të shprehur 

ndaj dispozitave që ky nen mbart në dy paragrafët e mëparshëm (një dhe dy) dhe që 

kanë lidhje me zgjedhjen e ligjit të zbatueshëm për paktin trashëgimor. Ky përjashtim 

konsiston në mundësinë e zgjedhjes të një ligji të ndryshëm nga “lex successsionis”, 

që “primae facia”, që i referohet kohës së përmbylljes së paktit. Megjithatë, kjo 

zgjedhje është sërish e kufizuar ndaj ligjit që personi (ose njëri nga personat), 

trashëgimisë së të cilit i referohet pakti, mund të zgjidhte (sipas Nenit 22) si ligjin 

rregullator për të gjithë trashëgiminë. Pra, do të thotë se mund të zgjidhte ligjin që i 

përket shtetësisë, apo njërës nga shtetësitë, që subjekti ka poseduar në momentin e 

hartimit të testamentit apo në momentin e vdekjes.  

                                                        
245 Janë shprehur kritika në doktrinë për pamundësinë e shtrirjes së zgjedhjes edhe për ligjin e vendit të 

vendqëndrimit të zakonshëm të njërës nga palët e përfshira në pakt. Në këtë mënyrë do të evitohej çdo 

lloj paqartësie në aplikimin të kriterit që përzgjedh shtetin më të cilin ekziston lidhja më e ngushtë. 
246 Për problemet e kufizimit në kuadrin e zbatueshmërisë së ligjit të paktit dhe të “lex  Successionis”,  

shih: Khairallah:“La loi applicable a la Succession”, Faqe 75. 
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Kështu, ndahet, ndër të tjera, edhe ai orientim interpretues që ngushton hapësirën e  

aplikimit të Nenit 22, duke përjashtuar mundësinë e parashikimit si të aplikueshëm të 

ligjit të shtetësisë që personi ka pasur në momentin e vdekjes (që mund të jetë i 

ndryshëm nga ligji i shtetësisë që de cujus ka patur në momentin e hartimit të paktit 

trashëgues), përderisa në të kundërt ky procedim do të binte ndesh me dispozitat e 

nenit 25 që kërkon të formojë një lidhje të sigurt midis palëve dhe atij ligji të 

aplikueshëm në momentin e hartimit të paktit trashëgimor nga të dy palët. Objektivi 

është i qartë, pra që t’i lejojë personit të interesuar (ose personave të interesuar) që të 

sigurohet se pakti është i pranueshëm dhe i vlefshëm dhe i tillë do të qëndrojë edhe në 

kohë, në të njëjtën mënyrë si ligji i zgjedhur, i cila në të ardhmen bëhet “lex 

successsionis”. “Lex successsionis”-i “prima facie” aktualisht kristalizohet në “lex 

pacti”, duke fituar prevalencë ndaj çështjeve që do të duhej të vendosnin për 

përcaktimin e “lex successsionis” “real” në kohën e vdekjes.  

Në këtë mënyrë, favorizohet mundësia për të përdorur paktet trashëgimore, 

duke u nisur nga fakti që ligji i zgjedhur ka një kompetencë të përgjithshme dhe 

disiplinon edhe vlefshmërinë e paktit. Në rastet e pakteve të lidhura me trashëgiminë 

e më shumë se një personi, zgjedhja e ligjit kombëtar (që pranon aktet testamentare) 

të njërit prej këtyre personave, e bën të parëndësishëm faktin që ligji kombëtar i 

personit /ave tjetër nuk i pranon këto pakte. Në të kundërt, në mungesë të zgjedhjes së 

një ligji, vlefshmëria e një pakti duhet të parashikohet nga “lex successsionis” e të 

gjithë personave, trashëgimia e të cilëve është në pakt, sipas dispozitës së paragrafit 2, 

pjesa e parë. Ekziston një simetri e dukshme ndërmjet mundësisë së zgjedhjes të “lex 

successsionis”, e njohur nga neni 22 dhe mundësisë së zgjedhjes të “lex pacti”. Në 

fakt, në linja të përgjithshme, qëllimi për të lejuar opsionin e “lex patriae” në vend të 

ligjit të shtetit të vendqëndrimit të zakonshëm është i përbashkët dhe kjo ndodh sipas 

një tradite të pranuar thuajse në gjitha vendet, e cila në shumë raste mund edhe të 

korrespondojë, me njohjet juridike dhe me pritshmëritë e disponuesit. Duhet gjithsesi 

të kihen parasysh edhe asimetritë e shumta. Mbi të gjitha, zgjedhja e ligjit “lex pacti” 

është e lejuar edhe në mungesë të zgjedhjes së ligjit rregullator për trashëgiminë.  

Në këtë mënyrë, është e qartë dispozita e paragrafit 3 të nenit 25, atje ku 

parashikohet se palët të mund të “zgjedhin ligjin rregullator të paktit të tyre 

trashëgimor”. Ndër të tjera, në interpretimin e pranuar më sipër zgjedhja e “lex pacti” 

është kufizuar nga ligji i kombësisë që i ndjeri ka patur në momentin e hartimit së 

paktit, ndërsa zgjedhja e “lex successsionis” mund t’i referohet (përveçse ligjit 

kombëtar në kohën e hartimit të paktit) edhe ligjit të nënshtetësisë së “de cuius”-it në 

kohën e vdekjes. Por atëherë kur, si njëra zgjedhje ashtu edhe tjetra bien mbi ligjin e 

nënshtetësisë (që i ndjeri ka gëzuar në atë moment), mund të ndodhë që këto zgjedhje 

të vendosen në kohë të ndryshme dhe gjatë kësaj kohe personi mund të ketë ndryshuar 

shtetësi. Ashtu siç mund të ndodhë që personat që gëzojnë disa nënshtetësi të shprehin 

në të dyja rastet preferencë për një ligj të ndryshëm kombëtar. Atëherë kur për 

trashëgiminë (me të cilën ka të bëjë pakti) është zgjedhur ligji kombëtar i njërit prej 

personave të tjerë, mund edhe të ndodhë sërish që “lex pacti” të mos korrespondojë 

me ligjin kombëtar të personit që po lë trashëgiminë.  

Neni 25, paragrafi i tretë i referohet Nenit 22 i cili është i lidhur me zgjidhjen e 

ligjit për të gjithë trashëgiminë dhe jo vetëm për të kushtëzuar ligjet e kualifikuara për 

disiplinën e paktit trashëgimor, por edhe për të vendosur kushtet e këtij pakti. Në këtë 

mënyrë, gjen zbatueshmëri edhe dispozita e paragrafit 2, të nenit 22, sipas të cilit, 

zgjedhja duhet të bëhet në mënyrë të qartë, përmes një deklarate në formën e një 

dispozite për shkak vdekjeje ose të vijë si rrjedhojë e kushteve të kësaj dispozite. Kjo 

mund të përfshihet në të njëjtin pakt trashëgimor (siç ka të ngjarë të ndodhë sipas 
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rregullit), por nuk përjashtohet mundësia që të të mund të përdoret edhe një 

marrëveshje më vete, vetëm se duhet që kjo e fundit, të jetë arritur ndërmjet të 

njëjtave palë dhe e ndërlidhur me paktin e vendosur. Në këtë mënyrë do të kishim 

operimin e një normë kombëtare uniforme, që përjashton lindjen e çështjeve 

ndërkombëtare private që lidhen me disiplinën e formës së aktit të zgjedhjes. Edhe për 

vlefshmërinë thelbësore të aktit të zgjedhjes kërkohet referimi ndaj ligjit që 

parashikon Neni 22, paragrafi i tretë.  Kështu, pasi përjashtohet mundësia që zgjedhja 

të bëhet verbalisht (duke e hedhur poshtë këtë hipotezë në kuadrin e zbatueshmërisë 

së rregullores) mbetet dyshimi se kjo zgjedhje mund të nxirret nga përmbajtja e paktit 

trashëgimues, nën pretekstin e dëshirës së nënkuptuar.  

Argumentet në favor të kësaj ofrohen qoftë nga formulimi i nenit 22 (atje ku 

pranohet se zgjedhja mund të rezultojë nga klauzolat e dispozitave për shkak të 

vdekjes), qoftë nga neni 83, paragrafi i 4 i cili përbën një dispozitë kalimtare 

(transitore) që vlerëson vullnetin e zgjedhjes së nënkuptuar që që është e dukshme në 

dispozitat për shkak vdekjeje, të një kohe të mëparshme përpara hyrjes në fuqi të 

rregullores247. Në fakt, mund të ndodhë që në përmbyllje të një pakti trashëgimor, 

personi t’iu referohet nocioneve dhe institucioneve juridike të ligjit të tij/saj kombëtar, 

duke lënë kështu të nënkuptohet se e merr si të mirëqenë aplikimin e tyre. Megjithatë, 

do të duhet një kujdes i veçantë, sidomos në çështjet në të cilat pakti i referohet 

trashëgimisë së më shumë se një personi, pra i referohet ligjeve të ndryshme 

kombëtare sepse, ushtrimi i “optio legis” mund të sjellë vlefshmërinë dhe 

pranueshmërinë e pakteve trashëgimore edhe në kundërshtim me normat ndaluese që 

ndodhen në ligjin kombëtar të personave të tjerë të përfshirë. Në fund mbetet për t’u 

vlerësuar fakti, nëse pakti trashëgimor a do të mund të përdoret për të zgjedhur ligjin 

e zbatueshëm për të gjithë trashëgiminë si një të tërë.  

Në këtë mënyrë, ky pakt do të përdorej si mjet për të bërë të detyrueshme dhe të 

parevokueshme zgjedhjen e ligjit kombëtar ndërmjet palëve. Në doktrinë është 

mbështetur fakti se efekti atribues, modifikues, apo revokues i të drejtave në 

trashëgiminë e ardhshme derivon në këtë rast pikërisht nga përmbajtja e “lex 

successsionis”-it të zgjedhur 248. Ky përfundim duket mëse i pranueshëm vetëm në 

rastet e jashtëzakonshme, në të cilat interpretimi i përmbajtjes së përgjithshme të 

paktit të jep arsye për të besuar që realisht është dashur të fiksohet (“per relationem”) 

një rregullim në formën e një marrëveshje për  marrjen përsipër të detyrimeve dhe 

vendosjen e të drejtave që i korrespondojnë përmbajtjes së ligjit. Në të kundërt, do të 

rezultonte një shkelje e rëndë e vullnetit të de cujus i cili shprehjen e vullnetit të tij në 

paktin trashëgimor, e ka shprehur me anë të dispozitave të caktuara të cilat duhet të 

interpretohen në sajë të atij ligji të cilin ai ka zgjedhur në bazë të mundësive të  

parashikuara nga lex successionis dhe optio legis. (përkatësisht Neni 21 dhe Neni 22 i 

Rregullores). Çdo interpretim tjetër dhe çdo përdorim i ligjeve të tjera do të përbënte 

një shkelje të rëndë të vullnetit të fundit të de cujus. 

 

 

 

                                                        
247 Edhe numri 39 (pavarësisht se i referohet zgjedhjes së “lex Successionis”) pranon një zgjedhje të 

nënkuptuar. Për shembull, kur “de cuius”-i është referuar dispozitave specifike të ligjit të shtetit, 

qytetarinë e të cilit ai zotëron, ose e ka përmendur një ligj të tillë. 
248 C. Vidal: “El derecho de sucesiones en la Union Europea. Ley aplicable y caracter universal de la 

nueva normativa en material de sucesiones, in Noticias de l’UE, Nr.328/12, Faqe 100. 
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7.4.2 Aspekte të disiplinuara nga ligji i zbatueshëm për aktet testamentare; 

vlefshmëria e përmbajtjes 

 

Ligji i zbatueshëm (sipas normave të konfliktit të Nenit 25) ka të bëjë, përveçse me 

vlefshmërinë e pakteve trashëgimore, edhe me vlefshmërinë e përmbajtjes 

(thelbësore) të këtyre pakteve që nënkupton vlefshmërinë e klauzolave të përfshira në 

pakt përkundrejt vlefshmërisë formale. Për të evituar pasiguri në interpretim është 

parashikuar gjithashtu një dispozitë e veçantë, Neni 26 i cili i dedikohet shpjegimit të 

të gjithë elementëve që të çojnë tek vlefshmëria thelbësore, që, në fund të fundit, nuk 

vlen vetëm për aktet testamentare, por, për të gjitha dispozitat për shkak vdekjeje.    

Këto elementë në radhë të parë, përfshijnë zotësinë e testamentarit për të 

hartuar/ndryshuar apo revokuar testamentin, një aftësi e cila mbetet në fuqi edhe në 

rastin kur ndryshon ligjit rregullator i testamentit. (Neni 26, paragrafi 2). Nga ana 

tjetër, këto dispozita përfshijnë edhe çështje specifike të tilla si ato që i ndalojnë të 

kalojë, ose të përfitojë nga trashëgimia; zotësinë për të hartuar një akt testamentar; 

pranueshmërinë e përfaqësimit; interpretimin e dispozitës; regjimin e veseve të 

vullnetit, apo konsensusin dhe çdo çështje tjetër që lidhet me to. Pra, në tërësinë e tij, 

neni 26 i Rregullores 650/2012 merret me shpjegimin e këtyre përmbajtjeve. Duke 

qenë se nuk është një dispozitë specifike për aktet testamentare, në këtë rast mund të 

themi se është tërësisht e vlefshme në lidhje dispozitat për shkak vdekjeje por që janë 

të ndryshme nga aktet testamentare të cilave u referohen.  

 

7.4.3 Efektet që detyrojnë palët dhe mbrojtja e të drejtave të legjitimuarve 

 

Në Kreun e mësipërm është treguar se si ndryshimet e bëra në tekstin e Nenit 25 

(gjatë kohës së procesit ligjor) kanë përçarë doktrinën për ndarjen ndërmjet fushës së 

“lex successsionis”-it “I” (rregullues i paktit) dhe të “lex successsionis”-it “real” 

(rregullues i të drejtave të legjitimuarve). Në mënyrë të veçantë disa autorë kanë 

nxjerrë argumente nga shfuqizimi i paragrafit 4, i cili mbronte të drejtat e 

legjitimuarve që mbeteshin jashtë paktit për të arritur në përfundimin që duhet të 

nënkuptohen si të mbrojtura të drejtat e të gjithë të legjitimuarve duke përfshirë këtu 

edhe ata që kanë marrë pjesë në pakt. Pra në praktikë, sipas doktrinës, është krijuar 

një situatë në të cilën dispozitat e nenit 23 paragrafi i dytë germa h) që përfshijnë tek 

“lex successsionis” disiplinimin e të drejtave të legjitimuarve me parashikimin që 

edhe ndaj të legjitimuarve që kanë shprehur vullnetin e tyre në paktin trashëgimor 

duhet të aplikohen dispozitat e parashikuara në këtë nen, njësoj si ndaj atyre që nuk e 

kanë shprehur vullnetin në pakt. Një gjë e tillë do t’i lejonte ata të rifitojnë të drejtat 

mbi trashëgiminë të cilat mund të ishin tjetërsuar në momentin e hartimit të paktit 

(atëherë kur u shfaqën vullnetet e përbashkët të palëve). Duke ndjekur këtë 

interpretim, le të ngremë një hipotezë që de cujus me nënshtetësi gjermane ka dy 

trashëgimtarë, njëri me nënshtetësi gjermane dhe tjetri me nënshtetësi italiane. Gjatë 

hartimit të aktit testamentar de cujus-i harton një pakt me trashëgimtarin e 

nënshtetësisë gjermane në të cilin ky i fundit heq dorë nga të drejtat e tij trashëgimore. 

Me kalimin e kohës, përpara vdekjes së de cujus-it, ky i fundit fiton 

nënshtetësinë italiane dhe pak kohë më pas ndërron jetë. Në këtë moment 

trashëgimtari me nënshtetësi italiane përderisa nuk ka shprehur vullnetin e tij në pakt, 

ka të drejtë sipas Nenit 22 që të zgjedhë se cili prej ligjeve të shtetësisë së de cujus-it 

të aplikojë për zgjidhjen e trashëgimisë, pra atij italian ose gjerman. Në plan të parë 

trashëgimtari gjerman ka hequr dorë nga trashëgimia në bazë të “lex pacti” dhe nuk 

ka të drejtë ta kërkojë atë. Ndryshimi i propozuar nga doktrina është që t’i jepen 
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trashëgimtarit me nënshtetësi gjermane të njëjtat të drejta që i jepen atij italian 

pavarësisht se i pari e ka shprehur më parë vullnetin e tij në një pakt. Si rezultat i 

kësaj, trashëgimtari me nënshtetësi gjermane ka të drejtë jo vetëm të kërkojë pjesën e 

tij trashëgimore por edhe të zgjedhë se cili do të jetë ligji që do te aplikohet.  

Megjithatë, argumentet në mbështetje të këtij interpretimi (të bazuara në një 

punë përgatitëse e deri tek shfuqizimi i paragrafit 4) nuk duken edhe aq të 

pakapërcyeshme. Në radhë të parë, ndryshimet e bëra me tekstin origjinal të nenit 25 

kanë qenë më shumë se një dhe meritojnë të merren në konsideratë në mënyrë unitare. 

Kështu, ndërsa nga njëra anë befasonte paragrafi 4, në anën tjetër në paragrafët e 

mëparshëm po futej parashikimi që “lex pacti” disiplinon edhe efektet e detyrueshme 

mes palëve, por kjo ndodh me përjashtim të efekteve drejt palëve të treta dhe tek ky 

grup hyjnë sigurisht të legjitimuarit që kanë mbetur jashtë paktit. Pikërisht për këtë, 

me të drejtë mund të besohet se paragrafi 4 është eliminuar sepse ishte i tepërt (i 

panevojshëm) duke menduar se do të ishte krejtësisht e kotë të mbroje të drejtat e 

legjitimuarve që nuk ishin pjesë e paktit, për vetë atë që ishte parashikuar në pakt.  

Përtej evoluimit të pësuar nga teksti në Nenin  25, “lex pacti” nuk përbën gjë 

tjetër veç se një status fillestar midis palëve, mes de cujus dhe trashëgimtarëve të 

marrëveshjes ashtu edhe palëve të treta. Një status i tillë mund të ndryshojë në kohë 

(trashëgimtar ose jo trashëgimtar) dhe duhet të merret parasysh në momentin final të 

çështjes, pra në momentin e vdekjes së de cujus-it (momentin e përcaktimit të lex 

successionis). Duhet vëzhguar edhe sesi akti trashëgimor hipotetik i paraqitur si pakt, 

më shumë sesa një devijim, përbën në vetvete, një parapritje kohore ndaj “lex 

successsionis” dhe kjo finalizohet me lejimin që i bëhet palëve për të nisur një 

trashëgimi të paraprirë mbi bazën dhe kufirin e lejuar nga “lex successsionis”, që i 

referohet kohës në të cilën u përmbyll pakti (në respekt edhe të atyre kufizimeve për 

vlefshmërinë e paktit, me qëllim për të mbrojtur të drejtat e të legjitimuarve). 

Gjithsesi procedura sipas së cilës një pakt i arritur mes palëve do të njihet si i 

vlefshëm nëse dispozitat e këtij akti janë të pranueshme nga lex successsioni, njihet 

dhe është pranuar gjerësisht nga doktrina.  Si përfundim është e kuptueshme se një 

trajtim i i kundërt këtij konstatimi, detyrimisht do të sillte një trajtim jo të barabartë të 

trashëgimtarëve. 

 

7.4.4 Rregullimi i veçantë lidhur me vlefshmërinë formale të pakteve 

trashëgimore 

 

Propozimi nuk përfshinte në fushën e tij të zbatueshmërisë disiplinën e vlefshmërisë 

formale të dispozitave për shkak vdekjeje. Kjo zgjedhje, që ishte në kundërshtim me 

qëllimin për kompletimin e disiplinës së njëtrajtshme (uniforme) të të gjithë çështjes 

së trashëgimisë erdhi si pasojë e harmonizimit të pjesshëm, të realizuar më parë 

(vetëm ndërmjet 17 Shteteve anëtare). Fjala është për Konventën e Hagës të 1961-

shit, lidhur me formën e dispozitave të testamenteve në konfliktet ligjore, që në çdo 

rast rregullorja duhet t’i kishte ruajtur për të siguruar respektimin e detyrimeve 

ndërkombëtare që shtetet anëtare ratifikuese kishin marre përsipër. Pra, Komisioni 

Evropian ishte i kufizuar të rekomandonte ratifikimin e konventës nga shtete të tjera 

anëtare, në mënyrë për të arritur zgjerimin dhe harmoninë për këtë çështje. Zgjedhja e 

mundësuar në këtë rast nga ana e Komisionit Evropian ishte kritikuar nga doktrina 

dhe ndër këto arsye në këtë çështje një rëndësi të veçantë merr konstatimi që, 

Konventa e Hagës e 1961-shit nuk merret me vlefshmërinë formale të pakteve 

trashëgimor. Nga ana tjetër, mund të thuhet se kjo gjë sjell një pasojë jo të vogël, për 

arsyen se, një detyrë e tillë (të merret me vlefshmërinë formale) do t’i mbetej (në të 
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gjitha shtetet anëtare) ligjit të zgjedhur nga normat e konfliktit të brendshëm. Teksti 

përfundimtar i rregullores devijon në mënyrë radikale nga Propozimi dhe kjo sepse 

teksti përfundimtar ka parashikuar një disiplinë të konfliktit të njëtrajtshëm (uniform) 

edhe për vlefshmërinë formale të të gjitha dispozitave për shkak vdekjeje, që është 

shtrirë edhe tek paktet trashëgimore.  

Pavarësisht paralelizmit apo analogjisë që duket “prima facie” me dispozitën e 

mëparshme, neni 27 nuk merret me përkufizimin e asaj që mund të kuptohet me 

termin “vlefshmëri formale”, sepse ky nen supozon që të gjitha dispozitat duhet të 

bëhen me shkrim (siç parashikohet që në fillim) që nga momenti kur dispozitat e bëra 

verbalisht përjashtohen në mënyrë kategorike nga fusha e aplikimit të rregullores  (që 

parashikohet në Nenin  1, par. 2, germa f). Nga ana tjetër, neni 27, merr cilësinë e një 

norma unifikuese përsa i përket kufizimeve të ndryshme në lidhje me zotësinë 

juridike, zotësinë për të vepruar etj. Në këto raste është e kuptueshme që do të 

dominojë apo do të hyjë në fuqi zbatimi i parimit “favor validitatis”, duke qenë 

parashikohet aplikimi alternativ i shumë ligjeve si: i ligjit të shtetit ku pakti është 

përmbyllur; i ligjit të njërit nga shteteve të qytetarisë, vendqëndrimit të zakonshëm, 

apo vendqëndrimit (për t’u përcaktuar sipas ligjit të shtetit të vendqëndrimit) të të 

paktën njërit nga personat, trashëgimisë së të cilit i referohet pakti.     

Ndërsa, përsa i përket të mirave materiale, ekziston një kriter tjetër lidhjeje dhe 

ai varet nga vendi në të cilin ndodhen këto asete (lex rei sitae). Por, ky kriter nuk 

është i lehtë për t’u aplikuar, në rastin kur pakti ka të bëjë me shumë prona të 

vendosura në shtete të ndryshme.  

Në këtë hipotezë, kriteri duket i papërshtatshëm dhe nuk mund të imagjinohet të 

aplikohen (për të përcaktuar vlefshmërinë formale të paktit) ligje të ndryshme, ku 

secili nga këta të fundit ka të bëjë me një nga pronat e ndryshme që janë objekt i 

procesit gjyqësor në shqyrtim. Pra, është e mjaftueshme që forma e paktit të jetë e 

njëjtë apo konform me standardin që parashikon ligji i përmendur, për të përcaktuar 

vlefshmërinë dhe si për të kompensuar shtrirjen e gamës së ligjeve të zbatueshme. 

Rregullorja Nr. 650/2012, në numrin 52 (recitalin), fton autoritetet kompetente që të 

vlerësojnë vlefshmërinë formale të cilët duhet ta realizojnë këtë duke patur parasysh 

efektivitetin e faktorëve lidhës të përdorur dhe kjo bëhet e mundur apo realizohet që 

të mos përfitojnë ata faktorë që rezultojnë se janë vendosur në mënyrë të atillë në 

mënyrë për të anashkaluar normat e lidhura me vlefshmërinë formale. Nga kjo 

rezulton se kemi të bëjmë me një zgjedhje me efektet të dyshimtë, përderisa rëndësia 

që i është dhënë faktorëve lidhës siç mund të jenë për shembull: vendi i përmbylljes 

së paktit, ose vendqëndrimi, apo vendqëndrimi i secilit nga palët e përfshira, lidhen 

ngushtësisht me zgjedhjet e lira që palët mund të kenë bërë ndër vite.  

Për shembull, nëse në momentin e hartimit të aktit trashëgimor, trashëgimlënësi 

ka vendqëndrimin e tij të përhershëm në Francë (pra ligji i aplikueshëm ndaj 

testamentit të tij do të jetë ai Francez) dhe ndaj trashëgimlënësit ai lë një sërë 

garancish që mund të jenë më të forta përsa i përket vlefshmërisë si juridike ashtu 

edhe ekonomike të trashëgimisë, por ama, në qoftë se për arsye të ndryshme të jetës 

së tij, trashëgimlënësi së bashku me trashëgimmarrësin transferohen në Letoni dhe më 

pas de cujus ndërron jetë, atëherë me të drejtë mund të gjykohet se vendqëndrimi i 

përhershëm në Letoni, do të mund të shkaktojë garanci më të dobëta në lidhje me 

trashëgiminë e lenë. Një rast i parë që na bie ndërmend është ndryshimi i monedhës, i 

cili mund të shkaktojë zhvleftësim të një pasurie te caktuar, qoftë kjo edhe e luajtshme 

dhe pra të ulë efikasitetin dhe sigurinë e ligjit të përbashkët evropian. Për më shumë, 

autoritetet kompetente duhet të sigurojnë me rreptësi të veçantë dhe të bazuar me 

objektivitet (përtej pohimeve të palëve) ekzistencën objektive kriterit të lidhjes me 
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vendin, ligji i të cilit duhet të gjejë zbatim. Edhe disiplina e përgjithshme e normës së 

konfliktit, e vendosur në Nenin  27 është modeluar si ajo e përcaktuar nga Konventa e 

Hagës së 1961-shit por, duke qenë se kjo disiplinë ka të bëjë vetëm me testamentet 

dhe me vullnetet e përbashkëta (dhe jo me paktet testamentare) është e panevojshme 

që të flitet për një mundësi që 16 (gjashtëmbëdhjetë) shtetet anëtare që kanë ratifikuar 

këtë konventë të mund të shmangen nga normativa e Bashkimit Evropian249 (hierarkia 

e akteve). 

 

7.5 Dispozitat kalimtare mbi aktet testamentare të përfunduara përpara datës 17 

Gusht 2015. 

 

Rregullorja Nr.650/ 2012 do të zbatohet për të gjithë trashëgimitë e atyre personave të 

cilët do të ndërrojnë jetë duke nisur nga 17 Gushti i vitit 2015 dhe që nga ky moment 

do të marrin rëndësi ligjore edhe të gjitha ato pakte trashëgimore të cilat janë mbyllur 

apo përfunduar përpara datës së sipërpërmendur, por vetëm në rast se këto pakte janë 

të pranueshëm dhe të vlefshëm sipas njërit prej ligjeve të parashikuar nga dispozitat 

kalimtare të vendosura nga Neni 83 i Rregullores, në lidhje me të gjitha dispozitat për 

shkak vdekjeje (mortis causa). Fjala është për ligjet që kanë të bëjnë me aktet 

testamentare që janë parashikuar në nenet 25, 26 dhe 27 lidhur me njohjen, 

vlefshmërinë thelbësore (substanciale) dhe efektet e detyrueshme mes palëve, apo 

vlefshmëria formale. Këtyre ligjeve iu bashkëngjiten: 

 

a) ligjet e referuara nga normat e konfliktit që ishin në fuqi në kohën e 

paktit në shtetin e vendqëndrimit të zakonshëm, atë të shtetësisë 

(qytetarisë) të të ndjerit, apo në Shtetin e autoritetit që merret me 

trashëgiminë (Neni 25 paragrafi 3);  

 

b) ligjet që trashëgimlënësi apo trashëgimlënësit (disponuesit) kishin 

mundur të zgjidhnin sipas nenit 25, paragrafit 3 të rregullores, nëse 

kjo e fundit do të kishte qenë në fuqi në këtë kohë (paragrafi 4).  

 

Pra, rregullorja mund të gjejë zbatueshmëri që prej botimit të saj, në atë pjesë dhe 

masë në të cilën ajo disiplinon dispozitat për shkak vdekjeje (por edhe përmbylljen e 

pakteve trashëgimore) dhe pranon zgjedhjen e ligjit, edhe pse e kushtëzuar nga fakti 

se trashëgimia do të çelet duke nisur nga 17 Gushti i 2015-ës.  

 

 

7.6 Klauzola e “rendit publik” si element kufizues për paktet trashëgimore 

 

Neni 35 i Rregullores Nr 650/2012 parashikon kufizimin e aplikueshmërisë së 

normave të huaja, në rast se ato janë apo vjnë në në kundërshtim të hapur me rendin 

publik. Prezumohet se një situatë e tillë nuk mund të verifikohet në aplikim e sipër 

(zbatim), në një shtet që nuk e njeh ekzistencën e pakteve trashëgimore që njihen nga 

normat e huaja. Kjo do të çonte në ndalimin e aplikimit të nenit 25, të cilit rregullorja 

                                                        
249  Në përputhje me Nenin 75, pararagrafi i 2, rregullorja prevalon në lidhje me konventat të 

përmbyllura (në mënyrë ekskluzive) ndërmjet dy, ose më shumë, shteteve anëtare. Nga ana tjetër 

bindshëm mund të thuhet se do të mbeten të paparagjykuar aplikimet e marreveshjeve dhe konventave 

ndërkombëtare të mbyllura ndërmjet shteteve anëtare dhe Shteteve të treta, përpara datës së adaptimit 

të rregullores (numri 73). 
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(faktikisht) i jep një rëndësi të veçantë. Madje, kjo rregullore parashikon (tek 

numri/recitali 49) se ka dashur të lehtësojë pranimin e të drejtave trashëgimore të 

fituara si pasojë e një pakti trashëgimor, në të gjitha shtetet anëtare. Duke menduar se 

vlefshmëria e paktit mund të varet pikërisht nga ndryshimi i vendqëndrimit të 

zakonshëm të personave, atëherë me të drejtë mund të konstatohet se kjo gjë do të 

sillte në pah një kufizim apo një pengesë lidhur me qarkullimin (lëvizjen) e lirë të 

peronave në hapësirën apo territorin e Bashkimit Evropian. 

Nga ana tjetër (në koherencë me bashkëpunimin gjyqësor evropian) mosaplikimi i 

normës se huaj si shkak i klauzolës së rendit publik duhet të kuptohet në mënyrë të 

kufizuar, ashtu siç është bërë e qartë edhe nga theksi i vendosur nga dispozita ligjore 

për nevojën që kjo papajtueshmëri duhet të jetë tërësisht “e dukshme”250.  Nuk mund 

të lihet pa u përmendur edhe fakti i vërtetë, që në disa shtete anëtare klauzola e rendit 

publik është përdorur shpesh herë në mënyrë abuzive duke cenuar kështu edhe lirinë 

testamentare. Nga ana tjetër, në funksion të natyrave të ndryshme të disa pakteve 

trashëgimor në lidhje me diversitetin/ shumëllojshmërinë e “ratio”-s (arsyes) dhe 

vlerave të mbrojtura, sigurisht që nuk mungojnë as tentativat për të justifikuar 

mendimin e sipërpërmendur. Për shembull, në shumë raste është arritur evidentimi i 

akteve testamentare themelore (këto të fundit: të ndaluara për t’i dhënë mbrojtjen 

maksimale lirisë së “de cuius”-t për të ndryshuar vullnetin e tij “usque ad vitae 

supremum exitum”) nga aktet testamentare të pranueshmërisë, apo dorëheqës (këto të 

fundit: të ndaluara për të parandaluar akte abdikuese me rëndësi ekonomike shumë të 

gjerë dhe pa mundësi të një vlerësimi të përshtatshëm në fushën e tyre aktuale). 

Ndërsa tani, disiplina evropiane, me normat e detyrueshme të konfliktit të 

njëtrajtshëm (uniform) për të disiplinuar pranueshmërinë e pakteve trashëgimore (në 

konteksin e një procesi harmonizimi juridik të funksionimit edhe në lëvizjen e lirë të 

personave), duket se nuk i lë hapësira të shumta klauzolës së prendit publik në këtë 

sektor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
250 Për një interpretim të ngushtë të kufizimit të politikave publike (sidomos kur duhet të zbatohet e 

drejta e një Shteti tjetër anëtar të Bashkimit Evropiam, lexoni C.Vidal: “El Derecho de Sucesiones en la 

Union Europea”, Faqe  104-105. Përmes kësaj ai sugjeron që të preferohen të zbatohen dispozitat e 

përshtatshme të parashikuara nga ligjet e huaja, sesa zbatimi i ligjit të Gjykatës (lex fori).   
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KREU VIII 

 

 

Njohja, zbatueshmëria dhe ekzekutimi i vendimeve dhe transaksioneve 

gjyqësore në çështjen e trashëgimisë dhe Raportet me Rregulloren “Bruksel I” 

dhe me Rregulloren “Bruksel I bis”. 

 

8.1 Kuptimi i nocionit “vendim gjyqësor” në kuadër të Rregullores Nr.650/ 2012 

 

Rregullorja Nr.650/ 2012 në Nenin 39 të saj parashikon që vendimet në kuadrin e 

marrëdhënies së trashëgimisë, të marra në një shtet anëtar dhe të mbajtura nën 

vëzhgim nga ky i fundit251 do të njihen në juridiksionet e tjera evropiane, pa qenë 

nevoja për ndonjë procedim të veçantë. Nocioni i “vendimit” të cilit duhet t’i 

referohemi do të jetë pikërisht ai që parashikohet në Neni 2, germa g) të Rregullores. 

Pra, duhet të kuptohet si i tillë (nocion) çfarëdolloj vendimi (prononcimi) në kuadrin e 

trashëgimisë i cili “lëshohet nga një organ juridiksional i një shteti anëtar, pavarësisht 

nga emërtimi i përdorur dhe që përfshin edhe një vendim për përcaktimin e 

shpenzimeve gjyqësore nga ana e kancelarit gjyqësor”. Mbi bazën e përmbajtjes së 

numrit 59 të rregullores (siç ishte nënvizuar në mënyrë të përshtatshme nga studimi i 

Institutit Gjerman të Noterëve- Deutsches Notarinstitut) përpara redaktimit të 

propozimit252 shprehja “vendim” i referohet, si masave me karakter konfliktual, qoftë 

masave me juridiksion vullnetar, bilateral ose unilateral253.  

Në këtë kontekst, autoriteti juridiksional rezulton se nuk “vendos” kontraste 

ndërmjet dy, ose më shumë palëve por nga ana tjetër angazhohet për mbrojtjen e 

interesit të palëve. Duke vepruar kështu, është bërë i mundur qarkullimi i njëtrajtshëm 

i këtyre “diktateve”, vërtetë të shpeshta në çështjet e trashëgimisë. Meqenëse 

vendimet e marra nga juridiksioni vullnetar nuk janë të aftë të prodhojnë një efikasitet 

real dhe të padiskutueshëm, ato që do të qarkullojnë në sistemet juridike të huaja do të 

jenë thjeshtë modifikimet juridike të gjeneruara nga ky organ gjyqësor. Për shembull, 

qytetari A dhe qytetari B janë vëllezër midis tyre, shtetas spanjoll. Njëri nga prindërit 

vendos t’i lë të gjithë trashëgiminë e tij qytetarit A ndërkohe që qytetari B nga e gjithë 

kjo trashëgimi vjedh një unazë dhe këtë pasuri e tjetërson në shtetin Francez. Të 

ndodhur përpara gjykimit për vjedhje, gjykata spanjolle do të marrë në konsideratë 

aktin trashëgimor duke u përqendruar vetëm në vlefshmërinë e tij ndaj pasurisë së 

vjedhur dhe do të vendosë vetëm mbi bazën e kësaj, pasi kjo e fundit të ketë vërtetuar 

faktin që kjo pronë i përkiste vërtete A-së, dhe vetëm atëherë A do të ketë të drejtë të 

                                                        
251 Neni 2, germa g), e Rregullores Nr.650/ 2012 
252 “Etude de droit compare sur les regles de conflits de jurisdiction et de conflits de lois relatives aux 

testaments et Successions dans les Etats members de l’Union Europenne”, i përpunuar nga “Deutsches 

Notarinstitut”, 2002, në: “http//:www.ec.europa.eu/civiljustice”, Faqe 36, studim i pështatur në dy 

versione, gjerman dhe francez. “Vendimet juridike nuk jane paraprakisht të përfshira në 

proceset konfliktuale. Për shembull, për vendimin e fundit mbi nje konflikt nuk është e rëndësishme të 

dihet nese organi gjyqësor vendos një procëdurë konfliktuale mbi ndarjen e trashegimisë, ose 

vendos një kuadër të një natyre paqësore e cili propozohet nga vetë gjyqtari ose noteri. 
253 Ka një ndryshim në krahasim me Rregulloren “Bruksel I”, të paktën sipas këndvështrimit të atyre 

autorëve, të cilët mendojnë se masat e juridiksionit vullnetar nuk janë të përshtatshme të qarkullojnë në 

bazë të rregullores “Bruksel I”, vetëm nëse mbajnë emrin “vendime”, sipas përkufizimit të nenit 32 të 

po kësaj rregulloreje. Në këto terma është shprehur, për shembull, edhe Salerno në: “Giurisdizione ed 

efficacia delle decisioni straniere nel regolamento” (CE), Nr.44/2001, edicioni i 3-të, Padova, 2006, 

Faqe  65-66. 
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kërkojë rikthimin e pronës, në gjykatën franceze. Pra me pak fjalë, gjykata shprehet 

vetëm mbi një pjesë të caktuar të aktit trashëgimor dhe qarkullimi i vendimit të kësaj 

gjykate në një shtet anëtar tjetër, do të prodhojë si efekt atë që vetëm pjesa e aktit 

trashëgimor mbi të cilin gjykata është prononcuar të jetë absolutisht e vlefshme dhe 

menjëherë e zbatueshme. Duke përmbledhur përsa sa më sipër, rezulton se Neni 39 

parashikon që llojet e vendimeve që mund të qarkullojnë brënda hapësirës së 

Bashkimit Evropian janë vendimet që burojnë nga iniciativa e një personi por edhe 

ato që iniciohen kryesisht (nga vetë gjykata) dhe fjala është për shembull, për masat, 

përmes të cilave, ka përfunduar një mosmarrëveshje e lindur ndërmjet atyre që 

pretendojnë për trashëgiminë, përmes vlefshmërisë së një testamenti, apo interpretimit 

të tij254, ashtu si edhe për “konsideratat e nxjerra në pah, në përfundim të një gjykimi. 

Sigurisht që përmbajtja e Nenit 1, paragrafi 2 (i Rregullores Nr. 650/ 2012) lë disa 

dyshime në lidhje me përcaktimin e kufijve të saktë të sferës operative të mjetit të ri të 

bashkëpunimit gjyqësor civil. Megjithatë, nga ana tjetër është e mundur të theksosh se 

këto kufizime dalin përtej fushës së aplikimit të Rregullores Nr. 650/ 2012 dhe bien 

nën rregullimin e Rregullores “Bruksel I”, edhe pse nuk janë të lidhura plotësisht me 

çështjen e trashëgimisë. Këto kufizime mund të përmblidhen në tre grupime si më 

poshtë: 

 

1- Vendimet juridiksionale të lidhura me raportet ndërmjet kreditorit të “de cuius”-it 

dhe trashëgimtarëve (që kanë të bëjnë për shembull me rikthimin e një shume që i 

është dhënë si formë huaje të ndjerit).  

2- Vendimet që lidhen me raportet ndërmjet debitorit të “de cuius”-it dhe 

trashëgimtarëve 255  

3- Masat dhe vendimet në kuadrin e dhurimeve. 

 

Në vija më të përgjithshme mund të thuhet se do të dukej vërtetë e arsyeshme që 

fusha e aplikimit lidhur më çështjet trashëgimore, të ishte pjesë e fushës së aplikimit 

të çështjeve tregtare dhe civile në përgjithësi.  Për këtë arsye, edhe pse në të shkuarën 

mosmarrëveshjet që kishin si objekt tre pikat e sipërpërmendura rregulloheshin nga 

rregullorja “Bruksel 1” ngelen edhe jashtë rregullimit nga Rregullorja Nr. 650/2012, 

atëherë rezulton se këto do ti nënshtrohen rregullores “Bruksel 1 bis”.  

Një sqarim i mëtejshëm bëhet gjithashtu i nevojshëm në lidhje me vendimet e 

vlefshmërisë së transaksioneve që i përkasin raporteve trashëgimore. Deri më sot, 

doktrina i udhëhiqte këto tipologji mosmarrëveshjes nën aplikimin e Rregullores 

“Bruksel I”, duke këmbëngulur tek mendimi mbi të cilin arsyetohet se objekti i 

gjykimit nuk aplikon në mënyrë të drejtpërdrejt të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin 

nga marrëdhënia trashëgimore256.  

Në këtë kornizë të tillë të kufizuar mund të arrihet të kundërshtohet fakti që e drejta 

trashëgimore përbën objektin e një transaksioni, vlefshmëria e të cilit do të mund të 

                                                        
254 Geimer: “Europaeisches Zivilverfahrensrecht”-it (edicioni i 3-të, Mynih, 2010, Faqe  96-97) i cili 

përjashtonte këtë tipologji konfliktesh nga kuadri i aplikimit të Rregullores “Bruksel I”. Pasiguria e 

parë është ajo që bie mbi sferën e aplikimit/ zbatimit të Rregullores “Bruksel I” dhe tjetra, në kuadrin e 

trashëgimisë.  
255 Sergio M. Carbone në: “Lo Spazio giudiziario europeo in material civile e commercial”, Faqe  25 

dhe  Kropholler: “Europaisches Ziviliprozessrecht”, Fq 102 dhe Gaudemet-Tallon në: “Competence et 

execution des jugements” , Faqe 6 dhe  Schloser në: “EU-Zivilprozessrecht”, 2009, Faqe 30-31. 
256 Layton dhe Mercer në: “European Civil Practice, edicioni 2, Londër, 2004, Faqe  355 dhe Salerno 

në: “Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere”, Faqe  80-81. 
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vihet në dyshim. Për ketë, zgjidhja më e preferuar duket ajo e përfshirjes së këtyre 

mosmarrëveshjeve nën aplikimin e Rregullores së re Nr. 650/2012 dhe aq më tepër 

kur merret parasysh se një marrëveshje e këtij lloji përfshihet në një pakt trashëgimor, 

i cili përfshihet plotësisht në fushën e zbatimit të kësaj rregulloreje. Duket se fushës së 

zbatimit/aplikimit të Rregullores Nr.650/2012 i shtohen edhe ato raste që kanë të 

bëjnë me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lindin midis bashkë-trashëgimtarëve si për 

shembull kontestimi i statusit të njërit trashëgimtar nga ana e trashëgimtarëve të 

tjerëve. Po ashtu, do të jetë nën fushën e aplikimit të kësaj rregulloreje edhe çdo 

vendim në lidhje me mosmarrëveshjet që lindin mes një ose më shumë 

trashëgimtarëve përkundrejt një ose më shumë legatarëve. Nga ana tjetër, do të 

përjashtohen nga fusha e veprimit të Nenit 39 të Rregullores Nr. 650/2012 të gjitha 

gjykimet/prononcimet që dalin në pajtim me Nenin 13 të Rregullores (që ka të bëjë 

me pranimin apo heqjen dorë nga trashëgimia, të një legu apo të një kuote të 

legjitimuar).  

Në fjalë të tjera, Neni 39 i lexuar në hijen e Nenit 2 germa g) lejon qarkullimin 

e vendimeve në lidhje me çështjet trashëgimore të marra nga një gjykatë e një shteti 

anëtar dhe vetëm këto vendime do të jenë menjëherë të ekzekutueshme në hapësirën 

evropiane. Çfarëdolloj akti ose pakti trashëgimor që buron nga e drejta e një shteti 

tjetër anëtar duhet që përpara se te ekzekutohet, të kalojë nëpërmjet një faze 

parapërgatitore që i nënshtrohet të drejtës së brendshme, pra ndryshe nga vendimet ky 

akt ose pakt nuk mund të ekzekutohet menjëherë. Për shembull, në qoftë se gjykata e 

shtetit francez nuk prononcohet lidhur me vlefshmërinë e një akti trashëgimor në një 

pjesë ose në tërësinë e tij, trashëgimtari ose legatari nuk mund të kërkojë ekzekutimin 

e menjëhershëm të këtij akti në një shtet tjetër anëtar në të cilin për shembull, mund të 

ndodhet një pjesë e pasurisë ne fjalë. Jo më kot, neni 13 përdor në mënyrë të theksuar 

termin “çdo vendim nga gjykatat e shteteve anëtare” për të parashikuar kështu 

zbatueshmërinë e menjëhershme të këtyre vendimeve në çdo shtet anëtar. 

Nga ana tjetër dhe duke u analizuar sërish nën hijen e Nenit 13 (të paktën sa 

herë që flitet për një gjykim që është kërkuar nga palët ose ka nisur kryesisht), duket 

tërësisht e  mundur që brenda fushës së zbatimit të nenit 39 të përfshihen edhe 

procedimet për anulimin e pakteve që kanë si objekt heqjen dorë nga trashëgimia. Pra, 

ndodh që autoriteti juridiksional nuk kufizohet të rregullojë një deklaratë vullneti (të 

bërë nga një subjekt), por realizon një vendimmarrje që shkon në mbrojtje të 

interesave (ky i fundit është një aktivitet që, siç u pa, është i përshtatshëm për t’u 

përkufizuar si  “vendim”, në bazë të nenit 39). Ndërsa, përsa i përket teknikës së 

pranimit të vendimeve të huaja në një shtet anëtar, Bashkimi Evropian parashikon 

njohjen automatike të tyre njësoj sikur të ishin prodhuar nga vetë sistemi gjyqësor i 

brendshëm, e pra në këto kushte, mundësohet njëkohësisht vlefshmëria dhe 

aplikueshmëria e menjëhershme e një vendimi të një shteti anëtar në të gjithë 

territorin e Bashkimit Evropian. Më në detaj, zbatueshmëria që buron nga ky vendim, 

do të prodhojë efekte si në rendin juridik të brendshëm, ashtu edhe në linjën e 

mendimit juridik që ka ndjekur gjykata e shtetit anëtar që ka nxjerrë vendimin në 

lidhje me një çështje të caktuar trashëgimore. Për më tepër, edhe pse rregulloret e dala 

në kuadrin e programit të bashkëpunimit gjyqësor (në çështjet civile) kanë tendencë 

që të njohin vetëm vendimet e dhëna nga ana e gjykatës, në bazë të vendimit 

Gothaer 257 , gjykata e Bashkimit Evropian me qëllim që të shmangë çfarëdolloj 

                                                        
257 Gjykata e Drejtësisë, 15 Nëntor 2012, çështja C-456/11, “Gothaer”, pranë Gjykatës Italiane, 2013. 

Në çështjen “Gothaer” Gjykata  ka pranuar se neni 32 i Rregullores “Bruksel I” duhet të interpretohet 

në sensin që ky i fundit do të zbatohet/aplikohet edhe në lidhje me ato vendime në të cilat gjykatësi i 
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konflikti të çfarëdolloj natyre midis juridiksioneve të shteteve anëtare ka vendosur që 

edhe vendimet që mohojnë juridiksionin do të qarkullojnë në vendet e tjera anëtare.   

Në mënyrë të tillë që ekzekutimi i një vendimi të huaj që parashikon zbatimin 

e sanksioneve të jetë i mundur, do të duhet që të lindë apo hyjë në fuqi procedura e 

ashtuquajtur “exeqatur” ose e thënë ndryshe “zbatuesi”, e cila disiplinohet nga Nenet 

43 e në vazhdim të Rregullores “Bruksel I” (Rregullore e cila deri në 9 Janar 2015 do 

të përbëjë “lex generalis” (ligjin kryesor) në kuadrin a qarkullimit të vendimeve 

juridiksionale në çështjet civile).  Pra, ndoshta  në mënyrë aspak koherente është 

zgjedhur që të mos lejohet formimi i asnjë akti të zbatueshëm (titull ekzekutiv)  

evropian siç është bërë (nga ana tjetër) me rregulloret më të fundit të këtij sektori dhe, 

sidomos, siç ndodhi me Rregulloren “Bruksel 1 bis” (që, siç është thënë, do të 

zëvendësojë nga 10 Janari 2015 Rregulloren “Bruksel I”).  

Sistemi i propozuar nga rregullorja në fjalë nuk duhet (të paktën në parim) të 

influencohet nga kalimi i Rregullores “Bruksel I” në “Bruksel 1 bis” (në të cilin 

parashikohet heqja e sistemit të “exequatur”).  

Në të vërtetë, rrethana në të cilën procedimi i “exequatur”-it disiplinohet në 

mënyrë direkte nga rregullorja “Bruksel 1 bis” (pa iu referuar aspak Rregullores 

“Bruksel I”) e bën aktin e parë normativ të pandjeshëm (në parim) kundrejt çdo lloj 

ndryshimi që mund t’i bëhet të dytit (aktit normativ). Gjithsesi, edhe pse marrja e 

miratimit është një kusht i domosdoshëm për hapjen e një procesi ekzekutiv në shtetin 

e kërkuar, duhet patur parasysh se do të jetë e mundur të vazhdohet me regjistrimin në 

regjistrat publikë të masave mbi çështjen e trashëgimisë edhe pa marrë miratimin (pra 

pranimi i aktit të huaj është i menjëhershëm ndërsa ekzekutimi i tij duhet të kalojë në 

një procedurë të brendshme ekzekutimi). 

Në fakt, nga njëra anë, këto lloj marrëdhëniesh nuk mund të quhen 

marrëdhënie “ekzekutimi” të vendimeve të huaja dhe nga ana tjetër do të jetë i 

nevojshëm krijimi i një procesi (sipas neneve 45 dhe atyre që e ndjekin atë) atëherë 

kur organi publik dyshon apo ekziston ai dyshim që lidhet me përshtatshmërinë e 

njohjes automatike të “dictum”-it të huaj dhe kjo për shembull në ato raste kur mund 

të dyshohet se e drejta e huaj bie në kundërshtime rendin publik dhe për këtë arsye 

refuzon të marrë masa për formalitetin, në përputhje me atë që është vendosur nga 

Neni 39, paragrafi 2. Në vija më të përgjithshme, atje ku është kontestuar 

përshtatshmëria për njohjen automatike të vendimeve, do të duhet të krijohet një 

proces që ka si objekt efikasitetin dhe vlefshmërinë e “dictum”-it të huaj. Nëse do të 

merrnim një shembull, mund të mendohet ai rast në të cilin regjistruesi që punon në 

regjistrat kombëtarë të trashëgimisë, nuk do të pranonte të regjistronte një vendim të 

një gjykate të një shteti anëtar i cili njeh si trashëgimtar të pasurisë bashkëshortore, 

bashkëshortin e de cujus-it i cili ka të njëjtën gjini me de cujus-in258. Për arsye 

qartësimi, rezulton se do të kishte qenë më tepër e preferueshme që në kontekstin e 

normave (që i dedikohen njohjes së vendimeve në kuadrin e trashëgimisë) dhe 

përmbajtjes së nenit 21 paragrafit 2 të Rregullores “Bruksel II bis”, t’i bashkëngjitej 

një dispozitë tjetër e ngjashme, analoge me të. Për identifikimin e gjykatësit ose sipas 

rastit autoritetit që mbart kompetencën juridiksionale (përpara të cilit propozohet 

                                                                                                                                                               
një shteti anëtar nuk pranon te prononcohet në lidhje me një çështje për shkak se nuk ka kompetencë 

për të bërë një gjë të tillë.   
258 Duke parë nën hijen e Nr.12 të Rregullores 650 / 2012. Shembulli i treguar, nga ana tjetër, nuk 

duket nga ata që i atribuohen fushës së zbatimit të propozimit të rregullores nga ana e Këshillit në 

lidhje me kompetencën apo me ligjin e aplikueshëm, që është prezantuar nga Komisioni i 16 Marsit 

2011 (COM/ 2011/127). 
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pyetja e pranimit të vlefshmërisë së vendimit në kuadrin e trashëgimisë në shtetin e 

kërkuar ), Neni 45 i referohet një komunikimi që vetë shtetet anëtare duhet të kryejnë 

përpara Komisionit Evropian dhe më pas të do të jetë ky i fundit ai që do të vendosë 

nëse aplikimi i bërë nga shteti ekzekutues ka qenë ose jo i saktë.  

Në rast të një kërkese për ekzekutim, kompetenca territoriale i takon 

autoriteteve juridiksionale të vendit në të cilin vendimi duhet të kryhet, ose (sipas 

momentit) në vendin, në shtetin në të cilin subjekti që kërkon ekzekutimin ka 

vendqëndrimin e tij. Neni 44 i Rregullores Nr.650/ 2012 vendos që (për të përcaktuar 

nëse një subjekt ka vendqëndrimin në shtetin anëtar të ekzekutimit) organi 

juridiksional i caktuar do të aplikojë ligjin e brendshëm të këtij shteti. 

Pra, siç është përmendur edhe më sipër, lidhur me personat fizikë mungon një 

nocion evropian i “vendqëndrimit” të tyre dhe kjo vjen tërësisht ndryshe nga 

rregullimi qe Rregullorja “Bruksel I” dhe Rregullorja “Bruksel 1 bis” i rezervojnë 

personave juridikë. Në hipotezën kur vendimi i huaj është thjesht një deklaratë e 

thjeshtë apo konstituive, duhet pranuar se kompetenca territoriale do t’i takojë 

gjykatësit në shtetin e të cilit ndodhet vendqëndrimi i subjektit ndaj të cilit do të jepet 

vendimi. (Ish-neni  39, paragrafi 2 i Rregullores “Bruksel I” i aplikuar në mënyrë 

analoge në këtë rast)259  . Në rastin kur zbatimi i menjëhershëm i njohjes së një 

vendimi të nxjerrë nga një shtet anëtar do të kërkohet gjatë një procesi gjyqësor që ka 

nisur dhe njohja e këtij vendimi gjyqësor do të kishte një rëndësi të veçantë për 

vazhdimin e këtij procesi në gjykim, kompetenca për të vendosur njohjen e 

menjëhershme të këtij vendimi i takon gjykatësit që po gjykon çështjen në fjalë. Këtë 

e përcakton më së miri Neni 39, paragrafi 3, i Rregullores Nr.650/2012 në ngjashmëri 

me atë që është parashikuar edhe tek Rregullorja “Bruksel 1”. Duket e përshtatshme 

që të vërehet se (ashtu si është parë, sidomos në Nenin  33, pjesa 3, e Rregullores 

“Bruksel I”) dispozita e përmbajtur në nenin 39, pjesa 3, nuk imponon aspak 

ndryshimin e objektit  të çështjes në gjykim. Me fjalë të tjera, nuk është e nevojshme 

që vlefshmëria e vendimit të huaj të ketë efikasitet të menjëhershëm në marrjen sipër 

të një vendimi gjyqësor. Por, në rastin kur një vendim gjyqësor që lidhet me 

trashëgiminë (ose vendim në lidhje me pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve) dhe 

kur njëra nga palët kërkon zbatimin e një vendimi të huaj dhe pranohet zbatimi i këtij 

vendimi, atëherë të gjitha efektet që do të burojnë do të kenë efekt edhe mbi palën 

tjetër dhe kjo sepse, pasuria në fjalë është një pasuri e përbashkët e palëve dhe po të 

veprohej në një mënyrë të ndryshme nga kjo që u përmend, nuk do të mund të 

sigurohej trajtimi i barabartë i palëve. 

Rregullorja për fat të keq, nuk i jep mundësinë gjykatës që aplikon vendimin e 

huaj, që të nisë një procedurë investigimi apo hetimi për të verifikuar nëse efeketet e 

këtij vendimi bien ose jo ndesh me rendin e brendshëm të sistemit juridik (efekti 

domino). Analogjia me rregullimin e Rregullores “Bruksel I” është e dukshme. Në 

mungesë të një parashikimi rregullator në nivel evropian që merret në mënyrë 

uniforme me çështjen, disiplina mbetet për t’u zbatuar nga e drejta kombëtare e 

                                                        
259 Janë shprehur kështu, me referim tek procedura e miratimit të ish Rregullores “Bruksel I”, Carbone: 

në “Lo spazio giudiziario europeo”, Faqe 225 dhe Salerno në: “Giurisdizione ed efficacia delle 

decisioni”, Faqe 343; Geimer: “Europaisches Zivilverfahrensrecht”, Faqe 747; Kropholler në: 

“Europaisches Zivilprozessrecht”, Faqe 457; Kropholler, Von Hein, “Eropaisches Zivilprozessrecht”, 

Faqe 624; Schlosser në:“EU-Zivilprozessrecht”, Faqe 264 dhe Mankowski në: “Europaisches 

Zivilprozess und Kollisionsrecht”, 2011, Faqe 797. Nëse subjektet janë më shumë se një dhe kanë 

vëndqëndrim në shtete të ndryshme, është e mundur që t’i bëhet një proces i njëkohshëm dhe paralel në 

sajë të aplikimit analog të nenit 6/1 të Rregullores “Bruksel I”. 
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shteteve anëtare. Në lidhje me atë që u përmend më sipër, mund të thuhet që, në qoftë 

se një shtet anëtar parashikon në procedurat e tij një analizë të hollësishme të 

vendimeve të huaja atëherë gjykatësit e këtyre shteteve do të kenë mundësinë për të 

bërë një aplikim sa më të përshtatshëm me të drejtën e brendshme. Në të kundërt, do 

të procedohej në mosaplikimin e saj260. Për të arritur qëllimin e uniformitetit dhe 

njëtrajtshmërisë brenda hapësirës gjyqësore të përbashkët, rezulton se do të kishte 

qenë më e përshtatshme që palës së interesuar t’i jepej  mundësia që gjatë procesit të 

gjykimit të mund të kërkojë nga gjykata konstatimin lidhur me vendimin e thërritur 

për aplikim (është apo jo i vlefshëm në shtetin ku zhvillohet gjykimi) dhe vetëm pas 

këtij konstatimi, pala kërkuese të mund të zbatojë ose jo këtë vendim të huaj. 

 

8.2 Arsyet e refuzimit të njohjes dhe pranimit të vendimit gjyqësor 

 

Siç është thënë edhe me sipër, teknika e njohjes së vendimeve të huaja e zgjedhur nga 

Rregullorja Nr.650/ 2012 rikrijohet mbi atë që tashmë është e parashikuar nga 

Rregullorja “Bruksel I”. E thënë në mënyrë tjetër, njohja e vendimeve të huaja do të 

jetë automatike dhe nuk do të jetë e mundur vetëm nëse do të ekzistojë një prej 

rekuizitave (kërkesave) kundërshtuese që paraqiten në mënyrë taksative në Nenin 40 

të Rregullores Nr. 650/2012. Këto kërkesa (në kuadrin e procedimit që ka si objekt 

vlerësimin e vlefshmërisë së vendimit të huaj) marrin karakterin e fakteve apo 

rrethanave parandaluese të njohjes së vendimeve261 dhe si të tillë do të delegojnë 

barrën e provës bie mbi atë person që kërkon aplikimin e saj.  

Kjo listë e karakteristikave penguese është e pranishme në të dyja rregulloret 

përkatësisht dhe parashikohen në Nenin  40 të Rregullores Nr.650 / 2012 dhe në 

Nenin  34 të Rregullores “Bruksel I”. Germa “a” parashikon që: vendimi që vjen nga 

një shtet tjetër anëtar në çështjen e trashëgimisë do të duhet të mos njihet nga gjykata, 

nëse efektet e këtij vendimi  janë në mënyrë të dukshme në kundërshtim me rendin 

publik të shtetit pritës. Megjithatë, është për t’u vëzhguar që në konteksin e 

rregullores së re mungon një dispozitë që i korrespondon asaj të nenit 35, paragrafi 3 i 

Rregullores “Bruksel I”. Rrjedhimisht nga kjo, do të kërkohet të mësohet nëse heshtja 

e mbajtur nga legjislativi në këtë rast, do të nënkuptojë që edhe përsa i përket çështjes 

së trashëgimisë do të vlejë i njëjti parashikim që përmban Rregullorja “Bruksel 1” apo 

efekti do të jetë tërësisht i kundërt, pra rënia në kundërshtim me rendin publik do të 

përbëje arsye për të mos pranuar juridiksionin në gjykimin e një çështje të caktuar 

trashëgimore.  

Ndërmjet rasteve që bien në kundërshtim me rendin publik të gjykatës, doktrina 

dhe studiuesit e saj kanë përmendur rastin e  vendimit francez që u mor në provincën 

islamike të Majotesë i cili parashikoi se në aplikimin e së drejtës myslimane duhej 

hedhur poshtë kërkesa trashëgimore e bërë nga një fëmijë i lindur jashtë martese262. 

Në mënyrë analoge me atë që parashikohet sipas nenit 34/1 të Rregullores “Bruksel 

I”, nocioni i rendit publik do t’i referohet, qoftë klauzolës së mirëfilltë të rendit publik 

                                                        
260 Mospërputhja nga ana kushtetuese ose prania e klauzolave të rendit publik.  
261 Duket e përshtatshme të kujtojmë se kriteri pengues i klauzolës së rendit publik përbën të vetmen 

klauzolë të përshtatshme që vlen edhe si fakt për të vendosur njohjen e vendimit të huaj në rastin e një 

konflikti pasues. 
262 Fjala është për shembullin e formuluar nga Gaudemet-Taullon në “Disa Mendime mbi propozimet 

mbi juridiksionin, njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet pasurore në Bashkimin Evropian: “Les 

Successions internationals dans l’UE. Perspectives pour une harmonization”Wuerzburg, 2004, Faqe  

455-456, duke treguar se si është konsideruar nga “Cour de cassation”, konform rendit publik 

ndërkombëtar.   



 120 

po ashtu edhe atij procedural263, i cili përfshin në vetvete detyrimin për të respektuar 

garancinë e një procesi të drejtë, “in primis” mbi parimin e barazisë së trajtimit të 

palëve siç theksohet nga neni 6 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe 

nga neni 47 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian. Germa b) e 

nenit 40 të Rregullores Nr. 650/2012 riprodhon me besnikëri tekstin e nenit 34, 

paragrafi 2, të Rregullores “Bruksel I”. Në fakt, në të përcaktohet se njohja e vendimit 

të huaj nuk do të ndodhë nëse kërkesa gjyqësore apo një akt i barabartë me të,  nuk i 

është njoftuar apo komunikuar palës në mungesë në kohën e duhur dhe në mënyrë të 

tillë që të ketë mundësi të mbrohet264. Përjashtohen këtu hipotezat kur edhe pse ka 

pasur mundësi, ai nuk e ka kundërshtuar vendimin. 

Duke aplikuar normën e sipërpërmendur, pra, gjykatësit mund të marrin në 

përdorim vendimet e Gjykatës së Drejtësisë, ashtu si edhe opinionet e shprehura nga 

doktrina në lidhje dispozitat e ngjashme të Rregullores “Bruksel I”265. Ashtu siç 

shihet, parashikimi i referohet ekskluzivisht hipotezave të atyre rasteve në të cilat 

është shkelur e drejta e mbrojtjes nga i pandehuri. Në të kundërt, ashtu si parashikohet 

edhe në Nenin 34/2  të Rregullores “Bruksel I”, dispozita e mësipërme nuk është e 

aplikueshme atëherë kur vendimi i huaj në çështjen e trashëgimisë prodhon efekte 

erga omnes, duke marrë kështu një zgjerim të elementit subjektiv tejet të zgjeruar në 

krahasim me atë që do të kishte një vendim inter partes. 

Gjithmonë, duke patur parasysh respektimin e së drejtës për t’u mbrojtur duhet 

dalluar se rregullorja e re nuk përfshin ndonjë kriter pengues që i korrespondon 

parashikimit të Nenit 23 germa d) të Rregullores “Bruksel I bis”, sipas së cilit një 

person që gëzon përgjegjësinë prindërore duhet të jetë i pranishëm në momentin që 

gjykohet mbi këtë status. Si pasojë, duhet cilësuar që në prani të situatave të ngjashme 

(ose e thënë ndryshe përballë një shkelje të së drejtës së mbrojtjes ndryshe nga 

mungesa e njohjes së aktit të fillimit të gjykimit) njohja automatike e dictum-it në 

lidhje me trashëgiminë do të duhet të kufizohet në fushën e saj të veprimit në mënyrë 

që të mos jetë në kundërshtim me klauzolën e rendit publik procedural të gjykatës.  

Pra, nga logjika e përdorur më lart mund të arrijmë në konkluzionin se garancia 

ligjore “për t’u dëgjuar” gjatë një procesi gjyqësor, detyrimisht sjell si pasojë efekte 

vetëm “inter partes”. Më pas, secila gjykatë do të jetë e aftë të identifikojë rastet, 

kundrejt të cilave një garanci e tillë mund të tjetërsohet në emër të mbrojtjes së një 

vlere e cila mund të konsiderohet parësore dhe fjala është këtu për të gjitha ato raste 

në të cilat vendimi kombëtar ka efekte “erga omnes”266. Në një rast të tillë, kur 

vendimi i gjykatës së huaj ka efekt erga omnes, qarkullimi dhe aplikimi i tij në një 

tjetër shtet anëtar do të sjellë efekte inter partes (duke u mbështetur në detyrimin e 

njërës nga palët për ta paraqitur këtë vendim si provë në gjykim). Për më tepër, një 

mekanizëm i tillë i lejon gjykatës së shtetit anëtar në të cilin vendimi kërkohet të 

                                                        
263 Po kështu, janë për t’iu referuar dispozitës në fjalë edhe dëshmitë e gjykatës, të dala në lidhje me 

klauzolën e rendit publik, që i referohen nenit 27 Nr.1 të Konventës të Brukselit të 1968-ës dhe të nenit 

34, pika 1 të Rregullores “Bruksel I”.  
264  Në lidhje me këtë duhet të merret parasysh edhe gatishmëria së cilës i referohet neni 16 i 

Rregullores Nr.650/2012, i cili mohon prononcimin e një mase të ndërmarrë karshi të pandehurit që 

nuk ja ka marrë dijeni. 
265  Duhet patur parasysh këtu, De Cristofaro në: “La crisi del monopolio statale dell’imperium 

all’esordio del titolo esecutivo europeo”, në Int’l lis, 2004, Faqe 143. 
266 Në këtë kontekst, një pozicion të veçantë merr “Aufgebotverfahren”-in gjerman, i parashikuar në 

çështjet e trashëgimisë nga nenet 454 dhe më tej të “Gesetz ueber das Verfahren in Familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit”. 
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aplikohet, që të sigurojë një garanci më të madhe për palët se sa ajo që mund ti jepte 

një aplikim erga omnes. Gjithsesi një lloj i tillë qarkullimi do të bëjë të mundur që 

qëllimi i vendimit të gjykatës nga ku buron vendimi dhe efekti që ai prodhon, të jenë 

totalisht të ndryshëm me shtetin ku ai aplikohet. Kriteret penguese që parashikohen në 

germat “c” dhe “d” të nenit 40 të Rregullores Nr.650/ 2012 korrespondojnë prima 

facie me pikat 3 (tre) dhe 4 (katër) të nenit 34 të Rregullores “Bruksel I”267.  

Presupozohet se vendimi i huaj nuk do të njihet nëse ai është në kundërshtim me 

një vendim të dhënë ndërmjet palëve të njëjta në shtetin anëtar ku kërkohet që ky 

vendim të zbatohet ose, nëse ai është kontradiktor me një vendim të dalë më parë 

ndërmjet palëve të njëjta në një shtet anëtar, apo edhe në një vend të tretë (në një 

procedurë që përfshin të njëjtin shkak veprimi), kur ky vendim paraqet kushtet e 

nevojshme për t’u njohur në shtetin anëtar ku kërkohet të aplikohet. Megjithatë, në një 

analizë më të kujdesshme të të dhënave që parashikohen do të vërehet që, (me 

synimin për të konfirmuar se vendimet që kanë tendencë për të qarkulluar në gjykatat 

e vëndeve anëtare), sipas rregullores mbi çështjet e trashëgimisë janë ato vendime të 

cilat kanë ardhur si rezultat i një procesi të nisur kryesisht. Në Nenin 40 germa “c”, të 

Rregullores Nr.650 / 2012 parashikohet (mungon në Nenin  34, Nr. 3 në Rregulloren 

“Bruksel I”) se vendimi nuk njihet nëse është në kundërshtim me një tjetër “dictum” 

të dhënë në një “proces” ndërmjet të njëjtave palëve në shtetin ku vendimi i huaj 

kërkon të aplikohet. Kjo risi në këtë nen lë vend për t’u vlerësuar, sidomos nëse i 

referohemi versionit britanik. Në fakt, përkthimi në gjuhën angleze të nenit 34, Nr.3, i 

Rregullores “Bruksel I” (në ndryshim me atë në gjuhën frënge, gjermane, spanjolle 

dhe italiane) thekson se vendimi i kundërt duhet të jetë bërë “in a dispute” (“në një 

mosmarrëveshje”), duke iu referuar kështu vetëm juridiksionit midis palëve dhe jo 

rasteve kur çështja iniciohet kryesisht.  Mesa duket, për të njëjtën arsye, në Nenin  40, 

germa “d” të Rregullores Nr.650/ 2012 flitet edhe  për “procedurën e cila ka të njëjtin 

objekt dhe të njëjtin titull” dhe jo për një “mosmarrëveshje”, siç ndodh në Nenin  34 

Nr. 4, të Rregullores “Bruksel I”.  

Dy kriteret penguese që sapo u përmendën (neni 40, germa “c” dhe “d”) 

përbëjnë “extrema ratio”-n, pra i lejojnë ligjit të kërkuar të evitojë paraqitjen në gjyq 

të një ndryshimi (kontrasti) ndërmjet vendimeve, atëherë kur mjeti parandalues i 

“litispendencës” evropiane nuk ka funksionuar për arsye mospërputhshmërie. Nocioni 

i “kontrastit” ndërmjet vendimeve për t’u adaptuar në interpretimin e karakteristikave 

penguese/kundërshtuese në fjalë (edhe pse në këtë rast vendimet që lindin nga 

mosmarreveshjet qarkullojnë po aq sa vendimet që janë iniciuar kryesisht) do të 

korrespondojë me atë të përshkruar/ paraqitur nga neni 34 Nr.3 dhe Nr.4 i Rregullores 

“Bruksel I”. Domethënë, duhet të ndodhë që efektet e prodhuara nga këto dy vendime 

në kundërshtim njëri me tjetrin të eliminohen reciprokisht dhe të bëhet një analizë më 

e thellë për të parë se kush janë efektet që duhen aplikuar në nivelin e qarkullimit 

evropian (një analizë e tillë duhet të kryhet nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë).  

Në kuadrin a kritereve pengues/kundërshtues nuk figuron asnjë që t’i referohet 

marrëdhënies ndërmjet normativës të së drejtës ndërkombëtare private (që aplikohet 

në shtetin e origjinës) dhe asaj që do të aplikohej në shtetin pritës (të kërkuar për 

aplikim) dhe kjo, për faktin se, pikërisht duke u nisur nga data e aplikimit/ zbatimit të 

rregullores, kriteret identifikuese të ligjit rregullues për trashëgiminë duhet të jenë të 

njëjta brenda hapësirës gjyqësore të përbashkët dhe diçka e tillë e bën tërësisht 

indiferent faktin nëse çështja është propozuar nga shteti anëtar A në vend që ky 

vendim të jetë propozuar nga shteti anëtar B. Duhet të mbetet gjithashtu indiferente 

                                                        
267 Sipas: Simon dhe Buschraum: “Die neue EU-Erbrechtsverordnung”, 2012, Faqe 2397. 
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edhe mënyra se si (brenda rregullave të secilit shtet) zgjidhen çështjet paraprake, duke 

qenë se rregullorja (siç dihet) nuk përmban asnjë parashikim lidhur me  modalitetin  e 

këtyre çështjeve paraprake. Nga ana tjetër duhet të kihet parasysh se për gjykatësin e 

shtetit anëtar që pret të aplikojë vendimin e huaj është sanksionuar ndalimi për të 

kryer rishqyrtimin e vendimit, nëse ai qëndron apo jo në shtetin e origjinës.    

 

8.3 Pezullimi i procesit kombëtar të gjykimit, kur vendimi i huaj ankimohet në 

sistemin ligjor të origjinës   

 

Neni 42 i Rregullores Nr.650 / 2012 vendos që organi juridik, përpara të cilit është 

kërkuar njohja e vendimit të huaj në çështjen e trashëgimisë, mund të pezullojë 

procedimin që ka nisur përpara tij atëherë kur “dictum”-i është ankimuar në shtetin e 

origjinës, përmes një “mjeti (ankimimi) të zakonshëm”. Hipoteza ka të ngjarë të 

verifikohet/ndodhë përsa kohë që rregullorja nuk kërkon një stabilitet procedural të 

ngjashëm me atë që do të ekzistonte brenda sistemit juridik të një shteti anëtar. Pra, 

nëse në shtetin e origjinës vendimi ka të ngjarë të prodhojë një efekt të përkohshëm ka 

të ngjarë gjithashtu që këto efekte të mund të qarkullojnë brenda sistemeve të tjera 

ligjore evropiane sipas nenit 39 (dhe neneve që e ndjekin) të rregullores. 

Në parim, edhe efikasiteti i ekzekutimit të vendimit “në çështjen e trashëgimisë” 

mund të ndodhë që të qarkullojë në hapësirën gjyqësore evropiane më përpara se 

vendimi të ketë fituar qëndrueshmëri dhe efektshmëri në shtetin që e ka prodhuar. Por 

një gjë e tillë nuk mund të verifikohet konkretisht përderisa dispozita e nenit 39 të 

Rregullores 650/2012 i nënshtrohet parashikimeve të nenit 43 të po kësaj rregulloreje 

i cili parashikon që një vendim mund të jetë i ekzekutueshëm në një shtet anëtar 

vetëm në rast se ai është i ekzekutueshëm edhe në shtetin e tij të origjinës. Pra një 

vendim mund të qarkullojë nga një shtet anëtar në tjetrin edhe në qoftë se ky vendim 

është  apeluar/ankimuar në shtetin e tij të origjinës, por nuk mund të prodhojë efekte 

reale përsa kohë këto efekte nuk mund të ekzekutohen në shtetin e origjinës. 

Në fillim duhet të qartësohet që neni 42 i Rregullores Nr.650 / 2012 i referohet 

vetëm rasteve në të cilat kërkohet të vlerësohet vlefshmëria e një vendimi të njohur 

automatikisht nga gjykata, por i apeluar në sistemin juridik të origjinës. Pasi të 

qartësohet kjo, duhet vendosur nëse një aplikim i tillë i nenit 42 mund të ndodhë 

vetëm atëherë kur apelimi i vendimit të huaj në shtetin e tij të origjinës vihet në dukje 

nga hetimi i gjykatës (kur aplikimi i vendimit të huaj të mund të jete kërkuar nga njëra 

nga palët) apo vihet në dukje nga njëra palë në gjykim. Për më tepër, ngrihet pyetja 

nëse do të mundet ose jo gjykatësi që të verifikojë nëse vendimi i huaj që është në 

proces ankimimi në shtetin e origjinës (në rastin kur aplikimi i këtij vendimi nuk është 

kërkuar nga asnjëra nga palët por ama do të ishte i favorshëm/nevojshëm për 

zgjidhjen e çështjes në fjalë). Pra, pavarësisht se i referohet nenit 37 të Rregullores 

“Bruksel I” (apo nenit 30 të Konventës së Brukselit të 1968-s) ose normës që ka 

inspiruar tekstin e nenit 42 të Rregullores Nr.650 / 2012, rezulton se kjo përbën një 

normë që ngre shumë paqartësi. 

Pra, nëse i referohemi nenit 37 të Rregullores “Bruksel I”, ka autorë të cilët 

pretendojnë se pezullimi  i çështjes mund të vendoset vetëm kur fakti i ankimimit të 

çështjes në vendin e origjinës vihet në pah nga njëra nga palët 268 ndërsa, autorët e 

tjerë në të kundërt, janë të mendimit që pezullimi mund të vendoset vetëm kur e njëjta 

                                                        
268 Carella, “Sentenza civile straniera”,1989, Faqe  1310 dhe Salerno: “Giurisdizione ed efficacia delle 

decisioni straniere”,Faqe  375 dhe 377. 
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gjë vihet në dukje gjatë procesit hetues të gjykatësit269. Në veçanti, gjatë analizës që i 

është bërë nenit 30 të Konventës së Brukselit të 1968-s, është arritur në përfundimin 

se ky nen i referohej kërkesës për marrjen parasysh të një vendimi të huaj në lidhje 

me zgjidhjen e një vendimi në proces por që nuk duhet të shkaktojë lindjen e një 

procesi më vete.  Pikërisht ky fakt, i lejon gjykatësve të thërrasin ose jo në aplikimin e 

brendshëm, vendimin e huaj. Pezullimi i gjykimit në shtetin ku kërkohet aplikimi i 

vendimit të huaj, në të vërtetë ka për qëllim të ndalojë gjykatësin që të marrë në 

konsideratë efektet e një “dictum”-i të cilat:  

 

a) ose janë pezulluar si efekte sepse vendimi është në proces rigjykimi 

(ankimimi);  

b) ose efektet do të prodhohen por do të anulohen në rast se ankimimi në 

shtetin e origjinës do të jete i suksesshëm.   

 

Pra, nëse merren parasysh arsyet e sipërpërmendura duhet arritur në konkluzionin se 

neni 42 na tregon që në rastin kur kërkesa për mos aplikimin e vendimit të huaj që 

është  apeluar në shtetin e origjinës, qoftë kur vjen si kërkese e palëve apo iniciohet 

kryesisht nga ana e gjykatës, duhet të sjellë marrjen e vendimit për mosaplikimin e tij. 

Kjo zgjidhje bëhet për të shmangur si kundërshtitë që hasen brenda vendimeve të një 

sistemi juridik ashtu si edhe për të mos krijuar pasiguri në sistemet juridike. Një tjetër 

arsye për një zgjidhje të tillë vjen edhe nga fakti që ajo mund të jetë potencialisht e 

dëmshme për të dyja palët. Një gjë e tillë mund të vërtetohet po të marrim parasysh 

rastin në të cilin gjykatësi pranon të zbatojë vendimin e huaj i cili është duke u 

apeluar në shtetin e origjinës. Në këtë rast pala që ka kërkuar aplikimin e këtij 

vendimi do të duhej që të përballej me një apelim ndaj të drejtës së sapofituar në qoftë 

se apelimi i vendimit te shtetit të origjinës ka qenë i suksesshëm. Për këtë arsye, duket 

më e preferueshme që neni 42 i Rregullores Nr. 650/2012 dhe neni 37 i Rregullores 

“Bruksel I”  të kuptohen në interpretimin e tyre më të gjërë. Kështu mund të thuhet se 

nga leximi nenit 37, paragrafi 1270 i rregullores “Bruksel I” nën hijen e nenit 42 të 

Rregullores Nr. 650/2102 rezulton një zgjidhje më e përshtatshme në lidhje me 

problemin e parashtruar më lart dhe nga ana tjetër duhet patur parasysh se  problemet 

e bashkërendimit të vendimeve gjyqësore do të lindin vetëm në çastin kur vendimi i 

huaj do të ankimohet.  

 

8.4 Zbatueshmëria e vendimeve në çështjet trashëgimore 

 

Vendimet në çështjet e trashëgimisë, që burojnë nga një shtet anëtar do të mund të 

zbatohen në një shtet tjetër anëtar, pasi të jenë aprovuar në shtetin e origjinës. Siç u 

tha, kërkesa për ekzekutimin duhet t’i paraqitet autoriteteve juridike përkatëse të çdo 

shteti dhe më pas t’i komunikohet Komisionit Evropian sipas nenit 78 të Rregullores 

Nr.650/2012. Kompetenca territoriale i përket gjykatësit të vendit në të cilin ndodhet 

vendqëndrimi i palës kundrejt së cilës është kërkuar ekzekutimi, ose gjykatësit të 

                                                        
269 L.Pegna në: “I procedimenti relative all’efficacia delle decisioni straniere”, 2006, Faqe 265; dhe 

Gottwald : “Muenchner Kommentar zur Zivilprozessordnung”, vëllimi i “III”, Neni 37; dhe Rauscher 

në: “Europaeisches Zivilprocess”, Faqe 769: Kropholler: “Europaeisches Zivilprocessrecht”, Faqe  

442. 
270 Me shumë mundësi, paragrafi 2 i nenit 37 të Rregullores “Bruksel I” nuk është përfshirë në brendësi 

të nenit 42, duke qenë se Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda kanë deklaruar se nuk duan të marrin pjesë 

në adaptimin e rregullores në çështjen e trashëgimive (Nr.82).  
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shtetit në të cilin vendimi do të ekzekutohet.  Sipas asaj që është vendosur në Nenin 

46 të Rregullores Nr.650/ 2012, format e procedimit janë të disiplinuara nga ligji 

procedural në shtetin ku kërkohet ekzekutimi i vendimit.  

Legjislatori evropian kufizohet të përmendë që cilado qoftë procedura e aplikuar 

nga shteti ekzekutues, ajo duhet të trajtojë në mënyrë të barabartë palët. Gjithashtu 

sqarohet se pala që kërkon vënien në ekzekutim të vendimit nuk është e detyruar të 

paraqesë një adresë ose ndonjë tjetër mënyrë komunikimi me gjykatën. Pavarësisht 

kësaj, përderisa thuajse në të gjithë territorin e Bashkimit Evropian kërkesa për 

ekzekutimin e vendimit të huaj bëhet nga pala kërkuese nëpërmjet një avokati apo 

përfaqësuesi ligjor, mbetet njëfarë garancie ose pikë referimi përsa i përket 

komunikimit midis gjykatës dhe palës. Kërkesës për ekzekutimin e vendimit duhet ti 

bashkëngjiten në mënyrë të detyrueshme këto dokumente:  

 

a) një kopje e vendimit që përmbush kushtet e nevojshme për të përcaktuar 

origjinalitetin e saj dhe 

b) certifikata që ka lëshuar organi juridiksional apo autoriteti kompetent i 

Shtetit anëtar të origjinës, duke përdorur formë e kërkuar sipas procedurës 

këshilluese që parashikohet në Nenin 81, paragrafi i dytë i Rregullores 

Nr.650/2012.  

 

Në këtë drejtim, neni 47 i Rregullores Nr.650/2012 (me një parashikim tërësisht të 

njëjtë me atë që përmbahet në Nenin  55 të Rregullores “Bruksel I” ) sqaron se, nëse 

certifikata e trashëgimisë nuk është paraqitur, gjykatësi mund të fiksojë një kohë të 

caktuar për paraqitjen e saj, apo të pranojë një dokument të barabartë me të ose, edhe 

më tej, në qoftë se gjykatësi mendon se ka marrë informacione të mjaftueshme për 

vlefshmërinë e vendimit atëherë ai do të pranojë njohjen e tij.  

Të tilla dokumente duhet të jenë përkthyer nga një person i licensuar për të 

ndjekur përkthimet në shtetet anëtare dhe vetëm nëse organet juridiksionale e 

kërkojnë një përkthim të tillë. Nga sa u tha më lart, rezulton se gjykatësi në aplikimin 

e një vendimi të huaj do të ndjekë rregullimin e tij të brendshëm procedural, çka do të 

thotë se gjykatësi nuk ka as kohën dhe as hapësirën e duhur për të gjykuar mbi 

përjashtimet që parashikohen si raste të mos aplikimit të ligjit të huaj në bazë të nenit 

40 të Rregullores Nr. 650/2012, por duke analizuar nenin 41 të Rregullores “Bruksel 

1” doktrina ka arritur në përfundimin se gjatë procedimit për njohjen e një vendimi të 

huaj, gjykatësi duhet të ketë mundësinë që të dalë nga parashikimet procedurale të 

shtetit të tij anëtar dhe të marrë kohën e nevojshme për të verifikuar nëse vendimi i 

cili kërkon të aplikohet bie ndesh me: rendin publik; ose kur  njëra nga palët në 

mirëbesim nuk është paraqitur për arsye objektive në procesin e gjykimit; një vendim 

i ndryshëm i dhënë për të njëjtën çështje mes të njëjtave palë si i dhënë në një shtet 

anëtar (res judicata) si i dhënë në një shtet të tretë të cilit i njihen vendimet në 

Bashkimin Evropian (kur ekziston një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe 

shtetit të tretë për njohjen e vendimeve të huaja).  

Vendimi që miraton kërkesën për aplikim, qoftë me përmbajtje pozitive apo 

negative, i njoftohet menjëherë palës kërkuese sipas mënyrës së parashikuara nga 

Shteti anëtar ku kërkohet ekzekutimi i vendimit në fjalë. Pra, nëse kërkesa pranohet, 

deklarata e ekzekutimit i njoftohet personalisht palës kundër të cilës kërkohet 

ekzekutimi, shoqëruar nga vendimi, vetëm nëse ky i fundit nuk i është komunikuar 

më parë. Kundër vendimit me të cilin merret masa mbi kërkesën (qoftë nëse pranohet, 

qoftë nëse refuzohet) atëherë çdo palë ka mundësi të paraqesë ankimimin përpara 

organit juridiksional përkatës të shteti anëtar dhe më pas kjo gjë të komunikohet tek 
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Komisioni (bëhet fjalë për një fazë procedurale që duhet zhvilluar gjatë diskutimit të 

çështjes midis palëve 271 ). Në të njëjtën mënyrë siç parashikohet nga neni 43, 

paragrafi 5 (pesë) i Rregullores “Bruksel I”, paragrafi fundit i nenit 50 i Rregullores 

Nr.650/2012 përcakton se ankimi kundër urdhrit të ekzekutimit duhet të kërkohet 

brenda afatit 30 (tridhjetë) ditor  nga data e njoftimit apo komunikimit të tij.  

Sipas asaj që është vendosur nga Numri 77 (recitali), përllogaritja e këtij afati 

duhet të bëhet sipas Rregullores “CË-Euratom-it” Nr.1182 / 1971 të datës 3 Qershori 

1971, që përcakton të gjitha normat e aplikueshme në periudhat kohore, datat dhe 

afatet e caktuara.  Nëse pala (kundrejt së cilës është kërkuar ekzekutimi) banon në një 

shtet anëtar, të ndryshëm nga ai ku është lëshuar urdhri ekzekutimit, afati për të 

kërkuar ankimimin është 60 (gjashtëdhjetë) ditë, nga data e vënies në dijeni, apo 

komunikimit (qoftë ky i dorëzuar në dorë, apo edhe në shtëpi). Pra, në mënyrë të 

ngjashme me atë që parashikohet aktualisht (duke iu referuar Rregullores “Bruksel 

I”), asnjë afat kohor nuk është parashikuar për rekursin e palës kërkuese për 

ekzekutimin e vendimit në rastin kur kërkesa e parë për ekzekutimin/njohjen e 

vendimit të huaj nuk është pranuar nga gjykata dhe, nëse legjislativi ndërkombëtar 

nuk ndërhyn për të disiplinuar çështjen, atëherë ankimimi duhet të konsiderohet i 

lejueshëm “sine die”272. Për fat të keq, legjislativi evropian nuk ka shfrytëzuar rastin 

për të qartësuar se afati 60 (gjashtëdhjetë) ditor për kërkesën e ankimimit ndaj urdhrit 

të ekzekutimit, aplikohet jo vetëm kur pala (ndaj së cilës është kërkuar ekzekutimi) 

banon në një shtet anëtar të ndryshëm nga ai ku është lëshuar vendimi, por edhe kur 

banon në një shtet të tretë (siç është sugjeruar në doktrinë edhe nga Rregullorja 

“Bruksel I”273. 

Lidhur me ankimimin, sipas nenit 50 (pesëdhjetë) të Rregullores Nr. 650/ 2012 

autoriteti gjyqësor mund të vlerësojë nëse ekziston ose jo ndonjë kriter pengues 

(klauzolë)  që mund të bjerë në kundërshtim me njohjen dhe si pasojë e kësaj, të 

konstatojë ekzistencën e një pengese në dhënien e urdhrit të ekzekutimit të vendimit 

të huaj. Duke lënë mënjanë formulimin tekstual të mësipërm, duhet marrë parasysh se 

ekziston edhe mundësia e një rishikimi nga ana e gjykatësit përsa i përket 

kompetencën gjyqësore të organit që e ka lëshuar vendimin, si zotësisë për të vepruar 

të palëve ashtu edhe interesit të tyre. Po kështu, ekziston edhe mundësia që gjykatësi 

të kontrollojë edhe ekzistencën e karakteristikave që pohojnë ose aprovojnë njohjen e 

vendimit. Pra, atje ku vihet re ekzistenca e një kriteri pengues (ose mungesën e 

ekzistencës së mundësisë për të aplikuar atë që parashikon vendimi i huaj në mënyrë 

konkrete ose në ato raste kur konstaton mungesën e mekanizmave të brendshëm të 

cilët do të ishin të nevojshëm për aplikimin e vendimit) gjykata duhet të revokojë ose 

të mos aplikojë urdhin e zbatimit për këtë vendim të huaj. 

Ndërsa, atje ku nuk shikon asnjë kriter pengues apo ekzistojnë të gjitha 

mundësitë për aplikimin real të vendimit, autoriteti juridiskional duhet të refuzojë 

apelimin (ankimimin) dhe kjo sipas Nenit 50 të Rregullores Nr. 650/ 2012. Nga ana 

tjetër, përsa i përket anikimit të urdhrit të ekzekutimit duket e paqartë nëse ky i fundit 

mund të kërkohet apo jo, nga një person i cili nuk ndikohet nga efektet e 

drejtpërdrejta të këtij vendimi trashëgimor, por nga sa përftohet nga doktrina mund të 

                                                        
271 Disiplina procedurale e kësaj faze i nënshtrohet lex fori-it.  
272 Sipas De Cristafaro: “Codice di procedura civile commentato a cura di Claudio Consolo”, edicioni i 

4-rt, Nenet 796-805, Milano, 2010, Faqe  1434-1435: “Nëse kërkesa refuzohet, kundërshtimi mund të 

prezantohet në mënyrë hipotetike tek ankimuesi brenda një muaji, edhe pse për një rast të tillë nuk 

shënohet asnjë afat”.  Sine die (pa afat). 
273 Merlin: “Riconoscimento ed esecutivita”, Faqe  446. 
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thuhet se vendimi i huaj që prodhon efekte vetëm midis dy palëve në gjykim nuk 

mund të ankimohet nga një palë e tretë. 

Nga ana tjetër, nëse vendimi i huaj, pavarësisht se i përfshirë në zgjidhjen e një 

çështje midis dy palëve prodhon efekte më të gjera në sistemin juridik (përtej dy 

palëve), palët e treta me të drejtë mund të kërkojnë ankimimin kundrejt ekzekutimit të 

vendimit të huaj. Sërish, duke patur parasysh heshtjen e ligjvënësve evropianë dhe 

duke marre parasysh dispozitat analoge të Rregullores “Bruksel 1”, lind problemi i 

interpretimit të faktit nëse kriteret penguese duhet të dalin në pah detyrimisht nga 

palët apo mund të evidentohen edhe nga gjykatësi. Pavarësisht se procedurat e 

ndjekura në shtete të ndryshme evropiane janë të ndryshme, në varësi të ndryshimeve 

procedurale që ato kanë, duket sikur legjislacioni evropian nëpërmjet Nenit 48 të 

Rregullores Nr. 650/2012 i jep më shumë përparësi mundësisë së parë, përderisa nuk i 

jep asnjë lloj detyrimi gjykatësit për t’u prononcuar nëse ekzistojnë apo jo 

karakteristikat që pengojnë aplikimin e vendimit të huaj. 

Një gjë e tillë theksohet edhe nga mundësia që, gjatë fazës përfundimtare të 

aplikimit të një vendimi të huaj, gjatë komunikimit me Gjykatën Evropiane të 

Drejtësisë për aplikimin e vendimit të huaj, kjo e fundit të mund të prononcohet në 

lidhje me ekzistencën e karakteristikave që pengojnë këtë aplikim. Së fundi por jo nga 

rëndësia, mund të thuhet se ne Neni 53 i Rregullores Nr.650/2012 (i cili ndjek 

parashikimet e  nenit 46, paragrafi 1 i Rregullores “Bruksel I”) ngre një problem të 

fundit përsa i përket interpretimit. Ankimimi për ekzekutimin e një vendimi të huaj në 

rastin kur në shtetin e origjinës i njëjti (po ky) vendim është apeluar, do të mund të 

bëhet nga njëra nga palët e interesuar apo edhe nga organet juridike përgjegjëse për 

aplikim e tij?! Një dilemë e tillë ende nuk ka zgjidhje dhe mund të aplikohet vetëm 

duke ndjekur precedentët e ndryshëm në shtetet anëtare. 

 

8.5 Zbatimi i aktmarreveshjeve gjyqësore 

 

Neni 61 (gjashtëdhjetë e një) i Rregullores Nr.650/2012 parashikon që 

aktmarrëveshjet gjyqësore, që janë të zbatueshme në shtetin e origjinës ose që kanë 

marrë titullin e ekzekutimit274 do të mund të zbatohen edhe në shtetet anëtare duke iu 

përmbajtur dispozitave të rregullores (nga Neni 45 deri tek Neni 58), gjithmonë duke 

u bazuar në procedurat e “exequatur”. Në bazë të nenit 2 germa h) e Rregullores 

Nr.650/2012 konsiderohen “aktmarrëveshje gjyqësore” të gjitha ato akte që kanë të 

bëjnë me shkëmbimin e të mirave materiale të cilat janë të përfshira në një akt 

trashëgimor. Të tilla janë për shembull, marrëveshjet e arritura midis palëve për 

ndarjen e trashëgimisë gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor (për shembull 

nëpërmjet ndërmjetësimit). Në qoftë se dy trashëgimtarë do të ndanin në mënyrë të 

barabartë pronat e ndryshme të trashëgimlënësit, të parët mund të arrijnë një 

marrëveshje midis tyre për të shkëmbyer pronat në bashkëpronësi në mënyrë të atillë 

që të arrijnë pronësi të plotë mbi këto të mira duke shmangur kështu, konfliktet që 

mund të rrjedhin. 

Meqenëse këto marrëveshje janë arritur gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor, 

këto të fundit do të rezultojnë në një aktmarrëveshje me karakter të veçantë e cila do 

të pasqyrohet në një vendim gjykate, i cili më pas do të mund të qarkullojë (në shtetet 

e tjera anëtare). Rrethana e nevojshme që akt-marrëveshja gjyqësore të jetë menjëherë 

e ekzekutueshme në vendet e tjera anëtare, është që ajo të jetë e ekzekutueshme edhe 

                                                        
274 Konform, me referim tek Rregullorja “Bruksel I”, Carbone: “Lo spazio giudiziario europeo”, Faqe 

267. 
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në shtetin e origjinës. Neni  61 i Rregullores Nr.650/2012 nuk parashikon një masë të 

caktuar ekzekutimi në shtetin e origjinës, e nevojshme për të bërë më pas ekzekutimin 

në shtetin e kërkuar dhe madje as nuk saktësohet nëse një masë e caktuar ekzekutimi e 

dhënë në shtetin e origjinës mund të justifikojë një masë ekzekutuese më të fortë në 

shtetin tjetër anëtar.  

Për shembull, nëse në shtetin francez lëshohet një urdhër ekzekutimi për një 

pronë të caktuar, a mund të kërkohet në një shtet tjetër anëtar (duke u zbatuar mbi të 

njëjtin vendim gjyqësor, pra atë francez), për shembull në shtetin italian, një urdhër 

zbatimi? Me pak fjalë, a mund të kërkohet që në shtetin e aplikimit të merren masa 

ekzekutuese më të forta sesa ato të marra në shtetin e origjinës?  Një çështje e tillë 

nuk është sqaruar shprehimisht nga ligjvënësi evropian edhe pse Presidenca 

Evropiane i kërkoi hartuesve të Rregullores të përfshinin në të dispozita që 

rregullonin këtë çështje. Sipas kërkesës parashikohej që akt-marrëveshjet gjyqësore të 

kenë në shtetin kërkues të njëjtën forcë ekzekutuese që  kishin në shtetin e origjinës. 

Dhënia e urdhrit së zbatueshmërisë do të varet nga verifikimi i ekzistencës së 

kushteve (dhe nga faktorët përbërës) të nevojshme që kërkohen nga ligjvënësi 

evropian. Pala e interesuar (pala ndaj të cilës do të ekzekutohet vendimi) do të mund 

të ketë mundësinë që gjatë procesit të lëshimit të urdhrit të “exequatur” të mund të 

vejë në dukje kundërshtinë e urdhërit të ekzekutimit në lidhje me rendin publik dhe në 

funksion të tij të realizojë anulimin e këtij urdhri. Edhe pse Neni 61, paragrafi 3 i 

Rregullores Nr.650/2012 i referohet vetëm rënies në kundërshtim me rendin publik, 

duket e arsyeshme që të konsiderohet edhe mundësia e kërkimit të rekursit kundër 

vendimit të dhenies së vendimit të “exequatur” pavarësisht se  urdhri i ekzekutimit në 

shtetin e origjinës nuk është i ekzekutueshëm. 

Më në hollësi, pala e interesuar mund të përdorë si mjet për anulimin e 

ekzekutimit çfarëdolloj pengese procedurale. Është e kuptueshme se nëse nuk do të 

parashikohej kështu, do të arrihej në një bllokim juridik ku një person do të kishte në 

dorë titullaritetin e një të mire materiale po në të vërtetë nuk do të kishte mundësinë ta 

dispononte, gëzonte apo përdorte atë. Pavarësisht se një zgjedhje e tillë duket sikur 

kufizon të drejtat e një qytetari evropian për të gëzuar një pronë të caktuar në të gjithë 

territorin e bashkimit Evropian, e vërteta nuk është kështu. Një kufizim i tillë bëhet 

për të arritur një funksionim sa më të mirë të tregut të përbashkët evropian dhe për të 

mos lejuar që prona të caktuara të mbeten peng të paaftësisë ekzekutuese së një shteti. 

Një situatë e tillë më atë që u përmend më sipër mund të arrihet edhe në rastin kur 

shteti aplikues gëzon aftësi ekzekutuese por ajo që i mungon janë mekanizmat e 

caktuar juridik të nevojshëm për ekzekutimin e akt-marrëveshjes. 
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KREU IX 

 

QARKULLIMI I AKTEVE PUBLIKE  

 

9.1 Pranimi dhe rastet e mospranimit të vendimit të huaj 

 

Rregullorja Nr. 650/2012 parashikon në nenin 59 të saj se një akt publik ka të njëjtën 

efektshmëri provuese në një shtet anëtar ashtu si në shtetin e origjinës përsa kohë një 

akt i tillë publik nuk bie ndesh me rendin publik. Ndryshimi themelor me praktikat e 

njohura të funksionimit të së drejtës evropiane (qarkullimi vendimeve, akteve etj) 

qëndron në faktin se e drejta trashëgimore i pranon aktet publike si prova të vlefshme 

në çdo rast, në ndryshim nga aspektet e tjera të drejtësisë të cilat njohin si prova 

vetëm ato akte të cilësuara si të tilla nga normativa e brendshme e shteteve anëtare. 

Një shembull i dobishëm për të kuptuar parashikimet e mësipërme do të ishte ai i 

përpilimit të një akti deklarues i cili bën një listim të pasurive të ndryshme të cilat i 

përkasin de cujus-it gjatë momentit të hartimit të aktit testamentar. Duket e qartë që 

një akt i tillë vetëdeklarues, i njohur në praktikat juridike të shteteve evropiane si “akt 

publik” duhet të merret detyrimisht parasysh si provë në procesin e pjesëtimit të 

pasurisë së de cujus.  

Ndryshimi që sjell Rregullorja Nr. 650/2012 nëpërmjet nenit 59 lidhet me 

cilësitë e akteve publike si provë dhe në krijimin e standardeve të përbashkëta 

evropiane për të siguruar njëtrajtshmërinë për një njohje të tillë, në të gjithë shtetet 

anëtare. Në vija të përgjithshme, sistemet juridike të shteteve anëtare kanë tendencën 

për të qenë mikpritëse ndaj qarkullimit dhe pranimit të dokumenteve të ndryshme me 

prejardhje nga një tjetër shtet anëtar. Një gjë e tillë rrjedh natyrshëm në saj të 

aplikimit të parimeve themelore ndër të cilët mund të përmendim atë të 

bashkëpunimit dhe njohjes reciproke në mënyrë që të favorizohet tregu i përbashkët 

evropian. Disiplina e pranimit të akteve të tilla, në plan të parë varet nga pengesat që 

këto të fundit mund të hasin me parimet e brendshme kushtetuese, juridiksionale ose 

në kundërshtimin e tyre me rendin publik të shtetit anëtar në të cilin kërkojnë të 

njihen. Për më tepër, përsa i përket akteve të nxjerra nga funksionarët publikë, siç janë 

për shembull aktet noteriale, duhet të merren parasysh edhe një sërë faktorësh të tjerë 

përsa i përket vlefshmërisë së tyre. Aktorë të tillë mund të jenë si të brendshëm (në 

lidhje me formën, strukturën e formulimit të provave, praninë e vulave noteriale ose 

atyre të nevojshme për vlefshmërinë në shtetet e tjera anëtare) ashtu edhe të jashtëm 

(përkthimi i dokumentit në gjuhën e shtetit anëtar ku kërkohet njohja nga një 

përkthyes i certifikuar, praninë e vulave të ministrive të jashtme ose të gjykatës për 

njohjen në shtetet e treta anëtare).  

Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar edhe ndryshimi që ekziston midis 

normativave të shteteve anëtare (si në karakteristikat e nevojshme për njohjen e 

dokumenteve të huaj) dhe normativave të ndryshme të parashikuara në fusha të 

caktuara. Një fakt i tillë thellohet edhe më shumë kur marrim parasysh aktet e 

caktuara noteriale ose edhe ato vetëdeklaruese të cilat në vende të ndryshme anëtare 

kanë funksione, strukturë dhe vlefshmëri të ndryshme (për shembull certifikata e 

gjendjes civile, e cila në Itali ose në Spanjë mund të bëhet nëpërmjet një akti vullnetar 

që e deklaron këtë, do të cilësohej i pavlefshëm në shtete si Polonia, Gjermania etj, të 

cilat në mënyre rigoroze kërkojnë akte noteriale ose certifikata të noterizuara si provë 

për certifikatën e gjendjes civile). Pikërisht për të shmangur raste të tilla konfliktuale 

sikurse edhe për të krijuar njëtrajtshmëri midis akteve me fuqi provuese në territorin e 
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tij, Bashkimi Evropian, duke parë rëndësinë e veçantë të kësaj fushe, ka vendosur të 

krijojë një praktikë “ad hoc”. 

 

9.2 Kuptimi i “akti publik” sipas Rregullores Nr. 650/ 2012 

 

Si fillim duhet përmendur se që në gjenezën e tij, Bashkimi Evropian ka ndërmarrë 

një sërë masash lidhur me njohjen e menjëhershme të akteve publike që burojnë nga 

shtetet anëtare të ndryshme. Rregullorja “Bruksel” e vitit 1968 në Nenin 50 të saj, 

parashikonte se: “nëse këto akte janë lëshuar nga një shtet anëtar, të certifikuara dhe 

të ekzekutueshme në shtetin anëtar të origjinës, do të njihen dhe do të aplikohen edhe 

në shtetin e kërkuar”. Një ekzekutim i tillë mund të realizohet si kërkesë e njërës nga 

palët por edhe nëpërmjet procesit të “exeqautur”, siç konfirmohet edhe nga Neni 31 e 

vijues i kësaj rregulloreje. Një procedurë e tillë duket edhe më e thjeshtë në aplikim 

sesa ajo e ekzekutimit të vendimeve të huaja përderisa flitet për akte publike që 

parashikojnë dispozita të brendshme të një shteti anëtar dhe që nuk janë objekt 

kontestimi apo rekursi të brendshëm si dhe janë akte që lëshohen nga një funksionar i 

certifikuar shtetëror, siç është për shembull noteri.   

Ky parashikim ka gjetur mbështetje dhe zbatim edhe normativat pasuese në 

vitet vijuese dhe përkatësisht: neni 57 i Rregullores “Bruksel 1”, Neni 58 “Bruksel I 

bis”, Neni 25 i Rregullores Nr. 805/2004 dhe neni 46 i “Bruksel II bis” si edhe neni 2 

paragrafi 3 dhe neni 48 i Rregullores Nr. 4/2009. Për më tepër, Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë në çështjen “Unibank”275të vitit 1999, duke marrë në shqyrtim Nenin 4, 

paragrafi 3 (tretë) i Rregullores 805/2004 jep një përcaktim të termit “akt publik” 

duke e parashikuar si: “një akt i dhënë nga autoritetet e një shteti anëtar ose nga 

organet e pajisura me një autoritet të tillë, i cili përveç se provon vlefshmërinë 

formale të aktit parashikon edhe vlefshmërinë e përmbajtjes së tij”. Për ti dhënë edhe 

më shumë fuqinë njohëse dhe vlefshmërinë akteve publike, Bashkimi Evropian në 

parashikimet e Rregullores Nr. 4/2009 njeh detyrimin e ekzekutimit të menjëhershëm, 

pa pasur nevojën e zhvillimit të procesit të “exquatur”-it për rastet e titujve të 

detyrimeve ushqimore ose për certifikatat evropiane në lidhje me titujt e aksioneve. 

Ky rast i fundit mund të shpjegohet më qartë me shembullin e një shoqërie aksionare 

ku aksionarët janë qytetarë të shteteve të ndryshme anëtare. Në momentin e shkrirjes 

së kësaj shoqërie, aksionarët do të kenë mundësinë që të ekzekutojnë marrjen e 

                                                        
275  Një shtetas gjerman nënshkroi aktin e një borxhi në favor të një banke Daneze. Të gjitha 

dokumentat ishin të shkruara dhe të nënshkruara në prani të një dëshmitari. Dokumentat parashikonin 

se ato mund të përdoreshin, duke u bazuar tek Neni 478 e Kodit të Procedurës Civil Danez 

“Retsplejelov”, si kusht për ekzekutimin e aktit. Në kohën e hartimit të aktit, debitori kishte 

vëndqëdnrimin e tij në Danimarkë. Më pasi ai zhvendoset në shtetin Gjerman dhe i kërkohet të paguajë 

borxhin në favor të bankës Daneze. Me kërkesën e kësaj të fundit, Gjykata Gjermane vendosi zbatimin 

e akteve por debitori apeloi kundder këtij vendimi. Gjykata e Larte e Gjermanisë (Bundesgerichtshof) i 

kërkoi Gjykatës Evropiane të Drejtëisë të shprehej lidhur me zbatueshmërinë e këtij akti i cili është 

krijuar apo ka ardhur në fuqi pa përfshirjen e ndonjë autoriteti publik dhe nëse ky akt përbën ose jo një 

instrument origjinal në kuptim të Nenin 50 të Konventës “Bruksel 1”. Gjykata Evropiane e Drejtësisë, 

gjykoi se natyra autentike e akteve të tilla duhet të vendoset  jashtë kontekstit në mënyrë të tillë që 

shteti në të cilin kërkohet ekzekutimi i aktit të jetë në gjëndje të provojë apo të njohë vërtetësinë e tij, 

përsa kohë që aktet apo instrumentat e parashikuar në Nenin 50 të Rregullores “Bruksel 1” bien në të 

njëjtat kushte me gjykimet. Kështu, një certifikatë e tillë (akti që parashikon borxhin e marrë) e 

nënshtruar ndaj rregullimit të ligjit të shtetit të origjinës (ligjit të shtetit që e ka lëshuar) dhe 

origjinaliteti i së cilës nuk është vërtetuar nga ndonjë organ publik ose nga ndonjë organ tjetër që e 

gëzon atë të drejtë, në kuadër të `Nenit 50 të koventës së “Bruksel 1”, Gjykata Evropiane e Drejtëisë u 

shpreh se ky akt nuk mund të përbëjë një instrument autentik. 
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përqindjeve që i takon secilit në çfarëdolloj vendi anëtar pa patur nevojën e fillimit të 

procesit të “exequatur”-it pranë vendeve anëtare ku e kërkojnë. Gjithashtu, përderisa 

bëhet fjalë për një akt noterial i cili përfshin shprehjen e vullnetit të lirë nga ana e 

palëve dhe i certifikuar nga një funksionar shtetëror, pretendimi i mosrespektimit të së 

drejtës themelore për t’u mbrojtur (e palëve ose të tretëve) nuk mund të përdoret si 

justifikim gjatë procesit gjyqësor të “exequatur”-it. Pavarësisht se disiplina e 

Bashkimit Evropian në lidhje me aktet publike duket e qartë dhe e plotë prej kohësh, 

vlen për tu theksuar se aktet publike trashëgimore meritojnë një rregullim të veçantë 

më vete dhe kjo tërësisht e kuptueshme lidhur me veçantinë dhe mundësinë që ato 

kanë për t’u përdorur si prova faktike në zhvillimin e një procesi gjyqësor trashëgimor 

të caktuar.  

 

9.3 Njohja e akteve publike 

 

Akti publik, në shtetet që i përkasin sistemit juridik të civil law, tejkalon kufijtë e një 

parashikimi të thjeshtë kontraktual i cili në vija të përgjithshme parashikon dy ose më 

shumë palë në strukturën e tij. Përveçse përmban efekte të ndryshme zbatuese 

përmban edhe efekte faktike të njohjes së menjëhershme nga organet shtetërore (kjo, 

në funksion të lëshimit të tij nga një organ publik shtetëror).  Duke qenë se një akt 

publik vepron në një fushë të gjerë zbatimi detyrimisht kërkon kontrolle specifike 

përsa i përket vlefshmërisë, lidhur jo vetëm me formën por edhe me përmbajtjen. Një 

shembull për të vërtetuar këtë mund të jetë rasti i një personi i cili disponon një 

ndërtesë shumëvjeçare e cila është njohur si pasuri e UNESCO-s.  

Supozojmë që nëpërmjet një akti publik të njëanshëm, pra ku shprehet vullneti i 

vetëm njërës palë, disponuesi vendos që këtë pasuri t’ia dhurojë një personi tjetër. Në 

një situatë të tillë, nga shprehja e njëanshme e vullnetit, kemi një shumëllojshmëri 

personash fizikë ose juridikë të cilët ndikohen drejtpërdrejt. Ndikohet drejtpërdrejt 

personi të cilit i dhurohet prona; ndikohet drejtpërdrejt shoqëria civile dhe qytetaria 

evropiane përsa kohë që objekti i dhuruar është nën mbrojtjen e UNESCO-s. Pra siç e 

shikojmë, nëpërmjet një akti publik mund të ndikohet sfera juridike e një numri të 

pacaktuar subjektesh.  

Për të vazhduar sa u shpjegua më sipër, forma e aktit publik parashtrohet si 

mënyra kryesore e kontrollit dhe kjo sepse shpesh herë në shtete të ndryshme anëtare 

përpilimi i një akti publik kërkon një formë të caktuar e cila mund të realizohet vetëm 

nga ana e personave me një përgatitje të caktuar juridike dhe që gëzojnë një autoritet 

të caktuar shtetërore për të vepruar. Në rastin kur një akt i tillë qarkullon nga një shtet 

anëtar në tjetrin, shteti aplikues do të duhet të verifikojë vlefshmërinë formale të këtij 

akti në lidhje me standardet e shtetit anëtar nga i cili buron. Një situatë e tillë 

verifikimi ngjason së tepërmi me atë të qarkullimit të vendimeve nga një shtet anëtar 

në tjetrin, nëpërmjet të cilit realizohet zbatimi në një shtet anëtar i dispozitave juridike 

të krijuara nga një tjetër shtet anëtar. Në këtë rast, shprehja e përdorur nga ana e 

hartuesve të Rregullores Nr. 650/2012 është “njohja” e vendimit. Një mënyrë e tillë e 

të shprehurit është përdorur për vetë faktin se ligji i cili aplikohet në një shtet anëtar 

është i huaj për të dhe pikërisht për këtë arsye duhen bërë një serë verifikimesh (për 

shembull: rënia në kundërshtim me klauzolën e rendit publik, ekzistenca e një 

vendimi tjetër me të njëjtat palë por i kundërt me vendimin që kërkohet të aplikohet 

apo edhe rënia në kundërshtim me dispozitat kushtetuese). Vetëm pas verifikimeve të 

tilla, gjykata e shtetit aplikues pranon ose jo, njohjen e një vendimi. Një tjetër rast 

analog, përsa i përket shprehjes “njohja” është ai i aplikimit të dispozitave ligjore/ 

mekanizmave juridikë të cilët i përkasin apo burojnë nga e drejta e një shteti tjetër. 
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Shembulli i qartë për këtë është verifikimi i statusit familjar (gjendjes civile) të një 

qytetari të një shteti anëtar. Në këtë rast është e qartë se organet e shtetit që kërkon 

njohjen, duhet të marrin në shqyrtim dhe si rrjedhojë të aplikojnë ligjet e një tjetër 

shteti anëtar.  

Për shembull, një rast ilustrues mund të ishte ai i një personi që gëzon shtetësinë 

holandeze dhe atë spanjolle. Sipas ligjit Spanjoll dhe si rrjedhojë nga 

dokumentacionet e prodhuara nga ky i fundit, çdo qytetar duhet të ketë përkatësisht 

dy mbiemra, atë të amësisë dhe atë të atësisë. Në momentin që ai do të kërkojë që 

mbiemri i dyfishtë t’i regjistrohet në pasaportën holandeze (gjë që nuk lejohet nga 

normat juridike të këtij shteti) organet kompetente ose gjykata do të jenë të detyruara 

të njohin dispozitat e shtetit spanjoll. Pra, në këtë rast kemi aplikimin e ligjit të një 

shteti të huaj pavarësisht se ky ligj bie ndesh me dispozita të brendshme të shtetit 

aplikues.  Në ngjashmëri me njohjen e vendimeve të huaja, shteti aplikues duhet të 

kryejë një sërë kontrollesh përsa i përket aplikueshmërisë së këtyre dispozitave në 

lidhje me strukturën e brendshme juridike (parimet kushtetuese etj). Në fund të këtyre 

proceseve, nëse nuk do të paraqiten ndryshime apo kontraste të tilla, shteti aplikues do 

të jetë i detyruar të përdorë ligjin e huaj. Në nenin 34 të Propozimit të Rregullores Nr. 

4/2009 parashikohej në mënyrë analoge me dispozitat e lartpërmendura, përdorimi i 

termit “njohje” përsa i përket qarkullimit të akteve publike duke vënë si të vetmin 

kusht për “mosnjohjen” e tij, klauzolën e rendit publik.  

Nën një parashikim të tillë, hartuesit menduan se i kishin dhënë mbrojtje të 

mjaftueshme ligjore qarkullimit të akteve publike, nga njëri vend anëtar në tjetrin, 

mirëpo doktrina juridike e kundërshtoi haptazi një parashikim të tillë duke shprehur 

nevojën e veçimit të dispozitave ligjore të lidhura me qarkullimin e akteve publike 

nga kategoritë e tjera të lartpërmendura. Për këtë arsye, në tekstin e saj përfundimtar, 

Rregullorja Nr. 4/2009 përfshin për herë të parë termin juridik “pranim”. Një shprehje 

e tillë është bërë për t’i dhënë një karakter më imponues qarkullimit të akteve publike 

dhe për ti veçuar ato nga rastet e sipërpërmendura. Një shprehje e tillë është përfshirë 

gjithashtu edhe në tekstet normative përkatëse të shteteve anëtare për të siguruar një 

bashkëpunim dhe bashkërendim më të fortë në lidhje me këtë aspekt juridik, midis 

shteteve anëtare dhe Bashkimit Evropian.  

 

9.3.1 Rregullimet që parashikohen lidhur me qarkullimin e akteve publike 

 

Neni i parë që merret me çështjet e qarkullimit të akteve publike është Neni 59 i kësaj 

Rregulloreje i cili ashtu siç u përmend edhe më sipër, parashikon se një akt publik i 

cili buron nga një shtet anëtar do të ketë të njëjtat efekte në një tjetër shtet anëtar me 

ato të vendit të origjinës. Duke rilexuar këtë nen, nën hijen e recitalit 61 të 

Rregullores, mund të përftojmë një përshkrim edhe më të gjerë i cili na thotë se efekti 

provues që kanë aktet publike në një tjetër shtet anëtar do të jetë po ai efekt që do të 

kishin ato në shtetin e origjinës. Pra me pak fjalë, kur gjykata e një shteti anëtar do të 

duhet të marrë për provë për zgjidhjen e një çështje trashëgimore, një akt të caktuar 

publik i cili buron nga një tjetër shtet anëtar, do të jenë ligjet e këtij të fundit që do të 

vendosin mbi fuqinë provuese të këtij akti. Për të lejuar thjeshtësimin e mëtejshëm, jo 

vetëm mbi qarkullimin por edhe për leximin e materialeve tekstuale që mund të 

përmbahen në një akt, në paragrafin e tij të parë, neni 59 parashikon një sërë kriteresh 

specifike të nevojshme që kërkohen për të kryer njohjen automatike dhe pranimin e 

tekstit të një akti publik (të tilla mund të jenë vulat noteriale të shtetit të origjinës si 

edhe sqarimet nga ana e noterit përsa përket përmbajtjes tekstuale të aktit publik dhe 

të fuqisë provuese të tij). Nga ky këndvështrim, mund të shikojmë që në të vërtetë 
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Neni 59 nuk bën thjesht një përcaktim të qarkullimit të akteve publike me fuqi 

provuese por edhe na jep një kufizim të dyfishtë të efekteve që këto akte mund të 

kenë në një tjetër shtet anëtar.   

Një kufizim i parë që rrjedh si efekt, është ai që parashikon se vlera provuese e 

një akti publik duhet të mos jetë më e madhe në një tjetër shtet anëtar sesa në shtetin e 

origjinës kurse nga ana tjetër, kufizimi i dytë është ai që akti i huaj nuk mund të ketë 

një fuqi provuese shumë të vogël sesa ai që do të kishte në shtetin e origjinës.  

Nga leximi i këtyre dy kufizimeve, doktrina ka nxjerrë në pah një kufizim të 

tretë, i cili parashikon se një akt publik që kërkon të aplikohet në një shtet tjetër, jo 

vetëm që nuk mund të prodhojë efekte më të mëdha se në shtetin e origjinës, por në 

rastin kur efektet e njohura nga shteti aplikues ndaj këtij akti kanë një vlerë shumë më 

të vogël provuese  nga ato të origjinës, këtij akti duhet t’i aplikohen efektet më të forta 

të mundshme të parashikuara në mënyrë analoge nga shteti aplikues. Duke iu rikthyer 

parashikimeve normative të Nenit 59 të Rregullores Nr. 650/2102, paragrafi i tij i 

dytë, na tregon se çfarëdolloj apelimi (ankimimi) në lidhje me parregullsitë formale 

që mund të ekzistojnë në brendësi të një akti publik që qarkullon, duhet të gjykohen 

nga gjykata e shtetit të origjinës.  

Një gjë e tillë shpjegohet edhe nga leximi i numrit/ recitalit 62 të po kësaj 

Rregulloreje, i cili sqaron se vlefshmëria formale e një akti publik mund të gjykohet 

vetëm nga organet tërësisht kompetente në lidhje me dispozitat e shtetit të origjinës që 

i ka prodhuar këto akte. Në këtë mënyrë, duke parë jo vetëm kompleksitetin e 

strukturës formale që mund të ketë një akt publik por edhe ndryshimet e pafundme 

nga ana formale që mund te ekzistojnë midis akteve të shteteve të ndryshme, doktrina 

i përmbahet mendimit se një gjykatë e një shteti të huaj nuk gëzon kompetencën e 

nevojshme për të gjykuar mbi një vlefshmëri të tillë. Nga ana tjetër një procedurë e 

tillë përsa i përket vlefshmërisë së përmbajtjes së një akti publik nuk mund të 

parashikohet. Përsa kohë që përmbajtja tekstuale e një akti publik përbën elementin 

kryesor si provues ashtu edhe aplikues, nuk mund të pretendohet që gjyqtari që do të 

merret me aplikimin e saj real, nuk do të gëzojë kompetencën për të gjykuar një 

vlefshmëri të tillë. Pikërisht për këtë arsye si edhe për sigurimin e të drejtës për t’u 

mbrojtur në gjykim (pala e paditur), Rregullorja Nr. 650/2012 në Nenin 59 paragrafi i 

tretë, parashikon që nëse një procedim gjyqësor në lidhje me një akt publik 

trashëgimor që ka funksionin e provës iniciohet kryesisht nga gjykata, do të jetë 

pikërisht kjo gjykatë që do të gjykojë mbi vlefshmërinë tekstuale të këtij akti.  

Duket se parashikimet e mësipërme kanë një logjikë mjaftueshmërisht të qartë  

por një gjë e tillë nuk mund të thuhet në lidhje me paragrafët dy dhe tre të Nenit 59 në 

lidhje me rastet kur një akt publik që kërkon të aplikohet në një shtet të huaj është 

apeluar në shtetin e tij të origjinës. Këto paragrafë parashikojnë që një akt i tillë nuk 

mund të merret si provë nga gjykata e shtetit në të cilin kërkon të aplikohet por siç 

është vënë në dukje nga doktrina jo rrallë herë, apelimi në lidhje me aktet publike ka 

të bëjë me pjesë të caktuara të tij dhe jo me tërësinë e dokumentit. Pra sipas doktrinës, 

pikërisht këtu qëndron defekti logjik në lidhje me dy paragrafët e mësipërm të cilët 

për shkak të këtij të fundit vendosin në rrezik fuqinë provuese të këtij akti. Pikërisht 

për këtë arsye, parë nën hijen e numrit/ recitalit 65 të rregullores 650/2012 doktrina e 

Gjykatës së Bashkimit Evropian ka arritur në konkluzionin se gjykata në të cilën 

duhet të aplikohet një akt publik i ankimuar pjesërisht në shtetin e origjinës, do të 

prodhojë efekte provuese ose aplikuese vetëm përsa i përket çështjeve që nuk preken 

nga apelimi në shtetin e origjinës.  

Mirëpo ky është thjesht një prononcim paraprak dhe  i njëanshëm i gjykatës, e cila 

nga ana e saj do të duhet që të përballet me këtë problem interpretimi në çdo moment 
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që i paraqitet një çështje e tillë. Në fund por jo nga rëndësia, vlen për tu përmendur se 

neni 59 nuk parashikon asnjë klauzolë në lidhje me rastet kur një akt i mirëfilltë 

publik i një shteti anëtar nuk njihet në një tjetër shtet anëtar. Çfarë do të thotë kjo? Në 

qoftë se efektet provuese të një akti publik ose janë inekzistente ose janë thuajse të 

pamundura për tu aplikuar në një shtet anëtar, lind pyetja: a ka të drejtë ky shtet të 

mos e njohë një akt publik si provë? Pavarësisht se doktrina duket se është në 

kundërshtim me një parashikim të tillë, gjykata e Bashkimit Evropian ende nuk ka 

hasur një rast konkret nëpërmjet të cilit të mund të prononcohet mbi këtë vakum 

ligjor.  

 

9.3.2 Respektimi i klauzolës së rendit publik dhe ligjet e brendshme të një shteti 

 

Pjesa e parë e Nenit 59 mbyllet me parashikimin e rastit kur akti publik bie në 

kundërshtim me rendin publik. Në këtë rast, akti nuk do të mund të pranohet vetëm 

nëse një kundërshti e tillë është e qartë dhe e dukshme. Pavarësisht se rregullat e 

Bashkimit Evropian janë shumë të qarta në lidhje me parashikimet e mosaplikimit kur 

hasen kundërshti me rendin publik, ende vazhdon të ekzistojë një hapësirë autonome 

normative e cila ndryshon nga shteti në shtet (kjo do te thotë se një kundërshti e 

caktuar ndaj rendit publik në një shtet anëtar mund të mos paraqitet si e tillë në një 

tjetër shtet anëtar). Patjetër që një rast i tillë do të përbëjë një problem të 

konsiderueshëm përsa kohë që rrezikon qarkullimin e akteve publike sidomos në 

rastet kur këto akte mund të përdoren për efektin e tyre provues (këtu shfaqet një 

rrezikshmëri edhe më e madhe).  

Gjithsesi, në praktikë Bashkimi Evropian ende nuk ka hasur një rast të tillë dhe 

kjo gjë mund të përbëjë një fakt që provon se një hapësirë e tillë veprimi vjen duke u 

ngushtësuar nga dita në ditë. Nga pikëpamja doktrinare më shumë interes paraqesin  

kundërshtitë e akteve publike në lidhje me ligjet dhe aktet e tjera të një shteti. Këto 

ligje janë ato të cilat rregullojnë specifikisht disa aspekte të cilat janë parashikuar nga 

ligjet e Bashkimit Evropian. Pa praninë e këtyre ligjeve të brendshme kombëtare, 

aplikimi i normativave të Bashkimit Evropian do të ishte i pamundur dhe për këtë, 

rasti më konkret është ai i regjistrave të pasurive të paluajtshme.  

Çdo shtet ka një rregullim të caktuar në lidhje me hartimin dhe mirëmbajtjen e 

tyre dhe nga ana tjetër funksionimi i rregullt i tregut të përbashkët evropian (si dhe i 

akteve trashëgimore) do të dukej krejtësisht i pamundur (pa patur mundësinë për t’iu 

referuar mënyrës së rregullimit të këtyre regjistrave kombëtarë). Mirëpo, në rastin kur 

një pronë e caktuar regjistrohet në regjistrin kombëtar të një shteti anëtar dhe në lidhje 

po me këtë pronë prodhohen efekte gjyqësore nga një tjetër shtet anëtar, duket e qartë 

që për shkak të qarkullimit të vendimeve gjyqësore, këto efekte nuk mund të mos 

ndikojnë në përmbajtjen e regjistrave. Pra me pak fjalë, regjistrat kombëtare mund të 

ndryshojnë në bazë të vendimeve të huaja gjyqësore por në asnjë mënyrë vendimet e 

një gjykate të huaj mund të ndikojnë në format dhe strukturat e parashikuara për 

regjistrat e pasurive të paluajtshme të një shteti anëtar, aq më tepër këto vendime nuk 

mund t’i imponojnë një tjetër shteti anëtar që të ndërmarrë parashikime kadastrale të 

cilat nuk bëjnë pjesë në sistemin e tij juridik.  

Pikërisht në këto raste kundërshtimesh, duke u mbështetur edhe në numrin/ 

recitalin 18 të rregullores Nr. 650/2012 doktrina ka shprehur se vendimet gjyqësore të 

një shteti të huaj që bien ndesh më të tilla norma ligjore mund të mos aplikohen në të 

gjithë tërësinë e tyre. Kjo do të thotë që, ashtu si në rastin e përmendur në kreun e 

mëparshëm, efekti që do të kenë këto vendime do të jetë ai “më i fortë i mundshëm” 

dhe për këtë arsye do të jetë detyrimisht në përputhje me dispozitat e shtetit në të cilin 
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kërkon të aplikohet. Ky parashikim duket tërësisht identik me atë që sipas doktrinës 

duhet t’i aplikohet qarkullimit të akteve publike me efekt provues. Duket shumë më i 

qartë rasti në të cilin regjistrat kadastralë të një shteti anëtar, të cilët përbejnë akte 

publike, përdoren si prova në procesin gjyqësor të një tjetër shteti anëtar. Në analogji 

më këtë, këto akte publike do të aplikohen në tërësinë e tyre ose do t’i jepet efekti i 

plotë i provës përsa kohë që ato nuk bien në kundërshtim me ligjet dhe aktet e 

brendshme të një shteti. Nga ana tjetër, nëse ekziston një kundërshti e tillë, efekti 

provues që ky akt do të ketë në shtetin ku kërkon të aplikohet do të jetë ai më “i 

ngjashëm” i mundshëm që parashikohet në sistemin juridik të shtetit ku kërkon të 

aplikohet. Gjithsesi, në rastet kur aktet publike përbëjnë një dokumentacion tepër 

voluminoz (rasti regjistrave kadastralë), shpeshherë gjykata për t’i marrë ato në 

konsideratë si prova, kërkon një akt shpjegues të procedurave sipas të cilave është 

mbajtur ky regjistër. Një gjë e tillë favorizon jo pak qarkullimin e shpejtë të këtyre 

akteve me fuqi provuese por pavarësisht kësaj, rezulton se Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë ka tendencën që t’i vlerësojë këto akte si prova edhe në rastin kur 

shoqërohen me akte shpjeguese nga ana e shtetit të origjinës.  

 

9.4 Efektet e ekzekutimit të aktit publik 

 

Neni 60 i Rregullores Nr. 650/2012 rimerr në shqyrtim dispozitat e analizuara më lart 

në lidhje me ekzekutimin e akteve publike. Akti përbën një titull të ekzekutueshëm 

sipas ligjit kombëtar të origjinës dhe kjo sepse do të aplikojë procedura të nxjerra 

pikërisht sipas ligjit të origjinës. Një gjë e tillë vërtetohet nga fakti që edhe në shtetet 

ku aktet publike me efekt provues nuk kanë të njëjtën forcë si në shtetin e origjinës, 

atyre i duhet dhënë një efekt analog me to. Duhet kujtuar që, sërish në analogji me 

ekzekutimin e akteve publike, aktet publike me forcë provuese ekzekutohen vetëm në 

rast kur vërtetohet rregullsia e tyre nga ana formale, rregullsi kjo e cila duhet gjykuar 

në bazë të parametrave të shtetit të origjinës. Refuzimi ose mospranimi i këtyre akteve 

publike si prova mund të ndodhë edhe në rastin kur ato bien ndesh me rendin publik. 

Duhet shtuar gjithashtu që një pjesë e madhe  e akteve publike me efekt prove janë 

aktet noteriale. Përderisa në pjesën më të madhe të shteteve të Bashkimit Evropian 

noteri kryen rolin e funksionarit publik, atëherë aktet që dalin nga ky i fundit kanë 

efikasitet të plotë dhe nuk mund të njihen nga një shtet tjetër anëtar vetëm kur këto 

bien në kundërshtim me rendin publik ose shfaqin të meta nga ana formale. Nga ana 

tjetër, duket se noteri ka një mundësi më të madhe për të abuzuar më fuqitë e tij në 

krahasim me organet shtetërore që mund të hartojnë akte publike.  Pikërisht për këtë 

arsye për njohjen e akteve noteriale si “provë” shpeshherë kërkohet një 

dokumentacion i zgjeruar në lidhje me deklaratat tekstuale që bëhen në akt 

(shpeshherë mund të përbehet nga akte të tjera publike). Së fundmi, Gjykata e 

Bashkimit Evropian ka inkurajuar gjykatat e shteteve aplikuese që të mos njohin në 

mënyre të menjëhershme aktet e noterëve të cilët janë në hetim ose që kanë qenë të 

hetuar më parë për shpërdorim dhe abuzim me postin e tyre. Në këto raste gjykatat 

aplikuese mund t’i drejtohen për sqarime organeve të shteteve të origjinës, për të 

kuptuar nëse akti noteriali cili po gjykohet është ose jo i rregullt. 
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KREU X 

 

CERTIFIKATA EVROPIANE E TRASHËGIMISË 

 

10.1 Arsyet e krijimit të certifikatës evropiane të  trashëgimisë 

 

 

Arsyet që justifikojnë krijimin e një certifikate evropiane të trashëgimisë janë të 

shumta. Nga njëra anë qëndron lëvizja e lirë e personave, e cila i nxit individët për 

blerjen e të mirave materiale (për nevojën e të jetuarit, për nevojën e të punuarit ose 

biznesit, për investim, apo për pushime turistike) në Shtete të ndryshme nga ai në të 

cilin ata janë qytetarë, por edhe nga ai Shtet në të cilin ata kanë vendqëndrimin e 

zakonshëm. Ndërsa, nga ana tjetër, qëndron shpeshtësia më të cilën paraqiten forma të 

njëjta të zgjidhjes së çështjeve trashëgimore, si për shembull trashëgimia për shkak 

vdekjeje, marrëdhënie kjo e cila shpesh disiplinohet përmes një ligji të vetëm (që 

mund të jetë ai i shtetësisë, i vendqëndrimit, apo ligji i zgjedhur nga trashëgimlënësi), 

në mënyrë të pavarur nga vendndodhja e aseteve që përbëjnë pasurinë (vetëm në disa 

sisteme juridike si për shembull ai francez dhe anglez, do të përbëjnë kriterin 

mbizotërues të lidhjes që konsiston në zgjedhjen e ligjit të vendit në të cilin ndodhen 

të mirat e luajtshme ose të paluajtshme “lex rei sitae”).   

Kombinimi i këtyre dy  elementëve (pronësia e një shumice asetesh që i 

përkasin një subjekti, edhe pse të vendosura në vende të ndryshme) e ka bërë 

gjithmonë e më shumë të rëndësishëm fenomenin e të ashtuquajturave trashëgimi me 

elementë të huaj ose trashëgimi ndërkombëtare. Pikërisht këtu, përballen edhe 

elementët që rrjedhin si pasojë e sistemeve juridike të ndryshme 276. Në të njëjtën 

kohë, trashëgimitë me elementë të huaj e kanë bërë shumë më të dukshme nevojën për 

të mbrojtur morinë e marrëdhënieve juridike, sidomos kur këto të fundit kanë si 

objekt “të mirat” (asetet) që janë të përfshira në marrëdhënien trashëgimore (jo vetëm 

të paluajtshme, por edhe pjesëmarrje si aksionar në një shoqëri, apo kreditë si për 

shembull për institucionet bankare etj). Edhe pse varion nga një sistem juridik në 

tjetrin, kjo mori e marrëdhënieve juridike tenton të jetë në mbrojtje të palëve të treta 

të legjitimuara. Siç dihet, në realitet mund të rezultojë shumë herë më e vështirë për 

blerësin të vërtetojë legjitimitetin e tij, ndryshe nga lehtësia që trashëgimtari ka për të 

provuar legjitimitetin e tij. Me bindje mund të thuhet se certifikata evropiane e 

trashëgimisë lindi si një mjet me qëllimin e caktuar për të lejuar qarkullimin më të 

shpejtë dhe më të sigurt të të mirave materiale të transmetuara për shkak të vdekjes 

edhe pse nga ana tjetër kjo certifikatë në vetvete neglizhon ndonjë element të 

rëndësishëm (siç është për shembull mbrojtja e kreditorëve të trashëgimtarit apo 

legatarit). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
276 Padovini: “Il certificato di eredita’ europeo” tek “Trattato di diritto delle Successioni e donazioni”, 

2009, Faqe  1623, si edhe Dieter Heinrich në: “Il certificato Successorio europeo, in Famiglia e 

Successioni”, vëllimi II, 2012, Faqe  215. 
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10.2 Një model i mëparshëm: Konventa e Hag-ës e vitit 1973-s “Për 

administrimin e trashëgimisë me elementë të huaj (ndërkombëtare)” 

 

Kjo domosdoshmëri, që ndihet sot edhe më shumë, ka qenë prej kohësh në vëmendjen 

e doktrinës dhe veçanërisht në vëmendje të juristëve. Pikërisht, domosdoshmëria për 

administrimin dhe rregullimin ndërkombëtar të çështjeve trashëgimore solli në jetë 

Konventën e Hag-ës të vitit 1973, e cila hyri në fuqi vetëm 20 vite më vonë pas 

hartimit të saj, pra në vitin 1993 dhe është ratifikuar në shumë pak vende. Kjo 

konventë parashikonte në mënyrë specifike krijimin e një “certifikate ndërkombëtare” 

e cila nga njëra anë duhej të caktonte (Neni 1) “personin, ose personat e ngarkuar për 

të administruar të mirat e paluajtshme dhe të luajtshme të një trashëgimie” dhe nga 

ana tjetër të tregonte edhe “fuqinë e këtyre personave”. 

Më pas, certifikata duhej të përgatitej në përputhje me një mënyrë të caktuar-tip 

(Neni 2/ e bashkangjitur në konventë) nga autoritetet kompetente në shtetin e 

vendqëndrimit të zakonshëm të të ndjerit dhe do të ishte pikërisht ky, autoriteti që do 

të aplikonte legjislacionin e brendshëm dhe t’i jepte nga ana tjetër kompetencën për ta 

zbatuar këtë legjislacion autoriteteve gjyqësore, ose administrative (Nenet 3 dhe 6). 

Konventa nuk impononte asnjë rregull procedural, por kufizohej duke kërkuar vetëm 

adaptimin e masave të përshtatshme për të informuar të interesuarit (sidomos 

bashkëshortin/ en e mbijetuar) dhe nisjen e zhvillimit të hetimeve, nëse do të ishte e 

nevojshme (Neni 7). Duke lexuar nenin 9 të kësaj Konvente, rezulton se njohja e 

certifikatës do të ishte automatike (duke bërë kështu që marrja e një vendimi ti 

nënshtrohej një procedurë “të shpejtë”) dhe efekti kryesor i saj shtrihej në  parimin e 

mirëbesimit, sepse, në fund të fundit, ishte mirëbesimi ai që vepronte në favor të 

secilit person që transferonte asete/ të mira materiale tek mbajtësi i certifikatës. Por, 

mirëbesimi ishte edhe në favor të çdo personi që kishte përftuar të mira të trashëguara 

nga i njëjti mbajtës i certifikatës (Nenet 22 dhe 23). Megjithatë, kjo konventë nuk 

rezultoi e suksesshme dhe nuk gjeti efektivitet në aplikim277. 

 

10.3 Arsyet e mungesës së suksesit: shumëllojshmëria e mënyrave të 

ekzekutimit të dispozitave të trashëgimisë 

 

Arsyeja kryesore e mungesës së suksesit qëndron, me shumë mundësi, në zgjedhjen e 

konventës për të mos krijuar një certifikatë të vërtetë trashëgimie, por thjesht një 

certifikatë për administrimin e trashëgimisë e cila kishte qëllimin e vetëm për të 

identifikuar kush është i legjitimuar për të administruar të  mirat materiale (madje me 

vëmendje të veçantë lidhur me të mirat e luajtshme, Neni 30)) që ishin pjesë e 

trashëgimisë dhe jo për të identifikuar trashëgimtarin, apo legatarin. Në realitet, arsyet 

e mosfunksionimit janë edhe më të thella dhe duhet të kërkohen në zgjedhjen teknike 

të realizuar nga Konventa e Hagës së 1973-shit. Në të vërtetë, mund të pranohet 

lehtësisht se kjo konventë privilegjonte në mënyrë të fortë sistemet trashëgimore që 

karakterizoheshin nga disiplina tipike e sistemeve angloamerikane (common law). Në 

sistemet juridike angloamerikane ndërmjet të ndjerit dhe trashëgimtarit përfshihet 

edhe një subjekt (person, apo entitet) tjetër i cili bëhet mbajtës i të gjitha situatave të 

marrëdhënies trashëgimore. Pra, është ai subjekt, ose entitet, i cili jo vetëm do të 

administrojë të mirat materiale por angazhohet me likuidimin e detyrimeve, me 

ndarjen dhe vetëm pas kësaj të fundit ai do të mund t’i kalojë trashëgimtarit asetet e 

mbetura. Konventa e Hag-ës së vitit 1973 është përqendruar pikërisht tek ky model, 

                                                        
277 Të vetmet vende evropiane që e kanë ratifikuar atë janë Portugalia dhe asokohe Çekosllovakia 
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pasi certifikata që parashikohet nga kjo konventë shërben thjesht për të identifikuar 

personin, ose personat e ngarkuar me administrimin e të mirave të luajtshme të një 

marrëdhënie trashëgimore278. Në të njëjtën kohë, konventa neglizhon thuajse tërësisht 

sistemet kontinentale, atje ku trashëgimtari përfshihet gjithmonë në të gjithë pasurinë 

e të ndjerit duke e trashëguar të ndjerin në të gjitha raportet juridike të tij. Madje, 

Konventa shkon edhe më tej, duke harruar se në fushën e të njëjtave sisteme 

kontinentale, janë në kontrast edhe dy zgjidhje kryesore (përkrah kontrasteve më të 

vogla). Rregullimet që kanë buruar nga Evropa qendrore (mbi të gjitha, Gjermania 

dhe Austria) i kërkojnë pikërisht autoriteteve publike që të prononcohen me anë të një 

rregullimi specifik (Erbschein), lidhur me cilësimin e atyre subjekteve që gëzojnë 

cilësitë e trashëgimtarit madje edhe të vendosin se në favor të kujt do të mund të 

vendoset regjistrimi i pronës 279. 

Në rregullimin francez dhe ato pas tij, nuk ka ekzistuar një instrument juridik të 

cilit ligji t’i kishte dhënë në mënyrë të qartë detyrën për të identifikuar të gjithë 

trashëgimtarët e mundshëm të një trashëgimlënësi dhe kjo pasi praktika përdorte një 

mjet tërësisht të ndryshëm, atë të aktit noterial280. Këto janë dy zgjidhje radikalisht po 

aq të kundërta aq sa edhe efektet: certifikata e trashëgimisë, gjermane apo austriake, 

është e mbështetur në supozimin ligjor në virtyt të së cilit supozohet trashëgimtar (apo 

legatar) vetëm ai që përcaktohet si i tillë në sajë të certifikatës dhe në këto raste akti i 

noterisë nuk ka asnjë efekt të veçantë përsa i përket trashëgimisë së mirëfilltë. Roli i 

tij është ai për të “demaskuar” (zbuluar) të gjithë ato që mund të pretendojnë të drejta 

trashëgimore ose çfarëdolloj të drejte tjetër por ama fiktive në lidhje me trashëgiminë. 

Zgjedhja e bërë nga Konventa e Hagës e vitit 1973 rezulton kështu e frymëzuar nga 

sistemi angloamerikan, i cili përqendrohet mbi administruesin dhe harron tërësisht 

trashëgimtarin, duke rezultuar kështu e paaftë për të zgjidhur në mënyrë të plotë këtë 

divergjencë të pranishme në sistemet kontinentale mes certifikatës trashëgimore dhe 

aktit noterial. Dhe jo vetëm kaq, por si rezultat i asaj që u tha më sipër, mund të 

pranohet lehtësisht pohimi se kjo Konventë është e papërshtatshme për t’iu përshtatur 

sistemeve të ndryshme së drejtës ndërkombëtare private. 

 

 

10.4 Modeli i ri: e drejta franceze 

 

Një arsye më shumë e zhdukjes përfundimtare të Konventës së Hagës së vitit 1973 

erdhi edhe nga reforma franceze e së drejtës së trashëgimisë e cila u prezantua në vitin 

2002 dhe solli përfshirjen në kodin civil të neneve nga ai 730 tek 730-5, të dedikuar 

provës së cilësisë së trashëgimtarit281 . Në mënyrë të veçantë, kjo e drejtë njohu 

efikasitet më të madh se “acte de notoriete” (akti i noterisë), akt ky i përhapur në 

praktikat e noterisë franceze prej kohësh. Kështu, “acte de notoriete” (akti i noterisë) 

u bë instrumenti kryesor për provën e cilësisë së trashëgimtarit, duke parashikuar se ai 

(ashtu si parashikon edhe Neni. 730/3) do të jetë autentik dhe i vërtetë deri sa të 

                                                        
278 Migliazza: “Convenzione sull’amministrazione internazionale delle Successioni” (“Konventa për 

administrimin ndërkombëtar të trashëgimive”, Faqe  599. 
279 Zoppini: “Le Succession in diritto comparatortivo”, Faqe 30. 
280 I konceptuar për një qëllim tjetër dhe i konsiderueshëm në atë që një fakt i tillë nënkupton cilësinë e 

të qënit trashëgimtar. 
281 Ligji Nr.2001-1135, 3 Dhjetor 2001, “Relative aux droits du conjoint sruvivant et des enfants 

adulterins et modernisant diverses dispositions de droit Successoral”. Për më teper, shih edhe: 

Pillebout, në: “Successions. De preuveus de la qualite d’heritier”, 2003. 
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provohet e kundërta dhe gjithashtu subjekti, i cili e përdor këtë akt, është titullar “i 

dyshuar” i të drejtave trashëgimore kur e njëjta gjë rezulton nga “act de notoriete”. 

Madje, kjo e drejtë ka diktuar një disiplinë të përpiktë rreth formës, legjitimitetit dhe 

përmbajtjes së aktit. Përsa i përket formës së aktit, neni 730/1 parashikon se akti do të 

mund të mund të pranohet nga një noter vetëm në qoftë se nuk ekziston një “contrat 

de mariage” (kontratë celebrimi martese) apo një akt testamentar dhe e njëjta normë 

parashikon që do të mund të pranohet edhe nga “greffier en chef du tribunal” 

(kryetari i gjykatës).  Përsa i përket përmbajtjes, novela franceze sqaron se “acte de 

notoriete” (akti i noterisë) përveç se përcakton trashëgimtarët e thirrur në trashëgimi, 

duhet t’i referohet jo vetëm aktit të vdekjes por dhe atyre dokumenteve që provojnë 

statusin e personit (Neni 730-1, Urdhëresa e tretë) duke përfshirë të gjithë dokumentet 

që provojnë ekzistencën e një marrëveshjeve trashëgimore për shkak vdekje. 

Sidoqoftë, kushdo që përdor në keqbesim “act de noteriete” të falsifikuar, i 

përgjigjet pasojave dhe dëmeve duke pësuar edhe sanksionin civil të ashtuquajtur 

“recel”, i cili  nënkupton humbjen e të gjitha pasurive të fituara.  Risia e përfshirë në 

Kodin Civil francez tregon pa mëdyshje, ashtu si edhe në rregullimet e tjera të 

ndikuara nga e drejta franceze, nevojën e përdorimit të një instrumenti të aftë që të 

dëshmojë edhe deri në provë të kundërt, cilësitë e trashëgimtarit. Në të njëjtën kohë, 

kjo risi vendosi edhe  kapërcimin përfundimtar të dispozitave të vjetërsuara të 

Konventës së Hagës të vitit 1973 e cila nuk bëri gjë tjetër veçse parashikoi një 

instrument tejet të kufizuar përsa i përket efekteve duke injoruar kështu nevojën për 

një përputhshmëri mes zgjidhjeve të ndryshme të zgjedhura nga normat e caktuara 

kombëtare. 

 

10.5 Perspektiva e re evropiane: Rregullorja Rr.650 /2012 

 

Pikërisht nga iniciativat e shumta të sipërpërmendura, lindi edhe “Libri i gjelbër” ose i 

ashtuquajturi “Grën Paper” mbi trashëgiminë dhe aktet testamentare, i cili mori jetë 

nga studimi i Institutit Gjerman Noterial (Deutches Notarininstitut), në vitin 2002282. 

Libri i gjelbër nënvijëzonte në mënyrë të veçantë se: (a) prova e të gëzuarit të cilësisë 

së trashëgimtarit është e disiplinuar ndryshe në sistemet e ndryshme juridike dhe për 

trashëgimtarët: (ii) është e rëndësishme të mund të ushtrojnë të drejtat e fituara, sepse 

ata janë posedues të këtyre të drejtave në vende të ndryshme pa patur nevojë të 

zhvillojnë procese për këtë qëllim dhe (iii) në prani të rregullave të harmonizuara për 

konfliktin e juridiksionit do të ishte i i mundur përdorimi i një  certifikatë me efekte të 

njëtrajtshme në të gjithë territorin dhe hapësirën e Bashkimit Evropian.  

Në këtë perspektivë,  hartuesit e “Librit të gjelbër” me të drejtë do ë duhej t’iu 

jepnin përgjigjeve disa pyetjeve si: “Cilat mund të jenë efektet që certifikata mund të 

prodhojë?”; “Çfarë duhet të përmbajë certifikata?”; “Në cilin Shtet anëtar duhet të 

lëshohet kjo certifikatë?; “A është e nevojshme t’i lihet çdo Shteti anëtar zgjedhja e 

lirë e autoriteteve që mund të hartojnë certifikatën, apo, në bazë të përmbajtjes dhe të 

funksionit, duhet të vendosim disa kritere?”.  

Thuajse të gjithë treguesit e përgjithshëm që “Libri i gjelbër” sugjeronte mund të 

përmblidhen në katër pika kryesore:  

 

a) Certifikata evropiane e trashëgimisë duhet të identifikojë në mënyrë të saktë 

trashëgimtarin; 

                                                        
282 Studimi i realizuar nga “Deutsches Notarinstitut” më në fund është publikuar në vitin 2004. 
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b) Certifikata duhet të jetë unike për çdo trashëgimtar, kudo qofshin të vendosura 

të mirat materiale, të luajtshme ose të paluajtshme; 

c) Certifikata duhet t’i lejojë mbajtësit të saj të pretendojë për të mirat materiale 

të lëna pas vdekjes nga i ndjeri në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian  

d) Certifikata duhet të të ketë një formë të caktuar të detyrueshme. 

 

Në përfundim të përgjigjeve të marra nga Komisioni dhe vlerësimi i shprehur, në 

Nëntor të vitit 2006, Parlamenti Evropian prezantoi propozimin e rregullores së datës 

14 Tetor të vitit 2009, për t’i dhënë zbatueshmëri të gjitha atyre rregullimeve dhe 

kërkesave që ishin parashikuara dhe nxjerrë në pah nga “Libri i gjelbër”. Por, përveç 

këtyre të fundit, do t’i jepej zbatueshmëri edhe prezantimit të një certifikate evropiane 

të trashëgimisë, në mënyrë që të merreshin në konsideratë edhe veçoritë e sistemit 

anglez283. Më 23 Maj të vitit 2012 u ratifikua Rregullorja Nr. 650 / 2012 në fushën e 

së drejtës trashëgimore e cila do të nisë të aplikohet në tërësinë e saj, ashtu siç është 

thënë edhe në fillim të këtij punimi, në Gushtin e vitit 2015 dhe që i dedikon 

certifikatës evropiane të trashëgimisë plot 11 nene, përkatësisht nga neni 62 deri tek 

neni 73284.  

 

10.6 Certifikata evropiane e trashëgimisë: prezumimi i statusit të trashëgimtarit 

apo legatarit. 

 

Një nga elementët me të rëndësishëm të Rregullores Nr. 650/2012 paraqitet në 

parashikimin e Nenit 69 të kësaj rregullore i cili prezumon vërtetësinë e disa fakteve 

juridike të cilat shfaqin efektet e tyre në dy drejtime: së pari, personi i parashikuar në 

këtë certifikatë si trashëgimtar, legatar, ekzekutues apo administruesi i testamentit, do 

të prezumohet se e gëzon këtë status dhe do të ushtrojë të gjitha të drejtat që i burojnë 

atij nga ky status dhe së dyti, çdo marrëveshje që është kryer mes trashëgimlënësit 

dhe të tretëve që gëzojnë një status të caktuar në këtë certifikatë, do të prezumohet pa 

mëdyshje dhe në mirëbesim se janë pikërisht ata, palët të cilët kanë kryer këtë 

marrëveshje. 

 Rregullorja është e detajuar hollësisht dhe parashikon se mbrojtja e siguruar nga 

certifikata ofrohet qoftë për mbrojtjen e atij që përmbush një detyrim ndaj subjektit të 

identifikuar në certifikatë, qoftë për mbrojtjen e atij që disponon të mira materiale që 

burojnë nga marrëdhënia trashëgimore. Nga ana tjetër, rezulton se ky prezumim do të 

shihet si një prezumim relativ përsa kohë që çdokush që është i interesuar mund të 

kontestojë vlefshmërinë e certifikatës duke siguruar prova të kundërta, derisa të 

përfitojë anulimin e saj (ashtu siç parashikohet në Nenin 71 të kësaj rregulloreje ) dhe 

nga ana tjetër askush nuk do të mund të konstatojë vlefshmërinë e certifikatës 

evropiane të trashëgimisë duke përdorur në keqbesim  ato fakte që i heqin statusin e të 

                                                        
283  Përgjigjet e “Librit të gjelbër” mund të gjenden në faqen e internetit të Komisionit Evropian 

http://ec.europa.eu. Pjesa më e madhe e tyre (por me përjashtim të qeverisë angleze) qëndrojnë në të 

njëjtin mendim në lidhje me nevojën e një certifikate trashëgimore evropiane, teksa nga ndokush është 

kërkuar edhe që nëpërmjet saj të cilësohet edhe administratori i të mirave materiale. “Libri i gjelbër” ka 

patur vlerësime pozitive nga Komiteti Ekonomiko-Social Evropian (më 26 Tetor 2005) si edhe nga 

Parlamenti Evropian (rekomandimi i 16 Nëntorit 2006), duke gjetur një vlerësim përfundimtar me 

rastin e seancës publike, që u mbajt në Bruksel më 30 Nëntor të 2006-ës. 
284 Në mënyrë më specifike për certifikatën evropiane të trashëgimisë kanë shkruar autorët:  Kousola 

në: “Europaeischer Erbschein”, 2008 dhe Junghardt: “Die Vereinheitlichung des Erb – und 

Testamentsrechts im Rahmen einer Europaeischen Verordnung ”, Regensburg, 2009. 

http://ec.europa.eu/
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qenit i tillë, përfituesit që rezulton i tillë nga certifikata (siç parashikohet në vazhdim 

të nenit 69, më saktë paragrafi 3 dhe 4 i tij).  Sigurisht që pyetja e cila ka për objekt 

mënyrën e qarkullimit të certifikatës së trashëgimisë në fushën e Bashkimit Evropian 

do të rezultojë të jetë e ndryshme. Për këtë, zgjidhja e preferuar (Nenet 62 dhe 69 

paragrafi 1) është ajo e efikasitetit dhe vlefshmërisë së menjëhershme, e cila 

konsolidon kështu edhe tendencën e kapërcimit të procedurës së vjetër e cila kërkonte 

si kusht parësor të vlefshmërisë legjitimitetin. 

 Megjithatë, ligjvënësi evropian nuk i ka njohur certifikatës  vlefshmëri për një 

kohë të pacaktuar por e ka kufizuar atë në një periudhë 6 (gjashtë) mujore dhe vetëm 

në rast se kërkohet nga palët për interes të procesit të trashëgimisë, atëherë autoriteti 

që e ka lëshuar certifikatën mund të zgjasë periudhën e saj të vlefshmërisë. Pra duket 

se ligjvënësi evropian i ka atribuuar këtij dokumenti një vlefshmëri “ad hoc” e cila 

mund të zgjatet vetëm me vendimin e autoritetit që e ka lëshuar atë dhe kjo për efekt 

edhe të kujdesit dhe sigurisë që ligjvënësi evropian tenton t’i japë marrëdhënieve 

delikate siç janë marrëdhëniet qe lindin si shkak i vdekjes (mortis causa).   

 

10.7 Vlefshmëria si titull për ekzekutimin e formaliteteve publike dhe 

përmbajtja e certifikatës evropiane të trashëgimisë 

 

Vetë Neni 69 i Rregullores Nr.650 / 2012 në paragrafin e tij të fundit parashikon se 

certifikata e trashëgimisë do të përbëjë një dokument tërësisht të vlefshëm për 

regjistrimin e pronës të trashëguar në regjistrin përkatës të një shteti anëtar. Ky nen 

parashikon se nuk bie  ndesh me Nenin 1, paragrafi  2, germa k) dhe l) dhe parashikon 

se zbatimi i kësaj certifikate do ti nënshtrohet mënyrave dhe formaliteteve të shtetit në 

të cilin kjo certifikatë do të zbatohet. Duke marrë parasysh dy rregullat e vendosura 

nga neni 69, paragrafi 5 (pesë) i Rregullores duket se duhet të merret në konsideratë 

se:  

 

a) certifikata e trashëgimisë zëvendëson qoftë pranimin e kësaj trashëgimie, 

qoftë certifikatën e vdekjes dhe aktin testamentar:  

b) mbetet detyrë e shtetit që do zbatojë certifikatën që të përdorë një transkriptim 

të bazuar kryesisht tek certifikata e trashëgimisë. 

 

Sapo është thënë se certifikata evropiane e trashëgimisë do të prezumojë statusin e 

trashëgimtarit, ose sipas rasteve, të legatarit, ekzekutorit, administratorit. Pra, si 

pasojë e kësaj, përmbajtja e  certifikatës është e kufizuar (aq sa certifikata mund edhe 

të jetë e pjesshme, pra e hartuar vetëm me një përfitues) dhe përqendrohet mbi këtë 

fakt, duke mos përfshirë në të as përshkrimin e pasurisë së lënë nga i ndjeri dhe as 

mënyrat e pranimit të trashëgimisë, apo kalimit e saj.  

Nga ana tjetër, ashtu siç edhe parashikohet në nenin 68 të kësaj rregulloreje, 

certifikata duhet të përfshijë këta elementë:  

(a) emrin dhe adresën e autoritetit lëshues;  

(b) numri i referencës së dosjes;  

(c) elementet në bazë të të cilit autoriteti lëshues konsideron veten kompetent 

për të lëshuar certifikatën;  

(d) datën e lëshimit;  

(e) të dhënat lidhur me aplikantin: mbiemrin (nëse aplikohet, mbiemrin në 

lindje), emër të dhënë, seksi, datën dhe vendin e lindjes, gjendjen civile, 

kombësia, numrin e identifikimit (nëse aplikohet), adresën dhe marrëdhëniet me 

të vdekurit, nëse ka;  
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(f) të dhënat në lidhje me të ndjerin: mbiemrin (nëse aplikohet, mbiemrin në 

lindje), emrin e dhënë, seksi, datën dhe vendin e lindjes, gjendjen civile, 

kombësia, numrin e identifikimit (nëse aplikohet), adresën në kohën e vdekjes , 

data dhe vendi i vdekjes;  

(g) detajet lidhur me përfituesit: mbiemri (nëse është e aplikueshme, mbiemri në 

lindje), emër të dhënë dhe numrin e identifikimit (nëse aplikohet);  

(h) informacion në lidhje me kontratën martesore që mund të kishte pasur 

trashëgimlënësi ose, nëse është e aplikueshme, informacion mbi atë  kontratë e 

cila në kontekstin e një marrëdhënie konsiderohet si e tillë nga ligji;  

(i) ligji në fuqi për trashëgiminë dhe elementëve në bazë të të cilave ai ligj është 

përcaktuar;  

(j) informacion nëse trashëgimia është ligjore, testamentare apo kontraktuale 

(k) nëse është e aplikueshme, informacion në lidhje me çdo përfitues në lidhje 

me natyrën e pranimit ose heqjen dorë nga trashëgimia; 

(l) pjesa për çdo trashëgimtar dhe nëse është e aplikueshme, lista e të drejtave 

dhe/ose aseteve për çdo trashëgimtar të caktuar;  

(m) lista e të drejtave dhe/ose aseteve për çdo legatarin të caktuar;  

(n) kufizimet mbi të drejtat e trashëgimtarit apo të trashëgimtarëve sipas ligjit në 

fuqi për trashëgiminë dhe/ose nën disponimin e pasurisë pas vdekjes;  

(o) kompetencat e ekzekutuesit të vullnetit dhe/ose administratorit të pasurisë 

dhe kufizimet në kompetencat sipas ligjit në fuqi për të trashëgiminë.  

 

Gjithmonë në lidhje me legatarin dhe (nëse është rasti) me trashëgimtarin duhet të jetë 

edhe identifikimi i aseteve (në mënyrë të veçantë të mirat e paluajtshme) që i 

atribuohen përfituesit. Nga leximi i elementëve të mësipërm mund të thuhet se 

certifikata është plotësisht e pasuruar nga parashikimi edhe i atyre elementëve, siç 

janë: gjëndja civile e të ndjerit dhe e trashëgimtarëve, regjimi i pasurisë, elementët 

thelbësore të testamentit (apo të paktit trashëgimor) por nga ana tjetër përsa i përket 

përmbajtjes së saj, me të drejtë mund të pohoet:  

 

a) se ekziston mundësia e një mbingarkese të dhënash prej të cilave disa mund 

të eliminoheshin,  

b) në mënyrë të veçantë, parashikimi i kushteve të vendosura të nevojshme për 

lëshimin e certifikatës;  

c) mungesa e qartësimit të natyrës të detyrueshme apo reale, të atributeve për 

titullin e veçantë të legatarit; 

d) mungesa e qartësimit të efekteve që rrjedhin nga marrëdhënia trashëgimore 

të regjimit të pasurisë ndërmjet bashkëshortëve.  

 

Në perspektivën e një qarkullimi sa më efektiv, Rregullorja Nr.650/2012 parashikon 

që, qoftë kërkesa ashtu edhe certifikata, do të duhet të hartohen në respekt të 

modeleve ngushtësisht të lidhura me Rregulloren, përmbajtja e së cilës pasqyron atë 

që sapo u përmend.   

 

10.8 Subjekti i legjitimuar dhe kompetent për lëshimin e certifikatës së 

trashëgimisë 

 

Përsa i përket përcaktimit të autoritetit që është i legjitimuar dhe ka kompetencë për të 

lëshimin e certifikatës evropiane të drejtësisë, mund të thuhet se po ashtu si në të 

gjitha normativat e tjera, edhe Rregullorja Nr. 650/2012 ia atribuon këto dy të drejta 
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autoriteteve publike duke parashikuar veçanërisht autoritetet gjyqësore apo edhe 

zyrtarët publikë ndryshe të njohur si noterë. Rregullorja shkon edhe më tej, duke 

parashikuar Nenin 64285 sipas së cilit çdo shteti anëtar i atribuohet e drejta për të 

zgjedhur se kujt autoriteti do t’ia dorëzojë këtë funksion dhe se autoriteti që e lëshon 

këtë certifikatë është një organ juridiksional i cili, në sajë të së drejtës kombëtare, 

është kompetent në çështjen e trashëgimisë.  

Lind pyetja: po në ato raste për shembull kur noteri nuk do të pranonte të 

prononcohej mbi një çështje të caktuar trashëgimie? Në këtë rast, e gjithë procedura 

do të aplikohej duke u bazuar në interpretimin e zgjeruar të Nenit 72 të Rregullores 

Nr. 650/2012, i cili i  jep mundësi cilitdo që ka të drejtën për të kërkuar certifikatën, të 

ankimojë vendimet që janë marrë nga autoriteti që e ka lëshuar atë në bazë të Nenit 64 

të kësaj rregulloreje. 

Nga ana tjetër, do të shfaqen delikate të gjithë ato çështje të cilat tentojnë të 

zgjidhen mbi bazën e kompetencës territoriale: nëse do të jetë ligji i vendqëndrimit të 

fundit të të ndjerit apo ligji i vendbanimit (ashtu siç propozonte studimi i Institutit të 

Gjerman të Noterëve) apo ende më shumë, ligji i shtetit i të cilit është i aplikueshëm 

për trashëgiminë (lex successsionis). Rregullorja Nr.650/2012 në nenin 64 parashikon 

se gjykatat e shteteve anëtare kanë kompetencë të lëshojnë aktin e certifikatës 

evropiane por vetëm nëse këto gjykata janë kompetente sipas neneve përkatësisht, 

4,7,10 dhe 11. Neni 4 nga ana e tij, njeh si kompetente lidhur me çështjen e 

trashëgimisë, gjykatën e shtetit ku trashëgimlënësi ka patur vendqëndrimin  e tij të 

zakonshëm, që koincidon me të njëjtën ligj që thërret edhe Neni 21. Megjithatë, 

përkrah këtij kriteri të përgjithshëm mbeten po ashtu të aplikueshme edhe ato kritere 

për të cilat flitet tek neni 7 (juridiksioni i shtetit, ligji i të cilit është zgjedhur nga i 

ndjeri), 10 dhe 11286 (kompetenca të ashtuquajtura “mbështetëse” ose si vetë emërtimi 

i nenit: subsidiare). Kjo zgjidhje mund të sjellë lindjen e një konflikti ndërmjet 

certifikatave të lëshuara nga disa autoritete të ndryshme për të njëjtën trashëgimi dhe 

kështu do të gjendeshim përballë litispendencës apo gjyqvarësisë së parashikuar nga 

neni 17 i Rregullores i cili  i jep zgjidhje këtyre rasteve duke parashikuar vazhdimin e 

gjykimit nga gjykata e cila e ka nisur e para çështjen dhe shpalljen menjëherë të 

moskompetencës  nga gjykata tjetër e cila po gjykon të njëjtën çështje. 

 

 

                                                        
285 Neni 64 “Kompetenca për lëshimin e Certifikatës”: certifikata lëshohet në Shtetin anëtar në gjykatat 

e të cilit kanë juridiksion sipas nenit 4, nenit 7, nenit 10 ose nenit 11. Autoriteti lëshues duhet të jetë: 

(a) një gjykatë, siç përcaktohet në nenin 3 (2); ose  (b) një autoritet tjetër i cili, sipas ligjit kombëtar, ka 

kompetencë për t'u marrë me çështjet e trashëgimisë 
286 Neni 10 i Rregullores Nr. 650/ 2012 “Subsidiary jurisdiction”: 1. Where the habitual residence of 

the deceased at the time of death is not located in a Member State, the courts of a Member State in 

which assets of the estate are located shall nevertheless have jurisdiction to rule on the Succession as a 

whole in so far as:(a) the deceased had the nationality of that Member State at the time of death; or, 

failing that,(b) the deceased had his previous habitual residence in that Member State, provided that, at 

the time the court is seised, a period of not more than five years has elapsed since that habitual 

residence changed.2. Where no court in a Member State has jurisdiction pursuant to paragraph 1, the 

courts of the Member State in which assets of the estate are located shall nevertheless have jurisdiction 

to rule on those assets. Neni 11, Forum necessitatis: “Where no court of a Member State has 

jurisdiction pursuant to other provisions of this Regulation, the courts of a Member State may, on an 

exceptional basis, rule on the Succession if procëdings cannot reasonably be brought or conducted or 

would be impossible in a third State with which the case is closely connected. The case must have a 

sufficient connection with the Member State of the court seised. 
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KREU XI 

 

Raste të aplikimit në praktikë të Rregullores Nr. 650/2012 

   

 

Deri më tani, jemi marrë me analizën e përmbajtjes tekstuale të Rregullores Nr. 

650/2012 dhe kemi parë se si kjo rregullore ka ardhur sot në fuqi pas shumë e shumë 

përpjekjesh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar duke filluar që nga programet e para 

si Temper, ai i Stokholmit e deri në propozimin përfundimtar që iu paraqit Komisionit 

dhe Këshillit Evropian në vitin 2005. Është analizuar gjithashtu edhe aspekti novator i 

kësaj rregulloreje, duke parë se paraqet një numër të madh risish sidomos në kuadrin e 

bashkëpunimit, njohjes, aplikimin dhe zbatueshmërinë e vendimeve dhe akteve 

ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.  

Së fundmi, u përqendruam edhe në format e reja të akteve trashëgimore, të cilat 

në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthorte kanë lindur si pasojë e parashikimeve në 

brendinë e dispozitave të Rregullores Nr. 650/2012. Mirëpo duhet përmendur se në 

arenën evropiane aplikimi dhe njohja e një rregulloreje nuk do të mund asnjëherë të 

jetë e plotë për aq kohë sa mbi të nuk është shprehur me anë të vendimeve të saj, 

Gjykata e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se, duke parë rolin qendror dhe kryesor 

që kjo gjykatë luan jo vetëm në ekzekutimin por mbi të gjitha në krijimin e praktikave 

ligjore evropiane, asnjë arsyetim apo analizë mbi një aspekt të caktuar të së drejtës 

evropiane nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të integrohej apo përfshihej me 

mendimet plotësuese të dhëna prej këtij organi. Në funksion të kësaj analize duhet 

patjetër që të ndalemi në disa momente për të sqaruar historikun dhe rolin që kjo 

Gjykatë ka luajtur në arenën ndërkombëtare në përgjithësi dhe atë evropiane në 

veçanti. Gjykata Evropiane e Drejtësisë lindi natyrshëm me vetë lindjen e komunitetit 

evropian dhe në origjinën e saj ajo ka qenë identifikuar si promotori kryesor i 

funksionimit korrekt të tregut të përbashkët evropian. Kjo do të thotë qe, për të lejuar 

promovimin dhe funksionimin e këtij tregu, shtetet anëtare pranuan që të vendosnin 

brenda juridiksionit të tyre të brendshëm një organ të ri dhe në shumë aspekte 

mbizotërues ndaj organeve gjyqësore të brendshme.  

Për ta vërtetuar një gjë të tillë, mjafton t’i referohemi disa nene të ligjeve 

themelore të disa shteteve anëtare (Kushtetutave). Neni 10 i Kushtetutës së 

Republikës Italiane parashikon qartë se në ato raste kur një parashikim ndërkombëtar 

aplikohet në mënyrë të barabartë në arën ndërkombëtare ndërmjet shteteve të 

ndryshme (duke përfshirë këtu edhe Italinë), shteti Italian është i detyruar që të 

kufizojë hapësirën e tij juridiksionale dhe të delegojë rregullimin e këtyre 

parashikimeve nën tutelën e rregullimit ndërkombëtar. Në mënyrë analoge i njëjti 

parashikim si më sipër, pra kur një parashikim ndërkombëtar aplikohet në mënyrë të 

barabartë në arenën evropiane, edhe neni 23 i “Grungesetz”-it Gjerman (Kushtetutës 

Gjermane) parashikon pranimin e këtij kufizimi duke parashikuar kufizimin 

juridiksional të kompetencave të saj legjislative dhe delegimin e disa prej tyre (për 

disiplina të ndryshme juridike) tek rregullimi që gjeneron nga e drejta ndërkombëtare 

evropiane. Edhe në ligjin themeltar të Republikës së Shqipërisë, në nenin 116287 të saj 

                                                        
287 1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë: 

a) Kushtetuta;  b) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara;  c) ligjet;  ç) aktet normative të Këshillit 

të Ministrave.  2. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit 

territorial që ushtrojnë këto organe.  3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të 

institucioneve të tjera qendrore kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda sferës 

së juridiksionit të tyre.  
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parashikohet hierarkia e akteve ligjore duke i renditur marrëveshjet ndërkombëtare 

mbi ligjet dhe nën Kushtetutën, çka do të thotë se nëse një ligj i caktuar bie në 

kundërshtim me marrëveshjen që është ratifikuar atëherë detyrimisht do të prevalojë 

rregullimi që vjen nga marrëveshja ndërkombëtare dhe ligji nuk do të ketë fuqi. 

Pavarësisht se Shqipëria nuk bën pjesë në familjen e acqui communitaire dhe nuk 

mund të flasim drejtpërdrejt për normativa evropiane, është e kuptueshme që një 

parashikim i tillë përngjason me delegimin e sovranitet tek nje entitet tjetër, i huaj për 

rendin e brendshëm juridik. Duke u bazuar në parashikimet që u përmendën më lart 

mund të kuptohet qartë se si, përsëri duke shfrytëzuar rolin promovues që traktatet 

evropiane i kanë dhënë Gjykatës Evropiane të Drejtësisë përsa i përket tregut të 

përbashkët evropian, kjo e fundit nuk ka humbur rastin për të imponuar vullnetin e saj 

në disa çështje shumë të rëndësishme të panoramës normative evropiane, duke 

përfshirë këtu (pa dyshim) edhe fushën trashëgimore. Në të vërtetë më shumë se sa 

një herë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka dhënë vendime të cilat kanë funksionuar 

si precedent imponues (vendime unifikuese) jo vetëm për organet juridiksionale të 

Bashkimit por edhe për gjykatat individuale kombëtare. Një fuqi e tillë, siç u tha dhe 

më lart, buron pikërisht nga pozicionimi në nivel thuajse kushtetues të traktateve 

ndërkombëtare të cilat qëndrojnë në themel të strukturës formuese të Bashkimit 

Evropian.  

Pra, duket qartë se çdo lloj rregullimi i prodhuar nga organet e Bashkimit 

Evropian do të marrë fuqi aplikuese në juridiksionet kombëtare në saj të funksionit 

plotësues, zbatues dhe integrues që këto rregullime do të kenë në saj të objektivave të 

parashikuara në brendësi të rregullores. Pra me pak fjalë, në qoftë se një rregullore e 

Bashkimit Evropian që buron nga Komisioni Evropian me një përmbajtje që bie 

ndesh, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, me objektivat themeltarë të 

rregullores, parlamentet apo gjykatat e shteteve anëtare do të ishin të legjitimuara, jo 

vetëm ndaj kërkesës për mos aplikim të saj por madje edhe për një dalje nga Bashkimi 

Evropian dhe strukturat e tij. Një gjë e tillë mund të duket ekstreme dhe e 

papraktikueshme në raste konkrete mirëpo në të vërtetë nuk është kështu. Në 

konkluzionet e saj vjetore të vitit 2008 gjykata kushtetuese Gjermane i drejtoi një sërë 

akuzash organeve të Bashkimit Evropian.288  

Këto akuza përqendrohen kryesisht në hartimin e traktatit të Lisbonës i cili nga 

shumë forca politike Gjermane cilësohej si një humbje autoriteti dhe kompetencash të 

papranueshme. Më në detaj, këshilli i bashkuar i Gjykatës Kushtetuese gjermane 

paralajmëroi që parlamenti Gjerman do të interpelohej që këtej e tutje për çfarëdolloj 

rregulloreje të re, në çfarëdolloj fushe juridike dhe në rast se ky i fundit do të shprehej 

nëpërmjet një mazhorance të cilësuar prej 75% kundër miratimit, shteti gjerman do ti 

jepte vetvetes të drejtën që mos ta aplikonte atë dhe nëse një vullnet i tillë mos-

aplikues do të rezultonte në sanksione nga ana e organeve të Bashkimit Evropian, 

Gjermania do të tërhiqej në mënyrë univoke nga traktatet e ratifikuara me shtetet e 

tjera anëtare duke dalë përfundimisht nga Bashkimi Evropian. Për më tepër, një 

vendim i tillë i gjykatës kushtetuese Gjermane u mbështet edhe nga organet 

kushtetuese dhe ligjvënëse të disa shteteve si për shembull Polonia (2009), Estonia 

(2009), Irlanda (2010) dhe Portugalia (2010). 

                                                        
288 Frank Schorkopf: “The European Union as An Association of Sovereign States”, Fq. 14, 2008  dhe  

Clemens Ladenburger, “Police and Criminal Law in the Treaty of Lisbon”-European Constitutional 

Law”, Fq. 20. 
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Pavarësisht se në plan të parë duket sikur një aspekt i tillë nuk ka shumë lidhje logjike 

me funksionimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, një gjë e tillë nuk mund të ishte 

më e gabuar. Për vite me radhë Gjykata Evropiane e drejtësisë ka ruajtur rolin kryesor 

juridik në arenën e Bashkimit Evropian, duke dhënë vendime të ndryshme dhe tepër 

të debatuara. Kryesisht puna e gjykatës në origjinat e saj, siç dhe përmendëm më lart 

ishte ajo e mirëfunksionimit dhe i promovimit të tregut të përbashkët evropian. 

Çështjet e natyrës tregtare ishin epiqendra e vëmendjes së saj dhe gjykata pranonte të 

prononcohej vetëm mbi to. Jo rrallëherë kjo gjykatë është marrë në pyetje për çështje 

të lidhura me të drejtën familjare dhe trashëgimore por nga ana tjetër ajo ka vendosur 

të mos prononcohej. Tek e fundit, çështjet e natyrës familjare nuk bënin pjesë në 

fushën e kompetencave që traktatet i jepnin kësaj të fundit. Gjërat ndryshojnë 

rrënjësisht me traktatin e “Maastricht-it” në vitin 1992 kur Komuniteti Evropian 

shndërrohet në Bashkimin Evropian. Së bashku me risitë institucionale si Parlamenti 

Evropian dhe Komisioni Evropian, ky traktat solli për herë të parë statusin e 

“qytetarisë evropiane”. Papritur Bashkimi Evropian u gjend përballë kompetencave të 

reja të cilat deri më parë i ishin mohuar nga hapësira e kufizuar e veprimit e 

parashikuar nga traktatet. Së bashku me qytetarinë evropiane në vitin 1995 lindi edhe 

e ashtuquajtura “zona Shengen” dhe Bashkimi Evropian shndërrohet në atë organ 

qeveritar përmbi-shtetëror që njohim sot.  

Patjetër që këto ndryshime të mëdha dhe duhet thënë, të pa specifikuara mirë në 

përmbajtjen e traktatit të “Maastricht-it”, çuan në paqartësi të mëdha juridike. 

Kryesisht këto paqartësi qëndronin në rastet konkrete të cilat paraqiteshin shpesh herë 

përpara gjyqtarëve të shteteve anëtare të cilët ishin pak apo aspak gati për të aplikuar 

parime të reja të së drejtës si professio juris, apo zgjedhjen e lex sucessionis. Këto 

paqartësi çuan në nevojën e madhe të gjyqtarëve të shteteve anëtare për sqarime në 

aplikimin e normativave rregulluese të Bashkimit Evropian. Pikërisht për këtë arsye 

nisi të përdorej së tepërmi institucioni i “referimit” drejt Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë.  

Nëpërmjet këtij institucioni të ri, një gjyqtar i një shteti anëtar i cili ndodhej 

përpara gjykimit të një çështjeje që ndikohej në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë nga parashikimet evropiane, kishte mundësinë që të kërkonte sqarime, 

këshilla, madje edhe direktiva zbatuese për mënyrën e aplikimit të ligjit evropian. 

Papritur Gjykata Evropiane e Drejtësisë u gjend përpara një detyre tepër voluminoze 

dhe me rëndësi të veçantë.  

Nëse parashikimet e para të prodhuara nga vendimet e saj ishin të thjeshta dhe 

të pa kontestuara nga organet juridike qoftë kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare 

shumë shpejt fuqitë e mëdha të vendosura në duart e saj e shtynë Gjykatën Evropiane 

të Drejtësisë të merrte mbi shpatulla rolin e promotorit kryesor të zhvillimit juridik 

dhe më gjërë të Bashkimit Evropian. Një transformim i tillë, i cili fillimisht u 

justifikua me tendencat e para euro-skeptike të shteteve anëtare të cilat filluan të 

shtynin me vite të tëra projekt rregullore të planifikuara, hartuara dhe të përfunduara 

kohë më parë, shumë shpejt gjeti justifikimin e tij të vërtetë në marrëdhënien e 

ndërsjellë që ekzistonte midis statusit thuajse kushtetues të traktateve,  rregullimeve 

të  Bashkimit Evropian dhe  realizimit të objektivave të traktateve. Një pretekst i tillë i 

ka shërbyer Gjykatës Evropiane për ti dhënë vetes mundësinë për t’u prononcuar për 

çështje të cilat shpesh herë tejkalojnë kompetencat e saj. Në këtë mënyrë, Gjykata 

Evropiane i ka dhënë një hov të vërtetë novator çështjeve shumë delikate të cilat ishin 

lënë, ndoshta me qëllim, në hije nga hartuesit e traktateve për të mundësuar një 

bashkërendim sa më të natyrshëm midis shteteve anëtare dhe organeve të Bashkimit 

Evropian. Në këtë aspekt, lidhur me disa shembuj konkret të lidhur ngushtë me 
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dispozitat trashëgimore, çështja “Chen”289 e vitit 2004 ishte një nga më të përfolurat 

në ambientet juridike të Bashkimit Evropian. Znj. Chen, shtetase kineze, ishte 

transferuar për arsye pune dhe kishte jetuar për vite me radhë në Irlandë ku dhe kishte 

lindur e bija. Siç dihet, në Irlandë është në fuqi parimi “Ius Soli”290 sipas të cilit çdo 

fëmijë i lindur në territorin e një shteti ka të drejtën të kërkojë shtetësinë e atij shteti. 

Pra, vajza e znj. Chen kishte marrë shtetësinë irlandeze dhe për këtë arsye znj. Chen 

kishte të drejtë të kërkonte lejen e qëndrimit në Irlandë. Mirëpo, kur vajza e saj ishte 

ende 2 vjeçe, një trashëgimi e papritur në Britani në favor të së bijës e shtyn zonjën 

Chen që të dëshirojë të transferohet në Mbretërinë e Bashkuar ku dhe kërkon lejen e 

qëndrimit në favor të saj dhe të së miturës.  

Autoritetet britanike vendosin që t’i akordojnë lejen e qëndrimit të 

bijës përderisa ajo ishte qytetare Irlandeze (midis Irlandës dhe Anglisë ekziston një 

marrëveshje për qarkullimin e lirë të shtetasve, si pjesë e Mbretërisë së Bashkuar) por 

këtë ia refuzojnë së ëmës përsa kohë që kjo e fundit nuk plotësonte kushtet e 

nevojshme për lëshimin e lejes së qëndrimit (shkak pune, studimi, familjar që merr 

përsipër shpenzimet e kërkuesit). Zonja Chen nuk pajtohet me një vendim të tillë dhe 

kërkon lëshimin e lejes së qëndrimit nga ana e gjykatës britanike duke u justifikuar 

me faktin se ajo gëzon të gjitha aftësitë ekonomike për të përballuar shpenzimet 

ekonomike për veten dhe të bijën në sajë të trashëgimisë në favor të kësaj të fundit (si 

nëna e fëmijës ajo gëzon të drejtat e kujdestarisë mbi pronat e të miturit).  

Në të dyja gjykimet, edhe në shkallë të parë edhe në apel, gjykatat britanike nuk 

i japin të drejtë znj. Chen e cila në fund vendos që ti drejtohet Gjykatës së Lartë. Kjo 

gjykatë nga ana e saj vendos të kërkojë referim tek Gjykata Evropiane e Drejtësisë. 

Ky referim nuk ishte i lidhur me mundësinë ose jo për ti dhënë lejen e qëndrimit të 

miturës por kishte të bënte me aftësinë e bijës për të gëzuar pasurinë që kishte 

trashëguar përsa kohë që znj. Chen kishte paralajmëruar se në rast se nuk i jepej e 

drejta e vendqëndrimit, ajo do të largohej së bashku me të bijën për në Kinë. Gjykata 

Evropiane pasi mori dosjet e çështjes, mori një kohë të konsiderueshme për të 

vendosur në lidhje me përgjigjen që duhet t’i përcillte gjykatës Britanike. Në fund, 

përgjigjja e referimit i kapërceu thuajse tërësisht tagrat e kërkesës origjinale. Sipas 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, znj. Chen jo vetëm kishte të drejtë në pretendimin e 

saj për të kërkuar lejen e qëndrimit në saj të aftësisë së saj për të përballuar 

shpenzimet e jetesës në saj të pasurisë trashëgimore të së bijës, por mosdhënia e lejes 

së qëndrimit ndaj znj. Chen përbënte një shkelje të rëndë të të drejtave të së miturës. 

Këto të drejta nuk ishin thjesht të lidhura me aftësinë për të gëzuar të drejtat pasurore 

që buronin nga trashëgimia por, më thjeshtësisht, kishin të bënin me të drejtën e të 

miturës për të gëzuar statusin e saj si qytetare e Bashkimit Evropian, e drejtë e cila do 

t’i mohohej në rast se nuk do të pranohej leja e qëndrimit për nënën e saj.  

Për këtë arsye, Gjykata Evropiane e Drejtësisë i imponoi vullnetin e saj 

“vendimmarrës” gjykatës Britanike e cila kishte pyetur thjesht për mënyrën se si ajo 

duhej të vepronte në lidhje me trashëgiminë e një të miture me vendqëndrim të 

zakonshëm jashtë territorit të Bashkimit Evropian (znj. Chen kishte pohuar se në rast 

se nuk do t’i akordohej leja e qëndrimit në Britani atëherë së bashku me të bijën ajo 

do të transferohej në Kinë, vend ky që do të konsiderohej si ai i vendqëndrimit të 

zakonshëm). 

                                                        
289 Cështja: C-200/02 - Zhu & Chen v Secretary of State for the Home Department, Paditës: Cështja C-

200/02 - Zhu & Chen I Paditur: Secretary of State for the Home Department Citation/s: [2004] ECR I-

9925 Court/s: ECJ Judgment Date/s: 19 October 2004 Category: EU Treaty Rights  
290 Ky kriter e ka prejardhjen që nga koha e feudalizmit dhe përbënte mënyrën e vetme të fitimit të 

pronësisë.  
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Çështja Chen pati një jehonë të madhe jo vetëm në Britani por në mbarë Evropën 

përsa kohë që krijonte një precedent të detyrueshëm në nivel hierarkik në lidhje me 

ligjet e zakonshme, pra thuajse kushtetues. Shtete si Belgjika, Holanda dhe Austria të 

cilat gjithashtu praktikonin “Ius Solis” protestuan furishëm kundër vendimit të 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë por protestat e tyre u injoruan deri në pikën kur në 

shtetin Austriak, (në mënyrë thuajse analoge) u paraqit çështja “Murat vs Austria”291 

e vitit 2006. Qytetari Turk Murat kishte qëndruar për vite me radhë në shtetin 

Austriak në mënyrë të jashtëligjshme. Gjatë kësaj periudhe, ky shtetas kishte ngritur 

një biznes të vogël dhe bashkëjetonte me një qytetare austriake me të cilën kishte dhe 

një fëmijë të mitur. Pasi zbulohet paligjshmëria e qëndrimit të z. Murat, ai largohet në 

mënyrë të menjëhershme nga territori austriak dhe vendoset në Turqi. Ndërkohë, 

zonja e cila kishte bashkëjetuar me z. Murat, nëpërmjet avokatit të saj i kërkon 

gjykatës austriake dhënien e lejes së qëndrimit në favor të këtij të fundit, duke 

pretenduar analogji me çështjen “Chen”. Avokati i z. Murat i kërkon shprehimisht 

gjykatësit austriak që t’i drejtohej Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nëpërmjet 

referimit për të sqaruar në mënyrë sa më të plotë pretendimin e tij. Gjykatësi austriak, 

i detyruar që të pranojë kërkesat për referim të bëra nga palët, i kujton Gjykatës 

Evropiane ankesat e dërguara nga parlamenti austriak përkundrejt organeve drejtuese 

të Bashkimit Evropian lidhur vendimin “Chen”.  

Ndër të tjera, ajo i shpalos edhe rrezikun e madh ekonomik dhe social që do t’i 

kanosej shteteve anëtare nëse një precedent i tillë do të rikonfirmohej. Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë i ktheu përgjigje referimit të bërë nga gjykata austriake në më 

pak se një muaj duke vendosur kështu një rekord lidhur me shpejtësinë e gjykimit dhe 

arsyetimit nga ana e saj. Në përmbajtjen e këtij referimi jo vetëm që u rikonfirmua 

arsyetimi i vendimit “Chen” por shkoi edhe më larg. Sipas vendimit, shteti Austriak 

do të jetë i detyruar që t’i njohë lejen e qëndrimit z. Murat (dhe ti revokojë statusin e 

ekspulsit pesë-vjeçar) për arsyen e thjeshtë se biznesi të cilin qytetari turk e kishte 

ndërtuar në kurriz të paligjshmërisë së qëndrimit të tij, ishte i vetmi burim të 

ardhurash për fëmijën e mitur. “Të largosh z. Murat nga territori ku fëmija i tij gëzon 

të drejtën për të jetuar do të thotë gjithashtu të dëmtosh të drejtat pasurore 

trashëgimore që ky fëmijë do të gëzojë në një të ardhme”. Siç mund të kuptohet, nëse 

vendimi “Chen” shkaktoi protesta në vendet ku prevalonte kriteri i“Ius Soli” vendimi 

“Murat VS Austria” i 2006 e bëri të qartë nevojën për më shumë rregull në vendosjen 

e kompetencave të organeve të caktuara të Bashkimit Evropian.  

Në fillim, kjo nevojë u provua të përmbushej nëpërmjet riorganizimit të trupit 

gjykues që përbënte Gjykatën Evropiane. Por kur në fund të vitit 2006, Gjykata e 

rinovuar me anëtarë të rinj konfirmoi një rast analog me ato “Chen” dhe “Murat” 

duke i konsideruar këto vendime tashmë si të konsoliduara dhe të pakundërshtueshme 

në favor të parimit të barazisë së trajtimit u kuptua se nuk kishte më asnjë kthim pas.  

Të drejtat e reja me të cilat Gjykata Evropiane kishte pasuruar dhe zgjeruar 

hapësirën e veprimit juridik të saj tashmë nuk mund të ktheheshin më mbrapsht. Për 

këtë arsye u vendos të veprohej drejt konsolidimit të tyre në formën e traktatit, duke 

krijuar në të njëjtën kohë një organ më demokratik i cili do të ndërmerrte kompetencat 

e legjislatorit, kompetenca të cilat, de facto, deri më tani i kishte ushtruar Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë. Traktati i Lisbonës i cili hyri në fuqi në 1 Dhjetor të vitit 

2009  kishte si qëllim pikërisht kufizimin e fuqisë që i ishte lënë Gjykatës së 

                                                        
291  Murat Dereci and Others v. Bundesministerium für Inneres.Vendim i Gjykatës Evropiane te 

Drejtësisë,15 Nëntor 2011 
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Bashkimit Evropian duke fuqizuar organe më demokratike dhe përfaqësuese të 

vullnetit popullor të shteteve anëtare siç ishte Parlamenti. Nga ana tjetër, përkufizimi 

më i qartë i elementëve që përbëjnë të drejtën themelore mbi të cilën ndërtohet 

Bashkimi  Evropian dhe i objektivave themelorë të parashikuara në traktate (të cilat 

deri më tani në saj të parimeve të proporcionalitetit dhe subsidiaritetit kishin 

justifikuar veprimet në kufizimet e kompetencave të Gjykatës Evropiane) do të 

kufizonte të drejtën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë për të tejkaluar fushën e saj të 

veprimit, e parashikuar nga vullneti i përbashkët i shteteve anëtare. 

Një sërë parashikimesh të tilla, të paktën në vitet e para të aplikimit të tyre, 

sollën menjëherë efektet që priteshin. Gjykata Evropiane e Drejtësisë i kufizoi 

çështjet e marra në shqyrtim duke u prononcuar në mënyrë paraprake për mos 

kompetencën e saj në lidhje me to. Nga ana tjetër, institucioni i referimit tek Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë, pavarësisht se mbeti përsëri i detyrueshëm në rast dyshimi 

mbi zbatimin e së drejtës evropiane, u bë gjithnjë e më pak i nevojshëm përderisa e 

drejta evropiane tashmë është shndërruar në motorin kryesor prodhues të ligjit në 

shtetet evropiane dhe për këtë arsye gjykatësit e këtyre shteteve tashmë janë mësuar të 

përballen me konflikte në lidhje me ligjet unitare të Bashkimit Evropian. Kështu,fuqia 

ndërvepruese e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë si një organ ligj-formues duket sikur 

në kohët e fundit ka dështuar. Një gjë e tillë bie qartësisht në sy po të shohim disa 

prononcime të kohëve të fundit. Me një interes tepër të veçantë për tematikën e këtij 

punimi, lidhur me të drejtën trashëgimore, paraqitet një nga çështjet e fundit të 

Gjykatës Evropiane. Në fund të vitit 2012 Komisioni Evropian i referoi Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë çështjen e gjykimit mbi ligjshmërinë e politikave financiare 

spanjolle të lidhura me ndryshimet në tarifat e taksave trashëgimore që duhen paguar 

nga rezidentët dhe jo rezidentët në Spanjë. Një kërkesë e tillë për të gjykuar i ishte 

bërë Komisionit Evropian nga ana e mbi 60.000 qytetarëve britanikë të cilët kishin 

marrë në trashëgim nga prindërit e tyre pasuri të caktuara në territorin spanjoll dhe për 

shkak të statusit të tyre si jo rezident në shtetin Iberik ata kishin qenë të detyruar të 

paguanin mbi trefishin e shumës që një rezident në Spanjë do të paguante për të 

njëjtën pasuri.  

Për më tepër, u përmend fakti që në disa rajone të caktuara autonome 

trashëgimitë e të mirave materiale të paluajtshme ose dhurimi nëpërmjet aktit 

trashëgimor në favor të shtetasve rezident në këto krahina autonome nuk përbënte 

objekt të veprimit të taksave ndërkohë që për jo rezidentët vlera e taksimit ishte rritur 

në masën afro 68% në vitet e fundit. Vlen për tu theksuar fakti se, në momentin e 

nisjes së procesit të referimit nga Komisioni Evropian në favor të Gjykatës Evropiane 

të Drejtësisë, kjo e fundit nuk u gjend vetëm përballë parimeve kufizuese të Traktatit 

të Lisbonës të vitit 2009 por u gjend gjithashtu edhe përballë dispozitave të reja dhe 

ende të patestuara në arenën juridike gjyqësore evropiane të Rregullores Nr. 

650/2012. Pikërisht për këtë arsye, Gjykata Evropiane e Drejtësisë i lejoi vetes thuajse 

një vit kohë për të dhënë përgjigjen e kërkuar nëpërmjet referimit nga Komisioni 

Evropian dhe tërthorazi nga 60.000 peticionuesit britanikë. Gjatë kësaj kohe Gjykata 

Kushtetuese spanjolle, e nxitur në mënyrë të vazhdueshme nga gjykatat e krahinave 

autonome i dërgoi një letër proteste Gjykatës Evropiane. Në këtë letër ajo shpjegonte, 

duke u ndalur jo pak në detaje historike, kulturore dhe etnike, se pse ajo kishte 

vendosur një regjim taksimi të diferencuar midis rezidentëve dhe jo rezidentëve. 

Gjykata Kushtetuese spanjolle nuk hezitoi ti kujtonte Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë se, duke u bazuar në dispozitat e reja të rregullores Nr. 650/2012 

procedurat e ekzekutimit, dorëzimit dhe taksimit të një trashëgimie me karakter 

ndërkombëtar do t’i takonin shtetit ekzekutues, pavarësisht se cili ligj do të përdorej 
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për zgjidhjen e një çështjeje të mundshme gjyqësore me karakter trashëgimor 

ndërkombëtar. Gjithashtu, Gjykata spanjolle shpjegoi se një pjesë e konsiderueshme e 

GDP-së të këtij shteti buronte nga turizmi dhe të ardhurat që sillte ky i fundit. 

Çfarëdolloj ndërhyrje në politikat taksuese nga ana e Bashkimit Evropian do të 

përbënte një shkelje të rëndë jo vetëm të kompetencave juridike të cilat qartësisht i 

përkisnin organeve spanjolle (siç sqarohet në mënyrë transparente nga rregullorja Nr. 

650/2012) por edhe një shkelje të rëndë të sferës ekonomike të shtetit Iberik (i cili 

është goditur më shumë nga çdo shtet tjetër në Evropën perëndimore nga kriza 

ekonomike globale dhe që shikon tek turizmi mjetin kryesor për të shpëtuar 

ekonominë).  

Gjithashtu krahinat autonome spanjolle si për shembull Andaluzia, Katalonja, 

Asturia e të tjera, iu drejtuan Gjykatës Evropiane me jo pak ashpërsi duke i kujtuar 

asaj se ato gëzonin një status të veçantë në krahasim me pjesën tjetër të territorit 

spanjoll dhe për këtë arsye i kishin të gjitha të drejtat për të favorizuar kalimin e 

pronave nëpërmjet trashëgimisë për qytetarët e tyre dhe për rezidentët të cilët, në të 

fundit, ndikoheshin nga barra e taksave vjetore të rezidencës ndryshe nga jo 

rezidentët. Një fakt i tillë i integruar me nevojën për të theksuar veçantinë e tyre 

krahinore, sipas gjykatave të këtyre rajoneve autonome, i jepte atyre të drejtën e 

parashikimeve jo të barabarta midis rezidentëve dhe jo rezidentëve. Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë siç thamë, mori një kohë të gjatë për të vendosur mbi këtë 

çështje dhe vetëm më 17 Shtator të vitit 2014 vendosi të jepte më në fund një 

përgjigje ndaj referimit të bërë nga Komisioni Evropian. Një kohë kaq e gjatë ishte e 

nevojshme pikërisht për të parë se si Rregullorja Nr. 650/2012 do të aplikohej 

konkretisht në shtetet anëtare dhe cilat do të ishin parimet që do të përdoreshin në 

argumentimet e dhëna nga gjykatat e shteteve anëtare në prononcimet e tyre në lidhje 

me këto lloj çështjesh trashëgimore. Duhet thënë (dhe Gjykata Evropiane e përmend 

një fakt të tillë ne parathënien e saj) se janë ende shumë ato aspekte trashëgimore, të 

rregulluara nga parashikimet e Rregullores në fjalë të cilat ende nuk kanë gjetur një 

sqarim juridiksional nga ana e gjykatave të ndryshme në panoramën evropiane. Por, 

nga ana tjetër një prononcim i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë ishte më se i 

nevojshëm ne qoftë se e shikojmë atë si të nevojshëm në lidhje me parimet themelore 

të drejtësisë së Bashkimit Evropian. Për këtë arsye,  Gjykata Evropiane e Drejtësisë 

vendosi të realizojë një analizë të dyfishtë në arsyetimin e saj në lidhje me referimin e 

bërë nga Komisioni Evropian. 

Nga njëra anë, ajo pranon se kompetencat taksuese në lidhje me kalimin e 

pronësisë në çështjet trashëgimore evropiane i takon në mënyrë të padiskutueshme 

shtetit ekzekutues, shtetit pra në të cilin ndodhet pasuria e paluajtshme. Të gjitha 

dispozitat e parashikimeve të ekzekutimit të Rregullores 650/2012 e theksojnë një gjë 

të tillë kur pohojnë se do të jenë ligjet e shtetit ku kërkohet ekzekutimi i një akti 

trashëgimor apo të një vendimi gjyqësor trashëgimor, ato që do të përcaktojnë kohën, 

mënyrën juridike dhe format e taksimit që do ti nënshtrohen një kalimi të tillë. 

Gjithashtu theksohet se, përsëri duke u mbështetur në dispozitat e rregullores Nr. 

650/2012, krahinat autonome spanjolle kanë plotësisht të drejtë të prodhojnë 

parashikime juridike apo taksuese të ndryshme nga ato që mund të aplikohen në 

pjesën tjetër të territorit të shtetit dhe do të jenë pikërisht këto parashikime të veçanta 

që duhen të merren në konsideratë në momentin kur kërkohet ekzekutimi i një akti 

trashëgimor apo i një vendimi të huaj me karakter trashëgimor. Pra nga kjo analizë 

fillestare duket e qartë që pretendimet e shtetit spanjoll (dhe të krahinave autonome që 

e përbëjnë atë) për konformitetin e normave taksuese të saj me Rregulloren Nr. 

650/2012 janë mëse të pranueshme.   
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Madje Gjykata Evropiane e Drejtësisë, shkon edhe më tej duke thënë se një 

konformitet i tillë mund të përftohet edhe nëpërmjet një analize krahasuese me 

parashikimet e Rregullores “Bruksel 1” e cila, siç dimë nga kapitujt e më sipërm jo 

pak herë është përdorur nga ana e doktrinës për të sqaruar aspekte në dritë-hije të 

parashikimeve të Rregullores Nr. 650/2012. 

Mirëpo, siç e përmendëm edhe më lart,  Gjykata Evropiane e Drejtësisë zgjedh 

që të bëjë një analizë të dyfishtë duke mos u ndalur thjeshtë në parashikimet e 

Rregullores Nr. 650/2012, por duke e lexuar atë në mënyrë të bashkërenduar me 

dispozitat dhe rregullimet e traktateve themelore siç është ai i “Lisbonës” apo “Karta 

e Nicës” e vitit 2001. Në fund të fundit, është përmbajtja e këtyre traktateve e cila 

sqaron tre parimet themelore të aplikimit të së drejtës evropiane dhe ato që janë 

objektivat e saj themelore. Siç kemi përmendur edhe më lart këto tre parime janë ato 

të: 

 

a) Barazia së trajtimit (domethënë një parashikim i Bashkimit Evropian 

do të quhet i pavlefshëm në qoftë se ai nuk siguron një qasje të barabartë ose 

me forcë krahasueshmërisht të barabartë për të gjithë qytetarët evropian kudo 

në territorin e saj) 

b) Proporcionaliteti (domethënë që çdo akt duhet të ketë një forcë të 

krahasueshme me efektet që ky akt apo objektivat e traktateve kërkojnë të 

realizojnë efektivisht) 

c) Subsidiariteti (një parashikim juridik evropian mund të ndërhyjë në 

hapësirën e veprimit të ligjeve kombëtare vetëm në rastin kur ky i fundit duket 

më i aftë nga pikëpamja e ekzekutueshmërisë dhe e plotësisë së tekstit juridik 

për të përmbushur qëllimet dhe objektivat e traktateve dhe rregullimeve 

evropiane) 

 

Pra, ashtu siç ishte zakon i saj edhe përpara hyrjes në fuqi të traktatit të “Lisbonës” së 

vitit 2009, Gjykata Evropiane e Drejtësisë tejkalon tekstualisht parashikimet e 

rregulloreve specifike për aspekte të caktuara juridike dhe i drejtohet parimeve 

themelore të strukturës së Bashkimit Evropian. Me pak fjalë, duke marrë parasysh tre 

parimet e mësipërme gjykata u shpreh se një parashikim i tillë taksues nga ana e 

shtetit spanjoll dhe i krahinave të tij autonome, pavarësisht se nuk bie ndesh me nenet 

e Rregullores 650/2012 e cila specifikisht merret me aktet trashëgimore evropiane, 

është në kundërshtim me të tre parimet themeltarë të Bashkimit Evropian. Parashikimi 

taksues për trashëgimitë e jo rezidentëve është në kundërshtim të plotë, siç mund të 

kuptohet qartazi, me parimin e barazisë së trajtimit (përderisa favorizon palën 

rezidente dhe haptazi dekurajon atë jo rezidente). Pak më i tërthortë është kuptimi i 

analizës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në lidhje me kundërshtinë me parimet e 

proporcionalitetit dhe subsidiaritetit.  

Gjykatësit evropianë në arsyetimin e tyre nuk vendosën shprehimisht të 

prononcoheshin lidhur me faktin nëse “parashikimet taksore të rajoneve autonome, të 

justifikuara me theksimin e veçantisë etnike dhe të ruajtjes së pasurisë të paluajtshme 

në favor të rezidentëve autoktonë,” ishin apo jo proporcionale me qëllimin e kërkuar. 

Ajo mbi të cilën gjykata vendosi të prononcohet me forcë ishte edhe kundërshtia e 

plotë me parimin e subsidiaritetit. Siç sqaruam edhe më lart, ky parim bazohet në 

mundësinë e ndërhyrjes evropiane në çdo kohë kur parimet e traktateve të Bashkimit 

Evropian nuk përfaqësohen në mënyrë të përshtatshme nga legjislacioni i brendshëm 

ose kur ai (legjislacioni) evropian është de facto më i përshtatshëm për realizimin e 

këtyre objektivave. Pra ajo që gjykata pohon nëpërmjet këtij arsyetimi është se 
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objektivat e Rregullores Nr. 650/ 2012 janë ato të thjeshtësimit dhe inkurajimit të 

marrëdhënieve trashëgimore midis qytetarëve të shteteve të ndryshme anëtare dhe që 

kërkon të sigurojë një qarkullim sa më efikas të titujve trashëgimorë apo të vendimeve 

trashëgimore gjyqësore brenda territorit të Bashkimit Evropian. Një qëllim i tillë, në 

mënyrë indirekte duket i cenuar nga ana e parashikimeve taksuese të ndërmarra nga 

Spanja dhe krahinat e saj autonome, të cilat de facto dekurajojnë qytetarët evropianë 

që të lënë apo të marrin në trashëgimi prona të tilla.  

Një fakt i tillë na çon në konkluzionin që, në funksion të parashikimeve të 

parimit të subsidiaritetit, ligji spanjoll dhe ai i krahinave të tij autonome nuk është i 

aftë të përcjellë objektivat e Rregullores së re Nr. 650/2012. Këtu mund të përmendim 

më në fund parimin e proporcionalitetit. Sipas arsyetimit llogjik të Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë parimi i proporcionalitetit të veprimit të Rregullores Nr. 

650/2012 justifikon zbatimin/ aplikimin e tij në mënyrë të tillë që ky aplikim të 

justifikojë mosaplikimin e parashikimeve taksuese të Spanjës dhe krahinave të saj 

autonome. Kjo sepse, përderisa parashikimet e brendshme të krahinave autonome 

spanjolle bien ndesh me parimin e “barazisë së trajtimit” dhe të “subsidiaritetit” dhe 

për këtë arsye këto dispozita taksuese duhet të mos aplikohen, sipas parimit të 

proporcionalitetit ndaj shtetasve të cilët kanë përftuar të mira materiale të paluajtshme 

në formën e trashëgimisë në territorin e krahinave autonome spanjolle duhet të 

aplikohet një regjim taksues i njëjtë (midis rezidentëve dhe jo rezidentëve). Vetëm në 

këtë mënyrë do të mund të sigurohej, jo vetëm barazia e trajtimit midis qytetarëve 

evropian, qofshin ata rezident apo jo, por në të njëjtën kohë do të mund të zbatohej 

edhe parimi i propocionalitetit në aplikimin e parimeve evropiane të paraqitura në 

Rregulloren Nr. 650/2012 të Bashkimit Evropian. 

Pra në konkluzion, Gjykata Evropiane e Drejtësisë i jep të drejtë Komisionit 

Evropian dhe në mënyrë të tërthortë edhe 60.000 qytetarëve Britanik që gëzojnë të 

drejta trashëgimore në Spanjë (pavarësisht se nga analiza tekstuale e parashikimeve të 

Rregullores nuk kishim të bënim me shkelje, të paktën jo në mënyrë direkte). Ato që 

janë shkelur janë tre parimet themelore të aplikimit të së drejtës evropiane në shtetet 

anëtare dhe pra në mënyrë të tërthortë, shkelja e parashikimeve taksuese të krahinave 

autonome spanjolle qëndron në mosaplikimin e Rregullores Nr. 605/2012 në bazë të 

tre parimeve themelore, të detyrueshëm dhe të nevojshëm për aplikimin e saj. 

Kjo çështje, pavarësisht se tepër e re në hapësirën evropiane gjyqësore, ka 

krijuar një debat tepër të gjerë. Spanja, e gjendur në vështirësi të mëdha ekonomike 

do të duhet të rimbursojë  brenda një afati kohor një vjeçar një shumë tepër të lartë në 

favor të shtetasve jo rezident që kanë paguar ndryshimin në çmimin e parashikuar për 

rezidentët. Për më tepër, Gjykata Evropiane e Drejtësisë nëpërmjet një vendimi të tillë 

ritheksoi edhe njëherë dëshirën e saj për të qenë përsëri në qendër të jetës juridike dhe 

ligjvënëse evropiane. Janë pikërisht eksponentë të ndryshëm të doktrinës të cilët nga 

ana e tyre e kontestojnë një aspiratë të tillë, sidomos nën hijen e ideve euroskeptike që 

qarkullojnë aktualisht në hapësirën evropiane, duke shkuar deri në pikën ku 

pretendojnë se në ditët e sotme Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka edhe më shumë 

fuqi sesa në kohët para traktatit të Lisbonës. 

Sidoqoftë, siç theksuam dhe më lart, fuqitë e mëdha interpretuese që i janë 

dhënë dhe karakteri i saj novator e bëjnë Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe 

prononcimet e saj, një element thelbësor dhe të pashmangshëm në një analizë të plotë 

dhe reale të çfarëdolloj aspekti të jetës juridike evropiane.  
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Konkluzione dhe Rekomandime 

 

Rregullorja e re Nr 650/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit Evropian “Mbi 

juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen dhe zbatimin e vendimeve dhe pranimin 

dhe zbatimin e instrumenteve të mirëfilltë në çështjet e trashëgimisë dhe krijimin e një 

Certifikate Evropiane” të trashëgimisë u botua në Fletoren Zyrtare te Bashkimit 

Evropian më 27 korrik 2012 dhe do të zbatohet në baza të përgjithshme kundrejt të 

gjithë personave që do të ndërrojnë jetë në datën 17 Gusht 2015 ose pas kësaj date. 

Plani i parë i ndërmarrë, i cili parashikonte hapat e parë që duheshin ndërmarrë për 

hyrjen në fuqi të në një rregullorje që të trajtonte në mënyrë unitare aspektet e së 

drejtës trashëgimore, ishte “Plan Veprimi i Vjenës” i vitit 1998.  

Propozimi i Komisionit Evropian i prezantuar në vitin 2009 nuk ishte gjë tjetër 

veçse rezultati përfundimtar që solli ky plan veprimi. Komisioni Evropian i i kishte 

kërkuar Institutit Noterial Gjerman (Deutsche Notarinstitut) që të ndërmerrte një 

studim të karakterit krahasues ndërmjet shteteve evropiane për sa i përket të drejtës 

trashëgimore, studim i cili u përfundua dhe u paraqit në vitin 2004 në Bruksel. Duke u 

bazuar në këtë punim si dhe në këshillimet e prezantuara nga Këshilli i Evropës në të 

ashtuquajturin “Programi i Hagës”, Komisioni Evropian në vitin 2005 hartoi“Librin 

Jeshil”. Ky projekt i bashkërenduar me Këshillin Evropian më në fund u përfundua 

dhe u paraqit si projekt propozim më 14 Tetor të vitit 2009. Lidhur me miratimin e 

këtij projekti lindën disa probleme, veçanërisht ato që ngriti Këshilli Evropian. Sipas 

Nenit 67 paragrafit numër 5 të Traktatit mbi “Funksionimin e Bashkimit Evropian”, të 

gjithë projekt-rregulloret të cilat prekin çështje të së drejtës familjare duhet të 

miratohen me votë unanime nga të gjithë anëtarët e Këshillit, mirëpo vështirësitë e 

mëdha për të arritur një konsensus të tillë si dhe nevoja e shprehur disa herë në vite 

për një dispozitë të tillë trashëgimore çoi në hartimin e një zgjedhjeje tjetër nga ana e 

Këshillit Evropian.  

Megjithëse nuk mund të mohohej se çështjet trashëgimore prekin së tepërmi 

fushën e së drejtës familjare, projekt-rregullorja u përjashtua nga votimi unanim dhe u 

procedua me mazhororancë të thjeshtë, procedurë e cila u konfirmua më pas edhe nga 

hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës. Rregullorja Nr.650/2012 përbën instrumentin 

kryesor në të drejtën ndërkombëtare private i cili rregullon në mënyrë të njëjtrajtshme 

në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, instututin e rëndësishëm të trashëgimisë 

“mortis causa” (me përjashtim të Danimarkës, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar). 

Instrumenti i ri i cili tenton të rrregullojë dhe përfshin në fushën e tij të zbatimit të 

gjitha ato situata apo marrëdhënie trashëgimore që preken nga elementi i huaj, në 

bazë të dispozitave kalimtare të parashikuara në Nenin 84 të këtij rregullimi, do të jetë 

tërësisht dhe menjëherë i aplikueshëm duke nisur që nga data 17 Gusht e vitit 2015. 

Normativa e re evropiane përbën padyshim një nga realizimet apo veprat më 

ambicioze që është ndërmarrë ndonjëherë nga Bashkimi Evropian në kuadrin e 

bashkëpunimit gjyqësor për cështjes e së drejtës civile. Pothuasje të gjitha 

instrumentat e tjerë rregullues të ndërmarrë më parë apo edhe ato që ia kanë dalë të 

jenë në fuqi (përfshi këtu Rregulloren “Bruksel 1” dhe më sot “Bruksel 1 bis”), nuk 

kanë arritur të mbulojnë plotësisht rregullimin e institutit të trashëgimisë duke lejuar 

kështu një boshllëk të konsiderueshëm në fushën e çështjeve trashëgimore, i cili nga 

ana tjetër thuasje zhduket plotësisht me ardhjen e Rregullores 650/2012, arsyeja e 

ardhjes në fuqi e së cilës, mund të shihet në dy këndvështrime kryesore. Nga njëra 

anë, Rregullorja Nr. 650/2012 përfaqëson, jo vetëm në komunitetin evropian por edhe 

me gjerë, tentativën e parë për të “të arritur” realizimin e një unifikimi tërësor të 

normave të së drejtës ndërkombëtare të lidhura me institutin e trashëgimisë. 
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Rregullimi dhe zgjidhjet që parashikohen në Rregulloren Nr. 650/2012 duket se 

pasqyrojnë më së miri përpjekjen për të kaluar të gjitha pengesat apo vështirësitë 

teknike që hasen në të drejtën trashëgimore me elementë të huaj. Përpjekje të tilla 

duhet thënë se kanë filluar që me Konventën e Hagës së vitit 1989 e cila edhe pse nuk 

hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar, ka qënë burimi kryesor dhe referues 

mbi të cilën janë bazuar hartuesit e Rregullores së re Nr. 650/2012 të Bashkimit 

Evropian. Në të njëjtën kohë, rregullimet dhe zgjidhet e parashikuara në këtë 

rregullore shprehin qartë dëshirën për të reformuar zgjidhjet e mëparshme, duke i 

përshtatur, ndryshuar dhe duke i kombinuar me prurje të reja dhe origjinale dhe 

gjithmonë në përputhje me vlerat “kushtetuese” të së drejtës së Bashkimit Evropian. 

Nga ana tjetër, rregullorja e re e së drejtës ndërkombëtare private përben arritjen më 

të avancuar dhe të mirështjelluar të të gjithë procesit të krijimit të së drejtës 

ndërkombëtare private rajonale në Evropë. Kështu, mund të thuhet se Rregullorja Nr. 

650/2012 kërkon që të lexohet në këndvështrimin kompleks të rregullave, 

këndvështrim në të cilin bie edhe vetë ajo. Nga njëra anë mund të thuhet se 

rregullimet e parashikuara në tekstin e ri të kësaj rregulloreje pasqyrojnë një fushë më 

të gjerë e cila përbën të gjithë kornizën e kësaj rregulloreje kurse nga ana tjetër kjo 

rregullore përforëcon dhe zhvillon në tërësinë e saj “gjuhën” e së drejtës 

ndërkombëtare private duke e pasuruar atë me elemementë të ndryshëm që lidhen dhe 

ndryshojnë midis tyre sipas kritereve të lidhjes apo parashikimeve që përmbahen në 

këtë rregullore. 

Nevoja për këtë instrument të ri në nivel komunitar rezulton te jetë e 

domosdoshme në mënyrë që të mund t’i japë zgjidhje të gjitha problemeve që mund 

të lindin në disiplinën e së drejtës trashëgimore në nivel ndërkombëtar dhe gjithashtu 

të arrijë unifikimin dhe njëtrajtshmërinë ndërmjet ligjeve të brendshme mbi të drejtën 

ndërkombëtare private. Edhe pse kjo rregullore vjen si një ndër instrumentet më të 

rëndësishëm që Bashkimi Evropian ka hartuar ne fushën e bashkëpunimit gjyqësor në 

drejtën civile, sërish lindin dyshime nëse kjo normative do të jetë apo jo efikase në atë 

nivel që të mund t’i japë  zgjidhje të gjitha çështjeve që lidhen me trashëgiminë në 

nivel ndërkombëtar. Është e kuptueshme që gjatë zbatimit të kësaj rregulloreje do të 

hasen probleme të shumta që mund të kenë të bëjnë me: përzgjedhjen e ligjit që do të 

zbatohet mbi një trashëgimi të caktuar; me konfliktet pozitive dhe negative të ligjeve; 

rastet e gjyqvarësisë (litispendencës); rënia në kundërshtim me rendin e brendshëm 

publik; mungesa e sigurisë ligjore; pengesat që hasen në njohjen dhe zbatimin e 

vendimeve të huaja dhe shumë raste të tjera, që vërtetë do të ngrinin pikëpyetje të 

dyshimta nëse kjo rregullore do te jetë apo jo plotësisht efikase në atë që ajo synim të 

krijojë, pra një unifikim dhe rregullim të njëjtë në të gjithë territorin e aqui 

communitaire lidhur me marrëdhënien trashëgimore, dhe kjo, në kuadër të forcimit të 

bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndërshtetëror, që parashikohet shprehimisht në 

Traktatin mbi funksionimin e Bashkimit Evropian. 

Një çështje problematike nga e cila do të mund të burojnë më pas shumë 

vështirësi apo mosmarrëveshje edhe ne nivel ndërkombëtar, mund të përbëje edhe një 

nga nocionet e reja që parashikohen në Rregulloren 650/2012, përkatësisht 

interpretimi i nocionit “gjykatë”. Sipas kësaj rregulloreje, me ane të nocionit 

“gjykatë” do të nënkuptohen jo vetëm organet gjyqësore por edhe çdo organ tjetër 

përfshirë këtu edhe  profesionistët/ funksionarët ligjorë të cilët kanë kompetencë të 

prononcohen për çështjet trashëgimore (noterët). Lind pyetja: a mund te sjellë ky 

nocion i ri, probleme përshtatshmërie të kësaj rregulloreje me ligjet e brendshme 

përkatëse të shteteve anëtare? Përsa kohë që çdo shtet rregullon funksionimin dhe 

organizimin e funksionarëve ligjorë sipas normave të tij të brendshme dhe në 



 154 

diskrecion të plotë lidhur me kompetencat që i njihen këtyre të fundit, është e 

kuptueshme që kjo çështje me të vërtetë do të sillte polemika apo debate të cilat nuk 

do të ishin të lehta të gjenin një zgjidhje të menjëhershme.  

Rregullorja e re e Bashkimit Evropian Nr. 650/2012 parashikon rregulla të 

caktuara lidhur me përcaktimin e juridiksionit ndërkombëtar i cili do të prevalojë në 

zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare të trashëgimisë. Këto rregulla, që tentojnë të 

krijojnë aplikimin e një rregullimi të përbashkët në të gjithë shtetet anëtare, çka do të 

thotë për rrjedhojë se do të kërkojnë edhe aplikimin e një vendimi apo e një të drejte 

të një shteti në një tjetër shtet anëtar të Bashkimit Evropian, është e kuptueshme që 

për shkak të rrethanave dhe fakteve juridike të caktuara do të jenë jo gjithmonë 

lehtësisht të aplikueshme dhe se do të gjejnë zbatim të menjëhershëm edhe pse kjo në 

fakt është kërkesa kryesore apo parimi bazë mbi të cilin udhëhiqet kjo rregullore.  

Për të arritur në rregullimin unifikues dhe për të krijuar sa më shumë lehtësi në 

hapësirën evropiane, kjo rregullore ndryshe nga shumë instrumente të dalë përpara 

saj, ka përfshirë si rregullim kryesor të së drejtës trashëgimore, normën ligjore që i 

përket shtetit të vendqëndrimit të trashëgimlënësit në kohën kur ka ndërruar jetë. Por 

nga ana tjetër, në rregullore nuk gjendet asnjë parashikim apo sqarim se cilat janë 

kushtet që një vendqëndrim të quhet i zakonshëm dhe kjo padyshim është e qartë se sa 

shumë probleme mund të krijojë po të merret parasysh lëvizja e lirë dhe e shpeshtë 

apo transferimi për një jetë më të mirë apo interesa personale, nga një shtet anëtar në 

një tjetër shtet anëtar. Me të drejtë mund të thuhet, se vështirësia për të identifikuar 

vendqëndrimin e zakonshëm të de cujus,  do të kërkonte, para se të gjykohej për 

çështjen trashëgimore, të përgatitej një analizë e mirëfilltë e cila më pas do të nxirrte 

në pah juridiksionin prevalues që do të prononcohej për çështjen e trashëgimisë në 

fjalë. Kjo analizë e mirëfilltë do ti takojë kryesisht gjykatave kombëtare te shteteve 

anëtare dhe veçanërisht Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, e cila si organi kryesor 

rregullues dhe interpretues i së drejtës evropiane do t’i duhet të japë shpjegime 

nëpërmjet aftësisë së saj interpretuese, jo vetëm lidhur me këtë nocion por edhe për të 

gjitha vështirësitë që kjo rregullore do mund të hasë në aplikimin e saj në të ardhmen. 

Ky instrument i rëndësishëm i cili tenton të rregullojë unifikimin dhe 

njëtrajtshmërinë e rregullimit të marrëdhënieve trashëgimore, pavarësisht se 

parashikon si rregull kryesor zbatimin e ligjit të vendqëndrimit të zakonshëm të de 

cujus në momentin e vdekjes, parashikon edhe një sërë kriteresh të tjera lidhjeje, që 

synojnë, në konkurrencë me njëri tjetrin por jo në hierarki, të rregullojnë 

marrëdhënien e trashëgimisë. Pas studimit të hollësishëm te kësaj rregullore, me të 

drejtë mund te thuhet se mekanizmat e ndryshme të zgjidhjes së autoritetit kompetent 

janë formuluar në mënyrë shumë të komplikuar dhe me siguri do të mundet të krijojë 

në praktikë probleme jo të lehta për t’u zgjidhur. Një ndër këto kritere, shumë i 

veçantë për nga rëndësia është kriteri i lidhjes “professio iuris” ose autonomia apo 

vullneti i palëve për të vetë-përcaktuar ligjin (e shtetësisë së de cujus në çastin e 

vdekjes ) që do të rregullojë marrëdhënien trashëgimore (parashikuar nga neni 5 dhe 

Neni 22 i Rregullores 650/2012). Diskrecioni i lirë që i njihet palëve për të vendosur 

me marrëveshje ligjin i cili do të rregullojë të gjithë marrëdhënien trashëgimore në të 

gjithë kompleksitetin e saj, shpeshherë mund të rezultojë në gabime faktike dhe 

moszgjidhje të shpejtë të çështjes që synon të rregullohet nën zbatueshmërinë e kësaj 

Rregulloreje. Nga ana tjetër një rast problematik mund të haset në ato raste kur 

vendqëndrimi i zakonshëm i de cujus-it në momentin e vdekjes nuk i përket asnjë 

territori të ndonjë shteti anëtar. Konkurrenca që mund të lindë ndërmjet kritereve 

lidhës të parashikuar nga kjo rregullore, por edhe marrëveshjet që do të kryhen nga 

palët trashëguese me vullnetin e tyre për të përcaktuar ligjin që do të rregullojë 
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marrëdhënien trashëgimore, do të mund të sjellin pasoja negative ne zbatueshmërinë 

dhe plotësimin e dëshirës së fundit të shprehur nga testatori në aktin e tij testamentar. 

Dhe jo vetëm kaq, por është e mirëkuptuar se në këto raste do të mund të ndodheshim 

edhe përpara abuzimit të të drejtave dhe detyrave që autoriteteve dhe organeve 

kompetente, i burojnë nga dispozitat e kësaj rregulloreje.  

Në këtë punim është shprehur qartë rëndësia e aplikimit sa më rigoroz të kësaj 

rregulloreje duke patur parasysh jo vetëm luajalitetin por dhe bashkërendimin 

ndërshtetëror mes shteteve anëtare. Nga ana tjetër specifikohen edhe rastet kur në 

praktikë mund të lindin problematika që gjenezën e tyre kanë në interpretimin e 

dispozitave të Rregullores 650/2012. Duke dashur që në çdo rast, edhe në ato raste që 

duken të pamundura për të zgjidhur një çështje trashëgimie, Rregullorja parashikon 

një kriter specifik, atë të “forum necessitatis”, i cili parashikon se në ato raste kur një 

çështje trashëgimore nuk rezulton të zgjidhet në bazë të kritereve që parashikohen në 

dispozitat e kësaj rregulloreje atëherë përballë këtyre rasteve specifike kjo çështje do 

të mund të dërgohet për gjykim në atë shtet me të cilin çështja në fjalë ka lidhje më të 

ngushtë. Po çfarë rezulton nga kjo gjë? A do të jenë lehtësisht të dallueshme 

karakteristikat apo faktorët që një çështje të mund të na vërtetojnë se ka lidhje me të 

ngushta më një shtet të caktuar apo më një shtet tjetër? Edhe pse deri më tani rastet e 

jurisprudencës mungojnë në këtë aspekt, mund të thuhet se shpeshherë thirrja për 

aplikim e normës së shtetit me të cilin çështja trashëgimore paraqet lidhjet më të 

ngushta, duket se i le vend vakuumeve dhe mosarritjes së qëllimit kryesor për të cilin 

kjo rregullore ka ardhur në fuqi, duke mos harruar edhe rastet kur kjo mund të sjellë 

pasoja direkte për palët që janë pjesë e marrëdhënies së trashëgimisë.  

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i kësaj rregulloreje është edhe instituti i  

gjyqvarësisë i cili parashikon se nëse një çështje me objekt dhe palë të njëjta është 

kërkuar të gjykohet njëherësh nga autoritetet gjyqësore të dy vendeve të ndryshme 

anëtare, atëherë do të ketë të drejtë të vazhdojë gjykimin dhe të ketë të drejtë të 

prononcohet mbi këtë, gjykata e parë që ka nisur procedimet dhe njëkohësisht do të 

detyrohen të gjitha gjykatat e tjera të pezullojnë çështjen e trashëgimisë në fjalë. Kjo 

lidhet veçanërisht edhe me efektin e menjëhershëm qe kjo rregullore i ka njohur 

vendimeve gjyqësore apo akteve publike që burojnë nga juridiksioni i një shteti të 

caktuar. Këtë efekt të menjëhershëm të vendimeve, rregullorja e njeh në atë masë dhe 

e bën menjëherë të zbatueshëm në shtetin ku kërkon të aplikohet në të njëjtën masë 

dhe mënyrë që ai njihet në shtetin e origjinës (shteti që ka nxjerrë aktin).  Një risi që 

ka përcaktuar kufijtë e njëtrajtshmërisë në rregullimin e marrëdhënieve që burojnë 

nga e drejta trashëgimore, përbën në këtë Rregullore edhe parashikimi i një 

“certifikate evropiane” të trashëgimisë, së cilës kjo rregullore i jep zbatueshmëri dhe 

ekzekutueshmëri të menjëhershme brenda territorit të Bashkimit Evropian.  

A është ky instrument, i tillë që të mund të përgëzohet? Ashti siç rezulton edhe 

nga ato që janë shkruar më sipër, pa dyshim mund të thuhet se është një instrument 

tepër i dobishëm përsa kohë që Bashkimi Evropian pavarësisht se sui generis, 

funksionon si një super shtet dhe arrin që në ditët e sotme të një globalizmi 

mbarëkombëtar, (me flukse të mëdha emigracioni dhe lirie transferimi nga në vend në 

një tjetër) të plotësojë vullnetin e fundit të testatorit kur marrëdhënia përmban 

elementë të huaj në të, qofshin ato në objekt, subjekt apo përmbajtje. Duke qenë se 

sistemet juridike kanë ndryshime mes tyre dhe kjo si shkak i historisë kulturore, 

historike, sociale e politike, është e kuptueshme se do të mund të ekzistonin 

ndryshime të mëdha edhe përsa i përket interpretimit apo njohjes/ mosnjohjes së 

instituteve të ndryshme apo edhe më tepër, për shembull mosnjohja apo kundërshtitë 

që hasen në një formë të caktuar të veprimit juridik. Nga kjo me të drejtë mund të 
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rezultojë detyrimi për shtet apo një autoritet kompetent që të zbatojë në të drejtën e tij 

edhe një të drejtë e cila interpretohet krejt ndryshe apo edhe me tej, kur nuk njihet 

aspak në rendin e tij të brendshëm juridik. Çështje këto që vërtetë do të përbënin 

probleme lidhur me zbatimin dhe arritjen e qëllimit që kjo rregullore ka në parimin e 

përgjithshëm të saj. Në punimin e mësipërm janë analizuar në mënyrë të detajuar të 

gjitha rregullimet kryesore që kjo normativë sjell po ashtu si edhe ndryshimet apo 

risitë që kanë ardhur në të, krahasuar më të gjithë instrumentet  e tjerë ndërkombëtarë 

që nuk arritën asnjëherë të vinin në fuqi kjo edhe si shkak i skepticizmit të thellë që 

juridiksionet kombëtare kanë shfaqur në momentin kur i është dashur të vendosin për 

të deleguar sovranitetin e tyre në lidhje me rregullimin e një disipline të caktuar të së 

drejtës. Së fundi, mund të thuhet se ky instrument përbën rregullimin më guximtar që 

Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndonjëherë dhe është vërtet për t’u përgëzuar përsa 

kohë që është miratuar nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke 

përjashtuar vetëm dyshueset e përhershme, Mbretëria e Bashkuar, Irlanda dhe 

Danimarka.  

Duke qenë në praninë e një normative juridike kaq gjithëpërfshirëse dhe 

komplekse e cila në të njëjtën kohë dallohet për suksesin që ka patur në aspektin e 

aplikimit të saj, është shumë e vështirë nga ana jonë që të parashtrojmë rekomandime 

të mirëfillta në lidhje me mirëfunksionimin e ardhshëm të saj. Ajo për të cilën mund 

të shprehemi, përderisa përbëjnë de facto organin kryesor aplikues dhe zbatues të 

kësaj normative, është roli që do të luajnë gjykatat e vendeve anëtare në zbatimin e 

drejtë të Rregullores Nr. 650/2012. Nevoja për një rekomandim të tillë mund të lindë 

si pasojë e qëndrimeve që disa nga organet gjyqësore të shteteve anëtare kanë mbajtur 

gjatë procesit të krijimit të kësaj normative (ku mund të përmendim qëndrimet e 

Gjykatës së  Lartë të Gjermanisë, Austrisë dhe Polonisë), në të cilat  kanë shprehur 

mospërputhjen e tyre me disa nga parimet themelore të normativës si për shembull 

parashikimi i “optio legis”. Do të mbetet për t’u parë nëse gjykatat kombëtare të 

shteteve anëtare do të jenë ose jo në gjendje që të kapërcejnë bindjet e tyre juridike (të 

ndërlidhura ngushtësisht me ligjet kombëtare të cilave ato i përkasin), në favor të një 

legjislacioni komunitar evropian që ka për qëllim kryesor integrimin e mëtejshëm të 

vendeve anëtare nga pikëpamja juridike. Një tjetër element i cili mund të paraqesë 

nevojën e një rekomandimi, do të mund të jetë (sërish lidhur me gjykatat e vendeve 

anëtare) aftësia e këtyre gjykatave që për të kapërcyer pengesat që mund të burojnë 

nga aplikimi, interpretimi apo i zbatimi i kësaj normative, do t’i drejtohen Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë nëpërmjet institutit të referimit.  

Vlen për t'u theksuar se, në të kaluarën, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, ka 

tejkaluar kompetencat e saj që i janë nga traktatet themelore të Bashkimit Evropian, 

duke i shërbyer kështu në një mënyrë edhe zhvillimit të mëtejshëm të së drejtës 

evropiane. Së fundi, duke gjykuar se marrëdhënia e trashëgimisë përbën një ndër 

institutet më të rëndësishme të së drejtës qoftë në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel 

ndërkombëtar, zbatueshmërisa dhe vlefshmëria e kësaj normative të re, do të mbështet 

thuajse tërësisht në vullnetin dhe në masën e bashkërendimit që do të shfaqin shtetet 

anëtare dhe shtete e treta të cilat jo pak herë do të preken nga rregullimet e 

parashikuara në të. 
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Abstrakt: 

Ky punim trajton institucionin e trashëgimisë mortis causa në nivel ndërkombëtar, 

veçanërisht në nivel evropian, duke u bazuar në direktivën e re evropiane, Rregulloren 

Nr. 650/ 2012 e cila pritet të hyjë në fuqi dhe të marri zbatueshmëri të menjëhershme 

në të gjitha vëndet e Bashkimit Evropian (me përjashtim të Danimarkës, Irlandës dhe 

Mbretërisë së Bashkuar) në 17 Gusht të vitit 2015. Në këtë punim do të trajtohet 

thuajse  e gjithë përmbajtja e kësa rregulloreje (e perbërë nga 83 recitale dhe 84 nene) 

dhe veçanërisht të gjitha ato aspekte të saj që kanë të bëjnë rregullimin e 

marrëdhënies trashëgimore në të drejtën ndërkombëtare private, ligjin e zbatueshëm, 

qarkullimin e vendimeve gjyqësore dhe akteve publike, njohjen dhe zbatueshmërine e 

tyre e deri tek rastet praktike të jursiprudencës së Gjykatës Evropiane të Drejtëisë. Pas 

analizimit të hollesishëm të çështjeve të sipërpërmendura, punimi vazhdon trajtimin e 

aspekteve edhe më delikate (normat mbi ligjin e zbatueshëm) siç janë liria e zgjedhjes 

së testatorit, e njohur si professio iuris, çështjet mbi ligjin e zbatueshëm të formës së 

akteve testamentare, e së fundi,  instututi nevralgjikëi së drejtës trashëgimore në 

hapësiren evropiane, që është referimi dhe kufizimet që ai has në zbatim si shkak i 

kaluzolës së rendit publik dhe jo vetëm. Më tej, janë trajtuar hollësisht normat që 

lidhen me kompetencën, norma këto që prej vitit 2015 jo vetëm do të zëvëndësojnë 

tërësisht normat e brendshme të të gjithë sistemeve juridike të shteteve anëtare të 

Bashkimit Evropian por do të përfshijnë edhe kompetenca të veçanta në bazë të 

parimti të subsidiaritetit apo edhe futja e një nocioni të ri, “forum neçessitatis”. Një 

pjesë të rëndësishme të punimit e përbën kapitulli mbi njohjen dhe ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore dhe akteve publike që tentojnë të qarkullojnë brënda hapësirës 

evropiane. Në vijim, trajtohet akti më i ri që kjo rregullore ka sjellë në jetë, 

“Certifikata evropiane e drejtësise”, me të gjithë elementët e saj e cila do të jetë e 

zbatueshme në të gjitha shtetet evropiane dhe që synon arritjen më të lartë të 

objektivit të ligjvënësit evropian, që nuk është tjetër përveç se harmonizimi, unifikimi 

dhe bashkërendimi ndërkombëtar në fushën e së drejtës private, e veçanërisht në të 

drejtën trashëgimore. Së fundi por jo nga rëndësia, trajtohet një kapitull i veçantë që 

lidhet me praktikën e gjerë të jurisprudencës evropiane, duke parashtruar një sërë 

kauzash analoge me ato të cilat do të mund te të përballet Rregullorja Nr. 650/ 2012 e 

Parlamenit dhe Këshillit Evropian, mbi “Juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen 

dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore, pranimin dhe zbatimin e instrumentave 

origjinalë në fushën e së drejtës trashëgimore dhe krijimin e certifikatës evropiane të 

trashëgimisë” 

 

Fjalët kyçe: e drejta ndërkombëtare private, trashëgimia, bashkimi evropian, konflikti 

i ligjeve, paktet trashëgimore, aktet trashëgimore, ligji i zbatueshëm, njohja dhe 

zbatimi i vendimeve gjyqësore, certifikata evropiane e drejtësisë.  
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Abstract:  

This article illustrates the institution of succession (mortis causa) at the international 

level, especially at the european level, based on the new european directive, 

Regulation No. 650/2012 which is expected to enter into force and take immediate 

applicability in all countries of the European Union (except Denmark, Ireland and the 

United Kingdom) on 17th of August 2015. This article will deal with almost all of the 

contents of this regulation (consisting of 83 recitals and 84 Articles) and especially all 

its aspects that relate to the regulation of the succession matters in private 

international law area, applicable law, the circulation of judgments and public acts, 

recognition and their applicability to practical cases of the European Court of Justice. 

After detailed analysis of the above mentioned issues, the article continues to explain 

more subtle aspects (based on  the law applicable) as the frëdom of choice of the 

testator, known as professio iuris, the issues on the law applicable to the form of 

testamentary acts, and  last but not least, the neuraligic institution of the european 

laws regarding the succession: the concept of “reference” or the so called “renvoi”. 

The study, after specifying the scope of the regulation, analyses the rules it contains 

on applicable law as regards both the objective connecting factor and the professio 

juris, as well as the special regime it establishes for agrëments as to successions, the 

question of the law appplicable to the formal validity of dispositions of property upon 

death and the limits to the application of the lex successionis. The new jurisdiction 

rules, which will completely replace the corresponding internal rules of the Member 

States, the provision of a forum necessitatis, and those on the recognition and 

enforcement of judgments, authentic instruments and court settlements, are then later 

illustrated. Furthermore, tha article gives a presentation of the European Certificate of 

Succession, the new authentic act created by the Regulation which will have effects in 

all participating Member States. The last chapter  will analyze all the similarities that 

this Regulation might have with previous decisicions given from the European Court 

of Justice.  The Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the 

Council 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of 

decisions and açeptance and enforcement of authentic instruments in matters of 

succession and on the creation of a European Certificate of Succession” is a coherent 

and a comprehensive legislative instrument.  

 

Key words: private international law, successions, European Union, conflict of laws, 

agrëments as to succession, applicable law, recognition of judgments, European 

Certificate of Succession.  
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27.7.2012    EN Official Journal of the European Union L 201/107 

 

REGULATION (EU) No 650/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL 

of 4 July 2012 

on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession 

and on the creation of a European Certificate of Succession 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 

UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in 

particular Article 81(2) thereof, 

Having regard to the proposal from the European Commission, 

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committë (1), 

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2), 

Whereas: 

(1) The Union has set itself the objective of maintaining and developing an area of frëdom, security and 

justice in which the frë movement of persons is ensured. For the gradual establishment of such an 

area, the Union is to adopt measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-

border implications, particularly when necessary for the proper functioning of the internal market. 

(2) In accordance with point (c) of Article 81(2) of the Treaty on the Functioning of the European 

Union, such measures may include measures aimed at ensuring the compatibility of the rules 

applicable in the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction. 

(3) The European Council mëting in Tampere on 15 and 16 October 1999 endorsed the principle of 

mutual recognition of judgments and other decisions of judicial authorities as the cornerstone of 

judicial cooperation in civil matters and invited the Council and the Commission to adopt a 

programme of measures to implement that principle. 

(4) A programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in 

civil and commercial matters (3), common to the Commission and to the Council, was adopted on 30 

November 2000. That programme identifies measures relating to the harmonisation of conflict-of-

laws rules as measures facilitating the mutual recognition of decisions, and provides for the 

drawing-up of an instrument relating to wills and succession. 

(5) The European Council mëting in Brussels on 4 and 5 November 2004 adopted a new programme 

called ‘The Hague Programme: strengthening frëdom, security and justice in the European 

Union’ (4). That programme underlines the nëd to adopt an instrument in matters of succession 

dealing, in particular, with the questions of conflict of laws, jurisdiction, mutual recognition and 

enforcement of decisions in the area of succession and a European Certificate of Succession. 

(6) At its mëting in Brussels on 10 and 11 December 2009 the European Council adopted a new 

multiannual programme called ‘The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving 

and protecting citizens’ (5). In that programme the European Council considered that mutual 

recognition should be extended to fields that are not yet covered but are essential to everyday life, 

for example succession and wills, while taking into consideration Member States’ legal systems, 

including public policy (ordre public), and national traditions in this area. 

(7) The proper functioning of the internal market should be facilitated by removing the obstacles to the 

frë movement of persons who currently face difficulties in asserting their rights in the context of a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr1-L_2012201EN.01010701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr2-L_2012201EN.01010701-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr3-L_2012201EN.01010701-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr4-L_2012201EN.01010701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr5-L_2012201EN.01010701-E0005
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succession having cross-border implications. In the European area of justice, citizens must be able to 

organise their succession in advance. The rights of heirs and legatës, of other persons close to the 

deceased and of creditors of the succession must be effectively guarantëd. 

(8) In order to achieve those objectives, this Regulation should bring together provisions on jurisdiction, 

on applicable law, on recognition or, as the case may be, acceptance, enforceability and enforcement 

of decisions, authentic instruments and court settlements and on the creation of a European 

Certificate of Succession. 

(9) The scope of this Regulation should include all civil-law aspects of succession to the estate of a 

deceased person, namely all forms of transfer of assets, rights and obligations by reason of death, 

whether by way of a voluntary transfer under a disposition of property upon death or a transfer 

through intestate succession. 

(10) This Regulation should not apply to revenue matters or to administrative matters of a public-law 

nature. It should therefore be for national law to determine, for instance, how taxes and other 

liabilities of a public-law nature are calculated and paid, whether these be taxes payable by the 

deceased at the time of death or any type of succession-related tax to be paid by the estate or the 

beneficiaries. It should also be for national law to determine whether the release of succession 

property to beneficiaries under this Regulation or the recording of succession property in a register 

may be made subject to the payment of taxes. 

(11) This Regulation should not apply to areas of civil law other than succession. For reasons of clarity, 

a number of questions which could be sën as having a link with matters of succession should be 

explicitly excluded from the scope of this Regulation. 

(12) Accordingly, this Regulation should not apply to questions relating to matrimonial property 

regimes, including marriage settlements as known in some legal systems to the extent that such 

settlements do not deal with succession matters, and property regimes of relationships dëmed to 

have comparable effects to marriage. The authorities dealing with a given succession under this 

Regulation should nevertheless, depending on the situation, take into account the winding-up of the 

matrimonial property regime or similar property regime of the deceased when determining the 

estate of the deceased and the respective shares of the beneficiaries. 

(13) Questions relating to the creation, administration and dissolution of trusts should also be excluded 

from the scope of this Regulation. This should not be understood as a general exclusion of trusts. 

Where a trust is created under a will or under statute in connection with intestate succession the 

law applicable to the succession under this Regulation should apply with respect to the devolution 

of the assets and the determination of the beneficiaries. 

(14) Property rights, interests and assets created or transferred otherwise than by succession, for 

instance by way of gifts, should also be excluded from the scope of this Regulation. However, it 

should be the law specified by this Regulation as the law applicable to the succession which 

determines whether gifts or other forms of dispositions inter vivos giving rise to a right in rem prior 

to death should be restored or accounted for for the purposes of determining the shares of the 

beneficiaries in accordance with the law applicable to the succession. 

(15) This Regulation should allow for the creation or the transfer by succession of a right in immovable 

or movable property as provided for in the law applicable to the succession. It should, however, not 

affect the limited number (‘numerus clausus’) of rights in rem known in the national law of some 

Member States. A Member State should not be required to recognise a right in rem relating to 

property located in that Member State if the right in rem in question is not known in its law. 

(16) However, in order to allow the beneficiaries to enjoy in another Member State the rights which 

have bën created or transferred to them by succession, this Regulation should provide for the 

adaptation of an unknown right in rem to the closest equivalent right in rem under the law of that 

other Member State. In the context of such an adaptation, account should be taken of the aims and 

the interests pursued by the specific right in rem and the effects attached to it. For the purposes of 

determining the closest equivalent national right in rem, the authorities or competent persons of the 

State whose law applied to the succession may be contacted for further information on the nature 

and the effects of the right. To that end, the existing networks in the area of judicial cooperation in 

civil and commercial matters could be used, as well as any other available means facilitating the 

understanding of foreign law. 

(17) The adaptation of unknown rights in rem as explicitly provided for by this Regulation should not 
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preclude other forms of adaptation in the context of the application of this Regulation. 

(18) The requirements for the recording in a register of a right in immovable or movable property 

should be excluded from the scope of this Regulation. It should therefore be the law of the Member 

State in which the register is kept (for immovable property, the lex rei sitae) which determines 

under what legal conditions and how the recording must be carried out and which authorities, such 

as land registers or notaries, are in charge of checking that all requirements are met and that the 

documentation presented or established is sufficient or contains the necessary information. In 

particular, the authorities may check that the right of the deceased to the succession property 

mentioned in the document presented for registration is a right which is recorded as such in the 

register or which is otherwise demonstrated in accordance with the law of the Member State in 

which the register is kept. In order to avoid duplication of documents, the registration authorities 

should accept such documents drawn up in another Member State by the competent authorities 

whose circulation is provided for by this Regulation. In particular, the European Certificate of 

Succession issued under this Regulation should constitute a valid document for the recording of 

succession property in a register of a Member State. This should not preclude the authorities 

involved in the registration from asking the person applying for registration to provide such 

additional information, or to present such additional documents, as are required under the law of 

the Member State in which the register is kept, for instance information or documents relating to 

the payment of revenue. The competent authority may indicate to the person applying for 

registration how the missing information or documents can be provided. 

(19) The effects of the recording of a right in a register should also be excluded from the scope of this 

Regulation. It should therefore be the law of the Member State in which the register is kept which 

determines whether the recording is, for instance, declaratory or constitutive in effect. Thus, where, 

for example, the acquisition of a right in immovable property requires a recording in a register 

under the law of the Member State in which the register is kept in order to ensure the erga 

omnes effect of registers or to protect legal transactions, the moment of such acquisition should be 

governed by the law of that Member State. 

(20) This Regulation should respect the different systems for dealing with matters of succession applied 

in the Member States. For the purposes of this Regulation, the term ‘court’ should therefore be 

given a broad meaning so as to cover not only courts in the true sense of the word, exercising 

judicial functions, but also the notaries or registry offices in some Member States who or which, in 

certain matters of succession, exercise judicial functions like courts, and the notaries and legal 

professionals who, in some Member States, exercise judicial functions in a given succession by 

delegation of power by a court. All courts as defined in this Regulation should be bound by the 

rules of jurisdiction set out in this Regulation. Conversely, the term ‘court’ should not cover non-

judicial authorities of a Member State empowered under national law to deal with matters of 

succession, such as the notaries in most Member States where, as is usually the case, they are not 

exercising judicial functions. 

(21) This Regulation should allow all notaries who have competence in matters of succession in the 

Member States to exercise such competence. Whether or not the notaries in a given Member State 

are bound by the rules of jurisdiction set out in this Regulation should depend on whether or not 

they are covered by the term ‘court’ for the purposes of this Regulation. 

(22) Acts issued by notaries in matters of succession in the Member States should circulate under this 

Regulation. When notaries exercise judicial functions they are bound by the rules of jurisdiction, 

and the decisions they give should circulate in accordance with the provisions on recognition, 

enforceability and enforcement of decisions. When notaries do not exercise judicial functions they 

are not bound by the rules of jurisdiction, and the authentic instruments they issue should circulate 

in accordance with the provisions on authentic instruments. 

(23) In view of the increasing mobility of citizens and in order to ensure the proper administration of 

justice within the Union and to ensure that a genuine connecting factor exists betwën the 

succession and the Member State in which jurisdiction is exercised, this Regulation should provide 

that the general connecting factor for the purposes of determining both jurisdiction and the 

applicable law should be the habitual residence of the deceased at the time of death. In order to 

determine the habitual residence, the authority dealing with the succession should make an overall 

assessment of the circumstances of the life of the deceased during the years preceding his death 

and at the time of his death, taking account of all relevant factual elements, in particular the 

duration and regularity of the deceased’s presence in the State concerned and the conditions and 
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reasons for that presence. The habitual residence thus determined should reveal a close and stable 

connection with the State concerned taking into account the specific aims of this Regulation. 

(24) In certain cases, determining the deceased’s habitual residence may prove complex. Such a case 

may arise, in particular, where the deceased for professional or economic reasons had gone to live 

abroad to work there, sometimes for a long time, but had maintained a close and stable connection 

with his State of origin. In such a case, the deceased could, depending on the circumstances of the 

case, be considered still to have his habitual residence in his State of origin in which the centre of 

interests of his family and his social life was located. Other complex cases may arise where the 

deceased lived in several States alternately or travelled from one State to another without settling 

permanently in any of them. If the deceased was a national of one of those States or had all his 

main assets in one of those States, his nationality or the location of those assets could be a special 

factor in the overall assessment of all the factual circumstances. 

(25) With regard to the determination of the law applicable to the succession the authority dealing with 

the succession may in exceptional cases – where, for instance, the deceased had moved to the State 

of his habitual residence fairly recently before his death and all the circumstances of the case 

indicate that he was manifestly more closely connected with another State – arrive at the 

conclusion that the law applicable to the succession should not be the law of the State of the 

habitual residence of the deceased but rather the law of the State with which the deceased was 

manifestly more closely connected. That manifestly closest connection should, however, not be 

resorted to as a subsidiary connecting factor whenever the determination of the habitual residence 

of the deceased at the time of death proves complex. 

(26) Nothing in this Regulation should prevent a court from applying mechanisms designed to tackle 

the evasion of the law, such as fraude à la loi in the context of private international law. 

(27) The rules of this Regulation are devised so as to ensure that the authority dealing with the 

succession will, in most situations, be applying its own law. This Regulation therefore provides for 

a series of mechanisms which would come into play where the deceased had chosen as the law to 

govern his succession the law of a Member State of which he was a national. 

(28) One such mechanism should be to allow the parties concerned to conclude a choice-of-court 

agrëment in favour of the courts of the Member State of the chosen law. It would have to be 

determined on a case-by-case basis, depending in particular on the issue covered by the choice-of-

court agrëment, whether the agrëment would have to be concluded betwën all parties concerned by 

the succession or whether some of them could agrë to bring a specific issue before the chosen court 

in a situation where the decision by that court on that issue would not affect the rights of the other 

parties to the succession. 

(29) If succession procëdings are opened by a court of its own motion, as is the case in certain Member 

States, that court should close the procëdings if the parties agrë to settle the succession amicably 

out of court in the Member State of the chosen law. Where succession procëdings are not opened 

by a court of its own motion, this Regulation should not prevent the parties from settling the 

succession amicably out of court, for instance before a notary, in a Member State of their choice 

where this is possible under the law of that Member State. This should be the case even if the law 

applicable to the succession is not the law of that Member State. 

(30) In order to ensure that the courts of all Member States may, on the same grounds, exercise 

jurisdiction in relation to the succession of persons not habitually resident in a Member State at the 

time of death, this Regulation should list exhaustively, in a hierarchical order, the grounds on 

which such subsidiary jurisdiction may be exercised. 

(31) In order to remedy, in particular, situations of denial of justice, this Regulation should provide 

a forum necessitatis allowing a court of a Member State, on an exceptional basis, to rule on a 

succession which is closely connected with a third State. Such an exceptional basis may be dëmed 

to exist when procëdings prove impossible in the third State in question, for example because of 

civil war, or when a beneficiary cannot reasonably be expected to initiate or conduct procëdings in 

that State. Jurisdiction based on forum necessitatis should, however, be exercised only if the case 

has a sufficient connection with the Member State of the court seised. 

(32) In order to simplify the lives of heirs and legatës habitually resident in a Member State other than 

that in which the succession is being or will be dealt with, this Regulation should allow any person 

entitled under the law applicable to the succession to make declarations concerning the acceptance 

or waiver of the succession, of a legacy or of a reserved share, or concerning the limitation of his 
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liability for the debts under the succession, to make such declarations in the form provided for by 

the law of the Member State of his habitual residence before the courts of that Member State. This 

should not preclude such declarations being made before other authorities in that Member State 

which are competent to receive declarations under national law. Persons choosing to avail 

themselves of the possibility to make declarations in the Member State of their habitual residence 

should themselves inform the court or authority which is or will be dealing with the succession of 

the existence of such declarations within any time limit set by the law applicable to the succession. 

(33) It should not be possible for a person who wishes to limit his liability for the debts under the 

succession to do so by a mere declaration to that effect before the courts or other competent 

authorities of the Member State of his habitual residence where the law applicable to the 

succession requires him to initiate specific legal procëdings, for instance inventory procëdings, 

before the competent court. A declaration made in such circumstances by a person in the Member 

State of his habitual residence in the form provided for by the law of that Member State should 

therefore not be formally valid for the purposes of this Regulation. Nor should the documents 

instituting the legal procëdings be regarded as declarations for the purposes of this Regulation. 

(34) In the interests of the harmonious functioning of justice, the giving of irreconcilable decisions in 

different Member States should be avoided. To that end, this Regulation should provide for general 

procedural rules similar to those of other Union instruments in the area of judicial cooperation in 

civil matters. 

(35) One such procedural rule is a lis pendens rule which will come into play if the same succession 

case is brought before different courts in different Member States. That rule will then determine 

which court should procëd to deal with the succession case. 

(36) Given that succession matters in some Member States may be dealt with by non-judicial 

authorities, such as notaries, who are not bound by the rules of jurisdiction under this Regulation, it 

cannot be excluded that an amicable out-of-court settlement and court procëdings relating to the 

same succession, or two amicable out-of-court settlements relating to the same succession, may be 

initiated in parallel in different Member States. In such a situation, it should be for the parties 

involved, once they become aware of the parallel procëdings, to agrë among themselves how to 

procëd. If they cannot agrë, the succession would have to be dealt with and decided upon by the 

courts having jurisdiction under this Regulation. 

(37) In order to allow citizens to avail themselves, with all legal certainty, of the benefits offered by the 

internal market, this Regulation should enable them to know in advance which law will apply to 

their succession. Harmonised conflict-of-laws rules should be introduced in order to avoid 

contradictory results. The main rule should ensure that the succession is governed by a predictable 

law with which it is closely connected. For reasons of legal certainty and in order to avoid the 

fragmentation of the succession, that law should govern the succession as a whole, that is to say, all 

of the property forming part of the estate, irrespective of the nature of the assets and regardless of 

whether the assets are located in another Member State or in a third State. 

(38) This Regulation should enable citizens to organise their succession in advance by choosing the law 

applicable to their succession. That choice should be limited to the law of a State of their 

nationality in order to ensure a connection betwën the deceased and the law chosen and to avoid a 

law being chosen with the intention of frustrating the legitimate expectations of persons entitled to 

a reserved share. 

(39) A choice of law should be made expressly in a declaration in the form of a disposition of property 

upon death or be demonstrated by the terms of such a disposition. A choice of law could be 

regarded as demonstrated by a disposition of property upon death where, for instance, the deceased 

had referred in his disposition to specific provisions of the law of the State of his nationality or 

where he had otherwise mentioned that law. 

(40) A choice of law under this Regulation should be valid even if the chosen law does not provide for a 

choice of law in matters of succession. It should however be for the chosen law to determine the 

substantive validity of the act of making the choice, that is to say, whether the person making the 

choice may be considered to have understood and consented to what he was doing. The same 

should apply to the act of modifying or revoking a choice of law. 

(41) For the purposes of the application of this Regulation, the determination of the nationality or the 

multiple nationalities of a person should be resolved as a preliminary question. The issue of 

considering a person as a national of a State falls outside the scope of this Regulation and is subject 
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to national law, including, where applicable, international Conventions, in full observance of the 

general principles of the European Union. 

(42) The law determined as the law applicable to the succession should govern the succession from the 

opening of the succession to the transfer of ownership of the assets forming part of the estate to the 

beneficiaries as determined by that law. It should include questions relating to the administration of 

the estate and to liability for the debts under the succession. The payment of the debts under the 

succession may, depending, in particular, on the law applicable to the succession, include the 

taking into account of a specific ranking of the creditors. 

(43) The rules of jurisdiction laid down by this Regulation may, in certain cases, lead to a situation 

where the court having jurisdiction to rule on the succession will not be applying its own law. 

When that situation occurs in a Member State whose law provides for the mandatory appointment 

of an administrator of the estate, this Regulation should allow the courts of that Member State, 

when seised, to appoint one or more such administrators under their own law. This should be 

without prejudice to any choice made by the parties to settle the succession amicably out of court 

in another Member State where this is possible under the law of that Member State. In order to 

ensure a smooth coordination betwën the law applicable to the succession and the law of the 

Member State of the appointing court, the court should appoint the person(s) who would be entitled 

to administer the estate under the law applicable to the succession, such as for instance the 

executor of the will of the deceased or the heirs themselves or, if the law applicable to the 

succession so requires, a third-party administrator. The courts may, however, in specific cases 

where their law so requires, appoint a third party as administrator even if this is not provided for in 

the law applicable to the succession. If the deceased had appointed an executor of the will, that 

person may not be deprived of his powers unless the law applicable to the succession allows for the 

termination of his mandate. 

(44) The powers exercised by the administrators appointed in the Member State of the court seised 

should be the powers of administration which they may exercise under the law applicable to the 

succession. Thus, if, for instance, the heir is appointed as administrator he should have the powers 

to administer the estate which an heir would have under that law. Where the powers of 

administration which may be exercised under the law applicable to the succession are not sufficient 

to preserve the assets of the estate or to protect the rights of the creditors or of other persons having 

guarantëd the debts of the deceased, the administrator(s) appointed in the Member State of the 

court seised may, on a residual basis, exercise powers of administration to that end provided for by 

the law of that Member State. Such residual powers could include, for instance, establishing a list 

of the assets of the estate and the debts under the succession, informing creditors of the opening of 

the succession and inviting them to make their claims known, and taking any provisional, including 

protective, measures intended to preserve the assets of the estate. The acts performed by an 

administrator in exercise of the residual powers should respect the law applicable to the succession 

as regards the transfer of ownership of succession property, including any transaction entered into 

by the beneficiaries prior to the appointment of the administrator, liability for the debts under the 

succession and the rights of the beneficiaries, including, where applicable, the right to accept or to 

waive the succession. Such acts could, for instance, only entail the alienation of assets or the 

payment of debts where this would be allowed under the law applicable to the succession. Where 

under the law applicable to the succession the appointment of a third-party administrator changes 

the liability of the heirs, such a change of liability should be respected. 

(45) This Regulation should not preclude creditors, for instance through a representative, from taking 

such further steps as may be available under national law, where applicable, in accordance with the 

relevant Union instruments, in order to safeguard their rights. 

(46) This Regulation should allow for potential creditors in other Member States where assets are 

located to be informed of the opening of the succession. In the context of the application of this 

Regulation, consideration should therefore be given to the possibility of establishing a mechanism, 

if appropriate by way of the e-Justice portal, to enable potential creditors in other Member States to 

access the relevant information so that they can make their claims known. 

(47) The law applicable to the succession should determine who the beneficiaries are in any given 

succession. Under most laws, the term ‘beneficiaries’ would cover heirs and legatës and persons 

entitled to a reserved share although, for instance, the legal position of legatës is not the same 

under all laws. Under some laws, the legatë may receive a direct share in the estate whereas under 

other laws the legatë may acquire only a claim against the heirs. 
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(48) In order to ensure legal certainty for persons wishing to plan their succession in advance, this 

Regulation should lay down a specific conflict-of-laws rule concerning the admissibility and 

substantive validity of dispositions of property upon death. To ensure the uniform application of 

that rule, this Regulation should list which elements should be considered as elements pertaining to 

substantive validity. The examination of the substantive validity of a disposition of property upon 

death may lead to the conclusion that that disposition is without legal existence. 

(49) An agrëment as to succession is a type of disposition of property upon death the admissibility and 

acceptance of which vary among the Member States. In order to make it easier for succession 

rights acquired as a result of an agrëment as to succession to be accepted in the Member States, this 

Regulation should determine which law is to govern the admissibility of such agrëments, their 

substantive validity and their binding effects betwën the parties, including the conditions for their 

dissolution. 

(50) The law which, under this Regulation, will govern the admissibility and substantive validity of a 

disposition of property upon death and, as regards agrëments as to succession, the binding effects 

of such an agrëment as betwën the parties, should be without prejudice to the rights of any person 

who, under the law applicable to the succession, has a right to a reserved share or another right of 

which he cannot be deprived by the person whose estate is involved. 

(51) Where reference is made in this Regulation to the law which would have bën applicable to the 

succession of the person making a disposition of property upon death if he had died on the day on 

which the disposition was, as the case may be, made, modified or revoked, such reference should 

be understood as a reference to either the law of the State of the habitual residence of the person 

concerned on that day or, if he had made a choice of law under this Regulation, the law of the State 

of his nationality on that day. 

(52) This Regulation should regulate the validity as to form of all dispositions of property upon death 

made in writing by way of rules which are consistent with those of the Hague Convention of 5 

October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions. When 

determining whether a given disposition of property upon death is formally valid under this 

Regulation, the competent authority should disregard the fraudulent creation of an international 

element to circumvent the rules on formal validity. 

(53) For the purposes of this Regulation, any provision of law limiting the permitted forms of 

dispositions of property upon death by reference to certain personal qualifications of the person 

making the disposition, such as, for instance, his age, should be dëmed to pertain to matters of 

form. This should not be interpreted as meaning that the law applicable to the formal validity of a 

disposition of property upon death under this Regulation should determine whether or not a minor 

has the capacity to make a disposition of property upon death. That law should only determine 

whether a personal qualification such as, for instance, minority should bar a person from making a 

disposition of property upon death in a certain form. 

(54) For economic, family or social considerations, certain immovable property, certain enterprises and 

other special categories of assets are subject to special rules in the Member State in which they are 

located imposing restrictions concerning or affecting the succession in respect of those assets. This 

Regulation should ensure the application of such special rules. However, this exception to the 

application of the law applicable to the succession requires a strict interpretation in order to remain 

compatible with the general objective of this Regulation. Therefore, neither conflict-of-laws rules 

subjecting immovable property to a law different from that applicable to movable property nor 

provisions providing for a reserved share of the estate greater than that provided for in the law 

applicable to the succession under this Regulation may be regarded as constituting special rules 

imposing restrictions concerning or affecting the succession in respect of certain assets. 

(55) To ensure uniform handling of a situation in which it is uncertain in what order two or more 

persons whose succession would be governed by different laws died, this Regulation should lay 

down a rule providing that none of the deceased persons is to have any rights in the succession of 

the other or others. 

(56) In some situations an estate may be left without a claimant. Different laws provide differently for 

such situations. Under some laws, the State will be able to claim the vacant estate as an heir 

irrespective of where the assets are located. Under some other laws, the State will be able to 

appropriate only the assets located on its territory. This Regulation should therefore lay down a 

rule providing that the application of the law applicable to the succession should not preclude a 
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Member State from appropriating under its own law the assets located on its territory. However, to 

ensure that this rule is not detrimental to the creditors of the estate, a proviso should be added 

enabling the creditors to sëk satisfaction of their claims out of all the assets of the estate, 

irrespective of their location. 

(57) The conflict-of-laws rules laid down in this Regulation may lead to the application of the law of a 

third State. In such cases regard should be had to the private international law rules of that State. If 

those rules provide for renvoi either to the law of a Member State or to the law of a third State 

which would apply its own law to the succession, such renvoi should be accepted in order to ensure 

international consistency. Renvoi should, however, be excluded in situations where the deceased 

had made a choice of law in favour of the law of a third State. 

(58) Considerations of public interest should allow courts and other competent authorities dealing with 

matters of succession in the Member States to disregard, in exceptional circumstances, certain 

provisions of a foreign law where, in a given case, applying such provisions would be manifestly 

incompatible with the public policy (ordre public) of the Member State concerned. However, the 

courts or other competent authorities should not be able to apply the public-policy exception in 

order to set aside the law of another State or to refuse to recognise or, as the case may be, accept or 

enforce a decision, an authentic instrument or a court settlement from another Member State when 

doing so would be contrary to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in 

particular Article 21 thereof, which prohibits all forms of discrimination. 

(59) In the light of its general objective, which is the mutual recognition of decisions given in the 

Member States in matters of succession, irrespective of whether such decisions were given in 

contentious or non-contentious procëdings, this Regulation should lay down rules relating to the 

recognition, enforceability and enforcement of decisions similar to those of other Union 

instruments in the area of judicial cooperation in civil matters. 

(60) In order to take into account the different systems for dealing with matters of succession in the 

Member States, this Regulation should guarantë the acceptance and enforceability in all Member 

States of authentic instruments in matters of succession. 

(61) Authentic instruments should have the same evidentiary effects in another Member State as they 

have in the Member State of origin, or the most comparable effects. When determining the 

evidentiary effects of a given authentic instrument in another Member State or the most 

comparable effects, reference should be made to the nature and the scope of the evidentiary effects 

of the authentic instrument in the Member State of origin. The evidentiary effects which a given 

authentic instrument should have in another Member State will therefore depend on the law of the 

Member State of origin. 

(62) The ‘authenticity’ of an authentic instrument should be an autonomous concept covering elements 

such as the genuineness of the instrument, the formal prerequisites of the instrument, the powers of 

the authority drawing up the instrument and the procedure under which the instrument is drawn up. 

It should also cover the factual elements recorded in the authentic instrument by the authority 

concerned, such as the fact that the parties indicated appeared before that authority on the date 

indicated and that they made the declarations indicated. A party wishing to challenge the 

authenticity of an authentic instrument should do so before the competent court in the Member 

State of origin of the authentic instrument under the law of that Member State. 

(63) The term ‘the legal acts or legal relationships recorded in an authentic instrument’ should be 

interpreted as referring to the contents as to substance recorded in the authentic instrument. The 

legal acts recorded in an authentic instrument could be, for instance, the agrëment betwën the 

parties on the sharing-out or the distribution of the estate, or a will or an agrëment as to succession, 

or another declaration of intent. The legal relationships could be, for instance, the determination of 

the heirs and other beneficiaries as established under the law applicable to the succession, their 

respective shares and the existence of a reserved share, or any other element established under the 

law applicable to the succession. A party wishing to challenge the legal acts or legal relationships 

recorded in an authentic instrument should do so before the courts having jurisdiction under this 

Regulation, which should decide on the challenge in accordance with the law applicable to the 

succession. 

(64) If a question relating to the legal acts or legal relationships recorded in an authentic instrument is 

raised as an incidental question in procëdings before a court of a Member State, that court should 

have jurisdiction over that question. 
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(65) An authentic instrument which is being challenged should not produce any evidentiary effects in a 

Member State other than the Member State of origin as long as the challenge is pending. If the 

challenge concerns only a specific matter relating to the legal acts or legal relationships recorded in 

the authentic instrument, the authentic instrument in question should not produce any evidentiary 

effects in a Member State other than the Member State of origin with regard to the matter being 

challenged as long as the challenge is pending. An authentic instrument which has bën declared 

invalid as a result of a challenge should cease to produce any evidentiary effects. 

(66) Should an authority, in the application of this Regulation, be presented with two incompatible 

authentic instruments, it should assess the question as to which authentic instrument, if any, should 

be given priority, taking into account the circumstances of the particular case. Where it is not clear 

from those circumstances which authentic instrument, if any, should be given priority, the question 

should be determined by the courts having jurisdiction under this Regulation, or, where the 

question is raised as an incidental question in the course of procëdings, by the court seised of those 

procëdings. In the event of incompatibility betwën an authentic instrument and a decision, regard 

should be had to the grounds of non-recognition of decisions under this Regulation. 

(67) In order for a succession with cross-border implications within the Union to be settled spëdily, 

smoothly and efficiently, the heirs, legatës, executors of the will or administrators of the estate 

should be able to demonstrate easily their status and/or rights and powers in another Member State, 

for instance in a Member State in which succession property is located. To enable them to do so, 

this Regulation should provide for the creation of a uniform certificate, the European Certificate of 

Succession (hereinafter referred to as ‘the Certificate’), to be issued for use in another Member 

State. In order to respect the principle of subsidiarity, the Certificate should not take the place of 

internal documents which may exist for similar purposes in the Member States. 

(68) The authority which issues the Certificate should have regard to the formalities required for the 

registration of immovable property in the Member State in which the register is kept. For that 

purpose, this Regulation should provide for an exchange of information on such formalities betwën 

the Member States. 

(69) The use of the Certificate should not be mandatory. This means that persons entitled to apply for a 

Certificate should be under no obligation to do so but should be frë to use the other instruments 

available under this Regulation (decisions, authentic instruments and court settlements). However, 

no authority or person presented with a Certificate issued in another Member State should be 

entitled to request that a decision, authentic instrument or court settlement be presented instead of 

the Certificate. 

(70) The Certificate should be issued in the Member State whose courts have jurisdiction under this 

Regulation. It should be for each Member State to determine in its internal legislation which 

authorities are to have competence to issue the Certificate, whether they be courts as defined for 

the purposes of this Regulation or other authorities with competence in matters of succession, such 

as, for instance, notaries. It should also be for each Member State to determine in its internal 

legislation whether the issuing authority may involve other competent bodies in the issuing 

process, for instance bodies competent to receive statutory declarations in lieu of an oath. The 

Member States should communicate to the Commission the relevant information concerning their 

issuing authorities in order for that information to be made publicly available. 

(71) The Certificate should produce the same effects in all Member States. It should not be an 

enforceable title in its own right but should have an evidentiary effect and should be presumed to 

demonstrate accurately elements which have bën established under the law applicable to the 

succession or under any other law applicable to specific elements, such as the substantive validity 

of dispositions of property upon death. The evidentiary effect of the Certificate should not extend 

to elements which are not governed by this Regulation, such as questions of affiliation or the 

question whether or not a particular asset belonged to the deceased. Any person who makes 

payments or passes on succession property to a person indicated in the Certificate as being entitled 

to accept such payment or property as an heir or legatë should be afforded appropriate protection if 

he acted in good faith relying on the accuracy of the information certified in the Certificate. The 

same protection should be afforded to any person who, relying on the accuracy of the information 

certified in the Certificate, buys or receives succession property from a person indicated in the 

Certificate as being entitled to dispose of such property. The protection should be ensured if 

certified copies which are still valid are presented. Whether or not such an acquisition of property 

by a third person is effective should not be determined by this Regulation. 
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(72) The competent authority should issue the Certificate upon request. The original of the Certificate 

should remain with the issuing authority, which should issue one or more certified copies of the 

Certificate to the applicant and to any other person demonstrating a legitimate interest. This should 

not preclude a Member State, in accordance with its national rules on public access to documents, 

from allowing copies of the Certificate to be disclosed to members of the public. This Regulation 

should provide for redress against decisions of the issuing authority, including decisions to refuse 

the issue of a Certificate. Where the Certificate is rectified, modified or withdrawn, the issuing 

authority should inform the persons to whom certified copies have bën issued so as to avoid 

wrongful use of such copies. 

(73) Respect for international commitments entered into by the Member States means that this 

Regulation should not affect the application of international conventions to which one or more 

Member States are party at the time when this Regulation is adopted. In particular, the Member 

States which are Contracting Parties to the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts 

of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions should be able to continue to apply the 

provisions of that Convention instead of the provisions of this Regulation with regard to the formal 

validity of wills and joint wills. Consistency with the general objectives of this Regulation requires, 

however, that this Regulation take precedence, as betwën Member States, over conventions 

concluded exclusively betwën two or more Member States in so far as such conventions concern 

matters governed by this Regulation. 

(74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 

November 1934 betwën Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private 

international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to 

apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agrëment betwën 

the States parties thereto. 

(75) In order to facilitate the application of this Regulation, provision should be made for an obligation 

requiring the Member States to communicate certain information regarding their legislation and 

procedures relating to succession within the framework of the European Judicial Network in civil 

and commercial matters established by Council Decision 2001/470/EC (6). In order to allow for the 

timely publication in the Official Journal of the European Union of all information of relevance for 

the practical application of this Regulation, the Member States should also communicate such 

information to the Commission before this Regulation starts to apply. 

(76) Equally, to facilitate the application of this Regulation and to allow for the use of modern 

communication technologies, standard forms should be prescribed for the attestations to be 

provided in connection with the application for a declaration of enforceability of a decision, 

authentic instrument or court settlement and for the application for a European Certificate of 

Succession, as well as for the Certificate itself. 

(77) In calculating the periods and time limits provided for in this Regulation, Regulation (ËC, 

Euratom) No 1182/71 of the Council of 3 June 1971 determining the rules applicable to periods, 

dates and time limits (7) should apply. 

(78) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing 

powers should be conferred on the Commission with regard to the establishment and subsequent 

amendment of the attestations and forms pertaining to the declaration of enforceability of 

decisions, court settlements and authentic instruments and to the European Certificate of 

Succession. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 

of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and 

general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s 

exercise of implementing powers (8). 

(79) The advisory procedure should be used for the adoption of implementing acts establishing and 

subsequently amending the attestations and forms provided for in this Regulation in accordance 

with the procedure laid down in Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011. 

(80) Since the objectives of this Regulation, namely the frë movement of persons, the organisation in 

advance by citizens of their succession in a Union context and the protection of the rights of heirs 

and legatës and of persons close to the deceased, as well as of the creditors of the succession, 

cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and 

effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in 

accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr6-L_2012201EN.01010701-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr7-L_2012201EN.01010701-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr8-L_2012201EN.01010701-E0008
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Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation 

does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives. 

(81) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in the 

Charter of Fundamental Rights of the European Union. This Regulation must be applied by the 

courts and other competent authorities of the Member States in observance of those rights and 

principles. 

(82) In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and 

Ireland in respect of the area of frëdom, security and justice, annexed to the Treaty on European 

Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, those Member States are not 

taking part in the adoption of this Regulation and are not bound by it or subject to its application. 

This is, however, without prejudice to the possibility for the United Kingdom and Ireland of 

notifying their intention of accepting this Regulation after its adoption in accordance with Article 4 

of the said Protocol. 

(83) In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the 

Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark 

is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its 

application, 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

CHAPTER I 

SCOPE AND DEFINITIONS 

Article 1 

Scope 

1.   This Regulation shall apply to succession to the estates of deceased persons. It 

shall not apply to revenue, customs or administrative matters. 

2.   The following shall be excluded from the scope of this Regulation: 

(a) the status of natural persons, as well as family relationships and relationships dëmed by the law 

applicable to such relationships to have comparable effects; 

(b) the legal capacity of natural persons, without prejudice to point (c) of Article 23(2) and to Article 

26; 

(c) questions relating to the disappearance, absence or presumed death of a natural person; 

(d) questions relating to matrimonial property regimes and property regimes of relationships dëmed by 

the law applicable to such relationships to have comparable effects to marriage; 

(e) maintenance obligations other than those arising by reason of death; 

(f) the formal validity of dispositions of property upon death made orally; 

(g) property rights, interests and assets created or transferred otherwise than by succession, for instance 

by way of gifts, joint ownership with a right of survivorship, pension plans, insurance contracts and 

arrangements of a similar nature, without prejudice to point (i) of Article 23(2); 

(h) questions governed by the law of companies and other bodies, corporate or unincorporated, such as 

clauses in the memoranda of association and articles of association of companies and other bodies, 

corporate or unincorporated, which determine what will happen to the shares upon the death of the 

members; 

(i) the dissolution, extinction and merger of companies and other bodies, corporate or unincorporated; 

(j) the creation, administration and dissolution of trusts; 

(k) the nature of rights in rem; and 

(l) any recording in a register of rights in immovable or movable property, including the legal 
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requirements for such recording, and the effects of recording or failing to record such rights in a 

register. 

Article 2 

Competence in matters of succession within the Member States 

This Regulation shall not affect the competence of the authorities of the Member 

States to deal with matters of succession. 

Article 3 

Definitions 

1.   For the purposes of this Regulation: 

(a) ‘succession’ means succession to the estate of a deceased person and covers all forms of transfer of 

assets, rights and obligations by reason of death, whether by way of a voluntary transfer under a 

disposition of property upon death or a transfer through intestate succession; 

(b) ‘agrëment as to succession’ means an agrëment, including an agrëment resulting from mutual wills, 

which, with or without consideration, creates, modifies or terminates rights to the future estate or 

estates of one or more persons party to the agrëment; 

(c) ‘joint will’ means a will drawn up in one instrument by two or more persons; 

(d) ‘disposition of property upon death’ means a will, a joint will or an agrëment as to succession; 

(e) ‘Member State of origin’ means the Member State in which the decision has bën given, the court 

settlement approved or concluded, the authentic instrument established or the European Certificate 

of Succession issued; 

(f) ‘Member State of enforcement’ means the Member State in which the declaration of enforceability 

or the enforcement of the decision, court settlement or authentic instrument is sought; 

(g) ‘decision’ means any decision in a matter of succession given by a court of a Member State, 

whatever the decision may be called, including a decision on the determination of costs or expenses 

by an officer of the court; 

(h) ‘court settlement’ means a settlement in a matter of succession which has bën approved by a court 

or concluded before a court in the course of procëdings; 

(i) ‘authentic instrument’ means a document in a matter of succession which has bën formally drawn up 

or registered as an authentic instrument in a Member State and the authenticity of which: 

(i) relates to the signature and the content of the authentic instrument; and 

(ii) has bën established by a public authority or other authority empowered for that purpose by the 

Member State of origin. 
 

2.   For the purposes of this Regulation, the term ‘court’ means any judicial authority 

and all other authorities and legal professionals with competence in matters of 

succession which exercise judicial functions or act pursuant to a delegation of power 

by a judicial authority or act under the control of a judicial authority, provided that 

such other authorities and legal professionals offer guarantës with regard to 

impartiality and the right of all parties to be heard and provided that their decisions 

under the law of the Member State in which they operate: 

(a) may be made the subject of an appeal to or review by a judicial authority; and 

(b) have a similar force and effect as a decision of a judicial authority on the same matter. 

The Member States shall notify the Commission of the other authorities and legal 

professionals referred to in the first subparagraph in accordance with Article 79. 
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CHAPTER II 

JURISDICTION 

Article 4 

General jurisdiction 

The courts of the Member State in which the deceased had his habitual residence at 

the time of death shall have jurisdiction to rule on the succession as a whole. 

Article 5 

Choice-of-court agrëment 

1.   Where the law chosen by the deceased to govern his succession pursuant to 

Article 22 is the law of a Member State, the parties concerned may agrë that a court or 

the courts of that Member State are to have exclusive jurisdiction to rule on any 

succession matter. 

2.   Such a choice-of-court agrëment shall be expressed in writing, dated and signed 

by the parties concerned. Any communication by electronic means which provides a 

durable record of the agrëment shall be dëmed equivalent to writing. 

Article 6 

Declining of jurisdiction in the event of a choice of law 

Where the law chosen by the deceased to govern his succession pursuant to Article 22 

is the law of a Member State, the court seised pursuant to Article 4 or Article 10: 

(a) may, at the request of one of the parties to the procëdings, decline jurisdiction if it considers that the 

courts of the Member State of the chosen law are better placed to rule on the succession, taking into 

account the practical circumstances of the succession, such as the habitual residence of the parties 

and the location of the assets; or 

(b) shall decline jurisdiction if the parties to the procëdings have agrëd, in accordance with Article 5, to 

confer jurisdiction on a court or the courts of the Member State of the chosen law. 

Article 7 

Jurisdiction in the event of a choice of law 

The courts of a Member State whose law had bën chosen by the deceased pursuant to 

Article 22 shall have jurisdiction to rule on the succession if: 

(a) a court previously seised has declined jurisdiction in the same case pursuant to Article 6; 

(b) the parties to the procëdings have agrëd, in accordance with Article 5, to confer jurisdiction on a 

court or the courts of that Member State; or 

(c) the parties to the procëdings have expressly accepted the jurisdiction of the court seised. 

Article 8 

Closing of own-motion procëdings in the event of a choice of law 

A court which has opened succession procëdings of its own motion under Article 4 or 

Article 10 shall close the procëdings if the parties to the procëdings have agrëd to 
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settle the succession amicably out of court in the Member State whose law had bën 

chosen by the deceased pursuant to Article 22. 

Article 9 

Jurisdiction based on appearance 

1.   Where, in the course of procëdings before a court of a Member State exercising 

jurisdiction pursuant to Article 7, it appears that not all the parties to those procëdings 

were party to the choice-of-court agrëment, the court shall continue to exercise 

jurisdiction if the parties to the procëdings who were not party to the agrëment enter 

an appearance without contesting the jurisdiction of the court. 

2.   If the jurisdiction of the court referred to in paragraph 1 is contested by parties to 

the procëdings who were not party to the agrëment, the court shall decline 

jurisdiction. 

In that event, jurisdiction to rule on the succession shall lie with the courts having 

jurisdiction pursuant to Article 4 or Article 10. 

Article 10 

Subsidiary jurisdiction 

1.   Where the habitual residence of the deceased at the time of death is not located in 

a Member State, the courts of a Member State in which assets of the estate are located 

shall nevertheless have jurisdiction to rule on the succession as a whole in so far as: 

(a) the deceased had the nationality of that Member State at the time of death; or, failing that, 

(b) the deceased had his previous habitual residence in that Member State, provided that, at the time the 

court is seised, a period of not more than five years has elapsed since that habitual residence 

changed. 

2.   Where no court in a Member State has jurisdiction pursuant to paragraph 1, the 

courts of the Member State in which assets of the estate are located shall nevertheless 

have jurisdiction to rule on those assets. 

Article 11 

Forum necessitatis 

Where no court of a Member State has jurisdiction pursuant to other provisions of this 

Regulation, the courts of a Member State may, on an exceptional basis, rule on the 

succession if procëdings cannot reasonably be brought or conducted or would be 

impossible in a third State with which the case is closely connected. 

The case must have a sufficient connection with the Member State of the court seised. 

Article 12 

Limitation of procëdings 

1.   Where the estate of the deceased comprises assets located in a third State, the 

court seised to rule on the succession may, at the request of one of the parties, decide 

not to rule on one or more of such assets if it may be expected that its decision in 
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respect of those assets will not be recognised and, where applicable, declared 

enforceable in that third State. 

2.   Paragraph 1 shall not affect the right of the parties to limit the scope of the 

procëdings under the law of the Member State of the court seised. 

Article 13 

Acceptance or waiver of the succession, of a legacy or of a reserved share 

In addition to the court having jurisdiction to rule on the succession pursuant to this 

Regulation, the courts of the Member State of the habitual residence of any person 

who, under the law applicable to the succession, may make, before a court, a 

declaration concerning the acceptance or waiver of the succession, of a legacy or of a 

reserved share, or a declaration designed to limit the liability of the person concerned 

in respect of the liabilities under the succession, shall have jurisdiction to receive such 

declarations where, under the law of that Member State, such declarations may be 

made before a court. 

Article 14 

Seising of a court 

For the purposes of this Chapter, a court shall be dëmed to be seised: 

(a) at the time when the document instituting the procëdings or an equivalent document is lodged with 

the court, provided that the applicant has not subsequently failed to take the steps he was required to 

take to have service effected on the defendant; 

(b) if the document has to be served before being lodged with the court, at the time when it is received 

by the authority responsible for service, provided that the applicant has not subsequently failed to 

take the steps he was required to take to have the document lodged with the court; or 

(c) if the procëdings are opened of the court’s own motion, at the time when the decision to open the 

procëdings is taken by the court, or, where such a decision is not required, at the time when the case 

is registered by the court. 

Article 15 

Examination as to jurisdiction 

Where a court of a Member State is seised of a succession matter over which it has no 

jurisdiction under this Regulation, it shall declare of its own motion that it has no 

jurisdiction. 

Article 16 

Examination as to admissibility 

1.   Where a defendant habitually resident in a State other than the Member State 

where the action was brought does not enter an appearance, the court having 

jurisdiction shall stay the procëdings so long as it is not shown that the defendant has 

bën able to receive the document instituting the procëdings or an equivalent document 

in time to arrange for his defence, or that all necessary steps have bën taken to that 

end. 

2.   Article 19 of Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of 

the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and 



 187 

extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) (9) shall 

apply instead of paragraph 1 of this Article if the document instituting the procëdings 

or an equivalent document had to be transmitted from one Member State to another 

pursuant to that Regulation. 

3.   Where Regulation (EC) No 1393/2007 is not applicable, Article 15 of the Hague 

Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial 

Documents in Civil or Commercial Matters shall apply if the document instituting the 

procëdings or an equivalent document had to be transmitted abroad pursuant to that 

Convention. 

Article 17 

Lis pendens 

1.   Where procëdings involving the same cause of action and betwën the same parties 

are brought in the courts of different Member States, any court other than the court 

first seised shall of its own motion stay its procëdings until such time as the 

jurisdiction of the court first seised is established. 

2.   Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than 

the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court. 

Article 18 

Related actions 

1.   Where related actions are pending in the courts of different Member States, any 

court other than the court first seised may stay its procëdings. 

2.   Where those actions are pending at first instance, any court other than the court 

first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the 

court first seised has jurisdiction over the actions in question and its law permits the 

consolidation thereof. 

3.   For the purposes of this Article, actions are dëmed to be related where they are so 

closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the 

risk of irreconcilable decisions resulting from separate procëdings. 

Article 19 

Provisional, including protective, measures 

Application may be made to the courts of a Member State for such provisional, 

including protective, measures as may be available under the law of that State, even 

if, under this Regulation, the courts of another Member State have jurisdiction as to 

the substance of the matter. 

CHAPTER III 

APPLICABLE LAW 

Article 20 

Universal application 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr9-L_2012201EN.01010701-E0009
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Any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a 

Member State. 

Article 21 

General rule 

1.   Unless otherwise provided for in this Regulation, the law applicable to the 

succession as a whole shall be the law of the State in which the deceased had his 

habitual residence at the time of death. 

2.   Where, by way of exception, it is clear from all the circumstances of the case that, 

at the time of death, the deceased was manifestly more closely connected with a State 

other than the State whose law would be applicable under paragraph 1, the law 

applicable to the succession shall be the law of that other State. 

Article 22 

Choice of law 

1.   A person may choose as the law to govern his succession as a whole the law of the 

State whose nationality he possesses at the time of making the choice or at the time of 

death. 

A person possessing multiple nationalities may choose the law of any of the States 

whose nationality he possesses at the time of making the choice or at the time of 

death. 

2.   The choice shall be made expressly in a declaration in the form of a disposition of 

property upon death or shall be demonstrated by the terms of such a disposition. 

3.   The substantive validity of the act whereby the choice of law was made shall be 

governed by the chosen law. 

4.   Any modification or revocation of the choice of law shall mët the requirements as 

to form for the modification or revocation of a disposition of property upon death. 

Article 23 

The scope of the applicable law 

1.   The law determined pursuant to Article 21 or Article 22 shall govern the 

succession as a whole. 

2.   That law shall govern in particular: 

(a) the causes, time and place of the opening of the succession; 

(b) the determination of the beneficiaries, of their respective shares and of the obligations which may be 

imposed on them by the deceased, and the determination of other succession rights, including the 

succession rights of the surviving spouse or partner; 

(c) the capacity to inherit; 

(d) disinheritance and disqualification by conduct; 

(e) the transfer to the heirs and, as the case may be, to the legatës of the assets, rights and obligations 

forming part of the estate, including the conditions and effects of the acceptance or waiver of the 

succession or of a legacy; 

(f) the powers of the heirs, the executors of the wills and other administrators of the estate, in particular 
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as regards the sale of property and the payment of creditors, without prejudice to the powers referred 

to in Article 29(2) and (3); 

(g) liability for the debts under the succession; 

(h) the disposable part of the estate, the reserved shares and other restrictions on the disposal of 

property upon death as well as claims which persons close to the deceased may have against the 

estate or the heirs; 

(i) any obligation to restore or account for gifts, advancements or legacies when determining the shares 

of the different beneficiaries; and 

(j) the sharing-out of the estate. 

Article 24 

Dispositions of property upon death other than agrëments as to succession 

1.   A disposition of property upon death other than an agrëment as to succession shall 

be governed, as regards its admissibility and substantive validity, by the law which, 

under this Regulation, would have bën applicable to the succession of the person who 

made the disposition if he had died on the day on which the disposition was made. 

2.   Notwithstanding paragraph 1, a person may choose as the law to govern his 

disposition of property upon death, as regards its admissibility and substantive 

validity, the law which that person could have chosen in accordance with Article 22 

on the conditions set out therein. 

3.   Paragraph 1 shall apply, as appropriate, to the modification or revocation of a 

disposition of property upon death other than an agrëment as to succession. In the 

event of a choice of law in accordance with paragraph 2, the modification or 

revocation shall be governed by the chosen law. 

Article 25 

Agrëments as to succession 

1.   An agrëment as to succession regarding the succession of one person shall be 

governed, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects 

betwën the parties, including the conditions for its dissolution, by the law which, 

under this Regulation, would have bën applicable to the succession of that person if 

he had died on the day on which the agrëment was concluded. 

2.   An agrëment as to succession regarding the succession of several persons shall be 

admissible only if it is admissible under all the laws which, under this Regulation, 

would have governed the succession of all the persons involved if they had died on 

the day on which the agrëment was concluded. 

An agrëment as to succession which is admissible pursuant to the first subparagraph 

shall be governed, as regards its substantive validity and its binding effects betwën the 

parties, including the conditions for its dissolution, by the law, from among those 

referred to in the first subparagraph, with which it has the closest connection. 

3.   Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the parties may choose as the law to govern 

their agrëment as to succession, as regards its admissibility, its substantive validity 

and its binding effects betwën the parties, including the conditions for its dissolution, 

the law which the person or one of the persons whose estate is involved could have 

chosen in accordance with Article 22 on the conditions set out therein. 
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Article 26 

Substantive validity of dispositions of property upon death 

1.   For the purposes of Articles 24 and 25 the following elements shall pertain to 

substantive validity: 

(a) the capacity of the person making the disposition of property upon death to make such a disposition; 

(b) the particular causes which bar the person making the disposition from disposing in favour of 

certain persons or which bar a person from receiving succession property from the person making 

the disposition; 

(c) the admissibility of representation for the purposes of making a disposition of property upon death; 

(d) the interpretation of the disposition; 

(e) fraud, duress, mistake and any other questions relating to the consent or intention of the person 

making the disposition. 

2.   Where a person has the capacity to make a disposition of property upon death 

under the law applicable pursuant to Article 24 or Article 25, a subsequent change of 

the law applicable shall not affect his capacity to modify or revoke such a disposition. 

Article 27 

Formal validity of dispositions of property upon death made in writing 

1.   A disposition of property upon death made in writing shall be valid as regards 

form if its form complies with the law: 

(a) of the State in which the disposition was made or the agrëment as to succession concluded; 

(b) of a State whose nationality the testator or at least one of the persons whose succession is concerned 

by an agrëment as to succession possessed, either at the time when the disposition was made or the 

agrëment concluded, or at the time of death; 

(c) of a State in which the testator or at least one of the persons whose succession is concerned by an 

agrëment as to succession had his domicile, either at the time when the disposition was made or the 

agrëment concluded, or at the time of death; 

(d) of the State in which the testator or at least one of the persons whose succession is concerned by an 

agrëment as to succession had his habitual residence, either at the time when the disposition was 

made or the agrëment concluded, or at the time of death; or 

(e) in so far as immovable property is concerned, of the State in which that property is located. 

The determination of the question whether or not the testator or any person whose 

succession is concerned by the agrëment as to succession had his domicile in a 

particular State shall be governed by the law of that State. 

2.   Paragraph 1 shall also apply to dispositions of property upon death modifying or 

revoking an earlier disposition. The modification or revocation shall also be valid as 

regards form if it complies with any one of the laws according to the terms of which, 

under paragraph 1, the disposition of property upon death which has bën modified or 

revoked was valid. 

3.   For the purposes of this Article, any provision of law which limits the permitted 

forms of dispositions of property upon death by reference to the age, nationality or 

other personal conditions of the testator or of the persons whose succession is 

concerned by an agrëment as to succession shall be dëmed to pertain to matters of 

form. The same rule shall apply to the qualifications to be possessed by any witnesses 

required for the validity of a disposition of property upon death. 



 191 

Article 28 

Validity as to form of a declaration concerning acceptance or waiver 

A declaration concerning the acceptance or waiver of the succession, of a legacy or of 

a reserved share, or a declaration designed to limit the liability of the person making 

the declaration, shall be valid as to form where it mëts the requirements of: 

(a) the law applicable to the succession pursuant to Article 21 or Article 22; or 

(b) the law of the State in which the person making the declaration has his habitual residence. 

Article 29 

Special rules on the appointment and powers of an administrator of the estate in 

certain situations 

1.   Where the appointment of an administrator is mandatory or mandatory upon 

request under the law of the Member State whose courts have jurisdiction to rule on 

the succession pursuant to this Regulation and the law applicable to the succession is 

a foreign law, the courts of that Member State may, when seised, appoint one or more 

administrators of the estate under their own law, subject to the conditions laid down in 

this Article. 

The administrator(s) appointed pursuant to this paragraph shall be the person(s) 

entitled to execute the will of the deceased and/or to administer the estate under the 

law applicable to the succession. Where that law does not provide for the 

administration of the estate by a person who is not a beneficiary, the courts of the 

Member State in which the administrator is to be appointed may appoint a third-party 

administrator under their own law if that law so requires and there is a serious conflict 

of interests betwën the beneficiaries or betwën the beneficiaries and the creditors or 

other persons having guarantëd the debts of the deceased, a disagrëment amongst the 

beneficiaries on the administration of the estate or a complex estate to administer due 

to the nature of the assets. 

The administrator(s) appointed pursuant to this paragraph shall be the only person(s) 

entitled to exercise the powers referred to in paragraph 2 or 3. 

2.   The person(s) appointed as administrator(s) pursuant to paragraph 1 shall exercise 

the powers to administer the estate which he or they may exercise under the law 

applicable to the succession. The appointing court may, in its decision, lay down 

specific conditions for the exercise of such powers in accordance with the law 

applicable to the succession. 

Where the law applicable to the succession does not provide for sufficient powers to 

preserve the assets of the estate or to protect the rights of the creditors or of other 

persons having guarantëd the debts of the deceased, the appointing court may decide 

to allow the administrator(s) to exercise, on a residual basis, the powers provided for 

to that end by its own law and may, in its decision, lay down specific conditions for 

the exercise of such powers in accordance with that law. 

When exercising such residual powers, however, the administrator(s) shall respect the 

law applicable to the succession as regards the transfer of ownership of succession 

property, liability for the debts under the succession, the rights of the beneficiaries, 

including, where applicable, the right to accept or to waive the succession, and, where 

applicable, the powers of the executor of the will of the deceased. 
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3.   Notwithstanding paragraph 2, the court appointing one or more administrators 

pursuant to paragraph 1 may, by way of exception, where the law applicable to the 

succession is the law of a third State, decide to vest in those administrators all the 

powers of administration provided for by the law of the Member State in which they 

are appointed. 

When exercising such powers, however, the administrators shall respect, in particular, 

the determination of the beneficiaries and their succession rights, including their 

rights to a reserved share or claim against the estate or the heirs under the law 

applicable to the succession. 

Article 30 

Special rules imposing restrictions concerning or affecting the succession in 

respect of certain assets 

Where the law of the State in which certain immovable property, certain enterprises 

or other special categories of assets are located contains special rules which, for 

economic, family or social considerations, impose restrictions concerning or affecting 

the succession in respect of those assets, those special rules shall apply to the 

succession in so far as, under the law of that State, they are applicable irrespective of 

the law applicable to the succession. 

Article 31 

Adaptation of rights in rem 

Where a person invokes a right in rem to which he is entitled under the law applicable 

to the succession and the law of the Member State in which the right is invoked does 

not know the right in rem in question, that right shall, if necessary and to the extent 

possible, be adapted to the closest equivalent right in rem under the law of that State, 

taking into account the aims and the interests pursued by the specific right in rem and 

the effects attached to it. 

Article 32 

Commorientes 

Where two or more persons whose successions are governed by different laws die in 

circumstances in which it is uncertain in what order their deaths occurred, and where 

those laws provide differently for that situation or make no provision for it at all, none 

of the deceased persons shall have any rights to the succession of the other or others. 

Article 33 

Estate without a claimant 

To the extent that, under the law applicable to the succession pursuant to this 

Regulation, there is no heir or legatë for any assets under a disposition of property 

upon death and no natural person is an heir by operation of law, the application of the 

law so determined shall not preclude the right of a Member State or of an entity 

appointed for that purpose by that Member State to appropriate under its own law the 

assets of the estate located on its territory, provided that the creditors are entitled to 

sëk satisfaction of their claims out of the assets of the estate as a whole. 
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Article 34 

Renvoi 

1.   The application of the law of any third State specified by this Regulation shall 

mean the application of the rules of law in force in that State, including its rules of 

private international law in so far as those rules make a renvoi: 

(a) to the law of a Member State; or 

(b) to the law of another third State which would apply its own law. 

2.   No renvoi shall apply with respect to the laws referred to in Article 21(2), Article 

22, Article 27, point (b) of Article 28 and Article 30. 

Article 35 

Public policy (ordre public) 

The application of a provision of the law of any State specified by this Regulation 

may be refused only if such application is manifestly incompatible with the public 

policy (ordre public) of the forum. 

Article 36 

States with more than one legal system – territorial conflicts of laws 

1.   Where the law specified by this Regulation is that of a State which comprises 

several territorial units each of which has its own rules of law in respect of 

succession, the internal conflict-of-laws rules of that State shall determine the relevant 

territorial unit whose rules of law are to apply. 

2.   In the absence of such internal conflict-of-laws rules: 

(a) any reference to the law of the State referred to in paragraph 1 shall, for the purposes of determining 

the law applicable pursuant to provisions referring to the habitual residence of the deceased, be 

construed as referring to the law of the territorial unit in which the deceased had his habitual 

residence at the time of death; 

(b) any reference to the law of the State referred to in paragraph 1 shall, for the purposes of determining 

the law applicable pursuant to provisions referring to the nationality of the deceased, be construed as 

referring to the law of the territorial unit with which the deceased had the closest connection; 

(c) any reference to the law of the State referred to in paragraph 1 shall, for the purposes of determining 

the law applicable pursuant to any other provisions referring to other elements as connecting factors, 

be construed as referring to the law of the territorial unit in which the relevant element is located. 

3.   Notwithstanding paragraph 2, any reference to the law of the State referred to in 

paragraph 1 shall, for the purposes of determining the relevant law pursuant to Article 

27, in the absence of internal conflict-of-laws rules in that State, be construed as 

referring to the law of the territorial unit with which the testator or the persons whose 

succession is concerned by the agrëment as to succession had the closest connection. 

Article 37 

States with more than one legal system – inter-personal conflicts of laws 

In relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules applicable 

to different categories of persons in respect of succession, any reference to the law of 

that State shall be construed as referring to the system of law or set of rules 
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determined by the rules in force in that State. In the absence of such rules, the system 

of law or the set of rules with which the deceased had the closest connection shall 

apply. 

Article 38 

Non-application of this Regulation to internal conflicts of laws 

A Member State which comprises several territorial units each of which has its own 

rules of law in respect of succession shall not be required to apply this Regulation to 

conflicts of laws arising betwën such units only. 

CHAPTER IV 

RECOGNITION, ENFORCEABILITY AND ENFORCEMENT OF 

DECISIONS 

Article 39 

Recognition 

1.   A decision given in a Member State shall be recognised in the other Member 

States without any special procedure being required. 

2.   Any interested party who raises the recognition of a decision as the principal issue 

in a dispute may, in accordance with the procedure provided for in Articles 45 to 58, 

apply for that decision to be recognised. 

3.   If the outcome of the procëdings in a court of a Member State depends on the 

determination of an incidental question of recognition, that court shall have 

jurisdiction over that question. 

Article 40 

Grounds of non-recognition 

A decision shall not be recognised: 

(a) if such recognition is manifestly contrary to public policy (ordre public) in the Member State in 

which recognition is sought; 

(b) where it was given in default of appearance, if the defendant was not served with the document 

which instituted the procëdings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way 

as to enable him to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence procëdings to 

challenge the decision when it was possible for him to do so; 

(c) if it is irreconcilable with a decision given in procëdings betwën the same parties in the Member 

State in which recognition is sought; 

(d) if it is irreconcilable with an earlier decision given in another Member State or in a third State in 

procëdings involving the same cause of action and betwën the same parties, provided that the earlier 

decision fulfils the conditions necessary for its recognition in the Member State in which recognition 

is sought. 

Article 41 

No review as to the substance 
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Under no circumstances may a decision given in a Member State be reviewed as to its 

substance. 

Article 42 

Staying of recognition procëdings 

A court of a Member State in which recognition is sought of a decision given in 

another Member State may stay the procëdings if an ordinary appeal against the 

decision has bën lodged in the Member State of origin. 

Article 43 

Enforceability 

Decisions given in a Member State and enforceable in that State shall be enforceable 

in another Member State when, on the application of any interested party, they have 

bën declared enforceable there in accordance with the procedure provided for in 

Articles 45 to 58. 

Article 44 

Determination of domicile 

To determine whether, for the purposes of the procedure provided for in Articles 45 to 

58, a party is domiciled in the Member State of enforcement, the court seised shall 

apply the internal law of that Member State. 

Article 45 

Jurisdiction of local courts 

1.   The application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court 

or competent authority of the Member State of enforcement communicated by that 

Member State to the Commission in accordance with Article 78. 

2.   The local jurisdiction shall be determined by reference to the place of domicile of 

the party against whom enforcement is sought, or to the place of enforcement. 

Article 46 

Procedure 

1.   The application procedure shall be governed by the law of the Member State of 

enforcement. 

2.   The applicant shall not be required to have a postal address or an authorised 

representative in the Member State of enforcement. 

3.   The application shall be accompanied by the following documents: 

(a) a copy of the decision which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity; 

(b) the attestation issued by the court or competent authority of the Member State of origin using the 

form established in accordance with the advisory procedure referred to in Article 81(2), without 

prejudice to Article 47. 
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Article 47 

Non-production of the attestation 

1.   If the attestation referred to in point (b) of Article 46(3) is not produced, the court 

or competent authority may specify a time for its production or accept an equivalent 

document or, if it considers that it has sufficient information before it, dispense with 

its production. 

2.   If the court or competent authority so requires, a translation of the documents 

shall be produced. The translation shall be done by a person qualified to do 

translations in one of the Member States. 

Article 48 

Declaration of enforceability 

The decision shall be declared enforceable immediately on completion of the 

formalities in Article 46 without any review under Article 40. The party against 

whom enforcement is sought shall not at this stage of the procëdings be entitled to 

make any submissions on the application. 

Article 49 

Notice of the decision on the application for a declaration of enforceability 

1.   The decision on the application for a declaration of enforceability shall forthwith 

be brought to the notice of the applicant in accordance with the procedure laid down 

by the law of the Member State of enforcement. 

2.   The declaration of enforceability shall be served on the party against whom 

enforcement is sought, accompanied by the decision, if not already served on that 

party. 

Article 50 

Appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability 

1.   The decision on the application for a declaration of enforceability may be 

appealed against by either party. 

2.   The appeal shall be lodged with the court communicated by the Member State 

concerned to the Commission in accordance with Article 78. 

3.   The appeal shall be dealt with in accordance with the rules governing procedure in 

contradictory matters. 

4.   If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the 

appellate court in procëdings concerning an appeal brought by the applicant, Article 

16 shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not 

domiciled in any of the Member States. 

5.   An appeal against the declaration of enforceability shall be lodged within 30 days 

of service thereof. If the party against whom enforcement is sought is domiciled in a 

Member State other than that in which the declaration of enforceability was given, the 

time for appealing shall be 60 days and shall run from the date of service, either on 
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him in person or at his residence. No extension may be granted on account of 

distance. 

Article 51 

Procedure to contest the decision given on appeal 

The decision given on the appeal may be contested only by the procedure 

communicated by the Member State concerned to the Commission in accordance with 

Article 78. 

Article 52 

Refusal or revocation of a declaration of enforceability 

The court with which an appeal is lodged under Article 50 or Article 51 shall refuse 

or revoke a declaration of enforceability only on one of the grounds specified in 

Article 40. It shall give its decision without delay. 

Article 53 

Staying of procëdings 

The court with which an appeal is lodged under Article 50 or Article 51 shall, on the 

application of the party against whom enforcement is sought, stay the procëdings if 

the enforceability of the decision is suspended in the Member State of origin by 

reason of an appeal. 

Article 54 

Provisional, including protective, measures 

1.   When a decision must be recognised in accordance with this Chapter, nothing 

shall prevent the applicant from availing himself of provisional, including protective, 

measures in accordance with the law of the Member State of enforcement without a 

declaration of enforceability under Article 48 being required. 

2.   The declaration of enforceability shall carry with it by operation of law the power 

to procëd to any protective measures. 

3.   During the time specified for an appeal pursuant to Article 50(5) against the 

declaration of enforceability and until any such appeal has bën determined, no 

measures of enforcement may be taken other than protective measures against the 

property of the party against whom enforcement is sought. 

Article 55 

Partial enforceability 

1.   Where a decision has bën given in respect of several matters and the declaration 

of enforceability cannot be given for all of them, the court or competent authority 

shall give it for one or more of them. 

2.   An applicant may request a declaration of enforceability limited to parts of a 

decision. 
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Article 56 

Legal aid 

An applicant who, in the Member State of origin, has benefited from complete or 

partial legal aid or exemption from costs or expenses shall be entitled, in any 

procëdings for a declaration of enforceability, to benefit from the most favourable 

legal aid or the most extensive exemption from costs or expenses provided for by the 

law of the Member State of enforcement. 

Article 57 

No security, bond or deposit 

No security, bond or deposit, however described, shall be required of a party who in 

one Member State applies for recognition, enforceability or enforcement of a decision 

given in another Member State on the ground that he is a foreign national or that he is 

not domiciled or resident in the Member State of enforcement. 

Article 58 

No charge, duty or fë 

In procëdings for the issue of a declaration of enforceability, no charge, duty or fë 

calculated by reference to the value of the matter at issue may be levied in the 

Member State of enforcement. 

CHAPTER V 

AUTHENTIC INSTRUMENTS AND COURT SETTLEMENTS 

Article 59 

Acceptance of authentic instruments 

1.   An authentic instrument established in a Member State shall have the same 

evidentiary effects in another Member State as it has in the Member State of origin, or 

the most comparable effects, provided that this is not manifestly contrary to public 

policy (ordre public) in the Member State concerned. 

A person wishing to use an authentic instrument in another Member State may ask the 

authority establishing the authentic instrument in the Member State of origin to fill in 

the form established in accordance with the advisory procedure referred to in Article 

81(2) describing the evidentiary effects which the authentic instrument produces in 

the Member State of origin. 

2.   Any challenge relating to the authenticity of an authentic instrument shall be made 

before the courts of the Member State of origin and shall be decided upon under the 

law of that State. The authentic instrument challenged shall not produce any 

evidentiary effect in another Member State as long as the challenge is pending before 

the competent court. 

3.   Any challenge relating to the legal acts or legal relationships recorded in an 

authentic instrument shall be made before the courts having jurisdiction under this 

Regulation and shall be decided upon under the law applicable pursuant to Chapter 
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III. The authentic instrument challenged shall not produce any evidentiary effect in a 

Member State other than the Member State of origin as regards the matter being 

challenged as long as the challenge is pending before the competent court. 

4.   If the outcome of procëdings in a court of a Member State depends on the 

determination of an incidental question relating to the legal acts or legal relationships 

recorded in an authentic instrument in matters of succession, that court shall have 

jurisdiction over that question. 

Article 60 

Enforceability of authentic instruments 

1.   An authentic instrument which is enforceable in the Member State of origin shall 

be declared enforceable in another Member State on the application of any interested 

party in accordance with the procedure provided for in Articles 45 to 58. 

2.   For the purposes of point (b) of Article 46(3), the authority which established the 

authentic instrument shall, on the application of any interested party, issue an 

attestation using the form established in accordance with the advisory procedure 

referred to in Article 81(2). 

3.   The court with which an appeal is lodged under Article 50 or Article 51 shall 

refuse or revoke a declaration of enforceability only if enforcement of the authentic 

instrument is manifestly contrary to public policy (ordre public) in the Member State 

of enforcement. 

Article 61 

Enforceability of court settlements 

1.   Court settlements which are enforceable in the Member State of origin shall be 

declared enforceable in another Member State on the application of any interested 

party in accordance with the procedure provided for in Articles 45 to 58. 

2.   For the purposes of point (b) of Article 46(3), the court which approved the 

settlement or before which it was concluded shall, on the application of any interested 

party, issue an attestation using the form established in accordance with the advisory 

procedure referred to in Article 81(2). 

3.   The court with which an appeal is lodged under Article 50 or Article 51 shall 

refuse or revoke a declaration of enforceability only if enforcement of the court 

settlement is manifestly contrary to public policy (ordre public) in the Member State 

of enforcement. 

 

CHAPTER VI 

EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION 

Article 62 

Creation of a European Certificate of Succession 
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1.   This Regulation creates a European Certificate of Succession (hereinafter referred 

to as ‘the Certificate’) which shall be issued for use in another Member State and shall 

produce the effects listed in Article 69. 

2.   The use of the Certificate shall not be mandatory. 

3.   The Certificate shall not take the place of internal documents used for similar 

purposes in the Member States. However, once issued for use in another Member 

State, the Certificate shall also produce the effects listed in Article 69 in the Member 

State whose authorities issued it in accordance with this Chapter. 

Article 63 

Purpose of the Certificate 

1.   The Certificate is for use by heirs, legatës having direct rights in the succession 

and executors of wills or administrators of the estate who, in another Member State, 

nëd to invoke their status or to exercise respectively their rights as heirs or legatës 

and/or their powers as executors of wills or administrators of the estate. 

2.   The Certificate may be used, in particular, to demonstrate one or more of the 

following: 

(a) the status and/or the rights of each heir or, as the case may be, each legatë mentioned in the 

Certificate and their respective shares of the estate; 

(b) the attribution of a specific asset or specific assets forming part of the estate to the heir(s) or, as the 

case may be, the legatë(s) mentioned in the Certificate; 

(c) the powers of the person mentioned in the Certificate to execute the will or administer the estate. 

Article 64 

Competence to issue the Certificate 

The Certificate shall be issued in the Member State whose courts have jurisdiction 

under Article 4, Article 7, Article 10 or Article 11. The issuing authority shall be: 

(a) a court as defined in Article 3(2); or 

(b) another authority which, under national law, has competence to deal with matters of succession. 

Article 65 

Application for a Certificate 

1.   The Certificate shall be issued upon application by any person referred to in 

Article 63(1) (hereinafter referred to as ‘the applicant’). 

2.   For the purposes of submitting an application, the applicant may use the form 

established in accordance with the advisory procedure referred to in Article 81(2). 

3.   The application shall contain the information listed below, to the extent that such 

information is within the applicant’s knowledge and is necessary in order to enable 

the issuing authority to certify the elements which the applicant wants certified, and 

shall be accompanied by all relevant documents either in the original or by way of 

copies which satisfy the conditions necessary to establish their authenticity, without 

prejudice to Article 66(2): 

(a) details concerning the deceased: surname (if applicable, surname at birth), given name(s), sex, date 
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and place of birth, civil status, nationality, identification number (if applicable), address at the time 

of death, date and place of death; 

(b) details concerning the applicant: surname (if applicable, surname at birth), given name(s), sex, date 

and place of birth, civil status, nationality, identification number (if applicable), address and 

relationship to the deceased, if any; 

(c) details concerning the representative of the applicant, if any: surname (if applicable, surname at 

birth), given name(s), address and representative capacity; 

(d) details of the spouse or partner of the deceased and, if applicable, ex-spouse(s) or ex-partner(s): 

surname (if applicable, surname at birth), given name(s), sex, date and place of birth, civil status, 

nationality, identification number (if applicable) and address; 

(e) details of other possible beneficiaries under a disposition of property upon death and/or by operation 

of law: surname and given name(s) or organisation name, identification number (if applicable) and 

address; 

(f) the intended purpose of the Certificate in accordance with Article 63; 

(g) the contact details of the court or other competent authority which is dealing with or has dealt with 

the succession as such, if applicable; 

(h) the elements on which the applicant founds, as appropriate, his claimed right to succession property 

as a beneficiary and/or his right to execute the will of the deceased and/or to administer the estate of 

the deceased; 

(i) an indication of whether the deceased had made a disposition of property upon death; if neither the 

original nor a copy is appended, an indication regarding the location of the original; 

(j) an indication of whether the deceased had entered into a marriage contract or into a contract 

regarding a relationship which may have comparable effects to marriage; if neither the original nor a 

copy of the contract is appended, an indication regarding the location of the original; 

(k) an indication of whether any of the beneficiaries has made a declaration concerning acceptance or 

waiver of the succession; 

(l) a declaration stating that, to the applicant’s best knowledge, no dispute is pending relating to the 

elements to be certified; 

(m) any other information which the applicant dëms useful for the purposes of the issue of the 

Certificate. 

Article 66 

Examination of the application 

1.   Upon receipt of the application the issuing authority shall verify the information 

and declarations and the documents and other evidence provided by the applicant. It 

shall carry out the enquiries necessary for that verification of its own motion where 

this is provided for or authorised by its own law, or shall invite the applicant to 

provide any further evidence which it dëms necessary. 

2.   Where the applicant has bën unable to produce copies of the relevant documents 

which satisfy the conditions necessary to establish their authenticity, the issuing 

authority may decide to accept other forms of evidence. 

3.   Where this is provided for by its own law and subject to the conditions laid down 

therein, the issuing authority may require that declarations be made on oath or by a 

statutory declaration in lieu of an oath. 

4.   The issuing authority shall take all necessary steps to inform the beneficiaries of 

the application for a Certificate. It shall, if necessary for the establishment of the 

elements to be certified, hear any person involved and any executor or administrator 
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and make public announcements aimed at giving other possible beneficiaries the 

opportunity to invoke their rights. 

5.   For the purposes of this Article, the competent authority of a Member State shall, 

upon request, provide the issuing authority of another Member State with information 

held, in particular, in the land registers, the civil status registers and registers 

recording documents and facts of relevance for the succession or for the matrimonial 

property regime or an equivalent property regime of the deceased, where that 

competent authority would be authorised, under national law, to provide another 

national authority with such information. 

Article 67 

Issue of the Certificate 

1.   The issuing authority shall issue the Certificate without delay in accordance with 

the procedure laid down in this Chapter when the elements to be certified have bën 

established under the law applicable to the succession or under any other law 

applicable to specific elements. It shall use the form established in accordance with 

the advisory procedure referred to in Article 81(2). 

The issuing authority shall not issue the Certificate in particular if: 

(a) the elements to be certified are being challenged; or 

(b) the Certificate would not be in conformity with a decision covering the same elements. 

2.   The issuing authority shall take all necessary steps to inform the beneficiaries of 

the issue of the Certificate. 

Article 68 

Contents of the Certificate 

The Certificate shall contain the following information, to the extent required for the 

purpose for which it is issued: 

(a) the name and address of the issuing authority; 

(b) the reference number of the file; 

(c) the elements on the basis of which the issuing authority considers itself competent to issue the 

Certificate; 

(d) the date of issue; 

(e) details concerning the applicant: surname (if applicable, surname at birth), given name(s), sex, date 

and place of birth, civil status, nationality, identification number (if applicable), address and 

relationship to the deceased, if any; 

(f) details concerning the deceased: surname (if applicable, surname at birth), given name(s), sex, date 

and place of birth, civil status, nationality, identification number (if applicable), address at the time 

of death, date and place of death; 

(g) details concerning the beneficiaries: surname (if applicable, surname at birth), given name(s) and 

identification number (if applicable); 

(h) information concerning a marriage contract entered into by the deceased or, if applicable, a contract 

entered into by the deceased in the context of a relationship dëmed by the law applicable to such a 

relationship to have comparable effects to marriage, and information concerning the matrimonial 

property regime or equivalent property regime; 

(i) the law applicable to the succession and the elements on the basis of which that law has bën 
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determined; 

(j) information as to whether the succession is testate or intestate, including information concerning the 

elements giving rise to the rights and/or powers of the heirs, legatës, executors of wills or 

administrators of the estate; 

(k) if applicable, information in respect of each beneficiary concerning the nature of the acceptance or 

waiver of the succession; 

(l) the share for each heir and, if applicable, the list of rights and/or assets for any given heir; 

(m) the list of rights and/or assets for any given legatë; 

(n) the restrictions on the rights of the heir(s) and, as appropriate, legatë(s) under the law applicable to 

the succession and/or under the disposition of property upon death; 

(o) the powers of the executor of the will and/or the administrator of the estate and the restrictions on 

those powers under the law applicable to the succession and/or under the disposition of property 

upon death. 

Article 69 

Effects of the Certificate 

1.   The Certificate shall produce its effects in all Member States, without any special 

procedure being required. 

2.   The Certificate shall be presumed to accurately demonstrate elements which have 

bën established under the law applicable to the succession or under any other law 

applicable to specific elements. The person mentioned in the Certificate as the heir, 

legatë, executor of the will or administrator of the estate shall be presumed to have the 

status mentioned in the Certificate and/or to hold the rights or the powers stated in the 

Certificate, with no conditions and/or restrictions being attached to those rights or 

powers other than those stated in the Certificate. 

3.   Any person who, acting on the basis of the information certified in a Certificate, 

makes payments or passes on property to a person mentioned in the Certificate as 

authorised to accept payment or property shall be considered to have transacted with a 

person with authority to accept payment or property, unless he knows that the 

contents of the Certificate are not accurate or is unaware of such inaccuracy due to 

gross negligence. 

4.   Where a person mentioned in the Certificate as authorised to dispose of 

succession property disposes of such property in favour of another person, that other 

person shall, if acting on the basis of the information certified in the Certificate, be 

considered to have transacted with a person with authority to dispose of the property 

concerned, unless he knows that the contents of the Certificate are not accurate or is 

unaware of such inaccuracy due to gross negligence. 

5.   The Certificate shall constitute a valid document for the recording of succession 

property in the relevant register of a Member State, without prejudice to points (k) 

and (l) of Article 1(2). 

 

Article 70 

Certified copies of the Certificate 
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1.   The issuing authority shall këp the original of the Certificate and shall issue one or 

more certified copies to the applicant and to any person demonstrating a legitimate 

interest. 

2.   The issuing authority shall, for the purposes of Articles 71(3) and 73(2), këp a list 

of persons to whom certified copies have bën issued pursuant to paragraph 1. 

3.   The certified copies issued shall be valid for a limited period of six months, to be 

indicated in the certified copy by way of an expiry date. In exceptional, duly justified 

cases, the issuing authority may, by way of derogation, decide that the period of 

validity is to be longer. Once this period has elapsed, any person in possession of a 

certified copy must, in order to be able to use the Certificate for the purposes 

indicated in Article 63, apply for an extension of the period of validity of the certified 

copy or request a new certified copy from the issuing authority. 

Article 71 

Rectification, modification or withdrawal of the Certificate 

1.   The issuing authority shall, at the request of any person demonstrating a legitimate 

interest or of its own motion, rectify the Certificate in the event of a clerical error. 

2.   The issuing authority shall, at the request of any person demonstrating a legitimate 

interest or, where this is possible under national law, of its own motion, modify or 

withdraw the Certificate where it has bën established that the Certificate or individual 

elements thereof are not accurate. 

3.   The issuing authority shall without delay inform all persons to whom certified 

copies of the Certificate have bën issued pursuant to Article 70(1) of any rectification, 

modification or withdrawal thereof. 

Article 72 

Redress procedures 

1.   Decisions taken by the issuing authority pursuant to Article 67 may be challenged 

by any person entitled to apply for a Certificate. 

Decisions taken by the issuing authority pursuant to Article 71 and point (a) of Article 

73(1) may be challenged by any person demonstrating a legitimate interest. 

The challenge shall be lodged before a judicial authority in the Member State of the 

issuing authority in accordance with the law of that State. 

2.   If, as a result of a challenge as referred to in paragraph 1, it is established that the 

Certificate issued is not accurate, the competent judicial authority shall rectify, 

modify or withdraw the Certificate or ensure that it is rectified, modified or 

withdrawn by the issuing authority. 

If, as a result of a challenge as referred to in paragraph 1, it is established that the 

refusal to issue the Certificate was unjustified, the competent judicial authority shall 

issue the Certificate or ensure that the issuing authority re-assesses the case and 

makes a fresh decision. 
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Article 73 

Suspension of the effects of the Certificate 

1.   The effects of the Certificate may be suspended by: 

(a) the issuing authority, at the request of any person demonstrating a legitimate interest, pending a 

modification or withdrawal of the Certificate pursuant to Article 71; or 

(b) the judicial authority, at the request of any person entitled to challenge a decision taken by the 

issuing authority pursuant to Article 72, pending such a challenge. 

2.   The issuing authority or, as the case may be, the judicial authority shall without 

delay inform all persons to whom certified copies of the Certificate have bën issued 

pursuant to Article 70(1) of any suspension of the effects of the Certificate. 

During the suspension of the effects of the Certificate no further certified copies of 

the Certificate may be issued. 

CHAPTER VII 

GENERAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 74 

Legalisation and other similar formalities 

No legalisation or other similar formality shall be required in respect of documents 

issued in a Member State in the context of this Regulation. 

Article 75 

Relationship with existing international conventions 

1.   This Regulation shall not affect the application of international conventions to 

which one or more Member States are party at the time of adoption of this Regulation 

and which concern matters covered by this Regulation. 

In particular, Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention 

of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary 

Dispositions shall continue to apply the provisions of that Convention instead of 

Article 27 of this Regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills. 

2.   Notwithstanding paragraph 1, this Regulation shall, as betwën Member States, 

take precedence over conventions concluded exclusively betwën two or more of them 

in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation. 

3.   This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 

November 1934 betwën Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising 

private international law provisions on succession, wills and estate administration, as 

revised by the intergovernmental agrëment betwën those States of 1 June 2012, by the 

Member States which are parties thereto, in so far as it provides for: 

(a) rules on the procedural aspects of estate administration as defined by the Convention and assistance 

in that regard by the authorities of the States Contracting Parties to the Convention; and 

(b) simplified and more expeditious procedures for the recognition and enforcement of decisions in 

matters of succession. 
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Article 76 

Relationship with Council Regulation (EC) No 1346/2000 

This Regulation shall not affect the application of Council Regulation (EC) 

No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency procëdings (10). 

Article 77 

Information made available to the public 

The Member States shall, with a view to making the information available to the 

public within the framework of the European Judicial Network in civil and 

commercial matters, provide the Commission with a short summary of their national 

legislation and procedures relating to succession, including information on the type of 

authority which has competence in matters of succession and information on the type 

of authority competent to receive declarations of acceptance or waiver of the 

succession, of a legacy or of a reserved share. 

The Member States shall also provide fact shëts listing all the documents and/or 

information usually required for the purposes of registration of immovable property 

located on their territory. 

The Member States shall këp the information permanently updated. 

Article 78 

Information on contact details and procedures 

1.   By 16 January 2014, the Member States shall communicate to the Commission: 

(a) the names and contact details of the courts or authorities with competence to deal with applications 

for a declaration of enforceability in accordance with Article 45(1) and with appeals against 

decisions on such applications in accordance with Article 50(2); 

(b) the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 51; 

(c) the relevant information regarding the authorities competent to issue the Certificate pursuant to 

Article 64; and 

(d) the redress procedures referred to in Article 72. 

The Member States shall apprise the Commission of any subsequent changes to that 

information. 

2.   The Commission shall publish the information communicated in accordance with 

paragraph 1 in the Official Journal of the European Union, with the exception of the 

addresses and other contact details of the courts and authorities referred to in point (a) 

of paragraph 1. 

3.   The Commission shall make all information communicated in accordance with 

paragraph 1 publicly available through any other appropriate means, in particular 

through the European Judicial Network in civil and commercial matters. 

Article 79 

Establishment and subsequent amendment of the list containing the information 

referred to in Article 3(2) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntr10-L_2012201EN.01010701-E0010
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1.   The Commission shall, on the basis of the notifications by the Member States, 

establish the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 

3(2). 

2.   The Member States shall notify the Commission of any subsequent changes to the 

information contained in that list. The Commission shall amend the list accordingly. 

3.   The Commission shall publish the list and any subsequent amendments in 

the Official Journal of the European Union. 

4.   The Commission shall make all information notified in accordance with 

paragraphs 1 and 2 publicly available through any other appropriate means, in 

particular through the European Judicial Network in civil and commercial matters. 

Article 80 

Establishment and subsequent amendment of the attestations and forms referred 

to in Articles 46, 59, 60, 61, 65 and 67 

The Commission shall adopt implementing acts establishing and subsequently 

amending the attestations and forms referred to in Articles 46, 59, 60, 61, 65 and 67. 

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure 

referred to in Article 81(2). 

Article 81 

Committë procedure 

1.   The Commission shall be assisted by a committë. That committë shall be a 

committë within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 

2.   Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) 

No 182/2011 shall apply. 

Article 82 

Review 

By 18 August 2025 the Commission shall submit to the European Parliament, the 

Council and the European Economic and Social Committë a report on the application 

of this Regulation, including an evaluation of any practical problems encountered in 

relation to parallel out-of-court settlements of succession cases in different Member 

States or an out-of-court settlement in one Member State effected in parallel with a 

settlement before a court in another Member State. The report shall be accompanied, 

where appropriate, by proposals for amendments. 

Article 83 

Transitional provisions 

1.   This Regulation shall apply to the succession of persons who die on or after 17 

August 2015. 

2.   Where the deceased had chosen the law applicable to his succession prior to 17 

August 2015, that choice shall be valid if it mëts the conditions laid down in Chapter 

III or if it is valid in application of the rules of private international law which were in 
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force, at the time the choice was made, in the State in which the deceased had his 

habitual residence or in any of the States whose nationality he possessed. 

3.   A disposition of property upon death made prior to 17 August 2015 shall be 

admissible and valid in substantive terms and as regards form if it mëts the conditions 

laid down in Chapter III or if it is admissible and valid in substantive terms and as 

regards form in application of the rules of private international law which were in 

force, at the time the disposition was made, in the State in which the deceased had his 

habitual residence or in any of the States whose nationality he possessed or in the 

Member State of the authority dealing with the succession. 

4.   If a disposition of property upon death was made prior to 17 August 2015 in 

accordance with the law which the deceased could have chosen in accordance with 

this Regulation, that law shall be dëmed to have bën chosen as the law applicable to 

the succession. 

Article 84 

Entry into force 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its 

publication in the Official Journal of the European Union. 

It shall apply from 17 August 2015, except for Articles 77 and 78, which shall apply 

from 16 January 2014, and Articles 79, 80 and 81, which shall apply from 5 July 

2012. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member 

States in accordance with the Treaties. 

Done at Strasbourg, 4 July 2012. 

For the European Parliament 

The President 

M. SCHULZ 

For the Council 

The President 

A. D. MAVROYIANNIS 

 
(1)  OJ C 44, 11.2.2011, p. 148. 

(2)  Position of the European Parliament of 13 March 2012 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council 

of 7 June 2012. 

(3)  OJ C 12, 15.1.2001, p. 1. 

(4)  OJ C 53, 3.3.2005, p. 1. 

(5)  OJ C 115, 4.5.2010, p. 1. 

(6)  OJ L 174, 27.6.2001, p. 25. 

(7)  OJ L 124, 8.6.1971, p. 1. 

(8)  OJ L 55, 28.2.2011, p. 13. 

(9)  OJ L 324, 10.12.2007, p. 79. 

(10)  OJ L 160, 30.6.2000, p. 1. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc1-L_2012201EN.01010701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc2-L_2012201EN.01010701-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc3-L_2012201EN.01010701-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2001:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc4-L_2012201EN.01010701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2005:053:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc5-L_2012201EN.01010701-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2010:115:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc6-L_2012201EN.01010701-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc7-L_2012201EN.01010701-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1971:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc8-L_2012201EN.01010701-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc9-L_2012201EN.01010701-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2007:324:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=EN#ntc10-L_2012201EN.01010701-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:160:TOC

