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RoliRoli ii KëshillitKëshillit tëtë ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv “KAS”“KAS”RoliRoli ii KëshillitKëshillit tëtë ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv, KAS, KAS

KëshilliKëshilli ii ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv,, ështëështë njënjë institucioninstitucion ii pavarurpavarur,,
kundrejtkundrejt tëtë gjithagjitha organizataveorganizatave tëtë tjeratjera sportive,sportive, ii cilicili ofronofron
shërbimeshërbime,, dhedhe ushtronushtron funksioninfunksionin ee tijtij përpër zgjidhjenzgjidhjen ee
mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve tëtë lidhuralidhura meme sportinsportin;;

KëshilliKëshilli ii ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv ShqiptarShqiptar,, “KAS”,“KAS”, ështëështë krijuarkrijuar fillimishtfillimisht
nënë vitinvitin 19961996,, dhedhe përbëhetpërbëhet nganga 1010 arbitraarbitra,, tëtë cilëtcilët përvecpërvec sese duhetduhet
tëtë jenëjenë meme profesionprofesion juristjurist duhetduhet tëtë plotësojnëplotësojnë kriteretkriteret eetëtë jenëjenë meme profesionprofesion jurist,jurist, duhetduhet tëtë plotësojnëplotësojnë kriteretkriteret ee
përcaktuarapërcaktuara nënë neninnenin 33 tëtë RregulloresRregullores sësë KAS,KAS, tëtë lidhuralidhura kryesishtkryesisht
meme:: a)a) PastërtinëPastërtinë moralemorale tëtë figurësfigurës sësë arbitritarbitrit,, b)b) NjohuriNjohuri nënë tëtë
drejtëndrejtën ee sportitsportit,, c)c) KontributinKontributin konkretkonkret tëtë çdoçdo arbitriarbitri nënë fushënfushën ee
sportitsportit..



OrganizimiOrganizimi ii “KAS”“KAS”OrganizimiOrganizimi ii KASKAS

“KAS”“KAS” ë bëh të bëh t“KAS”“KAS” përbëhetpërbëhet nganga::

KryetariKryetari,, ii cilicili zgjidhetzgjidhet nëpërmjetnëpërmjet votimitvotimit tëtë hapurhapur,, mesmesyy ,, gjgj p jp j pp ,,
anëtarëveanëtarëve tëtë tijtij meme shumicëshumicë votashvotash,, përpër njënjë periudhëperiudhë 44 ((katërkatër))
vjeçarevjeçare meme tëtë drejtadrejta rizgjedhjejerizgjedhjeje;;

ArbitratArbitrat;;

S k i iS k i i ii Gj ki itGj ki it ii iliili i hi h ëë ë bë ëë bë ë 11SeksioniSeksioni ii GjykimitGjykimit,, ii cilicili organizohetorganizohet meme trupatrupa tëtë përbërëpërbërë nganga 11
oseose 33 arbitraarbitra;;

k ik i “ ”“ ”SekretariaSekretaria ee “KAS”“KAS”..



BazaBaza LigjoreLigjoregjgj

“KAS”“KAS” ështëështë krijuarkrijuar dhedhe funksiononfunksionon nënë bazëbazë tëtë::

KartësKartës OlimpikeOlimpike nenineni 7474,, kreukreu VV;;

KoditKodit tëtë ProcedurësProcedurës CivileCivile tëtë RepublikësRepublikës sësë ShqipërisëShqipërisë,, nenetnenet 400400--
439439;;

LigjitLigjit nrnr.. 93769376,, datëdatë 2121..0404..20052005 ““PërPër sportinsportin”,”, kreukreu V,V, nenetnenet 2121
dhedhe 2222;;

St t titSt t tit tëtë KOKSHKOKSHStatutitStatutit tëtë KOKSHKOKSH;;

StatuteveStatuteve dhedhe rregulloreverregulloreve tëtë anëtarëveanëtarëve tëtë KOKSHKOKSH;;

KonventësKonventës sësë NewNew YorkYork--utut ““MbiMbi njohjennjohjen dhedhe ekzekutiminekzekutimin ee
vendimevevendimeve tëtë arbitrazhevearbitrazheve””



MisioniMisioni dhedhe ParimetParimet e “KAS”e “KAS”MisioniMisioni dhedhe ParimetParimet e KASe KAS

MisioniMisioni ii “KAS”“KAS” ështëështë zgjidhjazgjidhja ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve//konfliktevekonflikteve nënë
fushënfushën ee sportitsportit nëpërmjetnëpërmjet arbitrazhitarbitrazhit.. “KAS”“KAS” ee ushtronushtron këtëkëtë
funksionfunksion meme anënanën ee dhëniesdhënies sësë VendimeveVendimeve tëtë ArbitrazhitArbitrazhit,, tëtë cilatcilat
janëjanë tëtë njohuranjohura nganga legjislacionilegjislacioni shqiptarshqiptar nënë fuqifuqi,, dhedhe kanëkanë tëtë
njëjtënnjëjtën forcëforcë ligjoreligjore dhedhe zbatueshmërizbatueshmëri,, sikursikur tëtë ishteishte njënjë gjykatëgjykatënjëjtënnjëjtën forcëforcë ligjoreligjore dhedhe zbatueshmërizbatueshmëri,, sikursikur tëtë ishteishte njënjë gjykatëgjykatë
shtetëroreshtetërore;;

GjithashtuGjithashtu,, “KAS”“KAS” ndërndër funksionetfunksionet ee tjeratjera,, kaka edheedhe atëatë tëtë ndihmojëndihmojëjj ,, jj ,, jj
palëtpalët,, nënë zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve tëtë tyretyre nënë mënyrëmënyrë
miqësoremiqësore,, nëpërmjetnëpërmjet ““ndërmjetësimitndërmjetësimit”,”, sisi dhedhe dhëniesdhënies sësë
““opinioneveopinioneve”” dhedhe ““këshillavekëshillave”” përpër këtëkëtë qëllimqëllim,, mbimbi çdoçdo çështjeçështje tëtë
sësë drejtësdrejtës qëqë rregullonrregullon sportinsportin apoapo zhvilliminzhvillimin ee sportitsportit;;sësë drejtësdrejtës qëqë rregullonrregullon sportinsportin apoapo zhvilliminzhvillimin ee sportitsportit;;

“KAS”“KAS” ii ushtronushtron funksionetfunksionet ee tijtij tëtë lartpërmenduralartpërmendura,, dukeduke
respektuarrespektuar parimetparimet ee pavarësisëpavarësisë konfidencialitetitkonfidencialitetit dhedherespektuarrespektuar parimetparimet ee pavarësisëpavarësisë,, konfidencialitetitkonfidencialitetit dhedhe
paanshmërisëpaanshmërisë..



ËshtëËshtë “KAS”“KAS” njënjë GjykatëGjykatë shtetëroreshtetërore??ËshtëËshtë KAS  KAS  njënjë GjykatëGjykatë shtetëroreshtetërore??

“KAS”“KAS” nuknuk ështëështë njënjë GjykatëGjykatë shtetëroreshtetërore,, porpor njënjë InstitucionInstitucion
ArbitrazhiArbitrazhi ii njohurnjohur nganga legjislacionilegjislacioni shqiptarshqiptar nënë fuqifuqi;;

SiSi ii tillëtillë,, gjykimetgjykimet pranëpranë “KAS”“KAS” bazohenbazohen nënë konsensusinkonsensusin ee vetëvetë
lëlë ëë tëtë jidhjidh ë hj të hj t//k flikt tk flikt t ëë këtijkëtijpalëvepalëve,, përpër tëtë zgjidhurzgjidhur mosmarrëveshjetmosmarrëveshjet//konfliktetkonfliktet pranëpranë këtijkëtij

InstitucioniInstitucioni;;

QëQë dodo tëtë thotëthotë sese “KAS”“KAS” mundmund tëtë shërbejëshërbejë sisi njënjë truptrup gjykuesgjykues përpërQëQë dodo tëtë thotëthotë sese KAS ,KAS , mundmund tëtë shërbejëshërbejë sisi njënjë truptrup gjykuesgjykues përpër
zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve vetëmvetëm nësenëse ekzistojnëekzistojnë::

a)a) MarrëveshjeMarrëveshje//KlausolëKlausolë arbitrazhiarbitrazhi tëtë vlefshmevlefshme ndërmjetndërmjet palëvepalëvea)a) MarrëveshjeMarrëveshje//KlausolëKlausolë arbitrazhiarbitrazhi tëtë vlefshmevlefshme ndërmjetndërmjet palëvepalëve
nënë konfliktkonflikt;;

b)b) StatutetStatutet//RregulloretRregulloret ee FederataveFederatave//ShoqataveShoqatave sportivesportiveb)b) StatutetStatutet//RregulloretRregulloret ee FederataveFederatave//ShoqataveShoqatave sportivesportive
parashikojnëparashikojnë zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve dhedhe konfliktevekonflikteve
pranëpranë “KAS”“KAS”..



MosmarrëveshjetMosmarrëveshjet tëtë cilatcilat mundmund tëtë
shqyrtohenshqyrtohen nganga “KAS”“KAS”qyqy gg

NëNë parimparim, , çdoçdo mosmarrëveshjemosmarrëveshje qëqë ështëështë e e lidhurlidhur nënë mënyrëmënyrë
direktedirekte apoindirekteapoindirekte me me sportinsportin, , mundmund tëtë shqyrtohetshqyrtohet nganga “KAS”.“KAS”.

“KAS”“KAS” ështëështë kompetentkompetent përpër shqyrtiminshqyrtimin nënë shkallëshkallë tëtë parëparë tëtë
mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve meme::

a)a) KarakterKarakter tregtartregtar,, ((ekzekutimiekzekutimi ii kontrtavekontrtave,, sponsorizimisponsorizimi ii
aktiviteteveaktiviteteve,, shitjashitja ee tëtë drejtësdrejtës televizivetelevizive,, etjetj..))
b)b) TëTë lidhuralidhura meme përgjegjësitëpërgjegjësitë civilecivile ((aksidentiminaksidentimin ee njënjë sportistisportisti,,
dëmtimindëmtimin ee pronëspronës sësë klubeveklubeve sportive,sportive, apoapo dëmtimindëmtimin ee imazhitimazhit tëtë
klubeveklubeve sportive,sportive, etjetj..))

“KAS”“KAS” ë htëë htë k t tk t t ëë h ti ih ti i ëë hk llëhk llë tëtë d tëd të tëtë“KAS”“KAS” ështëështë kompetentkompetent përpër shqyrtiminshqyrtimin nënë shkallëshkallë tëtë dytëdytë tëtë::

a)a) MosmarrëveshjeveMosmarrëveshjeve midismidis federatavefederatave,, shoqataveshoqatave,, organeveorganeve tëtë
tyretyre drejtuesdrejtues,, sisi dhedhe organizmaveorganizmave tëtë tjerëtjerë sportivësportivë;;
b)b) MosmarrëveshjeveMosmarrëveshjeve tëtë lidhuralidhura mbimbi masatmasat disiplinoredisiplinore ((përdorimipërdorimi ii
dopingutdopingut apoapo substancavesubstancave tëtë tjeratjera tëtë ndaluarandaluara,, shkeljetshkeljet disiplinoredisiplinore
përgjatëpërgjatë aktiviteteveaktiviteteve sportive,sportive, etjetj..))



KushKush mundmund t’it’i drejtohetdrejtohet “KAS”?“KAS”?Kush Kush mundmund t it i drejtohetdrejtohet KAS ?KAS ?

ÇdoÇdo personperson fizikfizik apoapo juridikjuridik,, ii cilicili kaka zotësizotësi juridikejuridike përpër tëtëÇdoÇdo pe sope so apoapo ju dju d ,, cc aa otësotës ju d eju d e pëpë tëtë
vepruarvepruar mundmund t’it’i drejtohetdrejtohet KëshillitKëshillit tëtë ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv,,
dhedhe tëtë marrëmarrë shërbimetshërbimet ee lartpërmenduralartpërmendura..

KëtuKëtu përfshihenpërfshihen sportistëtsportistët,, klubetklubet,, federatatfederatat sportive,sportive,
organizuesitorganizuesit ee aktiviteteveaktiviteteve sportive,sportive, sponsorizuesitsponsorizuesit,,
kompanitëkompanitë televizivetelevizive,, etjetj..pp jj



LegjislacioniLegjislacioni ii zbatueshëmzbatueshëm nganga “KAS”“KAS”LegjislacioniLegjislacioni ii zbatueshëmzbatueshëm nganga KASKAS

KëshilliKëshilli ii ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv ShqiptarShqiptar “KAS”“KAS” zbatonzbatonKëshilliKëshilli ii ArbitrazhitArbitrazhit SportivSportiv ShqiptarShqiptar “KAS”“KAS” zbatonzbaton
legjislacioninlegjislacionin shqiptarshqiptar nënë shqyrtiminshqyrtimin ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve
pranëpranë këtijkëtij institucioniinstitucioni,, bazuarbazuar kjokjo,, dhedhe nënë NeninNenin 427427 tëtë
KoditKodit tëtë ProcedurësProcedurës CivileCivile tëtë RepublikësRepublikës sësë ShqipërisëShqipërisëKoditKodit tëtë ProcedurësProcedurës CivileCivile tëtë RepublikësRepublikës sësë ShqipërisëShqipërisë..



AvantazhetAvantazhet e e zgjidhjeszgjidhjes sësë MosmarrëveshjeveMosmarrëveshjeve pranëpranëgj jgj j jj pp
“KAS”“KAS”

ShpenzimeShpenzime tëtë reduktuarareduktuara tëtë procesitprocesit tëtë arbitrazhitarbitrazhit ((kostokosto tëtë ulëtaulëta),),
nënë raportraport meme njënjë procesproces normalnormal gjyqësorgjyqësor;;

h j ë ih j ë i ëë dhdh jidhjjidhj ëë ë hjë hj ëëShpejtësiShpejtësi mëmë ee madhemadhe ee zgjidhjeszgjidhjes sësë mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve,, nënë raportraport
meme njënjë procesproces normalnormal gjyqësorgjyqësor;;

KonfidencialitetiKonfidencialitetiKonfidencialitetiKonfidencialiteti;;

ProfesionalizmiProfesionalizmi ii arbitravearbitrave tëtë KAS,KAS, dhedhe njohjanjohja ee thelluarthelluar ee
legjislacionitlegjislacionit mbimbi sportinsportin;;legjislacionitlegjislacionit mbimbi sportinsportin;;

SensibilitetiSensibiliteti mëmë ii madhmadh ii arbitravearbitrave tëtë “KAS”,“KAS”, ndajndaj problemeveproblemeve tëtë
sportitsportit..sportitsportit..



JurisdiksioniJurisdiksioni ii “KAS” “KAS” dhedhe moskompetencamoskompetenca e e 
gjykatavegjykatave tëtë tjeratjeragjykatavegjykatave tëtë tjeratjera

“KAS”,“KAS”, mundmund tëtë shërbejëshërbejë sisi njënjë truptrup gjykuesgjykues përpër zgjidhjenzgjidhjen ee
mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve vetëmvetëm nësenëse ekzistojnëekzistojnë::

a)a) MarrëveshjeMarrëveshje//KlausolëKlausolë arbitrazhiarbitrazhi tëtë vlefshmevlefshme ndërmjetndërmjet palëvepalëve
ëë k fliktk fliktnënë konfliktkonflikt;;

b)b) StatutetStatutet//RregulloretRregulloret ee FederataveFederatave//ShoqataveShoqatave sportivesportive
parashikojnëparashikojnë zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve dhedhe konfliktevekonflikteveparashikojnëparashikojnë zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve dhedhe konfliktevekonflikteve
pranëpranë “KAS”“KAS”..

EkzistencaEkzistenca ee njënjë marrëveshjemarrëveshje//klausoleklausole arbitrazhiarbitrazhi pranëpranë “KAS”,“KAS”,EkzistencaEkzistenca ee njënjë marrëveshjemarrëveshje//klausoleklausole arbitrazhiarbitrazhi pranëpranë KAS ,KAS ,
përjashtonpërjashton mundësinëmundësinë ee zghidhjeszghidhjes sësë mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve nganga
jurisdiksionetjurisdiksionet ((gjykatatgjykatat)) ee tjeratjera;;

JurisdiksionetJurisdiksionet ee tjeratjera duhetduhet tëtë deklarojnëdeklarojnë moskompetencënmoskompetencën ee tyretyre
((nenineni 414414 ii KoditKodit tëtë ProcedurësProcedurës CivileCivile tëtë RepublikësRepublikës sësë ShqipërisëShqipërisë))..



NgritjaNgritja e e padisëpadisë pranëpranë “KAS”“KAS”

MosmarrëveshjeMosmarrëveshje//konfliktkonflikt midismidis palëvepalëve;;

EkzistencaEkzistenca ee njënjë marrëveshjejemarrëveshjeje//klausoleklausole arbitrazhiarbitrazhi përpërEkzistencaEkzistenca ee njënjë marrëveshjejemarrëveshjeje//klausoleklausole arbitrazhiarbitrazhi përpër
zgjidhjenzgjidhjen ee mosmarrëveshjevemosmarrëveshjeve pranëpranë “KAS”“KAS”;;

Ng itjaNg itja ee padisëpadisë nganga një anjë a p ejp ej palë epalë e tëtë inte es a ainte es a a p anëp anëNgritjaNgritja ee padisëpadisë nganga njëranjëra prejprej palëvepalëve tëtë interesuarainteresuara pranëpranë
“KAS”“KAS”..



PërcaktimiPërcaktimi ii trupëstrupës sësë ArbitrazhitArbitrazhit, , përzgjedhjapërzgjedhja e e 
arbitravearbitrave

TrupatTrupat ee arbitrazhitarbitrazhit tëtë “KAS”“KAS” përbëhenpërbëhen nganga 11 oseose 33 arbitraarbitra;;pp pp gg ;;

NëseNëse marrëveshjamarrëveshja//klausolaklausola ee arbitrazhitarbitrazhit nuknuk përcaktonpërcakton numrinnumrin ee
arbitravearbitrave,, KryetariKryetari ii “KAS”“KAS” përcaktonpërcakton numrinnumrin ee arbitravearbitrave dukeduke
marrëmarrë parasyshparasysh ceshtjetceshtjet qëqë janëjanë nënë shqyrtimshqyrtim;;

TrupaTrupa ee arbitrazhitarbitrazhit meme njënjë arbitërarbitër:: palëtpalët meme konsensuskonsensus mesmes tyretyre
kt j ëkt j ë bit ibit i b db d 1515 ditëditë NëNë lëtlët kk bibi d k td k tcaktojnëcaktojnë arbitrinarbitrin brendabrenda 1515 ditëveditëve.. NëseNëse palëtpalët nuknuk bienbien dakortdakort,,

KryetariKryetari ii “KAS”“KAS” caktoncakton arbitrinarbitrin;;

TrupaTrupa ee arbitrazhitarbitrazhit meme 33 arbitraarbitra:: secilasecila palëpalë caktoncakton nganga njënjë arbitërarbitërTrupaTrupa ee arbitrazhitarbitrazhit meme 33 arbitraarbitra:: secilasecila palëpalë caktoncakton nganga njënjë arbitërarbitër
brendabrenda afateveafateve tëtë përcaktuarapërcaktuara,, dhedhe nësenëse palëtpalët nuknuk caktojnëcaktojnë
arbitratarbitrat,, KryetariKryetari ii “KAS”“KAS” caktoncakton arbitratarbitrat nënë vendvend tëtë palëvepalëve;;

DrejtuesiDrejtuesi ii trupittrupit tëtë ArbitrazhitArbitrazhit zgjidhetzgjidhet meme konsensusinkonsensusin ee 22
arbitravearbitrave tëtë caktuarcaktuar,, nësenëse këtakëta tëtë funditfundit nuknuk bienbien dakortdakort,, KryetariKryetari ii
“KAS”“KAS” caktoncakton DrejtuesinDrejtuesin ee TrupitTrupit tëtë ArbitrazhitArbitrazhit..



VendimetVendimet e “KAS” e “KAS” dhedhe ekzekutimiekzekutimi ii
tyretyre

VendimetVendimet ee “KAS”“KAS” janëjanë tëtë formësformës sësë prerëprerë nënë lidhjelidhje meme
mosmarrëveshjenmosmarrëveshjen ee shqyrtuarshqyrtuar ((nenineni 432432 ii KoditKodit tëtë procedurësprocedurës
CivileCivile));;

VendimetVendimet ee “KAS”“KAS” bëhenbëhen tëtë ekzekutueshëmekzekutueshëm forcërishtforcërisht nënë bazëbazë tëtë
njënjë UrdhëriUrdhëri ekzekutimiekzekutimi tëtë lëshuarlëshuar nganga GjykataGjykata ee ShkallësShkallës sësë
ParëParë,, TiranëTiranë,, ((nenineni 432432 ii KoditKodit tëtë procedurësprocedurës CivileCivile));;

PërPër këtëkëtë qëllimqëllim,, nënë sekretarinësekretarinë GjykatësGjykatës depozitohetdepozitohet origjinaliorigjinali ii
vendimitvendimit tëtë “KAS”,“KAS”, ee shoqëruarshoqëruar nganga njënjë kopjekopje ee
marrëveshjesmarrëveshjes//klausolësklausolës sësë arbitrazhitarbitrazhit;;

UrdhritUrdhrit tëtë ekzekutimitekzekutimit ii bashkangjitetbashkangjitet origjinaliorigjinali ii vendimitvendimit tëtë
“KAS”“KAS”;;

KundërKundër vendimitvendimit tëtë GjykatësGjykatës sësë ShkallësShkallës sësë ParëParë TiranëTiranë qëqëKundërKundër vendimitvendimit tëtë GjykatësGjykatës sësë ShkallësShkallës sësë ParëParë,, TiranëTiranë,, qëqë
lëshonlëshon urdhërurdhër ekzekutiminekzekutimin nuknuk lejohetlejohet ankimankim..



AnkimiAnkimi kundërkundër vendimevevendimeve tëtë “KAS”“KAS”

VendimetVendimet ee “KAS”“KAS” janëjanë tëtë formësformës sësë prerëprerë dhëdhë janëjanë përgjithësishtpërgjithësisht
tëtë paankimueshmepaankimueshme,, dukeduke përjashtuarpërjashtuar këtukëtu vetëmvetëm rastetrastet ee
përcaktuarapërcaktuara shprehimishtshprehimisht nënë neninnenin 434434 tëtë KoditKodit tëtë ProcedurësProcedurës
CivileCivile tëtë RepublikësRepublikës sësë ShqipërisëShqipërisë,, dhedhe qëqë kanëkanë tëtë bëjnëbëjnë meme::

a)a) TrupaTrupa ee arbitrazhitarbitrazhit ështëështë formuarformuar nënë mënyrëmënyrë tëtë parregulltparregullt;;
b)b) “KAS”“KAS” tëtë d jtëd jtë kk d kld kl k t ëk t ë tijtij ëë j ki ij ki ib)b) “KAS”“KAS” papa tëtë drejtëdrejtë kaka deklaruardeklaruar kompetencënkompetencën ee tijtij përpër gjykimingjykimin
ee mosmarrëveshjesmosmarrëveshjes;;
c)c) “KAS”“KAS” nënë vendiminvendimin ee sajsaj tejkalontejkalon kërkesatkërkesat përpër tëtë cilatcilat ështëështë
investuarinvestuar,, oseose nuknuk ështëështë shprehurshprehur mbimbi njënjë nganga kërkesatkërkesat kryesorekryesoreinvestuarinvestuar,, oseose nuknuk ështëështë shprehurshprehur mbimbi njënjë nganga kërkesatkërkesat kryesorekryesore
tëtë padisëpadisë;;
d)d) NukNuk ështëështë respektuarrespektuar baraziabarazia ee palëvepalëve dhedhe ee drejtadrejta ee tyretyre përpër
t’ut’u dëgjuardëgjuar nënë njënjë procedurëprocedurë tëtë mbështeturmbështetur nënë pariminparimin ee
kontradiktoritetitkontradiktoritetit;;
e)e) VendimetVendimet ee “KAS”“KAS” bienbien nënë kundërshtimkundërshtim meme rendinrendin publikpublik nënë
RepublikënRepublikën ee ShqipërisëShqipërisë..

VetëmVetëm nënë rastetrastet ee lartpërmednuralartpërmednura lejohetlejohet ankimiankimi nënë GjykatënGjykatën ee
ApelitApelit,, TiranëTiranë,, brendabrenda 3030 ditëveditëve nganga ditadita ee shpalljesshpalljes sësë vendimitvendimit..



KonventaKonventa e New Yorke New York--utut,, ratifikimiratifikimi dhedheKonventaKonventa e New Yorke New York utut, , ratifikimiratifikimi dhedhe
implementimiimplementimi ii sajsaj nënë RepublikënRepublikën e e ShqipërisëShqipërisë

RepublikaRepublika ee ShqipërisëShqipërisë firmosfirmos dhedhe ratifikonratifikon KonventënKonventën ee
NewNew YorkYork--utut ””MbiMbi njohjennjohjen dhedhe ekzekutiminekzekutimin ee vendimevevendimeve tëtë
gykatavegykatave tëtë arbitrazhitarbitrazhit”,”, nënë vitinvitin 20012001;;

KonventaKonventa ee NewNew YorkYork--utut,, përcaktonpërcakton detyrimindetyrimin ee çdoçdo shtetishteti
anëtaranëtar qëqë tëtë njohënjohë dhedhe tëtë ekzekutojëekzekutojë vendimetvendimet ee gjykatavegjykatave
tëtë arbitrazhitarbitrazhit tëtë shteteveshteteve tëtë tjeratjera;;

GjithashtuGjithashtu,, kjokjo KonventëKonventë,, përcaktonpërcakton detyrimindetyrimin ee çdoçdo shtetishteti
anëtaranëtar,, qëqë tëtë njohënjohë dhedhe tëtë ekzekutojëekzekutojë vendimetvendimet ee gjykatavegjykatave
tëtë arbitrazhitarbitrazhit brendabrenda shtetitshtetit tëtë tyretyre..



FaleminderitFaleminderit përpër vëmendjenvëmendjen TuajTuaj!             !             

PyetjePyetje??

Website: www.kas@nocalbania.org.alWebsite: www.kas@nocalbania.org.al


