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FALËNDERIM 
 

Puna për përpilimin dhe përfundimin me sukses të Komentarit të Ligjit për Procedurën 
Administrative të Republikës së Kosovës (LPA), është mundësuar me përkrahjen e pa 
rezervë të Organizatës qeveritare gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar- GIZ, 
përkatësisht Projektit të saj për Reformë ligjore. 
 
Iniciativa, përkrahja dhe investimi i shumëfishtë i GIZ-it, rrjedhimisht i projektit të saj 
në përpilimin e komentarëve të fushave të ndryshme juridike, veçmas për sa i përket 
komentarit të LPA, janë të një peshe dhe rëndësie të veçantë dhe të përgjithshme, sepse 
ky komentar shpresojmë se do ta lehtësojë dhe avancojë shumë punën e qindra e mijëra 
punonjësve – të fushave të ndryshme, por të shumta, të drejtësisë administrative në 
Kosovë. 
 
Botimi i këtij komentari është rezultat i një përkushtimi dhe investimi tjetër relevant të 
GIZ-it i cili marrë në tërësi, parimisht, do të ndikojë dukshëm në zbatimin cilësor të 
ligjit si dhe në avancimin e Sistemit të Drejtësisë në Kosovë. 
 
Prandaj, është obligim yni njerëzor që me rastin e botimit të këtij komentari, 
falënderimin e parë, të përzemërt dhe të sinqertë, t’ia dedikojmë Popullit gjerman, 
Qeverisë gjermane dhe GIZ-it në Kosovë. 
 
Me këtë rast, dëshirojmë të falënderojmë sinqerisht tërë stafin e Projektit të Reformës 
Juridike të GIZ-it në Kosovë, në veçanti sidomos përgjegjësin kryesor të këtij Projektit, 
Z. Volkmar Theobald, për entuziazmin dhe vendosmërinë e tij profesionale, për 
inkurajimin, përkrahjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm e korrekt gjatë gjithë 
këtyre viteve (sa komplekse, aq edhe me përgjegjësi e sfida) të implementimit të 
projektit të sipërpërmendur. 
 
Falënderojmë me miradije po ashtu vlerësuesit e këtij komentari, për punën e bërë dhe 
kontributin e dhënë në këtë komentar, për ta bërë të njëjtin, në formatin të cilin e ka 
tani. 
 
Falënderojmë shumë dhe në mënyrë të veçantë, Këshilltarin e lartë ligjor në Projektin e 
Reformës Ligjore në GIZ, Z. Flakron Sylejmani, për përkushtimin e tij maksimal, 
përkrahjen profesionale dhe bashkëpunimin korrekt - në procesin e koordinimit të 
punëve dhe aktiviteteve efikase reciproke - gjatë sendërtimit të suksesshëm të projektit, 
në komentarin e Ligjit për Procedurë Administrative të Republikës së Kosovës. 
 
Falënderojmë të gjithë ata punonjës profesional dhe institucionet gjegjëse të cilat gjatë 
përgatitjes së këtij Komentari, kanë bashkëpunuar në mënyrë korrekte dhe me 
emulacion të pashtershëm me ne. Shpresojmë shumë që ky komentuar, i pari i kësaj 
natyre dhe formati - në fushën e Drejtësisë Administrative në Historinë Juridike të 
Kosovës, do të përmbush vakuumin ekzistues, ambiciet dhe kërkesat e qindra dhe 
mijëra punonjësve të fushave dhe disiplinave të ndryshme, veçmas atyre që merren më 
çështje dhe problematika, të cilat kanë të bëjnë me Drejtësinë Administrative të ne. 
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Ftojmë dhe që tani falënderojmë të gjithë ata punonjës, studiues, organizma dhe 
institucione që kanë sugjerime, vërejtje, paqartësi dhe propozime kreative, qëllimmira 
dhe profesionale që pa hezitim të na drejtohen në mënyrë që së bashku t’i analizojmë, 
t’i sqarojmë dhe t’i absolvojmë ato.  
 
Autorët e komentarit 
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PARATHËNIE 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 

Ministrisë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) 

dhe autorët e këtij publikimi, duke synuar përmirësimin e gjendjes nëpërmjet literaturës 

ligjore në Kosovë, ka kënaqësinë që t'ju ofrojë Komentarin e Ligjit për Procedurën 

Administrative. 

 

Duke u nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë, 

të interpretimit të dispozitave - ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të 

caktuara, është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i 

Ligjit për Procedurën Administrative dhe nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. 

 

Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative ofron sqarime dhe shtjellime të 

neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas 

teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe të arriturat 

juridike në këtë drejtim.  

 

Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet 

e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin Juridik si dhe të gjithë 

bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit 

të drejtë të këtij Kodi. Kjo do t’i kontribuojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së 

interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në 

institucionet e Drejtësisë. 

 

Presim që Komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve 

juridikë, duke qenë i pari i këtij lloji, madje edhe si një kontribut i vlefshëm për 

drejtësinë në Kosovë. 

 

GIZ - Projekti për reformën ligjore në Kosovë- falënderon autorët e këtij komentari dhe 

personelin akademik, ekspertët juridikë dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan 

në këtë punë, që ky publikim dhe të tjerat në të ardhmen do të jenë të dobishme për 

profesionistët e fushës së drejtësisë, shkencat juridike, gjithashtu do të jenë të 

dobishme edhe për popullin e Kosovës në përgjithësi. 

 

 

 

 

Volkmar Theobald  

 

Menaxher i projektit 

Projekti për reformë ligjore GIZ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
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FJALA E AUTORËVE TË KOMENTARIT 
 

Synimet, objektivat dhe aspiratat, respektivisht qëllimet kryesore të një shoqërie, në 
çdo kohë dhe etapë, veçmas në periudhat transitore, kushtet dhe rrethanat zhvillimore 
shoqërore pas konfliktit të armatosur, do të duhej të jenë (për aq sa të jetë e mundur), 
respektimi i të drejtave të njeriut, sigurimi i sundimit të ligjit dhe funksionimi i shtetit 
të së drejtës. 
 
Meqë edhe shteti ynë i ri, Republika e Kosovës, akoma është shtet dhe shoqëri në 
tranzicion, synim, dëshirë, përgjegjësi dhe aspirim i vazhdueshëm i saj, i qytetarëve të 
saj dhe institucioneve të saj, do të duhej të ishte arritja, sa më e shpejtë, cilësore dhe 
qenësore e synimeve, objektivave, standardeve dhe qëllimeve të sipërpërmendura. 
 
Arritja e qëllimeve dhe rezultateve të dëshiruara e të synuara, pa dyshim që kërkon jo 
vetëm ligje sa më të mira, sa më humane, sa më adekuate dhe sa më gjithëpërfshirëse, 
në mënyrë që të krijohet mundësi dhe hapësirë edhe për artikulim maksimal të 
nevojave, kërkesave dhe interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës -, por edhe 
që ato ligje të përshtaten, modifikohen, nivelohen e avancohen, kudo dhe kurdo që 
shfaqet nevoja e qytetarëve për to dhe atëherë kur ekziston interesi publik. 
 
Sendërtimi i përpjekjeve, synimeve, objektivave dhe horizonteve të theksuara më sipër 
mund të ndodhë, pra, të bëhet realitet, në Republikën e Kosovës, së pari nëse punohet 
dhe veprohet me ritme të përshpejtuara dhe njëkohësisht po që se ngritet akoma më 
shumë, pra në nivele më të larta e të çmuara për vetëdijen individuale dhe kolektive 
qytetare, dëshira, konsistenca dhe mbi të gjitha kultura e tyre e respektimit të ligjeve të 
miratuara paraprakisht, sidomos vullneti i plotë dhe i mirëfilltë për zbatimin e tyre. 
 
Për të arritur këto objektiva, kërkohet mbase edhe një gamë dhe shkallë më emulative e 
përkushtimit, si dhe një punë - veprimtari - më intensive, më e fuqishme dhe e 
vazhdueshme e institucioneve tona kompetente për arritjen e standardeve më të larta 
demokratike - evropiane dhe mbarëbotërore të respektimit të korpusit më avangard dhe 
bashkëkohor të të drejtave dhe të lirive të njeriut dhe të sundimit të rendit e të ligjit te 
ne. 
 
Sundimi i ligjit, rrjedhimisht zbatimi i tij në Kosovë është, jo vetëm sfidë dhe provim 
permanent, të cilin Kosova domosdoshmërisht do të duhej ta kalojë me sukses - nëse 
aspiron trendin përfshirës në procesin imperativ dhe të domosdoshëm të integrimeve 
evropiane, por tejkalimi me sukses i kësaj sfide dhe i këtij provimi të përmendur më 
lartë, në të njëjtën kohë dhe vazhdimisht është edhe kërkesë notore dhe e vazhdueshme 
edhe e organizmave dhe institucioneve kompetente të Bashkimit Evropian, veçmas 
Komisionit Evropian. 
 
Kjo kërkesë e Komisionit Evropian, është evidentuar edhe në Raportin e tij të Progresit 
për Kosovën dhe institucionet e saj, pothuajse për çdo vit. Mirëpo, përkundër 
përpjekjeve të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare të pranishme në Kosovë 
- për instalimin e infrastrukturës legjislative, pra për përpilimin dhe miratimin e ligjeve 
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vendore - sa më të mira, sa më të qarta, të kuptueshme dhe sa më lehtë të zbatueshme, 
po këto përpjekje institucionale dhe po këto ligje, nuk rezultuan katërçipërisht, të jenë 
gjithë herë dhe në tërësinë e tyre të tilla, pra efikase dhe të tërësisht të zbatueshme. 
Faktorët dhe shkaqet ndikuese për këtë gjendje, natyrisht që janë të ndryshme dhe 
shumë llojesh. 
 
Pikërisht për këtë arsye, qëmoti ka qenë shumë e nevojshme, madje edhe imperative, 
domosdoja e shpjegimit sa më të detajuar dhe kompetent profesional, domosdoja e 
interpretimit adekuat dhe me akribi të nevojshme, të dispozitave të po këtyre ligjeve. 
 
Në këtë kontekst, Organizata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), përmes 
projektit të saj për Reformë Ligjore në Kosovë e para dhe në kohën e duhur e ka 
detektuar domosdonë e theksuar më sipër të sqarimit, të komentimit dhe të shpjegimit 
profesional të ligjeve tona. Në frymën tejet pozitive dhe konstruktive të kësaj iniciative, 
rrjedhimisht të projektit të kësaj Organizate po ashtu tejet kompetente, reputative dhe 
me famë ndërkombëtare, ne i jemi qasur kësaj detyre; sa të vështirë e me përgjegjësi, 
po aq edhe sfiduese dhe komplekse, pra hartimit të komentarit të Ligjit për Procedurë 
Administrative të Republikës së Kosovës (LPA). 
 
Duke pasur parasysh problemet e shumta e të shumëllojshme si dhe kontradiktat, 
kolizionet dhe konfuzionet e ndryshme që janë identifikuar, evidentuar dhe për më 
tepër edhe sot e kësaj dite janë akoma që ndodhin, të pranishme në ligjet tona të 
drejtësisë administrative dhe në aktet tjera juridike edhe puna jonë në këtë komentar, ka 
qenë e përcjell edhe me vështirësi të shumta dhe të natyrave të ndryshme. Këto 
vështirësi dhe sfida, në ndërkohë janë shtuar, si për nga intensiteti, ashtu edhe për nga 
fusha e shtrirjes. Shkaqet e përballjes me sfida dhe vështirësi të natyrave të ndryshme, 
ndër të tjera, mbase, do të mund të ndërlidheshin edhe me mungesën e ndonjë 
komentari të mëparshëm të Ligjit për procedurën administrative, mungesës së 
literataturës shkencore dhe të praktikës profesionale, trajtesave dhe studimeve 
shkencore, si dhe i mungesës së praktikës së unifikuar, të kodifikuar dhe të publikuar të 
institucioneve tona gjyqësore dhe atyre administrative. 
 
Mirëpo, falë përpjekjeve tona maksimale dhe të vazhdueshme, si dhe përkrahjes po 
ashtu maksimale dhe të përhershme të të gjithëve, konsiderojmë se bashkërisht ia kemi 
dalë, kësaj detyre dhe sfide specifike dhe relevante - për drejtësinë administrative dhe 
perspektivën e saj në të ardhmen. 
 
Me këtë komentar jemi përpjekur dhe kemi synuar, që për aq sa është e mundur një 
gamë, masë a gradacion, të arrihet sqarimi, shpjegimi dhe komentimi i instituteve, 
dispozitave, çështjeve dhe problemeve të drejtësisë administrative, të cilat rregullohen 
me dispozitat e Ligjit për procedurën administrative të Kosovës, si ligj bazik dhe 
sistemor i saj. 
 
Jemi plotësisht të vetëdijshëm dhe e kemi shumë të qartë, se me këtë komentar të LPA, 
si përpjekje e parë dhe pioniere në fushën e gjerë dhe mjaft komplekse të drejtësisë 
administrative te ne, nuk mund as të pretendohet e as të arrihet, që të rrumbullakohen, 
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absolvohen, shpjegohen dhe as të komentohen në plotësi dhe në masë e mënyrë të 
dëshiruar, institutet, çështjet administrative dhe problemet, të cilat, për nga natyra, 
esenca dhe karkakteri i tyre, bëjnë pjesë në materien juridike-normative të këtij ligji të 
rëndësishëm. 
 
Mirëpo, kemi shpresë dhe bindje të konsiderueshme se kjo punë e bërë dhe kjo 
përpjekje jona modeste, do të hap rrugë, horizonte dhe perspektiva të reja profesionale 
dhe hulumtuese, për të gjithë profesionistët dhe entuziastët tjerë të të gjitha brezave 
krijues të Republikës së Kosovës. 
 
Gjatë përpilimit të këtij komentari, autorët e tij, përmes ndërveprimit, bashkëbisedave 
dhe konsultimeve, janë përpjekur, që të jenë sa më konvergjent dhe kompatibil në mes 
tyre, ashtu sikurse edhe më të tjerët. Përkundër kësaj, autorët në këtë komentar e kanë 
mëvetësinë e tyre të plotë në pjesët, të cilat ata i kanë komentuar. 
 
Autorët e këtij komentari, mirëpresin me korrektësi dhe konsideratë të duhur, çfarëdo 
propozimi apo sugjerimi kreativ kritik dhe qëllimmirë, të çdo personi juridik apo fizik 
nga Republika e Kosovës dhe gjithandej. 
 
 
Prishtinë, Prill 2014  
 
Autorët 
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SHQYRTIME HYRËSE 
 
Koncepti i shtetit të së drejtës (Rechtsstaat) dhe parimi i sundimit të ligjit (Rule of 
Law), janë të arritura të mëdha të civilizimit evropian dhe atij botëror. Mirëpo, 
koncepti i shtetit të së drejtës në shpërfaqjen e tij burimore si një procedurë, apo më 
mirë si veprim i arsyeshëm dhe legal i shtetit (pushtetit), i cili ndërmerret në përputhje 
me ndonjë dispozitë, në kushtet aktuale të zhvillimit shoqëror nuk mund të akceptohet 
si i plotë, i mjaftueshëm, adekuat dhe as demokratik. Koncepti bashkëkohor i shtetit të 
së drejtës, ndërlidhur me ushtrimin e pushtetit shtetëror përveç legalitetit nënkupton 
edhe legjitimitetin, rrjedhimisht, arsyeshmërinë e veprimit (procedurës) të shtetit në 
çdo rast konkret. 
 
Kështu duhet të ndodhë me organet shtetërore, duke përfshirë edhe administratën me të 
gjitha segmentet e saj. Për dallim nga modeli i saj shtetëror e klasor, modeli dominant i 
administratës sot, buron nga koncepti dhe funksioni social i shtetit, i vetë administratës, 
si dhe i rolit të saj në realizimin e mirëqenies shoqërore (publike) - (bono publiko). Kjo 
nënkupton më tej faktorin notor të zgjerimit dhe avancimit cilësor dhe sasior të 
aktiviteteve, punëve dhe veprimeve të administratës, të cilat më shumë dhe në mënyrë 
parësore nënkuptojnë, ushtrimin e aktiviteteve dhe shërbimeve publike, sesa ushtrimin 
klasik të pushtetit shtetëror, përkatësisht veprimeve të dhunës ndaj qytetarëve të vet.  
 
Koncepti doktrinar i administratës si sistem rregullativ shoqëror dhe si shërbim publik, 
nënkupton që aktivitetet e saj, në relacion me qytetarin - shoqërinë paraqesin një 
ndikim legjitim të saj, ndaj sjelljes së njerëzve, në përputhje me standardet paraprakisht 
të përcaktuara dhe të institucionalizuara. Pra, sipas këtij koncepti, administrata si 
sistem i rregullimit shoqëror, ngërthen një instrument të kooperimit me qytetarët dhe ka 
për qëllim neutralizimin e efekteve negative që burojnë nga sjelljet eventualisht jo 
legjitime të subjekteve të caktuara - në procesin e interaksionit shoqëror; të krijojë 
mirëqenie shoqërore e jo atmosferë e gjendje të dominimit - me çdo kusht të shtetit 
ndaj shtetasve të vet me metoda dhe me mjete autoritative dhe autoritare të pushtetit 
shtetëror. 
 
Një nga pikëpamjet gjithëpërfshirëse të objektit të së drejtës administrative buron nga 
konceptet bashkëkohore - përkitazi me administratën - si shërbim publik. Lidhur me 
objektin e së drejtës administrative ekzistojnë pikëpamje të ndryshme.  
 
Mirëpo, sipas pikë qëndrimit të kombinuar me elemente pozitive dhe negative të 
përkufizimit të së drejtës administrative, kjo definohet, si tërësi e normave juridike, 
me të cilat rregullohen marrëdhëniet shoqërore, që kanë të bëjnë me organizimin dhe 
veprimtarinë e administratës publike; përfshirë këtu edhe ato norma juridike, të cilat u 
përkasin degëve-segmenteve të tjera të së drejtës (mbikëqyrja e punës së administratës 
publike, pozita administrative-juridike e mjeteve që disponon administrata publike: 
shërbimet publike siç janë: furnizimi me ujë, me energji, gaz, shërbimet e transportit) 
etj.. 
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Në çdo shtet rrjedhimisht shoqëri, me kushte normale të zhvillimit dhe perspektivës, 
situatat dhe marrëdhëniet e ndryshme shoqërore, rregullohen me norma juridike.  
 
Këto norma-rregulla apo dispozita juridike ndahen në materiale-juridike dhe 
procedurale-juridike.  
 
Me dispozitat materiale-juridike rregullohet përmbajtja e marrëdhënieve të caktuara 
shoqërore. Me to në fakt përcaktohen rregullat e sjelljes, të drejtat, detyrimet dhe 
interesat juridike të subjekteve juridike në qarkullimin juridik përkatësisht në fusha dhe 
çështje të ndryshme administrative (të drejtat për sigurim dhe mbrojtje 
shëndetësore, pensionale, invalidore, fiskale, banesore, urbanistike etj.). 
 
Me dispozita procedurale-juridike, ndërkaq, përcaktohen rregullat e detyrueshme 
(kogente) të procedurës, të cilat nolens volens, duhet t’i zbatojnë organet kompetente të 
administratës publike, gjatë ushtrimit të rregullt të veprimtarisë së tyre administrative; 
gjatë procedurës administrative. Meqë u përmend këtu togfjalëshi “administratë 
publike” dhe meqë LPA., në tërë materien e tij ka aplikuar termat, nocionet 
“administratë publike”; “organe të administratës publike” etj.; para se të bëhet fjalë për 
togfjalëshin “procedurë administrative”, imponohet doemos komentimi përmbajtjesor i 
sintagmës- “administratë publike”, rrjedhimisht modalitetet e saj teorike. 
 
Administrata publike është nocion i cili, në kuptimin funksional, nënkupton të gjitha 
veprimtaritë, respektivisht aktivitetet, që i zhvillon administrata si organizatë për 
rregullimin (regulacion) social të proceseve shoqërore, që ushtron ajo.1  
 
Përcaktimi i nocionit teorik të administratës publike – në kuptimin funksional i 
paraprin përcaktimit të nocionit të saj organizativ – në kuptimin teorik. Së këndejmi, 
administrata në kuptimin organizativ, mund të përcaktohet si një organizatë e cila 
qëllim të saj themelor ka ushtrimin ose kryerjen e veprimtarisë administrative.2 
 
Në kuptimin organizativ, administrata manifestohet si një organizatë administrative, 
komplekse, që përbëhet nga organet e ndryshme dhe modalitetet organizative, të cilat 
në mes tyre vendosin komunikimin reciprok në bazë të rregullave dhe dispozitave 
parparakisht të përgatitura.3 Duke u bazuar në faktin se si ushtrues, rrjedhimisht si 
kryes të veprimtarive administrative, përveç organeve të administratës shtetërore dhe 
organeve të tjera shtetërore dhe parashtetërore, të cilat janë të autorizuara, për të kryer 
aktivitete administrative, mund të paraqiten edhe subjektet joshtetërore – me 
autorizime administrative-publike. Administrata në kuptimin organizativ, në përputhje 
me konceptin e rregullimit apo të rregullacionit social dhe nocionit të administratës - në 
kuptimin funksional, paraqitet si “administratë publike”, respektivisht si një organizatë 
e cila e kryen shërbim publik. 
                                                           
1 Krahaso, Dejan Nedeljkovic, Upravna delatnost i pravo javnih sluzbi, mag.rad, Pravni fakultet, Bg.1998, 
fq.21- 22. 
2 Krahaso, Upravno pravo i upravno procesno pravo, Pravni fakultet, Bg, Sluzbeni Glasnik., Bg, 2008, fq., 
81-83. 
3 Shih më gjerësisht për këtë, Stevan Lilic, Upravno pravo - drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, SA., 
BG., 1998, fq.32. 
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Administrata publike në kuptimin administrativ, pra krahas administratës shtetërore, 
përfshinë edhe administratën e të gjitha subjekteve publike-juridike dhe 
vetadministrative, si dhe të subjekteve të tjera private, të cilave me ligj u është besuar 
kryerja e autorizimeve publike-administrative. 
 
Së këndejmi nocioni administrativ i administratës publike, është më i gjerë se sa 
koncepti administratë shtetërore (kuptohet në kuptimin administrativ). Nga ana tjetër, 
teoria juridike në shtetet bashkëkohore civile, me administratë apo brenda saj, nuk i 
trajton vetëm veprimtaritë e organizmit shtetëror, në kuptimin e ngushtë, por edhe 
veprimtaritë e organizmave apo të trupave vetëqeverisës ose edhe vetadministrues – në 
kuptim të gjërë të fjalës; madje këtu bëjnë pjesë edhe personat privatë që kryejnë apo 
ushtrojnë shërbime të rëndësisë së veçantë shoqërore ose për shoqërinë. Përball 
konceptit apo nocionit të ngushtë (restriktiv) të administratës; rrjedhimisht përball 
(krahas) veprimtarisë administrative, të cilën e ushtrojnë (kryejnë) vetë organizatat 
shtetërore, ky do të ishte nocioni i gjerë i administratës i cili përcaktohet apo edhe 
quhet - administratë publike ose shërbim publik.4 Nga sa u tha më sipër, rrjedhimisht 
nga përçapjet dhe përqasjet teorike-doktrinare, që nga shkenca bëhen përkitazi me 
trajtimin e administratës, mund të thuhet se modeli aktual teorik i saj, zanafillën 
burimore e ka nga konceptet bashkëkohore për administratën, si shërbim publik; si në 
kuptimin e veprimtarisë administrative - si kryerje apo ushtrim i shërbimeve publike, 
ashtu edhe në kuptimin e administratës publike, si mekanizëm i organeve shtetërore 
dhe subjekteve jashtështetërore, të cilat ushtrojnë veprimtari administrative - si sistem 
për rregull (social-shoqëror); respektivisht si model i administratës publike.5  
 
Së këndejmi administrata publike si “strukturë organizative” e përkufizuar 
normativisht ose në pikëpamje normative, dallohet qartësisht nga “veprimtaritë e 
administratës publike”, si korpus i “detyrave dhe punëve” të shumta, komplekse 
dhe të ndryshme, të cilat ushtrohen – kryhen me qëllim të ofrimit të përkrahjes 
profesionale- Qeverisë; në zbatimin e politikës dhe realizimin e strategjisë së zhvillimit 
(public policy) dhe ofrimit ose sigurimit të ofrimit të shërbimeve publike (public 
service) për qytetarët. 
 
Administrata publike mund të trajtohet në kuptimin organizativ, material dhe formal. 
 
Në kuptimin organizativ, administrata publike përbën tërësinë e bartësve të 
funksioneve administrative. Në kuptimin material administrata publike paraqet 
veprimtarinë administrative, si funksion shtetëror, ndërsa në kuptimin formal, ajo 
nënkupton secilën veprimtari, që kryen një organ administrativ, pavarësisht nëse 
veprimtaria e tij është, veprimtari administrative - në kuptimin material apo jo. 
 
Administrata publike në kuptimin material, mund të shpjegohet edhe përmes 

                                                           
4 Krahaso: Ivo Krbek, Upravno pravo FNRJ I., Bg., 1955., fq.18; Slavoljub Popovic, Arhiv za pravne i 
drustvene nauke, Nr.1/1981, fq.22-23; Milutin Markovic, Pravna pitanja reorganizacije uprave u Srbiji i 
Crnoj Gori (Disertacion i doktoratës), Fak. Jur. në Bg., 1998., fq.16 etj. 
5 Krahaso: Dejan Milenkovic, Upravna delatnost i pravo javnih sluzbi (punim magj.), Fak. jur., Bg. 1998, 
fq. 24. 
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përkufizimit negativ ose atij pozitiv; si dhe mund të begatohet edhe me trajtimin e 
elementeve, të detyrave dhe funksioneve të po kësaj administrate.  
 
Nga sa u tha më lart, mund të konstatohet se ndoshta modeli i sotëm teorik i 
administratës, mund të rezultojë si një produkt, tashmë atraktiv i përqafuar dhe i 
akceptuar i koncepteve bashkëkohore për administratën.  
 
Procedura administrative ngërthen në vete dispozitat procedurale (procesuale) 
juridike, të cilat aplikohen përkitazi me nxjerrjen e akteve administrative.  
 
Këto dispozita i aplikojnë organet shtetërore, atëherë kur në një çështje administrative 
vendosin përkitazi me të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të subjekteve të së 
drejtës, të përcaktuara me ligjin për procedurën administrative.  
 
Pikërisht, si rrjedhojë e veprimit të organit të caktuar shtetëror, gjatë zbatimit të 
normave juridike materiale, në çdo rast konkret krijohet, ndryshohet apo prishet 
marrëdhënia e caktuar juridike-administrative, e cila është e rregulluar me norma 
materiale-juridike.  
 
Procedura administrative mund të jetë e përgjithshme dhe e veçantë.  
 
Procedurën e përgjithshme administrative e përbëjnë rregullat, që janë të përbashkëta 
për të gjitha fushat administrative ose të paktën për shumicën e fushave të tilla, dhe të 
cilat vlejnë, për të gjitha organet, institucionet dhe personat juridikë. Rregullat e 
procedurës së veçantë administrative, janë ato që parashihen me ligje të veçanta ose me 
dispozita të tjera, të cilat vlejnë, vetëm për një fushë të caktuar administrative (p.sh. 
doganat, tatimet etj.).  
 
Këto rregulla (dispozita) paraqesin shmangie të domosdoshme, nga rregullat e 
procedurës së përgjithshme administrative, për shkak të natyrës së çështjeve 
administrative të atyre fushave. Mirëpo ato rregulla, megjithatë, duhet të jenë në pajtim 
me parimet themelore të procedurës së përgjithshme administrative.  
 
Për të dy këto procedura vlen rregulla që, dispozitat e procedurës së përgjithshme 
administrative, aplikohen në të gjitha çështjet, për të cilat nuk është paraparë zbatimi i 
procedurës së veçantë administrative (aplikimi subsidiar).  
 
Procedura administrative në Kosovë, para luftës së fundit, ishte rregulluar me Ligjin 
për procedurën e përgjithshme administrative të ish-Jugosllavisë.6 Kjo gjendje e 
zbatueshmërisë së dispozitave të ligjit të sipërpërmendur në Kosovë, ka vazhduar deri 
me datën 13.5.2006 kur Ligji i ri për procedurën administrative, i përgatitur dhe i 
shpallur fillimisht si Rregullore e UNMIK-ut me numër 2006/3. nga Kuvendi i 
Kosovës në Prishtinë. Ky ligj u miratua në kohën kur Kosova kishte shumë nevojë për 
reformat e gjithmbarshme, kuptohet lehtë edhe në sferën e administratës publike, ngase 
dihet mirëfilli që një nga faktorët themelorë dhe hallkat e avancimit dhe realizimit të 
                                                           
6 Shih Gazeta zyrtare e ish Republikës Federative të Jugosllavisë, nr.47/86 e datës 15 gusht 1986. 
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një shteti funksional, është shteti i së drejtës i cili do të duhej të ishte mekanizëm 
demokratik e human, në të mirë të përmbushjes së të drejtave, nevojave dhe interesave 
imediate të qytetarëve. Funksionin dhe misionin e tillë demokratik dhe fisnik, shteti 
ynë gjithandej mund ta sendërtojë, kryesisht përmes një administrate publike të 
reformuar, bashkëkohore, efikase, të pakorruptuar e të padeformuar. Një administratë 
efektive elektronike, që punon edhe për qytetarët edhe për shtetin. Një administratë 
publike racionale, ekonomizuese dhe në përputhje me dinamikën zhvillimore dhe me 
kërkesat e shekullit XXI.  
 
Përveç veprimtarive tradicionale (siguria, punët e jashtme, judikatura dhe 
financat), kjo administratë sot në fushëveprimtarinë e saj ngërthen edhe shërbimet 
shoqërore në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, sigurim, shërbime teknike, prodhim 
dhe distribuim të energjisë; komunikacion, transport, ndërtimtari, furnizim me ujë të 
pijes, planifikim hapësinor, meliorim, ndriçimin publik, informatikë, statistikë, 
meteorologji, gjeologji, shërbime komunale etj.. Siç është fakt i njohur dhe i 
mirënjohur, se LPA., është ligj i karakterit procedural – por bazik; kurdo që një organ i 
administratës apo administrativ, zhvillon procedurë administrative e gjendet në situatë, 
rrjedhimisht në nevojë - qoftë edhe alternative, porai mund dhe duhet ta bëjë këtë. Kjo 
më tutje do të thotë se LPA-në, janë të detyruar ta zbatojnë edhe organet e 
administratës shtetërore; madje edhe ato që quhen (dhe realisht janë) organizata, që 
ushtrojnë autorizime të caktuara publike (shih: komentarin e paragrafit 4 të nenit 1 të 
LPA-së). 
 
Meqë LPA në dispozitat e nenit 2 të tij, në mënyrë të veçantë përmend dhe përkufizon, 
vetëm aktin administrativ individual dhe atë kolektiv, për t’i kuptuar më mirë, drejt dhe 
në tërësi këto akte, po edhe për ta zbatuar me përpikëri ligjin, në vazhdim, do të 
mbarështohen dhe komentohen edhe disa lloje, elementesh dhe veçorish të akteve 
administrative. Para se të bëhet fjalë këtu për ndarjen e akteve administrative, le të 
vëmë në pah paraprakisht, njërin nga përkufizimet e aktit administrativ-juridik. Akti 
administrativ-juridik, është, përveç akt administrativ-material (veprimi administrativ), 
edhe instrument përcaktues i punës administrative. Si bazë themelore ndërlidhëse e 
punës administrative, akti administrativ-juridik ka edhe veçoritë gjegjëse -
përmbajtjesore, të cilat janë shprehje e regjimit vetanak administrativ-juridik, të cilit i 
është nënshtruar. Në kuadër të akteve që nxjerrin organet shtetërore të administratës, 
edhe ato të karakterit individual-juridik, një kategori të veçantë përbëjnë - aktet 
administrative.7 Shkenca gjermane ofron në një mënyrë përgjigje për pyetjen, se cilat 
akte juridike, mund të konsiderohen akte administrative. Në këtë kontekst është një 
qëndrim a pikëpamje e kudovlefshme apo e gjithëpranueshme materiale, se vetëm aktet 
e caktuara individuale janë akte të administratës. Kështu, për dallim nga legjislacioni 
administrativ frëng- ai gjerman rrjedhimisht Ligji gjerman për procedurën 
administrative (Verwaltungsverfahrenensgesetz - VwVfG) i vitit 1976, normon 
përkufizimin e aktit administrativ si një përkufizim, i cili, për sa u përket veçorive 
qenësore, reflekton prezumacionet (supozimet) teorike në fuqi. Kështu, në paragrafin 
35., thuhet: “akt administrativ, është çdo urdhëresë, aktvendim (vendim) ose ndonjë 
                                                           
7 Prof. dr. Mirjana Radjenovic-Fakulteti Juridik i Universitetit të Banja Llukës, Pojam i obeljezja upravnog 
akta kao instrumenta upravnog rada, ADU., fq.1. 
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masë tjetër autoritative që ndërmerret nga një organ i pushtetit, me qëllim të rregullimit 
të një rasti të veçantë, nga fusha e së drejtës publike dhe që ka efekt (veprim) të 
drejtpërdrejtë të jashtëm juridik”. Përveç përkufizimit, me këtë ligj është caktuar edhe 
vetë procedura, respektivisht regjimi kompetent juridik që aplikohet, me rastin e 
nxjerrjes se akteve administrative.8 Austria, nga ana tjetër, një shtet i cili që në vitin 
1925 ka bërë kodifikimin e procedurës administrative-duke u mbështetur ne praktikën e 
saj vetanake të Gjykatës supreme administrative të saj; gjykatë e cila daton nga viti 
1875 dhe, për dallim nga teoria administrative, në dispozitat juridike të Austrisë, në 
vend të shprehjes “akt administrativ”, përdoret shprehja “vendim”. Për sa i përket 
teorisë anglo-amerikane, ajo përdor nocionin “administrativ”, respektivisht “akt 
administrativ” (administrative act) dhe me të shenjon (ngërthen) veprimtarinë 
administrative në përgjithësi.9 Është mbase me peshë dhe rëndësi këtu të përmendet 
praktika administrative, në disa nga vendet e rajonit përreth nesh, ku termi “akt 
administrativ”, pothuaj nuk përmendet fare. Në vend të tij, përdoren më shumë disa 
emërtime të caktuara të akteve administrative, siç janë: aktvendimi (vendimi); 
konkluzioni; leja a licenca; urdhëresa etj.. 
 
Kështu p.sh. Ligji për procedurën e përgjithshme administrative i Serbisë, në vend të 
termit “akt administrativ”, kryesisht përdor termin “aktvendim” dhe “konkluzion”. Në 
këtë mënyrë ky ligj p.sh., përkufizimin e aktit administrativ e jep në mënyrë indirekte, 
por jo edhe drejtpërsëdrejti dhe taksativisht. Mirëpo, është ndryshe gjendja rregullative, 
lidhur me këtë çështje p.sh. të themi në Ligjin për konfliktet administrative. Në 
paragrafin 2 të nenit 7 të këtij ligji “akti administrativ” është akti me të cilin organi 
kompetent... vendos përkitazi me një të drejtë të caktuar ose obligim të caktuar; 
rrjedhimisht vendos për interesin e drejtpërdrejtë personal të personave fizikë ose 
juridikë ose të palëve të tjera, në një çështje të caktuar administrative. 
 
Nga sa u tha më sipër, mund të konkludohet se akti administrativ, është shprehje e 
veprimit juridik të administratës, prandaj atij i njihet apo i pranohet juridiciteti, 
përkatësisht karakteri i aktit juridik. Si çdo akt tjetër juridik, edhe akti 
administrativ, është akt psikik; është shprehje apo deklarim i vullnetit, me efekt 
gjegjës ekstern (të jashtëm) juridik; pra materializim i atij vullneti. Gjykuar sipas 
dedikueshmërisë, akti administrativ është akt ekstern (i jashtëm) e jo akt intern ngase ai 
i tangon subjektet jashtë e jo brenda tërësisë organizative të nxjerrësit-dhënësit-
lëshuesit të tij; nga se po ai, dallohet apo ndahet nga aktet e përgjithshme, sidomos nga 
aktet e veçanta autoritative të karakterit intern, krijuesi i të cilit po ashtu është 
nxjerrësi-dhënësi apo lëshuesi i tij.10 
 
Për sa i përket Ligjit tonë për procedurën administrative, ai dallon dy lloje të akteve 

                                                           
8 Shih, Dragan Milkov, Upravno pravo II., Upravna delatnost, Novi Sad, 2003., fq.15 dhe 67; Zoran Tomic, 
Upravno pravo-upravni sistem, Bg., 2002, fq. 271. 
9 Shih Zoran Tomic, op.cit., fq.272. 
10 “Lajmërimi me shkrim i organit të administratës, me të cilin pala lajmërohet (informohet), që po ky organ 
i administratës, nuk e ka pranuar kërkesën e saj, për anulimin dhe modifikimin e aktvendimit (vendimit) të 
plotfuqishëm, nuk ka karakter të aktit administrativ, kundër të cilit mund të ushtrohet ankesa ose të 
iniciohet konflikti administrativ”. (Aktgjykimi i Gjykatës supreme të Bosnjë e Hercegovinës, U.2171/99, dt. 
18.6.2004.) 
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administrative: aktet administrative individuale dhe aktet administrative kolektive. 
Sipas dispozitave të nenit 2., të LPA-së., akte administrative individuale - konsiderohen 
të gjitha vendimet e organeve të administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike - 
në raste individuale. Akte administrative kolektive, ndërkaq, konsiderohen të gjitha 
vendimet e organeve të administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike për dy a 
më shumë persona fizikë dhe juridikë. 
 
Dallimi kryesor në mes këtyre akteve administrative qëndron në efektet, rrjedhimisht 
pasojat që krijojnë ato akte - si akte - përkatësisht vendime të organeve të administratës 
publike tek ne. 
 
Ç’është e drejta, marrë në tërësi, ekzistojnë ndarje të ndryshme të akteve 
administrative. Njëra prej tyre bën dallimin në mes të aktvendimit (vendimit) dhe 
konkluzionit. Ky dallim bëhet në vartësi të rrethanës, se çka duhet të vendoset me aktin 
përkatës administrativ. Nëse vendoset për çështjen kryesore administrative, kemi të 
bëjmë me aktivendim-vendim; ndërsa, nëse organi vendos për çështjet, që kanë të 
bëjnë me procedurën e nxjerrjes së aktit administrativ (çështjet procesuale) - atëherë 
kjo bëhët me konkluzion. 
 
Aket administrative ndahen edhe në:  
1. akte konstitutive dhe deklarative;  
2. akte pozitive dhe negative;  
3. akte të nxjerra sipas detyrës zyrtare ose sipas kërkesës së palës, si dhe  
4. akte formale dhe joformale.11 
 
Veçoritë themelore të aktit administrativ janë:  
 
-Konkretësia- e cila rezulton nga rrethana se akti administrativ, ka të bëjë me një 
situatë konkrete juridike (edhe me personin konkret). Situata juridike në të cilën 
bazohet akti administrativ, nuk është e përhershme dhe e përsëritshme, po është e 
njëanshme dhe e papërsëritshme.12 
 
-Autoritativiteti (“ushtrimi i pushtetit”) - vështruar aktin administrativ dhe çështjen 
administrative nga këndshikimi dhe përcaktimi pozitivist-juridik, është një veçori 
themelore dhe relevante e aktit administrativ. Është interesant të përmendet se 
autoritariteti, në mënyrë të njëjtë (të barabartë) karakterizon edhe aktet ligjore edhe ato 
nënligjore të përgjithshme normative. Kjo për arsye se në to, janë të vendosura po 
ashtu normat kogjente ose imperative juridike. Nga kjo veçori apo karakteristikë, aktet 
administrative, pra, nuk ndahen nga dispozitat juridike, por, nga kjo veçori e tyre ato 
ndahen-dallohen qartë nga aktet e tjera të veçanta juridike (në fushën e së drejtës 
civile), të cilat sikurse edhe ato akte, janë produkt i një vullneti. Njëanshmëria dhe 
autoritativiteti, nuk mund të njëjtësohen, sepse autoritativiteti duhet trajtuar si “veçori 
përmbajtjesore e marrëdhënies”, në bazë të së cilës akti administrativ është krijuar; 

                                                           
11 Krahaso, Dr.Dejan Nedeljkovic, op. cit. fq. 51-54. 
12 Krahaso: Stevan Lilic, Upravno pravo-Upravno procesno pravo, Pravni Fakultet Univerziteta Beograd, 
Bg. 2008, fq. 315. 
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ndërkaq “njëanshmëria...si manifestim i tij formal”, është fare e parëndësishme se 
athua (“njërën anë”), nga e cila rezulton akti, e bën organi (individual ose kolegjial) 
apo organet të cilat kanë marrë pjesë së bashku në nxjerrjen e tij-pra të aktit.13 Aktit të 
njëanshëm autoritativ, çfarë është në fakt akti administrativ, i kundrvihet akti i 
dyanshëm i administratës, i cili është gjithashtu i karakterit autoritativ- e ashtuquajtura 
kontratë administrative. Përfundimisht, me cilësinë-veçorinë e dyanshmërisë, e në të 
njëjtën kohë edhe të joautoritativitetit, aktit administrativ i kundërvihet akti juridik-
civil (akti i afarizmit), tek i cili nuk është i shprehur autoriteti-rrjedhimisht (mënyra 
imperative e shprehjes së vullnetit) e asnjërit nga subjektet pjesëmarrëse-të angazhuara 
të marrëdhënies, e cila ndërlidhet me nxjerrjen e këtij akti; por akti krijohet me 
pëlqimin (koordinimin) e plotë të vullnetit të këtyre subjekteve (dispozitiviteti); në 
mënyrë që njëri prej tyre mund të jetë organi kompetent i administratës. 
 
Nga veçoria e autoritativitetit të aktit administrativ - në masë të madhe – rezulton 
edhe përmbarueshmëria e tij. Mirëpo, për hir të së vërtetës, duhet theksuar se disa 
autorë, nuk e pranojnë mendimin a qëndrimin e shumicës, që autoritativiteti është 
veçori qenësore-relevante e aktit administrativ. Ata mendojnë se autoritativiteti është 
karkateristikë e cila mund t’u përshkruhet akteve administrative, vetëm në rastet e 
veçanta- të caktuara; rrjedhimisht, atëherë kur, me ato akte palës “i përcaktohen ose i 
imponohen detyrimet e caktuara juridike (detyrat)”. Po këta autorë, mendojnë se “nuk 
është çdo vendosje administrative autoritative”. Sidomos nuk është sot në kushtet e 
“transformimit të administratës në shërbimin publik, ku nxjerrja e akteve 
administrative, kuptohet si “shërbim publik”.14 
 
-Njëanshmëria - ekziston atëherë, kur njëra palë në marrëdhënien juridike i përcakton 
të drejtat dhe detyrimet e palës tjetër. Ndonjëherë autoritativiteti barazohet me 
njëanshmërinë.15 Njëanshmëria shpie në konkludim, se akti administrativ është rezultat 
i deklarimit të vullnetit të një subjekti, respektivisht se përmbajtja normative e aktit 
përkatës, është çështje ekskluzive e atij që nxjerr atë akt. 
 
-Efekti juridik - si veçori e aktit administrativ, përcakton cilësinë që të prodhojë 
efekte juridike, respektivisht, që të prodhojë ndryshime direkte, në relacion me rendin 
juridik. 
 
-Bazueshmëria në ligj ose themelësia apo themelshmëria ligjore (pra mbështetja në 
ligj); përkatësisht në dispozitë tjetër juridike (p.sh. në dekret), si veçori e aktit 
administrativ, rezulton nga rrethana, që nxjerrja e aktit administrativ është e mundur, 
vetëm, nëse ekziston baza ligjore për të. Bazueshmëria në ligj do të thotë aplikim i 
parimit të ligjshmërisë në nxjerrjen e aktit administrativ. Është ose duhet të jetë 
supozim i përgjithshëm, që të gjitha aktet administrative - në çastin e nxjerrjes, janë të 
ligjshme, rrjedhimisht të bazuara në ligj. Ky është kushti pa të cilin nuk bën. Kjo, më 
tutje nënkupton që, joligjshmëria ose ndonjë e metë a mangësi tjetër (p.sh. 

                                                           
13 Krahaso, Pavle Dimitrijevic, Pravosnaznost upravnih akata, Bg., 1963., fq.19; Dragan Milkov, op. cit. 
fq.18. 
14 Stevan Lilic, op. cit. fq., 316-318. 
15 Krahaso: Ljubomir Sekulic, Osnovi upravnog prava, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë, 2004., fq. 324 
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mosoportuniteti) i aktit administrativ, duhet të vërtetohet gjithmonë në mënyrë të 
veçantë.16 
 
Sipas mendimit të disa autorëve, bazueshmëria në ligj, nuk do të duhej të merrej si 
veçori qenësore –relevante e aktit administrativ, sepse ajo supozohet; meqë “rendi 
juridik ua pranon veçorinë e akteve administrative, vetëm atyre akteve, që janë të 
bazuara në ligj”.17 
 
-Përmbarueshmëria - si veçori e aktit administrativ, nënkupton përshtatshmërinë e tij 
për përmbarim-ekzekutim. Përmbarueshmëria e aktit administrativ të caktuar nënkupton 
aplikimin e dhunës a të forcës, me qëllim të përmbarimit të tij, respektivisht mundësimit 
që një person të realizojë një të drejtë (p.sh. të drejtën për shtesat e fëmijëve) etj..  
 
- Çështja administrative18 - si veçori e aktit administrativ, rezulton, që aktet 
administrative nxirren me rastin e marrjes së vendimeve administrative. Si veçori 
jashtëzakonisht e rëndësishme materiale, substanciale e aktit administrativ, në teori, 
rëndom merret edhe fakti që akti administrativ nxirret-merret në lidhje me çështjen 
administrative. Tekstet ligjore rëndom-në parim nuk operojnë me këtë nocion. 
 
Si përjashtim nga sa u tha, duhet përmendur Ligji hungarez i vitit 1981 i cili rregullon 
procedurën administrative. Në nenin 1 të këtij ligji, çështja administrative është 
përcaktuar si”çështje (lëndë apo objekt) në të cilën organi i administratës 
shtetërore themelon ndonjë të drejtë ose detyrim që ka të bëjë me palën; vërteton 
ndonjë të dhënë; mban ndonjë evidencë ose kryen (bën) mbikëqyrje shtetërore”.19 
Tek ne p.sh., as nga dispozitat juridike-administrative dhe as nga praktika gjyqësore, 
gjer më tani, çështja administrative, nuk është përkufizuar-rrjedhimisht nuk është 
përpunuar aq sa duhet; përkatësisht nuk i janë elaboruar në masë dhe gamë të duhur 
veçoritë dhe karakteristikat e saj kryesore dhe determinuese. 
 
Në literaturën e mëhershme, çështja administrative, si element esencial i kuptimit-
nocionit të aktit administrativ, përcaktohej asodore që, çështjeve të veçanta, të caktuara 
juridike u jepej epiteti “administrative”, duke u mbështetur në radhë të parë në 
veprimtarinë e organeve “të caktuara” (organeve të administratës) ose në atë mënyrë që 
çështjet përkatëse barazoheshin ose më mirë barasvlerësoheshin me disa veprimtari, të 
cilat janë pa dyshim administrative ose të paktën janë të ndërlidhura me materien 
administrative, respektivisht me fushë me veprimtari administrative, të cilat në fakt nuk 
shpjegohen fare. 

                                                           
16 Stevan Lilic, op. cit. fq. 318. 
17 Shih, Dragan Milkov., op. cit. fq.234. 
18 Çështja administrative definohet si situatë e veçantë e pakontestueshme e interesit publik, në të cilën –
direkt nga dispozitat ligjore-rezulton nevoja që sjellja e ardhshme e palës, të përcaktohet juridikisht në 
mënyrë autoritative. Në kuptim të ngushtë ajo paraqet situaten juridike, në të cilën, në bazë të dispozitave 
juridike, vendoset për: njohjen e ndonjë të drejte ose përcaktimin e ndonjë detyrimi. Çështjet administrative, 
paraqesin situata juridike konkrete, të cilat zgjidhen në procedurë administrative – përmes akteve 
administrative dhe ato bëjnë objektin apo lëndën kryesore të procedurës administrative.(shih Dr. Dejan 
Nedeljkovic, op. cit. fq. 50.). 
19 Stevan Lilic, op. cit., fq., 321. 
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Përveç kësaj, konsiderohet se çështjet administrative, janë ato që bëjnë pjesë në harkun 
e kompetencave të organeve administrative, gjegjësisht të cilat përplotësojnë materjen 
administrative-juridike; si dhe çështjet juridike, për të cilat kompetente janë, dispozitat 
administrative, me të cilat edhe rregullohen ato çështje.20 
 
Çështja administrative përkufizohet edhe si aktivitet i cili shprehet në “precizimin e 
dispozicioneve” për sjellje të individit.21 Çështja administrative, po ashtu përkufizohet 
edhe si: “çështje juridike në të cilën, meaplikim të drejtpërdrejtë të dispozitave juridike, 
vendoset për një të drejtë, detyrim ose për ndonjë interes juridik të palës së caktuar, po 
qe se për zgjidhjen e asaj çështjeje, nuk është kompetente për të vendosur gjykata 
përkatëse kompetente.22 
 
Përfundimisht, është thënë, se çështja administrative, në kuptimin e ngushtë nënkupton 
çështjen administrative, e cila ekziston atëherë kur vendoset përkitazi me të drejtat, 
detyrimet dhe interesat juridike (të palëve në procedurë), ndërsa në kuptimin e gjerë, 
çështja administrative është: “çdo situatë në të cilën administrata ushtron 
veprimtarinë e saj, respektivisht kur ajo – administrata- nxjerr akte të veçanta 
administrative..., ndërmerr veprime të caktuara administrative... ose lidh 
kontrata administrative”.23 
 
Por, le të kthehemi tek Ligji për procedurën administrative i Kosovës; rëndësia dhe roli 
i tij, për sa i përket trajtimit dhe zgjidhjes së kërkesave dhe problemeve, më të 
ndërllojshme e vitale të qytetarëve dhe të personave të tjerë, në procedurën 
administrative. Është plotësisht e kuptueshme dhe e qartë se LPA, si ligj procedural - 
procesual, ka një gamë shumë më të gjerë të aplikimit të tij, në krahasim me ligjet e 
tjera procesuale (Kodi për procedurën penale; Ligji për procedurën kontestimore; 
jashtëkontestimore; përmbarimore), ngase me këtë ligj janë paraparë dispozita të 
procedurës, që kanë të bëjnë me zgjidhjen e kërkesave më të nduarduarta të rëndësisë 
jetësore, për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën administrative. Në këto që u thanë 
më sipër edhe qëndron roli dhe rëndësia e madhe e këtij ligji bazik për trajtimin dhe 
zgjidhjen e çështjeve më të llojllojshme; të përgjithshme administrative te ne.  
 
Si i tillë, Ligji për procedurën administrative i Kosovës, në esencë paraqet një hap 
përpara në themelimin dhe reformimin e procedurës administrative te ne. Ai në parim 
është një ligj modern, i cili përmban parime dhe dispozita relevante, të cilat duhet t’i 
respektojnë doemos organet kompetente dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurat 
administrative, - gjatë punës dhe veprimtarisë së tyre të rregullt.  
 
Mirëpo, ligji në trajtim ka edhe disa mangësi, zgjidhje inkonsekuente dhe joadekuate.  
 

                                                           
20 Shih Pavle Dimitrijevic, Pravosnaznost upravnih akata, Bg. 1963, fq. 20 dhe 21; Stevan Lilic, op. cit. fq. 
319 dhe 320. 
21 Pavle Dimitrijevic, op. cit., fq. 23. 
22 Bogdan Majstorovic, Komentar Zakona o opstem upravnom postupku, BG., 1977., fq. 6. 
23 Stevan Lilic, op.cit., fq.320, 321. 
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Një nga mangësitë e tij, ka të bëjë me lënien faktike akoma në fuqi të Ligjit të 
procedurës së përgjithshme administrative të ish-Jugosllavisë, të datës 15 gusht 1986, 
(Fletorja Zyrtare e RSFJ Nr. 47/86). Pikërisht mosshfuqizimi i këtij ligji, krahas hyrjes 
në fuqi të Ligjit të ri për procedurën administrative, ka shkaktuar dhe po shkakton ende 
shumë huti, probleme dhe pasoja në zbatimin praktik, nga ana e organeve 
administrative dhe e atyre gjyqësore.  
 
Një tjetër mangësi serioze e këtij ligji, ndërlidhet me një gjendje pothuaj identike 
kompilative të tij, me Kodin e procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë. 
Ligji ynë i procedurës administrative, me 143 nenet e tij, sipas përmbajtjes edhe për 
nga vëllimi, gati në tërësi identifikohet me numrin e neneve, -153, aq sa ka Kodi i 
procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë.  
 
Ligji për procedurën administrative i Republikës së Kosovës, (në tekstin e mëtejmë: 
LPA), në zbatimin e tij praktik nga autoritetet kompetente, ka shkaktuar dilema, 
konfuzion dhe pasoja edhe sa u përket mjeteve juridike. Me dispozitat e neneve 126 e 
127, ligji ka paraparë dy modalitete ankimore - kërkesën për rishqyrtim, e cila i 
drejtohet nëpunësit përgjegjës për aktin administrativ dhe - ankesën, e cila i drejtohet 
organit më të lartë, pra atij instancial. Lidhur me këtë ligjvënësi, si duket, ka qenë i 
paqartë sa duhet në emërtimin e saktë të këtyre dy mjeteve juridike (kërkesës për 
rishqyrtim dhe ankesës).  
 
Kërkesa në fakt këtu nga ligjvënësi është normuar dhe përkufizuar si mjet juridik 
ankimor. E dihet që ajo, për nga përkufizimi dhe natyra (karakteri) e saj juridike, nuk 
është e tillë. Nga ana tjetër, bazuar në parimin non bis in idem, edhe po të formohej 
kategorizimi i kërkesës si ankesë, pra si mjet juridik, atëherë organi i njëjtë, nuk do të 
ishte efektiv dhe dobiprurës - për palën që ka interes juridik në procedurë; që të 
vendoset dy herë për të njëjtën gjë dhe nga i njëjti subjekt (organ) kompetent i 
administratës. 
 
Pra, përkitazi me këtë, LPA nuk e sqaron se a thua kërkesa për rishqyrtim dhe ankesa 
administrative, janë mjete juridike kumulative apo alternative dhe se cila i paraprin 
tjetrës (krijimi dhe respektimi i hierarkisë institucionale). Paragrafi 4 i nenit 127, të 
LPA., krijon po ashtu dilema, për sa u përket, për shembull, situatave juridike, kur 
palët e shfrytzojnë drejtpërdrejt dhe menjëherë ankesën ndaj organit; rrjedhimisht 
organizmit institucional dhe jo edhe kërkesën për rishqyrtim; për t’iu drejtuar gjykatës 
kompetente, për zgjidhje të drejtë të çështjes së caktuar administrative, për të cilën 
ai/ajo ka interes juridik.  
 
Edhe dispozita e paragrafit 132. 2. të nenit 132., të ligjit, shkakton paqartësi dhe 
probleme në aplikim efektiv. Për më tepër, kjo dispozitë u kundërvihet dispozitave të 
nenit 126 të ligjit, të cilat i njohin palës të drejtën e rishqyrtimit të kërkesës, nga organi 
i cili e ka nxjerrë më parë aktin administrativ.  
 
Dispozitat e nenit 131 (131. 2.), të LPA-së kanë një mangësi tjetër të radhës. Ato në 
fakt, udhëzojnë gabimisht palën në procedurë, që, në rastet kur organi i administratës, 
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në afat prej 30 ditësh, nuk nxjerr asnjë vendim mbi ankimin, pala ka të drejtë që, në 
përputhje me Ligjin mbi procedurën civile (siç thuhet në këtë nen), t’i drejtohet 
gjykatës.  
 
Ky formulim është i pamjaftueshëm e i paqartë dhe, meqë tanimë, ka hyrë në fuqi Ligji 
për gjykatat, i cili në nenin 12 të tij, gjykatave themelore ua njeh të drejtën ekskluzive 
të trajtimit të çështjeve administrative, ndërsa në nenin 14, po ky ligj, Departamentit 
për çështje administrative të Gjykatës së apelit, ia njeh kompetencën e gjykimit dhe 
vendosjes së konflikteve administrative, sipas padive kundër të gjitha akteve 
administrative përfundimtare, dispozita e nenit 131 (131. 2), duhet të ndryshohet dhe të 
përshtatet sa më parë.  
 
LPA, nuk i ka paraparë as mjetet e jashtëzakonshme juridike (përsëritjen e 
procedurës, kërkesën e mbrojtjes së ligjshmërisë) dhe një varg të institucioneve të tjera 
relevante të procedurës administrative.  
 
Pikërisht për shkak të këtyre mangësive, problemeve dhe vështirësive të manifestuara 
gjatë zbatimit të këtij ligji, gjatë vitit 2010., ka filluar procedura për ndryshimin dhe 
plotësimin e tij. Mirëpo, meqë iniciativa e tillë nga ministria kompetente e 
administratës publike, ka qenë jo sa duhet gjithëpërfshirëse dhe adekuate, nga 
komisioni përkatës i Kuvendit të Kosovës janë ofruar mbi 56 amendamente - në tekstin 
e ofruar të ministrisë kompetente. Pas kësaj, strukturat kompetente të kuvendit ia kanë 
kthyer LPA-në Ministrisë së Administratës Publike, përkatësisht Qeverisë, për ripunim 
dhe kompletim. 
 
Prandaj, krahas procesit të reformimit të administratës publike në Republikën e 
Kosovës, është nevojë urgjente edhe novelimi i domosdoshëm; sa më i shpejtë dhe 
gjithëpërfshirës i LPA-së.. Përndryshe struktura ose pasqyra mbarshtimore 
përmbajtjesore e LPA është si vijon:  
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË: VITI II / NR. 8 / 01 JANAR 2007 
 

Ligji Nr. 02/L-28 
PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE 

 
Kuvendi i Kosovës,  
 
Në bazë të Kreut 9. 1. 26 (a) dhe 5. 1 (i) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje 
të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9), të datës 15 maj 
2001, dhe me qëllim të rregullimit të procedimit administrativ si dhe ofrimit të 
shërbimeve sa më efektive të administratës publike, pa dallime për të gjithë 
qytetarët,  
 
Miraton:  
 

LIGJIN PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE 



Mazllum Baraliu 

 1 

 
 
Pjesa I: Përkufizime dhe parime të përgjithshme 
 
Kreu I: Fusha e zbatimit të ligjit dhe përkufizimet 
 
Neni 1 [Fusha e Zbatimit të Ligjit] 
 
1.1. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen nga të gjitha organet e administratës 

publike gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre nëpërmjet akteve individuale 
dhe kolektive. 

1.2. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen edhe nga personat fizikë dhe juridikë të 
cilëve me ligj, akt nënligjor ose kontratë u është dhënë e drejta për të 
ushtruar detyra dhe kompetenca me rëndësi publike.  

1.3. Parimet e përgjithshme të këtij Ligji janë të detyrueshme edhe për 
veprimtarinë e personave fizikë dhe juridikë në ato raste kur veprimtaria e 
tyre prek interesat publike.  

1.4. Dispozitat e këtij Ligji nuk zbatohen në format e mëposhtme të 
veprimtarisë së organeve të administratës publike:  
a) akte administrative me karakter rregullativ;  
b) akte administrative që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të 

organeve të administratës publike;  
c) akte administrative që nxirren nga organet e administratës publike në 

kuadrin e transaksioneve private, në të cilat administrata publike është 
palë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 1.  

Me dispozitat e këtij neni përcaktohet fushështrirja e aplikimit të ligjit-ratione 
materiae. Fjala është për zbatimin e dispozitave të LPA-së nga të gjitha organet e 
administratës publike gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre nëpërmjet akteve 
individuale dhe kolektive, si dhe nga personat fizikë e juridikë, të cilëve, me akte 
primare ose sekondare ose me kontratë, u është dhënë e drejta që të ushtrojnë 
detyra dhe kompetenca me rëndësi publike. Ky nen në mënyrë taksative shtrin 
fuqinë e ligjit edhe ndaj personave fizikë dhe juridikë, për sa i përket respektimit të 
parimeve të përgjithshme të tij, në çdo rast kur veprimtaria e subjekteve të 
përmendura ka të bëjë me interesat publikë, por nuk aplikohet në disa modalitete të 
veprimtarisë së organeve të administratës publike (paragrafi 1. 4. (a, b, c, ).  

 
2. Përmbajtja e fushështrirjes së Ligjit - përcaktimi pozitiv 

LPA-në ligjvënësi e ka parapërcaktuar këtu si ligj bazik-lex generalis 
fundamentalis, për sa i takon rregullimit të të gjitha çështjeve dhe pjesëmarrësve në 
procedurën administrative, të drejtave, detyrimeve dhe interesave të tyre. Mirëpo, 
nga ana e ligjvënësit është lënë mundësia, që, në disa forma apo veprimtari të 
caktuara të organeve të administratës publike, të aplikohen dispozita të tjera të 
veçanta ligjore-lex specialis.  
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I. Me dispozitat e nenit 1(1. 1) ligjvënësi i ka detyruar organet e administratës 
publike që, gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe funksioneve të tyre, formës aktive 
individuale dhe kolektive, të zbatojnë LPA-në.  
 Sipas ligjit, në radhë të parë duhet të veprojnë (procedojnë) organet e 
administratës publike, por edhe organet dhe organizatat (subjektet) e tjera që 
ushtrojnë autorizime të caktuara publike. Subjektet (organizmat) e 
sipërpermendura veprojnë atëherë kur, duke aplikuar normat juridike-materiale, 
vendosin në çështje të caktuara administrative përkitazi me të drejtat, detyrimet, 
kërkesat dhe interesat juridike të personave fizikë, personave juridikë apo të palëve 
të tjera. Me një fjalë, LPA-në kanë për detyrë ta respektojnë dhe aplikojnë të gjithë 
nxjerrësit e akteve administrative.  
Bazuar në përcaktorin e saj publik, administrata publike, ka karakter publik, për 
dallim nga administrate private. Kjo administratë, për nga natyra dhe përkufizimi i 
saj, është në shërbim të interesit të përgjithshëm të shoqërisë. Objekt dhe synim 
kryesor i administratës publike është realizimi i vlerave dhe interesave të qytetarit, 
por edhe të shtetit. Këta objektiva, këto synime dhe vlera janë të gërshetuara me 
aktet e veçanta, që nxirren nga organi legjislativ e që kanë të bëjnë me sendërtimin 
e të drejtave të ndryshme dhe liritë themelore të njeriut. Organet e administratës 
publike dhe të asaj shtetërore, janë organe ekzekutive, por edhe vendimmarrëse, të 
shtetit, që veprojnë në bazë të Kushtetutës, Ligjit dhe parimeve të shtetit të së 
drejtës.  
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me 15. 06. 2008., nuk 
ka përcaktuar në mënyrë të veçantë se cilat janë organet e administratës publike, 
por, duke përcaktuar parimet fundamentale dhe vlerat në të cilat bazohet rendi 
kushtetues i Republikës së Kosovës, në nenin 7 të saj, Kushtetuta, ka vënë në pah 
në mënyrë taksative sundimin e ligjit edhe si parim edhe si vlerë themelore të 
shoqërisë kosovare.  
Ligji për administratën shtetërore L. Nr. 03/L-189, i miratuar nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës me datë 16.09.2010, nga ana tjetër, duke mbarështuar 
normativisht strukturën organizative të administratës shtetërore, në dispozitat e 
nenit 20 të këtij Ligji, thotë: “administrata në Republikën e Kosovës ushtrohet nga 
institucionet e administratës së drejtpërdrejtë dhe të tërthortë shtetërore”. Më tutje, 
kjo dispozitë në institucione të administratës së drejtpërdrejtë shtetërore përfshin:  
- Organet e larta të administratës shtetërore;  
- Organet e ulëta të administratës shtetërore dhe 
- Komunat, për aq sa ato kanë të bëjnë me kompetencat e deleguara shtetërore.  
- Si institucione të administratës së tërthortë, ndërkaq ligji trajton:  
- Komunat - sa ato kanë të bëjnë me kompetencat e tyre vetanake dhe të 

zgjeruara (decentralizimi);  
- Organet e pavarura të administratës shtetërore me statusin e personit juridik;  
- Personat juridikë, të cilëve u janë deleguar kompetenca shtetërore.  
Për më tepër, sipas Ligjit për administratën shtetërore, ndër punët që ushtron, kjo 
administratë, bën pjesë edhe “vendosja në procedurën dhe detyrimet e qytetarëve 
dhe personave juridikë (neni 4. paragrafi 1, pika 1. 6.) dhe se puna e organeve të 
saj është publike (neni 6 i ligjit në trajtim).  
II. Sintagma “ushtrim i funksioneve” (neni 1 (1.1.) i LPA - vetëkupton ushtrimin 
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e veprimtarisë së përditshme të organeve të administratës publike, përkatësisht 
vendosjen për çështje të ndryshme administrative, përmes akteve individuale dhe 
kolektive. Të drejtat dhe detyrimet e personave fizikë dhe juridikë janë të 
ndërlidhura me inicimin dhe zhvillimin (udhëheqjen) e procedurës administrative; 
ndërmarrjen e masave dhe të veprimeve në ate procedurë; nxjerrjen e vendimeve 
(aktvendimeve, konkluzioneve), përkitazi me të drejtat e personave fizikë dhe 
juridikë (krijimi ose ndryshimi i situatave të caktuara juridike) dhe përmbarimin e 
atyre vendimeve. Përmes vendosjes së çështjeve të caktuara administrative në 
procedurën përkatëse, zbatohen drejtpërsëdrejti ligji dhe dispozitat e tjera. Ky 
proces realizohet me nxjerrjen e aktit gjegjës administrativ. Është me rëndësi të 
përmendet se, përkufizimin dhe elaborimin e aktit administrativ, me të cilin 
vendoset për të drejtat, liritë dhe interesat juridikë të qytetarëve ose palëve, nuk e 
ka bërë deri më tani as Ligji për administratën shtetërore dhe as LPA. Në Ligjin 
për konfliktet administrative (Ligji Nr. 03/L - 202) i miratuar në Kuvendin e 
Republikës së Kosovës më 16.09.2010., ndërkaq, akti administrativ përcaktohet si 
çdo vendim i organit të administratës, i cili merret në fund të një procedure 
administrative, në ushtrimin e autorizimeve publike dhe që prek, në mënyrë të 
favorshme ose të pafavorshme të drejtat e njohura ligjërisht, liritë ose interesat e 
personave fizikë ose juridikë, përkatësisht palës tjetër, në vendosjen e çështjes 
administrative (neni 3 i ligjit).  
Në përkufizimin juridik të aktit administrativ është përfshirë sintagma: “çështje 
administrative” e cila, si e tillë, as në teori e as në praktikë nuk është përcaktuar sa 
duhet. Sipas Ligjit për konfliktet administrative (më tutje: LKA), çështja 
administrative është përcaktuar si një situatë e veçantë juridike e pakontestueshme e 
me interes publik, në të cilën drejtpërsëdrejti nga dispozitat juridike, rezulton nevoja, 
që sjellja e ardhshme e palës, të përcaktohet, në mënyrë juridike - autoritative (n. 3 
(1. 3 i LKA). Pra, çështja administrative paraqet situatën e caktuar (dhënë) juridike, 
në të cilën, në bazë të dispozitave juridike, vendoset mbi të drejtat, detyrimet ose 
interesat juridike të një subjekti (personi) në një rast të veçantë. Rrjedhimisht çështja 
administrative është situatë, përkatësisht çështje e pakontestueshme e interesit 
publik, në të cilën, drejtpërsëdrejti nga dispozitat juridike rezulton nevoja, që sjellja e 
ardhshme e palës të përcaktohet në mënyrë juridikisht autoritative. Çështje 
administrative konsiderohet çdo çështje, në të cilën organi (organizmi) publik-
juridik, në procedurë administrative vendos për të drejtat, detyrimet ose interesat 
juridike të personit fizik ose juridik ose të personave të tjerë (në cilësi të palëve), 
duke aplikuar drejtpërsëdrejti ligjet, dispozitat e tjera dhe aktet e përgjithshme, me të 
cilat rregullohet fusha përkatëse administrative (neni 2. paragrafi 2 i Ligjit kroat të 
procedurës administrative - më tutje: LKPA). Çështje administrative, sipas të njëjtit 
ligj, konsiderohet edhe çdo çështje e cila me ligj është caktuar si çështje 
administrative (neni 2. paragrafi 2 i LKPA, NN. 47/09), i cili hyri në fuqi me 01. 01. 
2010). Nga ana tjetër, përmes aktit administrativ - si shprehje e vullnetit të organit 
shtetëror për vendosje autoritative të një çështjeje konkrete, organet e administratës 
ushtrojnë funksionet e tyre. Kjo mundësi, sipas dispozitave të LPA (n. 1. (1. 1), 
realizohet nëpërmjet akteve individuale dhe atyre kolektive.  
- Akti individual është vendim që nxirret në procedurën administrative, me të 

cilin vendoset një rast konkret.  



Mazllum Baraliu 

 4 

- Te akti kolektiv, ndërkohë, ekziston përputhje e më shumë vullneteve, për të 
arritur efekt të njëjtë, për të njëjtin qëllim (uniteti i objektit dhe qëllimit).  

- Duhet bërë dallim në mes të aktit administrativ dhe aktit të administratës.  
- Akti administrativ më së shpeshti definohet si akt juridik i administratës, me të 

cilin në mënyrë autoritative vendoset rasti konkret. Me te organi kompetent i 
administratës vendos mbi të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike te palës në 
një çështje konkrete administrative, duke aplikuar dispozitën gjegjëse ligjore 
dhe duke shkaktuar efekt të drejtpërdrejtë juridik.  

- Akt i administratës, ndërkaq, është çdo lloj akti, që nxjerrin organizmat e 
caktuar të administratës shtetërore e për të sëndërtuar funksionin e tyre.  

 
Praktika gjyqësore 

 
- Qëndrimi i praktikës është se akti i shkollës i cili është nxjerrë, sipas kërkesës 

së prindit, për ta pyetur dhe notuar sërish nxënësin para komisionit, nuk ka 
karakter të aktit administrativ. Prandaj, kundër aktit të tillë, nuk lejohet 
kontesti administrativ. (Aktgjykimi i gjykatës supreme të Bosnjë e 
Hercegovinës U 124/68 e dt. 05. IV. 1968).  

- As fletëpagesa me çek, nuk është akt administrativ. Së këndejmi, kundër saj 
nuk mund të ushtrohet ankesë. (Uis 1562/66 i dt. 17. III. 1967)  

- Kundër aktvendimit të organit komunal të administratës, me të cilin investitori 
detyrohet të marrë pjesë në shpenzimet e rregullimit të tokës ndërtimore, nuk 
mund të ushtrohet ankesë, ngase aktvendimi i tillë nuk ka veçori (tipare) të 
aktit administrativ (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Bosnjë e 
Hercegovinës U 2397/68 i dt. 12. XII. 1969).  

- Organi i pushtetit nga i cili kërkohet informacioni i rëndësisë publike dhe 
kundër vendimit të të cilit nuk lejohet ushtrimi i ankesës, ka cilësinë (pozitën) 
e organit administrativ të shkallës së parë, ndërsa e drejta për qasje në 
informacion të rëndësisë publike, është çështje administrative. (Gjykata 
supreme e RS, U. Nr. 6748/ 2005 i dt. 01. 02. 2006).  

- Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që, kërkesa e palës për lidhje të kontratës 
për qira të banesës, nuk paraqet vendosje për çështje administrative, prandaj, 
kundër vendimit të tillë, nuk lejohet ankesa (Nga arsyetimi i aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të RS, U. 483/2003, dt. 4. 12. 2003)  

- Leja urbanistike paraqet akt administrativ, ani që nuk lëshohet (jepet) në formë 
të aktvendimit (nga arsyetimi i aktgjykimit të Gjykatës Supreme të RS, U. 
2855/97 i dt. 20. 01. 1999).  

III. Me dispozitat e paragrafit 1. 1., ligjvënësi parësisht përcakton dhe obligon 
organet e administratës publike që, përmes akteve të tyre individuale dhe 
kolektive, që të gjitha pa dallim ta zbatojnë efektivisht LPA-në. Në bazë të 
legjislacionit në fuqi, në institucione publike, rrjedhimisht në organe e autoritete- 
agjenci etj. të administratës publike e shtetërore, të cilat emërues të përbashkët 
kanë administratën, në Republikën e Kosovës, bëjnë pjesë: Ministritë dhe organet e 
tjera ekzekutive, agjencitë ekzekutive, institucionet e pavarura, organet e 
administratës publike lokale dhe organet e tjera në vartësi të tyre: kryetarët e 
komunave dhe drejtoratet (departamentet).  
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Paragrafi 1 i nenit 1 të ligjit fushën e zbatimit të tij e shtrin në të gjitha organet e 
administratës publike dhe në organet e tjera shtetërore. Ky ligj, me po aq intensitet, 
fuqi e plotësi, zbatohet edhe nga personat fizikë dhe juridikë, nëse atyre, me ligj, 
me akt të caktuar nënligjor ose me kontratë, u është dhënë e drejta e ushtrimit të 
detyrave dhe kompetencave me rëndësi publike (neni 1 (1. 2.)).  
Pretendimi i tillë i ligjvënësit, ka të bëjë me organet e administratës dhe me 
organet e tjera shtetërore, të cilat, duke qenë të autorizuara me ligj ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në mënyrë autoritative. Mirëpo, ky pretendim nuk mund të 
përligjet edhe sa u përket subjekteve joshtetërore; ngase, për të vendosur në 
procedurën administrative, subjekteve më parë duhet t’u jepet e drejta për të 
ushtruar detyra dhe kompetenca të caktuara me rëndësi publike, të cilat shtrihen në 
autorizimin e personave fizikë dhe juridikë, që të kryejnë autorizimet e dhëna në 
mënyrë autoritative.  
Ligjvënësi, përmes kësaj dispozite, ka dhënë mundësinë e bashkëpunimit 
administrativ në mes të subjekteve (bartësve) të ndryshëm në ushtrimin e 
autorizimeve të caktuara publike. Rrjedhimisht ligjvënësi ka ofruar mundësinë e 
ushtrimit të veçantë të detyrave publike, përmes transferimit të tyre tek personat e 
caktuar fizikë apo juridikë - përmes ligjit, përmes autorizimit apo kontratave 
publike juridike.  
Bashkëpunimi administrativ në këtë pikë do të mund të realizohet përmes 
partneritetit publiko-privat, që më tutje do të thotë bashkëpunim në mes të 
administratës dhe subjekteve të së drejtës private.  
Sipas dispozitës së paragrafit 1. 3. të nenit 1 të LPA-së, parimet e përgjithshme të 
tij janë të detyrueshme edhe për personat fizikë dhe juridikë, porse vetëm në rastet 
kur veprimtaria e tyre prek interesat publike. Përvoja e gjertanishme e aplikimit të 
dispozitave të paragrafëve 1. 2. dhe 1. 3. të nenit 1 të ligjit, ka dëshmuar për sa i 
përket avancimit në fushën e bashkëpunimit administrativ, në kuptim të zbatimit të 
ligjit, akteve nënligjore dhe kontratave, ndërlidhur me ushtrimin e detyrave dhe 
kompetencave (në procesin e partneritetit publiko-privat) me rëndësi publike.  
Në paragrafin 1. 3. të nenit 1., për sa u përket parimeve të përgjithshme, ligjvënësi 
ka krijuar hapësirë zbatueshmërie edhe për ato akte të administratës, të cilat 
ndërmerren nga ana e së drejtës private, siç janë p. sh. kontratat e ndryshme. Pra, 
nga dispozita e mësipërme rezulton se, për aq sa ka mundësi, parimet e LPA-së, 
përveçse mbi aktet normative të administratës publike, bëhen të zbatueshme edhe 
për ato akte të administratës, që ndërmerren, në suaza të së drejtës private. 
Megjithëkëtë, konsiderojmë që ligjvënësi është dashur ta saktësojë më mirë 
formulimin e dispozitës në trajtim, sepse cilësimi i sintagmës “persona juridikë”, 
ngërthen të gjitha kategoritë institucionale, që kanë subjektivitet juridik. Prandaj 
lidhëza “edhe” në këtë paragraf, me gjithë komentimin e mësipërm, mund të 
shkaktojë konfuzion dhe paqartësi në interpretimin dhe zbatimin praktik të 
dispozitës në trajtim.  

 
3. Përmbajtja e ligjit - përcaktimi numerativ - negativ 

Paragrafi vijues 1. 4. i nenit 1 të LPA-së, përmbajtjen normative të ligjit, 
përkatësisht fushën e shtrirjes së tij, e përcakton në mënyër specifike; përmes 
enumeracionit negativ. Pra ligjvënësi në mënyrë taksative, përmes dispozitave në 
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trajtim, përcakton modalitetet e veprimtarisë së organeve të administratës publike, 
në të cilat, nuk zbatohen dispozitat e këtij ligji. Në fakt, dispozitat e paragrafit 1. 4. 
të LPA-së, nuk zbatohen në rastet kur veprimtaria e organeve të administratës 
publike, ushtrohet lidhur me përgatitjen dhe miratimin e akteve administrative me 
karakter rregullativ, akteve administrative, që kanë të bëjnë me organizimin e 
brendshëm të organeve të administratës publike dhe akteve administrative që 
nxirren nga organet e administratës publike, në suaza të transaksioneve private, në 
të cilat është palë administrata publike.  
Me këto dispozita, si duket, ligjvënësi ka dashur të bëjë distinksion të qartë në mes 
të akteve-veprimeve administrative dhe veprimtarisë së të drejtës publike. 
Përjashtimi i 3 formave të përmendura më parë të veprimtarisë së organeve të 
administratës publike për shkak të karakterit të tyre specifik, rrjedhimisht, sepse 
ato forma - akte në esencën e tyre paraqesin veprime administrative e jo veprimtari 
të mriëfilltë të organeve të administratës publike, ose më saktësisht, të së drejtës 
publike. Megjithëkëtë, për sa i përket kësaj dispozite (paragrafi 1. 4. i nenit 1. të 
ligjit), nuk mund të kalohet shpejt e lehtë pa theksuar domosdonë e një qartësimi 
formulativ më të mirë, që do të duhej t’ia bënte asaj ligjvënësi.  
Ky venerim do të mund të ndërlidhej fillimisht me aspektin formulativ 
terminologjik të pikave a) dhe c) të paragrafit në trajtim.  
Sintagma “akte administrative me karakter rregullativ”; veçmas fjala “rregullativ”, 
shkakton më shumë se një dilemë interpretimi. Kur me anë të një akti vendosen 
rregulla të detyrueshme sjelljeje për një marrëdhënie juridike ose për një kompleks 
marrëdhëniesh, ai merret si akt i përgjithshëm ose normativ. Ky lloj akti nuk i 
referohet një fakti konkret, por një morie faktesh të mundshme - hipotetike. Në 
aktin normativ përfshihen norma të cilat rregullojnë marrëdhëniet për subjekte ose 
objekte të veçanta. Pra, akti normativ përmban rregulla që krijohen më parë se të 
lindë një konflikt ose për mundësinë potencialie të lindjes së tij, për dallim nga akti 
individual që zgjidh konfliktin. Akti normativ më tutje vendos norma (rregulla) të 
reja sjelljeje. Këto rregulla marrin karakter të rregullave të detyrueshme; ndaj 
moszbatimi i tyre paraqet paligjshmëri. Prandaj në pikën a) të paragrafit 1. 4. të 
nenit. të ligjit, nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me akte administrative të 
përgjithshme (normative), me akt normativ me fuqi të ligjit (që barazohet me ligjin 
dhe që kërkon respektimin e disa rregullave rigorozisht të përcaktuara me 
Kushtetutë) apo me akt administrativ rregullativ, siç thuhet në pikën a) të 
paragrafit 1. 4. të nenit 1 të ligjit? Këtë çështje ligjvënësi nuk e ka sqaruar. Mirëpo, 
konsiderojmë që komentet e bëra më lart janë të mjaftueshme për të kuptuar 
esencën e dispozitës në trajtim.  
Edhe sa i përket pikës c) të paragrafit në fjalë, mund të shtrohet më shumë se një 
pyetje, për oportunitetin kuptimor dhe interpretativ të saj. Duke analizuar dhe 
perimetruar brendinë kuptimore, mund të konkludohet se kjo dispozitë, sikur nuk 
korrespondon mjaft me paragrafët 1.2 e 1.3 të nenit 1 të LPA-së, ose synimi 
normativ i ligjvënësit nuk është i përcaktuar sa duhet. E brendia komentuese e 
kësaj dispozite, rezulton nga shkoqitjet e mësipërme të dispozitave, lidhur me 
fushën e zbatimit të ligjit.  

 



Mazllum Baraliu 

 7 

4. Situatat në të cilat shtrihet zbatimi i LPA-së 
Nga tërësia normative dhe semantike e dispozitave të LPA-së, rezulton që ata që 
kanë për detyrë ta zbatojnë ligjin, janë:  
- organet e administratës publike, përkatësisht  
- organet e administratës shtetërore dhe organizatat e tjera që ushtrojnë 

autorizime të caktuara publike.  
Organet e administratës publike shtetërore janë të autorizuara të procedojnë atëherë 
kur:  
- në një çështje administrative, ato vendosin përkitazi me të drejtat, detyrimet 

dhe interesat juridike të subjekteve të caktuara, dhe 
- kur gjatë vendosjes së çështjeve të ndryshme administrative, zbatojnë 

drejtpërsëdrejti dispozitat materiale - juridike.  
Organizatat që ushtrojnë autorizime publike, sipas LPA-së, duhet të veprojnë 
atëherë:  
- kur me ligj u është besuar ushtrimi i autorizimeve publike,  
- kur në çështjet administrative vendosin mbi të drejtat, detyrimet ose interesat e 

personit fizikë, juridikë ose të personit tjetër (palë në procedurë),  
- kur, me rastin e vendosjes së çështjes administrative, zbatojnë drejtpërsëdrejti 

dispozitat juridike - materiale, që do të thotë nxjerrin aktet administrative 
konkrete.  

LPA mund të zbatohet atëherë kur organet e administratës publike dhe organizmat 
e tjerë të autorizuar kanë në dispozicion për shqyrtim (procedim) çështjen e caktuar 
administrative, në të cilën të vendoset mbi të drejtat, detyrimet dhe interesat e 
subjekteve të caktuara juridike, dhe që, gjatë vendosjes së çështjes së caktuar 
administrative, të zbatohen drejtpërsëdrejti dispozitat materiale juridike.  

 
Neni 2 [Përkufizime] 
 
Për qëllimet e këtij ligji, shprehjet e përdorura në vijim kanë këtë kuptim: 
Akti administrativ individual - konsiderohen të gjitha vendimet e organeve të 
administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike në raste individuale. 
Akti administrativ kolektiv - konsiderohen të gjitha vendimet e organeve të 
administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike për dy apo më shumë 
persona fizikë dhe juridikë. 
Veprimtaria administrative - është tërësia e akteve individuale ose kolektive 
administrative të nxjerra nga organet e administratës publike gjatë ushtrimit të 
kompetencave të tyre si dhe veprimet e kryera nga administrata për zbatimin e këtyre 
akteve. 
Kompetenca administrative - është tërësia e kompetencave lëndore dhe territoriale 
e organit të administratës publike e paraparë me ligj apo me akt nënligjor. 
Organet e administratës publike – 

1. Organet e administratës publike janë:  
a) organet e administratës publike qendrore dhe organet tjera në 

vartësi të tyre;  
b) organet e administratës publike lokale dhe organet e tjera në varësi të 

tyre.  
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2. Organet individuale të administratës publike janë autoritete publike me 
kompetenca ligjore që i ushtron një person.  

3. Organet kolektive të administratës publike janë autoritete publike me 
kompetenca ligjore që i ushtrojnë dy ose më shumë persona.  

Palë e interesuar - çdokush që ka interes të ligjshëm ka të drejtë të marrë pjesë në 
procedimin administrativ personalisht ose i përfaqësuar. 
Pushtet diskrecial - i organit të administratës publike konsiderohet e drejta e këtij 
të fundit për të ushtruar autoritet publik për përmbushjen e një qëllimi të 
ligjshëm, qoftë edhe pa autorizim të shprehur të ligjit. 
Revokimi dhe shfuqizimi - janë akte administrative, të cilat ndërpresin fuqinë 
juridike të akteve të tjera administrative. 
Gjendje e jashtëzakonshme - nënkupton fatkeqësitë natyrore siç janë: vërshimet, 
tërmetet, thatësitë, zjarret, stuhitë dhe epidemitë. 
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit  

Neni 2 i LPA-së përmban përkufizimet e shprehjeve të caktuara, të cilat në fakt 
ngërthejnë (nënkuptojnë) kategori të rëndësishme dhe diverse të materies ligjore.  
Definicionet juridike (ligjore) të kategorive relevante mbarështimore dhe 
përmbajtjesore që kanë të bëjnë me zbatimin dhe zbatuesit e ligjit.  
I. Që në fillim të nenit, ligjvënësi, për të mos lënë paqartësi për interpretuesit dhe 

zbatuesit e ligjit, ka përkufizuar në mënyrë të saktë e koncize aktet individuale 
dhe kolektive, cilat akte karakterizohen të tilla dhe domosdoshmërinë e 
krijimit të efekteve juridike, pikërisht nga këto akte. Me këto përkufizime 
shprehimore, ligjvënësi sikur ka përmbushur vakumin apo mospërkufizimit të 
plotë të këtij lloji të akteve, sikurse edhe të togfjalëshat «organe 
administrative», «veprimtari të organeve administrative», «kompetenca» etj. 
nga neni 1 i këtij ligji.  

II. Veprimtarinë administrative (e cila mbase do të rezultonte më kuptueshëm dhe 
gjithëpërfshirëse, po të ishte përkufizuar si veprimtari e organeve 
administrative ose të administratës), ligjvënësi e ka përkufizuar megjithatë në 
mënyrë ekstensive; duke përfshirë aty edhe veprimet e administratës gjatë 
zbatimit të akteve individuale ose të atyre kolektive. Veprimtaria 
administrative, sikur dihet, është veprimtari juridike, e cila derivon (sjell) 
lindjen, ndryshimin apo shuarjen e pasojave juridike dhe shfaqet në formë të 
aktit administrativ individual e kolektiv, të kontratës administrative dhe të aktit 
real.  
Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë (Ligji nr. 8484, 
datë 12. 05. 1999) në nenin 2 të tij, veprimtarinë administrative e përkufizon si 
veprimtari të organeve administrative, e cila paraqet tërësinë e akteve dhe 
veprimeve, nëpërmjet të cilave formulohet dhe manifestohet vullneti i 
administratës publike, si dhe ekzekutimi i këtij vullneti. Në paragrafin dy (2) të 
nenit 2, po ky kod, në mënyrë shprehimore ka paraparë edhe modalitetet e 
veprimtarisë së këtyre organeve.  
Vlen të theksohet fakti notor se ligjvënësi, nuk e ka normuar as zbërthyer 
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sadopak shtrirjen semantike të togfjalëshit relevant konceptual «veprime 
administrative» ose, më mirë, të administratës. Këto janë akte dhe veprime 
nëpërmjet të cilave formohet dhe manifestohet vullneti shprehimor i organit të 
administratës. Këto veprime dhe akte (aktivitete) nuk janë akte zyrtare, por 
veprime të caktuara specifike të komunikimit e të korrespondencës së 
subjekteve pjesëmarrëse në procedurën administrative. Ato ndahen në veprime 
- akte (aktivitete të dokumentimit, lajmërimit, komunikimit), pranimit të 
deklaratave, raporteve, madje edhe të ndërmarrjes së akteve të dhunshme ose 
fizike.  
Determinimi kuptimor i kompetencës nga ana e ligjvënësit, reflekton qartë e 
çiltër rëndësinë që i është kushtuar asaj. Kjo vëmendje lidhur me 
kompetencën, del në pah jo vetëm në dispozitat e nenit 2 të ligjit, por edhe në 
ato të neneve 11-17 të tij. Organi shtetëror, i cili është kompetent që të ushtrojë 
veprimtarinë administrative, në procedurën administrative, paraqet faktorin 
(pjesëmarrës) kryesor. Pa të dhe pa palën, nuk mund të ketë procedurë, 
respektivisht zhvillim të saj. Pozita dhe rëndësia të themi primare e organit 
kompetent të administratës, pasqyrohet në veçantinë dhe kompetencën e tij, që 
ta zhvillojë procedurën administrative dhe të nxjerrë vendimin përkatës. 
Kompetenca e organit administrativ as është njëfarëshe, as e njëtrajtshme. Ajo 
mund të jetë lëndore (reale) dhe territoriale në procesin e vendosjes së një 
çështjeje të caktuar administrative.  
Në çështjet administrative mbi të drejtat, detyrimet, kërkesat dhe interesat 
juridikë të qytetarëve që janë palë në procedurë, vendosin organet e 
administratës publike, kurdoherë që janë të autorizuara me ligj. Mirëpo, jo të 
gjitha organet shtetërore dhe kurdoherë, autorizohen me ligj, që të vendosin në 
të gjitha çështjet administrative. Ato organe autorizohen që të vendosin në 
lloje të çështjeve të caktuara dhe në shkallë (instancë) të caktuar.  
Prandaj kompetenca në procedurën administrative është e drejtë dhe detyrë e 
organit të caktuar shtetëror, që të vendosë përkitazi me një a më shumë çështje 
të caktuara administrative, në mënyrën e paraparë me ligj, për çështje të 
caktuar dhe në territorin e caktuar.  
Pra, kompetenca administrative sipas LPA-së, derivativisht ngërthen në vete 
dy komponente parësore (thelbësore): autorizimin apo të drejtën e organit, të 
cilit kjo e drejtë (autorizim) dhe kompetencë i është dhënë burimisht me ligj, 
dhe me veprimin e organit kompetent në territor të caktuar.  
Mirëpo, rrjedhimisht, kompetenca administrative ngërthen në vete edhe 
detyrimin ligjor për të vepruar sipas ligjit, në kuadër të kësaj kompetence.  
Duhet vënë në pah këtu fakti se caktimi i kompetencës nuk është çështje e 
vullnetit të mirë të subjekteve të së drejtës, pjesëmarrës në procedurën 
administrative. Pra, caktimi i kompetencës, nuk është ius dispositivum (punë-
apo çështje e marrëveshjeve apo ujdive rrjedhimisht të transaksioneve 
eventuale në mes të pjesëmarrësve në procedurën administrative). Caktimi i 
kompetencës, siç shihet, është e drejtë imperative (ius cogens) e caktuar nga 
ligji ose akti tjetër juridik nënligjor dhe kurrsesi jo çështje në mes të palëve-res 
inter partes (krahaso komentimet e dispozitave të neneve 11-17 të këtij ligji. 
Mirëpo, përveç kompetencës do të ishte edhe më mirë, sikur LPA të kishte 
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përkufizuar, rrjedhimisht rregulluar edhe çështjen e juridiksionit, ashtu siç 
veprojnë, për shembull Kodi i Procedurave Administrative dhe Kodi i 
Procedurës Civile të Republikës së Shqiperisë. Arsyeja për këtë qëndron në 
faktin që këto dy nocione-kompetenca dhe juridiksioni, herë-hërë gjatë 
interpretimit praktikë të tyre, njëjtësohen, në të kuptuar dhe të interpretuar deri 
në ngatërrim të nocioneve të tyre. Sidomos gjatë interpretimit praktik, këto dy 
nocione, pra kompetenca dhe juridiksioni, konfondohen me njëri-tjetrin. 
Konfondohen ngase kanë shumë ngjashmëri me njëra-tjetrën. Me një fjalë, 
janë shumë të përafërta, por nuk mund të thuhet se janë në plotni ose qind për 
qind edhe të njëjta/përmbajtësisht.  
Pikërisht nga arsyeja se janë shumë të përafërta, përgjasuese dhe të njëjta, në 
shumë legjislacione, këto dy nocione relevante, veçanërisht në të procedurën 
administrative, nuk i dallojnë fare. Ndërkaq, në doktrinën e së drejtës 
administrative, me juridiksion administrativ, kuptohet ndarja e formave 
kryesore të ushtrimit të veprimtarisë shtetërore, ndërsa aftësia e një organi 
administrativ, të njohur nga ligji për ushtrimin e funksioneve administrative, 
nëpërmjet nxerrjes së akteve administrative, atë e bën kompetent. Nocioni a 
termi juridiksion, nënkupton, gjithashtu, edhe shqyrtimin e çështjeve brenda 
një territori ose hapësire të një veprimtarie të caktuar institucionale. Pra, në 
këtë mënyrë, juridiksioni paraqitet, si ushtrim i një lloj veprimtarie juridike 
sipas një ndarjeje të përcaktuar pushtetesh dhe brenda një hapësire të kufizuar 
territoriale.  
Në pikëpamje metodologjike, por edhe të renditjes numerike, nocionet e 
sipërkomentuara, do të mund të mbarshtoheshin edhe më mirë, sidomos kur 
kemi parasysh mbarështimin pasues të shprehjeve të tjera.  
 

III.  
Përkufizimi i organeve të administratës publike në ligj është bërë në mënyrë 
mjaft plastike, të vetëkuptueshme e të vetëshpjegueshme. Aty janë numëruar 
në mënyrë taksative se cilat janë organet e administratës publike; nivelet e 
tyre; karakteri, ndërvarësia dhe, në një masë të konsiderueshme, edhe 
zbërthimi apo shkoqitja e karakterit dhe natyrës së tyre kuptimore. Mirëpo, me 
gjithë qasjen enumerative pozitive të ligjit, ndaj këtyre nocioneve a shprehjeve 
të përkufizuara, për interpretuesit dhe zbatuesit e LPA-së, mund të ketë edhe 
dilema e paqartësi për sa i përket përkufizimit të togfjalëshit “organet e 
administratës publike”.  
Arsyeja e kësaj skepse a dileme, ka të bëjë me gamën e ngërthimit të të gjitha 
organeve, që merren me zbatimin e procedurës së përgjithshme dhe atyre të 
veçanta administrative, në emërtimin e mësipërm. Dilema a skepsa e tillë 
mund të ketë pasoja në zbatim të ligjit. Shtrohet pyetja konkrete: A do të duhej 
mbase të inkorporoheshin në organet që zbatojnë ligjin, edhe organet e tjera 
shtetërore dhe ato të së drejtës publike (krahaso komentimin e organeve të 
Administratës publike në nenin 1 të këtij ligji)? Në fakt, me dispozitat e nenit 
1., paragrafi 1. 2. të LPA-së., në të cilin thuhet se dispozitat e këtij ligj, 
zbatohen edhe nga personat fizikë dhe juridikë, të cilëve, me ligj, a akt 
nënligjor ose kontratë, u është dhënë e drejta për të ushtruar detyra dhe 
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kompetenca me rendësi publike. Pra LPA ka kufizuar relativisht shumë 
përkufizimin për organet e administratës publike, duke përfshirë këtu vetëm 
subjektet e së drejtës publike dhe jo edhe ato private, ndonëse këtë përjashtim 
nuk e bën as neni 1., pararafi 1. 2 i LPA-së. Rrjedhimisht, personave fizikë në 
atë dispozitë të ligjit, me igj, akt nënligjor ose kontratë u është dhënë e drejta 
për të ushtruar detyra dhe kompetenca me rendësi publike, pra LPA personave 
të caktuar fizikë dhe juridikë u ka njohur të drejtën për të ushtruar pushtet 
publik. Prandaj, nëse subjektet e mësipërme ushtrojnë pushtet publik, përse të 
mos mund të përfshihen në rrethin e organeve të administratës publike?  
Në dispozitat e nenit 20 të ligjit për Administratën shtetërore të Republikës së 
Kosovës, ndër të tjera thuhet: “Administrata në Republikën e Kosovës, 
ushtrohet nga institucionet e Administratës së drejtpërdrejtë dhe të tërthortë 
shtetërore”. Duke i numëruar më pas institucionet e administratës (si organe), 
ligji në fjalë numëron: Organet e larta, qendrore dhe organet e ulëta të 
Administratës shtetërore.  
Jo rrallë rastis që nocioni Institucion, të kuptohet dhe të shqiptohet edhe si 
institut. Le të thuhet se këto dy institucione dallohen nga njëri-tjetri. Institutet 
juridike janë konstruksione juridike - logjike, të cilat paraqesin një tërësi të 
sistematizuar të marrëdhënieve juridike dhe normave juridike. Institutet 
themelore të së drejtës administrative janë: çështja administrative, 
procedura administrative, akti administrativ, veprimi administrativ, 
mbikëqyrja administrative dhe konflikti administrativ. Ligji për 
Administratën shtetërore, më tutje, në nenin 20 të tij, në kuadër të 
institucioneve, nga ana tjetër, përfshin edhe institucione të administratës së 
tërthortë shtetërore: komunat për aq sa kanë të bëjnë me kompetencat e tyre 
vetanake dhe të zgjeruara, organet e pavarura të administratës shtetërore me 
statusin e personit juridik, etj. Mirëpo, ligji në trajtim, nuk i ka rregulluar, 
përkatësisht nuk ka paraparë në strukturën e tij llojet e organeve të 
administratës shtetërore. E ato janë në të vërtetë ministritë, organet e 
administratës shtetërore të tjera dhe organizatat administrative.  
Së këndejmi, shprehja organ i administratës publike, nuk duket sa duhet 
gjithpërfshirës dhe i kompletuar, ngase nuk përfshin në kuadrin e vet, p.sh. 
edhe organet e tjera të administratës, dhe as ato subjekte të së drejtës që në 
cilësi të personave juridikë e fizikë, të cilëve me ligj, akt nënligjor ose kontratë 
u është dhënë e drejta për të ushtruar detyra dhe kompetenca me rëndësi 
publike. Na duket, se do të ishte më mirë, që ligjvënësi, në vend të saj, të 
përdorte togfjalëshin “organet administrative ose edhe organet e 
administratës”, pa përcaktorin publike. Që do të thotë organe që përfshijnë 
një qark më të gjerë sesa vetëm organet e administratës publike, pra organe që 
merren me punë, çështje dhe veprimtari administrative, rrjedhimisht që janë 
subjekte të së drejtës publike dhe asaj private, por që me ligj, akte nënligjore 
ose me kontratë ushtrojnë, rrjedhimisht kanë të drejtë të ushtrojnë detyra dhe 
kompetenca me rëndësi publike. Organe publike janë ato organe që, 
zhvillojnë procedurën, përkatësisht që vendosin në çështjet administrative. 
Këto organe në të vërtetë janë organet e administratës dhe organet e tjera 
shtetërore, organizatat e ndryshme, të cilave u ka besuar ligji ushtrimin e 
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autorizimeve të caktuara publike; pa dallim nëse janë organe të administratës 
qendrore, lokale, individuale apo kolektive. Ndryshe nga sa u tha më sipër, ka 
autorë, si Sokol Sadushi p.sh., që mendojnë se termi a togfjalëshi “organe të 
administratës publike” duket më i saktë, sesa termi a togfjalëshi organe 
administrative ose edhe organe të administratës. Përderisa veprimtaria e 
këtyre organeve, në të cilat përfshihet edhe veprimtaria e subjekteve juridike 
private, ushtrohet në shërbim të publikut, termi “organe të administratës 
publike”, sipas autorit të sipërpërmendur (Sadushi), e jep kuptimin më të 
drejtë për to.  
Edhe nocioni “themelatë publike”, si subjekt i mëvetësishëm i së drejtës 
publike - që do të themelohej me ligj e që ka autonomi menaxheriale dhe të 
financimit, po t’u ishte shtuar këtyre organizmave të tjerë të sipërpërmendur, 
pa mëdyshje do të shtrinte edhe më shumë gamën e shtrirjes dhe të 
funksionalizimit zbatimor të ligjit.  
Në kuptimin doktrinar, por edhe të jurisprudencës kushtetuese, institucionet 
konsiderohen si tërësi strukturash dhe mekanizmash juridikë, që rregullojnë 
sjellje brenda një komuniteti shoqëror. Termi institucion përdoret si ndaj 
zakoneve dhe sjelljeve të renësishme për një shoqëri, ashtu dhe ndaj 
organizmave formalë të qeverisjes dhe të shërbimeve publike. Si mekanizma 
të rendit dhe të bashkëpunimit shoqëror, institucionet shfaqen qoftë si 
organizma [ORGANE] formale, objektivisht reale, qoftë edhe si tërësi 
rregullash që përcaktojnë një situatë juridike të dhënë. Për rrjedhojë, edhe 
termi organ, në kuptimin e përgjithshëm të tij, konceptohet si një instrument 
në funksion të caktuar, por edhe si element që, i lidhur me strukturën e një 
institucioni, siguron funksionimin normal të tij.24  
 

IV.  
Çdo pale në procedurën administrative, nëse ka motiv, arsye dhe, mbi të gjitha, 
interes juridik, ligji ia mundëson inicimin e procedurës administrative ose 
pjesëmarrjen në të. Duke e përkufizuar shprehjen “palë e interesuar” (neni 2 i 
LPA) dhe duke u mbështetur edhe në dispozitat e neneve 35 - 47 të ligjit, 
ligjvënësi ka shprehur vendosmërinë e tij, që palës në procedurën 
administrative, t’i sigurojë pozitën e merituar. Vlen të theksohet ndërkaq se 
zhvillimi i procedurës administrative, është karakterizuar dhe përshkuar 
(vështruar në aspektin zhvillimor) me forcimin gradual të pozitës së palës në 
procedurë dhe interesimeve të saj. Dr. Ivo Krbek në studimet e tij, do ta 
venerojë se roli i forcuar i palës në procedurë, në fakt paraqet një sukses dhe 
nivel në rritje e sipër të shtetit të së drejtës, ngase në këtë mënyrë, pala po 
bëhet gjithnjë e më shumë figurë qendrore rreth së cilës sillet evolucioni i 
procedurës moderne administrative. Pala e interesuar nuk bën të jetë 
pjesëmarrëse pasive dhe aq më pak jo vrojtuese e thjeshtë në procedurë. Ajo 
do të duhej të ishte faktor aktiv, rrjedhimisht të ketë pozitë dhe funksion të 
palës së interesuar, së cilës pozitën aktive ia ka njohur pa dyshim edhe ligji 
ynë i procedurës administrative (krahaso edhe komentimet e neneve 35-47 të 
LPA-së). Ndaj, palë e interesuar në procedurën administrative, në fakt është 

                                                            
24 Shih më gjerë vendimin nr. 25, datë 05.12.2008, të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. 
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personi fizik a juridik i cili ka interes juridik, që të marrë pjesë aktive në atë 
procedurë.  
 

V.  
Ligji për Procedurën Administrative i Republikës së Kosovës, me sintagmën 
“pushtet diskrecional” të organit të Administratës publike (neni 2 i ligjit), ka 
vënë në spikamë qëllimin e tij, që po këtij organi t’i sigurojë të drejtën e 
ushtrimit të autoritetit publik për të përmbushur një qëllim të ligjshëm. Për ta 
përforcuar respektimin dhe zbatimin e parimeve të mirënjohura të legalitetit 
dhe legjitimitetit, ligjvënësi organit kompetent të administratës publike, i 
garanton të drejtën për të ushtruar autoritetin publik, madje edhe pa pasur 
ndonjë autorizim shprehimor të ligjit.  
Pushteti diskrecional (neni 2 i LPA-së) përndryshe, nënkupton kompetencën e 
bartësve të pushtetit shtetëror-juridik (administrata dhe gjyqësia) e cila paraqet 
unitetin e të drejtave dhe detyrimeve të po këtyre bartësve të pushtetit, që të 
vendosin për të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të tjera. Pushteti diskret në 
të vërtetë bën vlerësim diskrecional ose të lirë të një çështjeje të caktuar, të 
cilën duhet ta trajtojë në një procedurë të caktuar. Ky vlerësim bëhet nga 
bartësit e pushtetit shtetëror, të cilët kanë kompetencë që ngërthen unitetin e të 
drejtave dhe detyrimeve, që po këta titullarë të vendosin për të drejtat dhe 
detyrimet e subjekteve të tjera të së drejtës. Pushtetin e besuar, bartësit e tij e 
ushtrojnë ultima ratio për hir të realizimit të qëllimeve juridike relevante. 
Vendimi i bartësit të pushtetit i detyron subjektet të cilave u dedikohet, sikur 
edhe çdo normë tjetër kategorike. Vlerësimi diskrecional ose i lirë, më tutje 
është autorizim për të vendosur lidhur me të drejtat dhe detyrimet e individit 
dhe të subjekteve të tjera juridike - në rastin konkret - duke zgjedhur, në suaza 
të autorizimeve të dhëna, atë alternativë, të cilën vendimmarrësi e vlerëson që 
është më e drejtë e në përputhje me nevojat e rastit konkret.  
Kurse tejkalimi i pushtetit diskret nga ana e organit shtetëror, ka të bëjë me 
doktrinën ultra vires, e kundërta e doktrinës intra vires, që nënkupton 
ushtrimin e pushtetit brenda juridiksionit të organit përkatës.  
 

VI.  
VI.1. Revokimi dhe shfuqizimi si nocione relevante, paraqesin - përcaktojnë 
një situatë a gjendje veprimi të organit që zhvillon procedurën administrative, 
në të cilën po ai organ ndërpret fuqinë juridike të akteve të tjera administrative. 
Ligjvënësi këtu (Neni 2 i Ligjit të procedurës administrative|, bën fjalë për 
revokimin dhe shfuqizimin, më tepër si veprime të organit të administratës, 
sesa si akte. Akti administrativ, nga ana tjetër, mund të sjellë efekte juridike 
për një interval ose një interval tjetër kohor. Nëse akti prodhon efekte juridike 
vetëm për një kohë (brenda një afati të caktuar), fuqia e tij juridike pushon, me 
përmbushjen e atij afati, të kushteve apo rrethanave që përcaktohen në atë akt. 
Mirëpo, ndërprerja e fuqisë juridike të aktit administrativ, si pasojë e brendisë 
së tij (esencës) të kundërligjshme, sendërtohet përmes shfuqizimit të atij akti 
ose revokimit të tij. Këtë e bën organi kompetent i administratës publike i cili 
e ka nxjerrë atë akt, në bazë të kërkesës së palëve të interesuara (neni 100 i 
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LPA-së). Iniciativën për shfuqizimin e aktit administrativ, mund ta ndërmarrë 
organi kompetent i administratës publike ose vetë pala e interesuar përmes 
ankesës (neni 101, paragrafi 101. 1 i ligjit). Revokimi si rregull, bëhet për 
shkak të pavlefshmërisë, parregullsisë së tij, mospërshtatjes së aktit me 
kushtet apo rrethanat që krijohen. Ligji ka përcaktuar se organi i administratës 
publike, vendos revokimin ose konfirmimin. Kjo mund të bëhet pas kërkesës 
së palës së interesuar për rishqyrtimin e aktit administrativ. Revokimi dhe 
shfuqizimi ngërthejnë në vete dy modalitete, përmes të cilave sëndërtohet 
pushimi i fuqisë juridike të aktit administrativ. Në parim, revokimi i aktit bëhet 
nga organi që e ka nxjerrë atë akt. Edhe shfuqizimi i aktit administrativ (nga 
një organ më i lartë) bëhet për të njëjtat shkaqe, për të cilat bëhet edhe 
revokimi i tij. Sipas dispozitave të nenit 103 paragrafi 1., që të mund të 
revokohet ose të shfuqizohet akti administrativ, po ai, në parim, duhet të jetë i 
vlefshëm. REVOKIMI A SHFUQIZIMI ndodh për shkak të ndryshimit të 
rrethanave ose nëse kuadri ligjor nuk e justifikon më tutje ekzistencën e tij 
{neni 103 p. 1 i LPA}.  
VI.2. Si Revokimi ashtu edhe Shfuqizimi i një akti administrativ, janë në 
vetvete, një akt i ri administrativ.  
VI.3. Revokimi dhe shfuqizimi, megjithatë paraqiten më shumë si përjashtim 
sesa janë rregull. Sipas dispozitave të nenit 104 paragrafi 1., edhe akti 
administrativ i pavlefshëm, mund të revokohet dhe të shfuqizohet. Kjo ndodh 
vetëm për shkak të pavlefshmërisë dhe brenda afateve kohore të parashikuara 
për ankimim gjyqësor25  
VI.4. Fatkeqësitë natyrore, të cilat mund të shkaktojnë gjendje të 
jashtëzakonshme në vend ose në pjesë të caktuara të tij (neni 2 i LPA-së), janë 
përcaktuar dhe numëruar mjaft qartë, në mënyrë orientuese dhe praktike.  
Fatkeqësitë natyrore që shkaktojnë gjendje të jashtëzakonshme, kanë 
ndërlidhje korrelative me mënyrën dhe intensitetin e veprimeve të organeve, 
përkatësisht institucioneve publike.  
Me dispozitat e nenit 131, paragrafi 1 pika 3 e Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës (më tutje KRK), Presidenti i Republikës, mund të shpallë gjendje të 
jashtëzakonshme, ndër të tjera, edhe kur ndodh ndonjë fatkeqësi natyrore që 
prek tërë territorin e Republikës së Kosovës, ose një pjesë të tij. Sipas 
paragrafit 2 të të njëjtit nen të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, parimet e 
tjera për veprimet e institucioneve publike, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 
rregullohen me ligj, por ato nuk duhet të jenë në shpërputhje me këtë nen.  
Synimi kryesor i ligjit, është eliminimi i paqartësive dhe moskuptimeve të 
nocioneve, kategorive dhe shprehjeve shumë të rëndësishme për ta kuptuar 
mirë, për ta interpretuar drejt dhe zbatuar në tërësi, me korrektësi dhe me 
eficiencë, frymën e tij në praktikë.  

 

                                                            
25 Shih më gjerësisht për këtë komentimet e neneve 100-103 të LPA. 
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Kreu II: Parime të përgjithshme 
 
Neni 3 [Parimi i ligjshmërisë] 
 
3.1. Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në 

përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë, brenda kufijve të kompetencave 
që u janë dhënë atyre dhe konform qëllimit për të cilat janë dhënë këto 
kompetenca.  

3.2. Organet e administratës publike sigurojnë zbatimin e akteve administrative të 
tyre.  

3.3. Aktet administrative të nxjerra në gjendje të jashtëzakonshme, në 
kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji, do të jenë të vlefshme për aq sa 
rezultati i kërkuar në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme nuk mund të 
arrihet me mjete të tjera.  

3.4. Personat fizikë dhe juridikë të dëmtuar nga aktet administrative, sipas 
paragrafit 3 të këtij neni, kanë të drejtën e kompensimit në përputhje me 
dispozitat ligjore që rregullojnë përgjegjësinë e administratës publike.  

 
Komentimi: 

 
1. Përgjithësisht për parimet dhe parimet e përgjithshme të procedurës 

administrative  
Parimet marrë në përgjithësi, janë norma fondamentale, rregulla ose vlera që 
reprezentojnë ç’është e dëshirueshme dhe pozitive për personin, grupin, 
organizatën ose komunitetin, dhe ndihma që është e nevojshme në përcaktimin e 
rrugës së drejtë apo të gabuar të aksioneve të tilla të personit eventual. Parimet janë 
më bazike sesa politikat dhe objektivat në fushat e ndryshme të shkencës dhe në 
realitetin objektiv.  
Parimet janë rregullat më të përgjithshme juridike, të cilat aplikohen në situatat, në 
të cilat ekzistojnë dilema e mos vendosmëri, lidhur me zbatimin e ndonjë dispozite 
të ligjit ose jo. Parimet e përgjithshme janë pjesë e rëndësishme e çdo rendi juridik, 
ndërsa funksioni i tyre praktik, mundëson zgjidhjen e kontesteve, (konflikteve), për 
të cilat nuk ekziston rregull konkrete e shkruar juridike.  
Mirëpo, meqë kontestet doemos duhet zgjidhur. Atëherë për të parandaluar 
rrjedhimisht penguar arbitraritetin dhe voluntarizmin e organeve vendimmarrëse, 
në rastet kur nuk ka rregulla konkrete - të shkruara, ata që udhëheqin procedurë, 
respektivisht që vendosin në të, i qasen aplikimit të disa vlerave të caktuara, të cilat 
konsiderohen inherente me rendin e caktuar juridik. Këto vlera janë në fakt, 
rregulla që quhen parime të përgjithshme të së drejtës. Parimet e përgjithshme 
vlejnë për tërë sistemin juridik (si p. sh. parimi i ligjshmërisë, parimi i publicitetit) 
ndërsa parimet e veçanta vlejnë për procedurën administrative (p.sh. parimi i 
mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve dhe ai i mbrojtjes së interesit publik). Këto 
parime ndonjëherë mund të përputhen, ashtu që paraqesin edhe parimet e 
përgjithshme, edhe ato themelore (p. sh. parimi i ligjshmërisë). Ndonëse LPA ka 
akceptuar emërtimin parime të përgjithshme - sa i përket procedurës administrative 
- shumica e autorëve por edhe të teksteve të ligjeve të procedurës administrative, 
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përdorin emërtimin parime themelore. Për ta respektuar vokabularin terminologjik 
të ligjvënësit në materien e LPA-së, në këtë komentim, do të përdoret togfjalëshi 
parimet e përgjithshme të procedurës administrative.  

 
2. Parimet e përgjithshme të procedurës administrative 

Parimet e përgjithshme të procedurës administrative janë parime juridike/rregulla 
të përgjithshme të procedurës administrative, në të cilat duhet të bazohet dhe 
zhvillohet procedura administrative. Sipas Prof. dr. Sinisa Triva, parimet 
(themelore), në të vërtetë ngërthejnë në vete direktivat, orientimet, rregullat e 
punës, idetë prijëse e postulatet e tjera të punës, të drejtuara drejt një qëllimi të 
caktuar.  
Këto parime, zanafillën e tyre e kanë që nga procedura civile. Prandaj, në punët 
(aktet) e administratës bashkëkohore, çmohen shumë nga të gjithë ekzistimi dhe 
avancimi i normave procedurale dhe të parimeve. Këto parime në fakt, e shprehin 
qartë rëndësinë e përgjithshme e të padiskutueshme të procedurës administrative, 
të esencës së saj. Parimet i ndihmojnë palët që më mirë e më lehtë të gjinden në 
procedurë dhe njëherësh duhet të shërbejnë si udhërrëfyes dhe fanar ndriçues në 
interpretimin e normës juridike, përkimisht të ligjit. Ndaj sikurse palët e tjera, edhe 
organi zyrtar, sidomos ai që zbaton ligjin, domosdoshmërisht duhet që në çdo 
kohë, rast e çast, ta kuptojë dhe zbatojë frymën e parimeve në fjalë; në mënyrë që 
drejt, paanshmërisht, me efikasitet dhe efektivitet e sukses, ta aplikoj LPA.  
Parimet e përgjithshme, përbëjnë një tërësi, ngase janë të ndërlidhura reciprokisht - 
për nga synimi dhe qëllimi i tyre unik, i përbashkët dhe i pandashëm. Pra 
parashikimi i parimeve të përgjithshme, përkatësisht inkorporimi i tyre në ligj, 
është intenca e ligjvënësit që nëpërmjet tyre, të mundësohet dhe sigurohet një 
pozitë aktive, dinamike dhe progresive e palës në procedurë. t’i ofrohet asaj 
mbrojtja e plotë, efikase dhe efektive e të drejtave, lirive dhe interesave të saj në 
procedurën administrative. Megjithatë, duhet theksuar se këto parime janë të 
rrënjosura edhe në të drejtën kushtetuese dhe si të tilla, ato materializojnë vlerat 
themelore të rendit kushtetues, siç është p.sh. sundimi i ligjit. Ndërlidhja e këtyre 
parimeve me të drejtën kushtetuese, duhet të jetë më e fuqishme dhe më e 
theksuar; duke e marrë parasysh faktin se e drejta administrative, është konkretizim 
i së drejtës kushtetuese.  

 
3. Rëndësia juridike - praktike e parimeve të procedurës administrative 

Parimet e përgjithshme të procedurës administrative janë inkorporuar dhe 
sistemuar nomoteknikisht në nenet 3-11 të LPA, pra në fillim të ligjit, me ç’rast 
edhe simbolikisht është vënë në pah rëndësia e tyre. Në ligj janë përfshirë këto 
parime:  
1. Parimi i ligjshmërisë;  
2. përimi i balancimit të interesave publike dhe atyre private;  
3. parimi i barazisë përpara ligjit;  
4. parimi i proporcionalitetit;  
5. parimi i objektivitetit dhe paanshmërisë;  
6. parimi i qëndrueshmërisë dhe i paanshmërisë;  
7. parimi i publicitetit, dhe 



Mazllum Baraliu 

 17 

8. parimi i subsidiaritetit.  
Ligji nuk i ka përfshirë të gjitha parimet, ani që do të ishte më mirë që të ishin 
inkorporuar në te.  
Këto parime, ashtu sikurse edhe e tërë procedura administrative, në masë të 
konsiderueshme janë harmonizuar me parimet e përgjithshme të të drejtës së 
Bashkimit Evropian. Parimet e përgjithshme të Bashkimit Evropian (më tutje BE) 
janë norma juridike të pashkruara, të cilat mund të identifikohen edhe si pjesë e 
Traktatit themelues të BE-së. Se cilat parime të përgjithshme ekzistojnë në rendin 
juridik të BE-së e përcakton Gjykata Evropiane në praktikën e tij. Kjo gjykatë deri 
më tani i ka identifikuar një numër të rëndësishëm të parimeve të përgjithshme. më 
të rëndësishmet ndër to janë: mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut; siguria 
juridike dhe mbrojtja e pritjeve (shpresave) legjitime, e cila, ndër të tjera përfshin 
ndalimin e retroaktivitetit (zbatimit prapaveprues); ndalimin e diskriminimit, 
parimin e proporcionalitetit, (përpjestueshmërisë) etj. Përndryshe, duhet theksuar 
faktin notor se shtetet anëtare të BE-së, tashmë kanë krijuar një hapësirë të 
përbashkët administrative evropiane, në të cilën veprojnë (zbatohen) standardet 
dhe parimet po ashtu të përbashkëta të këtyre shteteve anëtare. Parimet standardet 
dhe hapësira e “përbashkët” administrative evropiane e BE-së, përbëjnë një system 
të përbashkët të vlerave, parimeve dhe të arriturave të përbashkëta.  
E drejta e BE-së, administratës i qaset nga këndvështrimet më bashkëkohore.  
Më bashkëpunim e kontakte, këmbim të të arriturave dhe përvojave, BE bën 
unifikimin dhe avancimin e së drejtës administrative në mbarë hapësirën e BE-së. 
parimet tashmë të konsoliduara të BE-së, siç janë ai i ligjshmërisë, i cili parim 
ngërthen në veteedhe standarde edhe parime të tjera me peshë siç janë: parimi i 
parashikueshmërisë në marrëdhëniet juridike, parimi i publicitetit dhe 
transparencës dhe parimi i përgjegjësisë. Rregullat, standardet dhe parimet e 
sipërpërmendura janë zhvilluar e përsosur gjithnjë e më tepër. Kjo ka ndodhur 
vecanërisht përmes praktikës gjyqësore të gjykatës evropiane, të cilën praktikë dhe 
parime, e kanë përqafuar të gjitha gjykatat nacionale dhe organizmat e tjerë 
relevantë të shteteve anëtare të BE-së. në këtë mënyrë, këto rregulla, parim e 
standarde, janë bërë pjesë përbërëse e së drejtës së BE-së, në rastin tonë asaj 
administrative.  
Për zbatimin e ligjshëm të drejtë, të plotë dhe efikas të procedurës administrative, 
nga organet kompetente, dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë është parësore, të 
kuptuarit e peshës, rolit pozitiv dhe rëndësisë së pazëvendësueshme, që e kanë 
parimet e përgjithshme të LPA-së.  
Sepse, përndryshe organet kompetente të administratës dhe subjektet e tjerë të 
autorizuar e kanë edhe detyre që gjatë vendosjes në procedurë; pra gjatë aplikimit 
të dispozitave materiale - juridike të bazohen në parimet e përgjithshme dhe t’i 
respektojnë në plotëni ato.  
Pra rëndësia e këtyre parimeve vjen në pah edhe me rastin e interpretimit të 
dispozitave të LPA. Ato dispozita në rast dileme a paqartësie, duhet të 
interpretohen në pajtim me parimet e përgjithshme të LPA. Kujdesi, respektimi 
dhe vëmendja ndaj parimeve duhet të jetë e vazhdueshme, ndërsa shmangia 
eventuale nga to në raste të veçanta mund të ndodhë vetëm nëse këtë e lejon ligji, 
rrjedhimisht vetëm për aq sa është e domosdoshme.  
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Edhe dispozitat e procedurës së veçantë administrative, duhet të interpretohen, si 
përjashtime të procedurës së përgjithshme administrative. Nëse edhe ato janë të 
paqarta sa duhet, të njëjtat duhet të interpretohen në pajtim me parimet e 
procedurës administrative.  
 
3.2. Respektimi i ligjit dhe kompetencave 
3.2.1. Parimi i ligjshmërisë është parim fondamental i proklamuar dhe i pranuar në 
të gjitha sistemet juridike. Ai është jo vetëm një nga parimet themelore 
kushtetuese, por edhe parimi më i rëndësishmi procedurës administrative.  
LPA në dispozitat e nenit 3 (3.1.) ka përcaktuar detyrimin e organeve të 
administratës publike, që gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative, të punojnë 
dhe vendosin në bazë të ligjit, në suaza të kompetencave, të cilat u janë dhënë, si 
dhe në pajtim me qëllimin për të cilin u janë dhënë ato kompetenca.  
3.2.2. Parimi i ligjshmërisë siguron edhe zbatueshmërinë e akteve administrative të 
organeve që i nxjerrin ato; qofshin ato akte të lidhura ose në bazë të vlerësimit të 
lirë. Respektimi konsekuent dhe sendërtimi i plotë i këtij parimi, në procedurën 
administrative krijon më shumë siguri juridike për të gjitha palët në procedurë. 
Ekziston ligjshmëria formale (ligjshmëria e aktit administrativ në pikëpamje të 
formës) dhe lishmëria materiale (ligjshmëria e aktit administrativ në pikëpamje të 
përmbajtjes). Ky parim do të thotë që gjatë vendosjes lidhur me çështjen konkrete 
administrative, procedura duhet të udhëhiqet në pajtim me dispozitat e LPA-së, 
ndërsa ajo çështje administrative të zgjidhet në përputhje me dispozitat materiale - 
juridike.  
Parimi i ligjshmërisë nuk ka të bëjë vetëm me nxjerrjen e akteve të varura 
administrative. Në fakt këtu kemi të bëjmë me vendimet apo aktet administrative, 
të cilat organi kompetent është i detyruar t’i nxjerr, nëse vërteton se janë plotësuar 
kushtet e parapara me ligj. Këto janë vendime administrative të varura. Varshmëria 
e organeve në rastet e tilla reflektohet në atë mënyrë që organi nuk mund të 
vendosë ndryshe, por ashtu siç është paraparë me dispozita. Këto vendimet 
administrative (të varura), janë të shpeshta. Këto janë ato vendime administrative, 
me të cilat vendoset për të gjitha të drejtat dhe detyrimet, të cilat janë paraparë me 
ligj. Ai zbatohet edhe në aktet që nxirren sipas vlerësimit të lirë. Ndaj organi 
kompetent që është i autorizuar që të vendosë sipas vlerësimit të lirë, vendimin 
duhet ta nxjerrë, në suaza të autorizimeve dhe në përputhje me qëllimin, për të cilin 
edhe është dhënë autorizimi. Mundësia e vlerësimit diskrecional, të cilën ligji ia 
jep organit kompetent, duhet të jetë Brenda asaj që quhet sjellje normale (dinjitoze, 
e hijshme) dhe e arsyeshme (racionale) e organit. Pra organit nuk i lejohet që të 
sillet në mënyrë vuluntariste ose as arbitrare gjatë vendosjes. Duhet të ketë liri për 
zgjedhje të solucionit variantës (alternativës) më të mirë; por dhënia e 
autorizimeve relevante për të vendosur në procedurë, nuk është as mund të jetë e 
pakapshme; sepse mund të kalohet lehtë në arbitrarizëm dhe voluntarizëm. Kjo nuk 
është as në favor të palëve astë interesit publik. Në praktikë gjatë nxjerrjes së 
vendimeve sipas vlerësimit (bindjes) të lirë, ka raste të shumta, kur nuk respektohet 
parimi i ligjshmërisë, p.sh. gjatë zbatimit të procedurës, gjegjësisht gjatë 
vendosjes, bihen vendime, pra zbatimin (respektimin) e procedurës me të cilën do 
të vërtetohej gjendja faktike, ose kjo gjendje, nuk përmendet fare në arsyetim të 
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vendimeve. Nuk përmenden as arsyet që e kanë shtyrë organin për ta nxjerrë 
vendimin në fjalë. Organet e administratës publike, për më tepër, gjatë vendosjes 
edhe thirren në bazë të bindjes së lirë, por ajo bazë në të vërtetë, nuk ekziston. Në 
rast të keqpërdorimit, të tejkalimit të autorizimeve, kur vendimi nxirret në 
kundërshtim me qëllimin, për të cilin është dhënë autorizimi për vendosje sipas 
bindjes së lirë, mund të zhvillohet konflikti administrativ.  
3.2.3. Aktet administrative të nxjerra në gjendje të jashtëzakonshme, 
paraqesin situatë, gjendje, kushte dhe veprime specifike, rrjedhimisht 
përjashtuese dhe jo gjendje, rrethana dhe kushte normale apo inkluduese të 
veprimit të organit. 
3.2.4.Dispozita e paragrafit 3 të nenit 3 të LPA., në një masë apo tjetër, mbase 
mund të interpretohet dhe komentohet, se paraqet një përjashtim nga parimi 
i ligjshmërisë ose kufizim (ngushtim) të aplikimit të tij. Ndaj edhe kështu: në 
mënyrë restriktive dhe të kufizuar edhe duhet të interpretohet. 
3.2.5. Aktet administrative të nxjerra me dispozitat e LPA-së, në kohën e gjendjes 
së jashtëzakonshme, mund të jenë të vlefshme, vetëm për aq sa rezultati i kërkuar 
me ato akte, në ato kushte, nuk mund të realizohet me mjete të tjera (neni 3 (3.3.) i 
ligjit).  
3.2.6. Po qe se si rrjedhojë e akteve administrative të tilla, të nxjerra në rrethana të 
gjendjessë jashtëzakonshme u është shkaktuar dëm personave të caktuar fizik ose 
juridik, ato sipas dispozitave të nenit 3 (3.4.) të LPA, e kanë të drejtën e 
kompensimit, bazuar në rregullat për përgjegjësinë e administratës publike. Mos 
respektuesit e këtyre dispozitave dhe të tjerave që ndërlidhen me parimin e 
ligjshmërisë, mund të përballen me sanksione. Këto sanksione konsistojnë me 
përdorimin e ankesës dhe të mjeteve juridike të jashtëzakonshme në procedurën 
administrative, por edhe të padisë, në konfliktin administrativ.  
 
3.3. Pesha dhe rëndësia e parimit të ligjshmërisë 
Parimi i ligjshmërisë dhe mbrojtja e tij gjendet në themelin e sundimit të së drejtës. 
Ky është parim themelor i rendit juridik dhe në vete ngërthen kërkesën qenësore, 
që të gjitha aktet e pushtetit shtetror, duhet të jenë në përputhshmëri me ligjin dhe 
të nxjerrë sipas procedurës së paraparë me ligj.  
Sipas kushtetutës së Kroacisë, të gjitha ligjet duhet të jene në përputhje me 
Kushtetutën, ndërkaq dispozitat e tjera edhe me kushtetutën edhe me ligjin. Në 
dispozitat e nenit 19 të po kësaj kushtetute, ndër të tjera thuhet aktet individuale të 
administratës shtetërore dhe organizmat-trupat që kanë autorizime publike, duhet 
të jenë të bazuara në ligj.26  
Parimi i ligjshmërisë i obligon jo vetëm organizmat dhe organet e administratës 
shtetërore dhe organizmat dhe trupat e tjerë shtetërore dhe ato të njësive të 
pushtetit lokal, por edhe të gjithë personat juridik, të cilat gjatë ushtrimit të 
autorizimeve publike, vendosin për çështjet administrative. Ky parim depërton dhe 
shtrihet fuqimisht edhe në të gjitha aktet nënligjore të cilat nxiren në bazë të 
autorizimeve ligjore. Gjykuar logjikisht dhe juridikisht ky parim do të duhej shtrirë 
edhe në të gjitha aktet, të cilët nxirren në bazë të atyre dispozitave.  
Parim i ligjshmërisë shtrihet edhe në aktet të cilat në procedurën administrative 

                                                            
26 Shih dispozitat e nenit 19 të kushtetutës kroate.  
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nxirren sipas vlerësimit të lirë. Akti administrativ i cili nxirret sipas vlerësimit të 
lirë, themelin a bazën e tij, duhet të ketë në dispozitën e caktuar ligjore. Pra nuk 
mund të jetë në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë.27 
Parimi i ligjshmërisë është organikisht i ndërlidhur me ligjshmërinë. Ligjshmëria 
ndërkaq nënkupton pajtueshmërisnë e të gjitha akteve juridike me ligjin; sundimin 
e së drejtës mbi arbitraritetin, si gjendje në të cilën vihen nën përgjegjësi të gjithë 
ata që abuzojnë me pushtetin; ekzistencën e raporteve të ligjshme midis pushtetit 
dhe shtetasve dhe ushtrimin e pushtetit, si shërbim publik; garantimin e lirive dhe 
të drejtave themelore të njeriut e të shtetasit; nënshtrimin e të gjitha akteve 
individuale, normave të ligjit, si dhe mbëshetjën në ligj të çdo procedure para 
organeve të dministratës dhe atyre gjyqësore, në rastin e marrjes së vendimeve për 
të drejtën e shtetasve. Parimi i ligjshmërisë ka të bëj si me dispozitat materiale-
juridike, ashtu edhe me ato procesuale-procedurale-juridike, ngase organet, duke 
vendosur në procedurën administrative, duhet tiu përmbahen edhe dispozitave 
materiale-juridike dhe atyre procedurale-procesuale-juridike. Mekanizmat për 
mbrojtjen dhe fuqizimin e parimit të ligjshmërinë janë: ankesa në procedurën 
administrative; padia në procedurën administrative-gjyqësore, si dhe sistemi i 
mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Rastet e paligjeshmërisë parësisht shprehen 
në formë të shkeljeve vijuese:  
1. jokompetenca në vendosjen e çështjes administrative;  
2. shkelja e të drejtës materiale. 
Pra parimi i ligjshmërisë duhet kuptuar, nga njera anë si përparësi e ligjit mbi të 
gjitha aktet dhe veprimet e autoriteteve shtetërore dhe nga ana tjetër, si ekzistencë 
e ligjit për ushtrimin e çdo pushteti administrativ. Mbi këto dy elemente thelbësore 
identifikohet zbatimi i ligjshmërisë. Përparësia e ligjit, në përgjithësi, do të thotë, 
që të gjitha veprimet dhe aktet administrative, janë të pavlefshme, në masën që ato 
bien ndesh me ligjin. Kjo në mënyrë të veçantë nënkupton se një akt nënligjor 
administrativ, është i pavlefshëm në masën që bie ndesh me një akt legjislativ ose 
me një akt nënligjor ekzekutiv të shkallës më të lartë. Fillimisht duhet theksuar se 
është rregull e përgjithshme, që akti administrativ të hyj në fuqi, nga dita e 
miratimit të tij (neni 87, paragrafi 1 i LPA). Përjashtimet, ndodhin në rastet kur 
ligji ose vetë akti i jep fuqi prapavepruese (neni 88, paragrafi 1 i LPA) ose të 
vonuar (neni 89 i LPA). Pavlefshmëria e aktit administrativ shfaqet në formë të 
aktit absolutisht të pavlefshëm dhe aktit relativisht të pavlefshëm (shih nenin 91; 
92 dhe 94 të LPA). Shpalljen e një akti administrativ të pavlefshëm e bën organi 
kompetent i administratës publike. Shpallja e aktit administrativ të pavlefshëm nga 
organi kompetent i administratës, mund të bëhet në çdo kohë nëse, ekziston një 
kërkesë e palës së interesuar drejtuar organit të administratës publike, për një 
shpallje të tillë (neni 93/3 i LPA). Organi i administratës publike, që është 
kompetent për të vendosur përkitazi me kërkesën për rishqyrtim ose ankesën 
kundër aktit administrativ, me iniciativën e vet ose me kërkesën e palës së 
interesuar, mund ta shpall në çdo kohë, një akt administrativ (si absolutisht të 
pavlefshëm), neni 93, paragrafi 4 i LPA. Pra nga sa u tha më sipër, mund të 
konkludohet se aktet administrative, në mënyrë automatike dhe vetvetiu, nuk mund 

                                                            
27 Shih më gjerësisht Komentarin kroat të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, Zlatan 
Turqiq, Zagreb, 2011, fq. 11-12. 
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të konsiderohen as të shpallen të pavlefshme. Ato, do të shpallen si të tilla, do të 
thotë të pavlefshme, vetëm nëse në procedurë të caktuar administrative nga organi 
kompetent i administratës publike, ato shpallen si të tilla. Aktet administrative, do 
të jenë të detyrueshme dhe të ekzekutueshme për palët në procedurë, derisa të 
shpallen të pavlefshme nga organi kompetent që zhvillon procedurën përkatëse.  
Ligjshmëria kërkon gjithashtu ekzistencën dhe autoritetin e ligjit, si një parakusht 
për ushtrimin e çdo lloj të pushtetit administrativ. Ligj, nga ana tjetër, do të thotë 
në fakt, një akt formal, të cilit i është dhënë fuqi nga një trup legjislativ kompetent. 
Kjo nënkupton se e gjithë veprimtaria shtetërore rregullohet me ligj. Për më tepër 
në demokracinë parlamentare ekziston parimi, sipas të cilit administrata publike, 
nuk duhet të veprojë me autoritetin e vetë, por në bazë të autorizimit të 
përfaqësuesve të popullit, që do të thotë në të vërtetë në baze të ligjeve.  
Rëndësia parësore e këtij parimit të ligjshmërisë konsiston në respektimin e 
procedurës së paraparë dhe në nxjerrjen e vendimeve të ligjshme; ngase pala që më 
parë duhet ta dijë se në cilën procedurë do të vendoset për të drejtat, detyrimet dhe 
interesat e saj dhe se vendimi i tillë, nuk do të varet nga qëndrimi dhe sjellja e 
individit. Ky parim paraqet implementimin e standardeve të së drejtës evropiane 
administrative - sigurisë juridike dhe parashikueshmërisë.  
 
3.4. E drejta e kompensimit personave të dëmtuar fizikë dhe juridik-nga 
veprimi i gjendjes së jashtëzakonshme, si dhe përgjegjëshmëria e organeve të 
administratës gjatë punës së tyre - si imperativ 
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 3 të LPA., ua njeh të drejtën e kompensimit 
personave fizikë dhe juridikë, të cilët eventualisht kanë mund të jenë dëmtuar nga 
aktet administrative, të nxjerra në gjendje apo gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. 
Këto akte do të mund të konsiderohen të vlefshme sipas ligjit, vetëm nëse rezultati 
i kërkuar në kushte dhe rrethana të jashtëzakonshme, nuk do të mund të arrihej me 
mjete të tjera. Pra aktet administrative të nxjerra në gjendje të jashtëzakonshme, 
paraqesin gjendje, kushte dhe veprime specifike, rrjedhimisht përjashtuese dhe jo 
gjendje dhe kusht normale të veprimit.  
Materia rregullative e paragrafit 3 të nenit 3 të LPA., ka të bëj me njërin nga 
parimet më të rëndësishme të veprimtarisë administrative. Ky parim ndryshe quhet 
apo emërtohet edhe si parimi i përgjegjshmërisë së organeve administrative. Më 
tutje kjo materie mund të komentohet edhe si detyrim permanent dhe maksimal i 
organeve të administratës publike, që të jenë po ashtu maksimalisht dhe 
vazhdimisht të përgjegjshme në punën e tyre, në relacion me personat fizikë dhe 
juridikë, që kanë cilësi të palëve në procedurë.  
Për t’u vërtetuar se athua organi kompetent, gjatë shfrytëzimit të autorizimeve, që i 
janë dhënë për të vendosur sipas bindjes së lirë, në kushte dhe rrethana të caktuara, 
është sjellë brenda kufijve të autorizimeve të dhëna, dhe a i ka shfrytëzuar 
autorizimet e dhëna në përputhje me qëllimin, për shkak të të cilit ato autorizime 
janë dhënë, ky organ është i detyruar që këtë ta tregojë përmes arsyetimit të 
vendimit. 
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Praktika gjyqësore 
lidhur me ligjshmërinë, kompetencën dhe vlerësimin e lirë 

  
1. Vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit në konfliktin administrativ, ngërthen edhe 

vlerësimin se a janë përmendur arsyet me të cilat organi kompetent është 
udhëhequr gjatë nxjerrjes së vendimit sipas vlerësimit të lirë, në pajtim me 
qëllimin për të cilin i është dhënë autorizimi për vendosje sipas vlerësimit të lirë. 
(aktgjykimi i GJ. S. S., Y12030/65).  

 
2. Nëse është rregulluar, që organi “mund të jap leje etj.” Kjo do të thotë që 

aiorganështë i autorizuar të vendosë sipas vlerësimit të lirë, pas vërtetimit të 
kushteve materiale - juridike për nxjerrje të aktit juridik dhe është i detyruar që 
vlerësimin e lirë ta autorizojë me arsye konkrete, përveç nëse me ligj, në mënyrë 
shprehimore, është i liruar nga ai detyrim (Gjykata supreme e Vojvodinës, Y. 
984/79).  

 
Neni 4 [Parimi i balancimit të interesave publike dhe private] 
 

Organet e administratës publike, në ushtrim të veprimtarisë administrative, 
duhet të vendosin një balancim të drejtë mes interesave publike dhe 
interesave private të përfshira në të, në mënyrë që të evitohen ndërhyrjet e 
panevojshme në të drejtat dhe interesat e personave fizikë dhe juridikë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit - ka të bëjë me përcaktimin eparimit të balansimit të 

interesave, të drejtave dhe detyrimeve të palëve pjesëmarrëse në procedurën 
administrative.  

 
2. Përkufizimi i titullit - emërtimit të nenit 4.  

Ligjvënësi është përpjekur që në titull të nenit të bëj një përkufizim dukshëm më 
avansues. Mirëpo, po të analizohet dhe krahasohet me emërtimet titulluese të po të 
njëjtit parim, por nga ligjet e tjera të procedurës administrative, si parim i mbrojtjes 
së të drejtave të qytetarëve dhe të mbrojtjes së interesit publik, definimi i emërtimit 
në trajtim, rezulton sikur pak më restriktiv.  

 
3. Drejtpeshimi i interesave publike dhe private si detyrë e organeve të 

administratës publike 
Me dispozitat e nenit 4, LPI i ngarkon organet kompetente, që gjatë zhvillimit të 
procedurës, përkatësisht vendosjes, palëve t’u mundësojnë status dhe trajtim të 
barabartë në realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre. Organi në fjalë i 
administratës sipas ligjit po ashtu ka për detyrë të punojë me korrektësi dhe 
paanshmërisht në harmonizimin gjegjësisht në mbrojtjen e të drejtave të ligjshme 
dhe interesave juridike të palëve të ndryshme. Rrjedhimisht që këto të drejta dhe 
interesa të palëve, të mos jenë në dëm të personave të tjerë dhe as në kundërshtim 
me interesin publik të përcaktuar me ligj. Të përkufizohemi edhe më tepër, organi 
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kompetent, nuk mund ta përcaktoj në mënyrë të pavarur ekzistimin ose jo të 
interesit publik, por duhet të kufizohet vetëm në rastet kur interesi publik është i 
përcaktuar me ligj.  
Sa i përket interesit publik, LPA konceptualisht atë e ka përcaktuar në shumës 
(ashtu sikurse edhe interesin privat), por nuk e ka definuar më gjërësisht as që e ka 
precizuar saduhet. Mirëpo, tërësia kuptimore e interesit publik do të mund të 
rrumbullakohej si një tërësi e interesave të ligjshme të individëve e bashkërenditur 
dhe e funksionalizuar në të mirë (dobi) të një numri më të madh të pjesëtarëve 
të një kolektiviteti shoqëror. Interesi publik duhet të jetë i përcaktuar me ligj, 
ngase organi kompetent nuk mund ta interpretoj atë në mënyrë arbitrare. Duhet për 
ta nxjerrë kuptimin e tij nga brendia e dispozitës ligjore, nga sistemi. Organi pra në 
çdo rast konkret do të duhej që ta vlerësoj, interpretoj saktë e drejtë dhe ta aplikoj 
ligjin. Këtë do të duhej bërë pa arbitrarizëm dhe pa voluntarizëm, por sipas parimit 
të ligjshmërisë në procedurë, duke iu nënshtruar rishiqimit, kontrollit ligjor. 
Mirëpo ky interes publik ashtu siç është përcaktuar me LPA, nuk duhet të kuptohet 
as interpretohet si kundërvënës ose kundërshtues ndaj interesit privat, si një 
kundërshti antagoniste të vetvetes (të interesit publik) pra. Mirëpo në rast 
përplasjeje eventuale në mes të këtyre dy llojeve a kategorive të interesave, më 
shumë përparësi, në funksion të parimit të proporcionalitetit, merr interesi publik.  
Ky prezumim, në asnjë rast as mënyrë, nuk duhet të cenojë sigurimin e ekuilibrit 
apo balancës së drejtë dhe të mirëfilltë në mes të interesave publike dhe private.  
Pikërisht nga fryma e Ligjit rezulton se administrate publike, respektivisht organi i 
saj që zhvillon procedurën, është i detyruar që të mbroj në çdo rast dhe në plotni 
interesin public, si dhe të drejtat dhe interesat ligjore të personave privat. 
Pavarësisht nga sa u tha më sipër, mbetet e pashlyer përshtypja, se ligjvënësi në 
dispozitat e këtij ligj, ka vendos një preferencë të lehtë për interesin publik, me 
kushtin që ky të përcaktohet dhe interpretohet rast për rast, në frymën e një 
utilitarizmi diskret, rrjedhimisht të marrjes në konsideratë frymën e të mirës më të 
madhe; të përgjithshme ose shoqërore.  
Përkundër përkufizimit të interesit publik dhe komentimit përkatës lidhur me te 
dhe dispozitën e nenit 4 të LPA, me të drejtë mund të konstatohet se ligjvënësi në 
LPA, normimit të këtij interesi i ka kushtuar vëmendje të madhe dhe të veçantë28 
jo vetëm me dispozitën e nenit 4, por edhe me afro 9 dispozita të tjera të LPA-së. 
Në këtë mënyrë LPA është angazhuar mbase deri në mobilizim permanent dhe 
përgjegjësi maksimale, sa i përket kujdesit, vëmendjes zyrtare dhe përkushtimit 
institucional e profesional, që organet e administratës publike duhet t’ia dedikojnë 
trajtimit – respektimit të interesit publik në procedurën administrative. 
Disa konsiderojnë se përcaktimi i interesit publik përmes ligjit, vështirë se mund të 
realizohet; sepse mendojnë ata, që rrethanat dhe kushtet të cilat ndikojnë në 
përcaktimin e interesit publik, janë dinamike dhe të paparashikueshme për 
ligjvënësin. Në të vërtetë interesi publik si koncept, paraqet një të ashtuquajtur 
“nocion juridik të papërcaktuar” i cili është një institut i veçantë i të drejtës 
administrative me një doktrinë të vetme zhvilluar kryesisht në të drejtën 

                                                            
28 Krahaso dispozitat e nenit 1 (1.3) të LPA; nenit 4; nenit 5 paragrafi 1, nenit 6, paragrafit 1 dhe 2, neni 35, 
paragrafi 3 i LPA; neni 36; neni 39 paragrafi 2; neni 47 paragrafi 2 I LPA; neni 52 paragrafi 3 dhe neni 59 
paragrafi 1 i LPA-së.  
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administrative gjermane, por i njohur shumë edhe për të drejtën evropiane. Nëse 
shtrohet pyetja se sa mundësi, hapësirë dhe liri interpretimi ka administrata publike 
dhe sa mund të rishikohet dhe eventualisht të korrigjohet ky interpretim nga 
gjykata kompetente, përgjigja do të ishte më sa vijon: organi kompetent i 
administratës publike ka mundësi, që për aq sa LPA i ka dhënë hapësirë, të 
kuptohet edhe sa organi kompetent ka siguruar prova dhe dëshmi në procedurë, për 
çështjen e caktuar administrative, për aq ky organ i administratës publike duhet të 
veproj me përgjegjësi, paanshmëri, ligjshmëri, ekonomizim e efikasitet në 
respektimin (edhe mbrojtjen) e institucioneve publike, rrjedhimisht në zgjidhjen e 
çështjes së caktuar administrative. Edhe gjykata kompetente ka hapësirë e mundësi 
që t’i marrë në konsideratë provat dhe dëshmitë e proceduara në procedurën 
administrative, por edhe të veproj në frymën e dispozitave ligjore dhe të bindjes së 
saj të lirë apo vlerësimit të lirë të provave, që mund të ketë në dispozicion në çdo 
rast konkret gjyqësor.  

 
4. Mbrojtja e të drejtave dhe interesave (publike dhe private) të palëve dhe 

personave të tjerë 
Organet kompetente të administratës publike në procedurë umundësojnë palëve 
mbrojtje dhe realizim më të lehtë dhe efikas të të drejtave të tyre, parësisht duke 
pasur qëndrim të drejtë, korrekt e të paanshëm. Duke i zbatuar në plotni dhe me 
përpikri dispozitat përkatëse ligjore në dobi të palës që ka të drejtë. Duke mos bërë 
dallime në mënyrë që padrejtësisht dikujt t’i mohohet një e drejtë, në dobi të tjetrit 
subjekt (person) ose në favor të mbrojtjes së interesit publik ose të përgjithshëm. 
Për më tepër nga dispozitat e këtij neni dhe nga fryma e këtij parimi del se organi 
kompetent gjatë të gjitha fazave të procedurës administrative duhet të jetë aktiv 
afrues dhe i kujdesshëm ndaj palëve. Ai madje ka për detyrë që palët në procedurë 
t’i njoftojë për bazën eventuale ligjore që ata e kanë për ta realizuar ndonjë të 
drejtë të tyre. Organi ka mundësi që në frymën e balancimit të marrë masa më të 
favorshme për palën, nëse me ato masa arrihet qëllimi i ligjit.  
Po ky organ po kaq ka për detyrë që edhe ta mbrojë interesin publik të përcaktuar 
me ligj (p.sh. mbrojta e vendit, siguria publike, pasuritë, etj.). Qasja e tillë e 
domosdoshme balansuese organit kompetent ndaj palëve në procedurë, ka për 
qëllim edhe parandalimin, evitimin efikas dhe të vazhdueshëm të ndërhyrjeve nga 
jashtë, të subjekteve të ndryshme, në prishjen e këtij balansi. Me nenin132/1 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është paraparë që Avokati i popullit si 
institucion i pavarur shtetëror, mbikëqyrë dhe mbron të drejtat dhe liritë e 
individëve nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të 
autoriteteve publike.  
4.1. Dispozita e nenit 4 e cila ka të bëjë me balancimin e interesave publike dhe 
private, në thelb është ndërlidhur me dispozitën e nenit 6 të LPA, e cila e rregullon 
parimin e proporcionalitetit. Në të vërtetë përmbajtja e dispozitës së nenit 4 të 
LPA, në vetvete përmban një element të parimit të proporcionalitetit e i cili është 
ekuilibrimi i drejtë i interesave publike me ato private. Doktrina e gjykatës 
evropiane për të drejtat e njeriut, e njeh institutin e “balancimit të drejtë” (fair 
balance), si pjesë përbërëse e parimit të proporcionalitetit apo përpjestueshmërisë.  
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5. Rëndësia e këtij parimi është e shumëfishtë, sepse e sublimon në vete tërë 
kuptimin, misionin dhe qëllimet e të gjitha parimeve të tjera të procedurës 
administrative, në një, në këtë parim.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Edhe qëndrimi i praktikës gjyqësore është që: organet janë të detyruara, që palëve t’u 

mundësojnë realizim sa më të lehtë të të drejtave dhe interesave të tyre juridike. 
Kështuqë pala e cila krahas fletëparaqitjes (kërkesës) për marrjen e lejes për emitim 
të programit, nuk e dorëzon provën (dëshminë) për pagesën e depozitës, mund të 
bëjë këtë edhe sipas urdhërit, të Agjensionit republikan të Radio difuzionit. (nga 
aktgjykimi i Gjykatës supreme të RSS, nr. 5577/2006 (3), datë: 30.05.2007). 

 
2. Marrëdhënia juridike që është krijuar gjatë kohës së vlershmërisë së një dispozite e 

zgjatë edhe gjatë kohës së vlefshmërisë së një dispozite të mëvonshme, me të cilën 
dispozitë ajo marrëdhënie rregullohet ndryshe, aplikohet dispozita aposteriore, 
nëse është më e favorshme për palën në procedurë. (Gjykata supreme e RS, 
18/2003, datë 10.09.2003).  

 
Neni 5 [Parimi i barazisë përpara ligjit] 
 
5.1. Organet e administratës publike trajtojnë në mënyrë të njëllojtë të gjitha 

çështjet në shqyrtim para tyre për aq sa këto çështje janë objektivisht të 
njëjta. Dallime në trajtimin e çështjeve lejohen vetëm në masën që ato 
përputhen me ndryshimet objektive mes çështjeve.  

5.2. Organet e administratës publike nuk bëjnë dallimet lidhur me personat 
fizikë dhe juridikë si: gjini, racë, ngjyrë, gjuhë, opinion politik ose opinion 
tjetër, origjinë kombëtare ose sociale, pasuri, lindje ose ndonjë status tjetër, 
gjatë veprimtarisë administrative.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni i mëispërm ngërthen në vete detyrimin e organeve të administratës publike që 
të gjitha çështjet të cilat objektivisht janë të njëjta për nga natyra dhe karakteri i 
tyre e që i vihen në dispozicion (kompetencë) për shqyrtim dhe vendosje, t’i 
trajtojë në mënyrë të njëllojtë.  
Dispozitat e këtij neni 5 (5.1.; 5.2.) i orientojnë rrjedhimisht i detyrojnë organet e 
administratës që gjatë veprimtarisë së tyre të mos bëjnë (në parim) dallime në 
trajtimin e çështjeve të ndryshme administrative (n. 5, 5.1.), por as në relacion me 
personat fizikë dhe juridikë, përkatësisht veçoritë e tyre (n. 5, 5.2 i ligjit).  

 
2. Rëndësia fundamentale e trajtimit të barabartë të çështjeve administrative, si 

dhe të subjekteve të së drejtës në procedurën administrative nga ana e 
organeve të administratës publike.  
I. Ashtu sikurse liria edhe barazia e njerëzve në një shoqëri të caktuar është ndër 
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postulatet më të rëndësishme dhe të arriturat e saj. Barazia para ligjit, si 
komponentë relevante me të drejtë është ngritur në nivel të parimit të përgjithshëm 
edhe me LPA.  
II. Gjykuar substancialisht, barazia kërkon që, në rast se midis dy palëve para 
ligjit, përkatësisht në procedurën përkatëse, ekzistojnë dallime; kjo situatë apo 
gjendje juridike, nuk mund të prodhojë një shkak të vlefshëm apo arsye për t’i bërë 
një trajtim të ndryshëm.  
Çdo përjashtim nga ky parim i njohur, do të duhej të jetë i motivuar, në çdo rast të 
veçantë-individual, në bazë të rrethanave të veçanta.  
III. Në një shtet të së drejtës, ndërhyrjet duhet të jenë të përligjura në mënyrë të 
arsyeshme dhe objektive.  
IV. Barazia para ligjit do të thotë se dy raste individuale, objektivisht të njëjtë, 
duhen trajtuar në mënyrë të njëjtë-njëllojtë; ashtu si dy raste objektivisht të 
ndryshëm, do të lypsej trajtuar në mënyrë të ndryshme.  
Mostrajtimi i këtyre standardeve në këtë mënyrë, shpie drejt diskriminimit. 
Ndalimi i diskriminimit, do të thotë që ligji duhet të trajtojë çdo person si të 
barabartë; me qëllim që e drejta themelore e dinjitetit njerëzor, të mos shkelet.  
V. Parimi i barazisë, sidoqoftë, i nënshtrohet dy kualifikimeve- 
a) praktika administrative, me të cilën qytetari ose organi administrativ ka lidhje, 
duhet të jetë e ligjshme. Parimi i trajtimit të barabartë, nuk jep ndonjë pohim për 
barazinë në paligjshmëri. Prandaj as pretendimi i një qytetari, as kompetenca e 
administratës, nuk mund të përdoren për të kërkuar ose dhënë një trajtim të 
barabartë të paligjshëm.  
b) parimi i barazisë nuk e ndalon administratën, që të ndryshojë politikën ose 
praktikën e saj të përgjithshme nga një kohë e caktuar e në vazhdim, në mënyrë që 
të krijojë koncepte të reja, për ushtrimin e diskrecionit të saj.  

 
3. Paragrafi i parë i nenit 5 të ligjit ka të bëjë me detyrimin e organeve kompetente që 

në mënyrë, kritere dhe parametra të njëjtë t’i trajtojnë të gjitha çështjet 
administrative të cilat sipas dispozitave ligjore, janë komponentë që t’i shqyrtojnë 
në procedurë. Pra ky paragraf u garanton palëve barazi të plotë para organeve 
administrative. Ligji, megjithatë ka lejuar përjashtime nga parimi në trajtimin e 
çështjeve administrative, për aq sa ato dallime përputhen me ndryshimet objektive 
reale mes çështjeve.  
Togfjalëshin “ndryshime objektive”, ligji nuk e ka sqaruar sa duhet, por ai 
nënkupton gamën e përmasave reale, normale dhe të vërtetë të veçorive dalluese në 
mes të çështjeve diverse administrative, që janë objekt i veprimtarisë së përditshme 
të organeve të administratës publike (n. 5, 5. 1.).  

 
4. Dispozitat e paragrafit 5. 2. të nenit 5 të Ligjit, kanë të bëjnë me detyrimin e çdo 

organi të administratës publike, që të mos bëjnë dallime as favorizime ndaj 
personave fizik apo juridik, gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative, 
pavarësisht nga përkatësia e tyre, kur ata janë palë në procedurën administrative.  
Organet e administratës sipas dispozitës së mësipërme duhet që rigorozisht të kenë 
kujdes dhe vëmendje të veçantë dhe të vazhdueshme, përsa i përket diskriminimit, 
që po ai të mos ndodhë në veprimtarinë e këtyre organeve me asnjë kusht, në asnjë 
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rrethanë sipas asnjë baze, asnjë statusi dhe në asnjë rast.  
Kërkesa e parimit të barazisë përpara ligjit garanton mbrojtjen e plotë e gjithë 
dimensionale të qytetarëve para organeve kompetente. Për më tepër, ky parim ua 
shton si detyrë organeve gjegjëse që madje edhe rastet më të veçanta e specifike t’i 
trajtojë e zgjidhnë pajtim me veçantitë e tyre. Kjo do të thotë që rastet individuale 
që janë objektivisht të njëjtë, t’i trajtojë njëjtë. Rastet që objektivisht janë të 
ndryshme, administrata duhet t’i trajtojë ndryshe.  
Shembulli i parë: Nëse organi i administratës një personi nën kushte të caktuara e 
kritere, ia jep lejen për ndërtim të shtëpisë së banimit. Nuk ka asnjë arsye dhe as të 
drejtë që tjetrit rast të njëjtë të mos ia japë në kushte dhe kritere objektivisht të 
njëjta, lejen në fjalë.  
Shembulli i dytë: në këtë rast, organi kompetent ka të drejtë të mos ia lëshojë 
lejen për ndërtimin e shtëpisë së banimit, në rast se po ky individ nuk i plotëson një 
apo më shumë kritere të parapara me ligj. Pra reagimi, qasja, trajtimi, vendosja-
respektivisht zgjidhja e rasteve të njëjta duhet të jetë e njëjtë, nga ana e 
administratës. Qasja e njëjtë dhe e drejtë për rastet e njëjta afirmon dhe avanson 
edhe më tej barazinë e qytetarëve para ligjit, dhe nga ana tjetër zvogëlon në masë 
rrezikun e arbitraritetit administrativ të organeve kompetente gjatë punës së tyre të 
përditshme me qytetarë.  

 
5. Parimi i barazisë përpara ligjit, është edhe parim fondamental kushtetues. Si për 

qudi, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në dy dispozita të ndryshme të saj, të 
emërtuara me të njëjtin emërtim: barazia para ligjit (n. 3/2 dhe n. 24 i ka kushtuar 
një vëmendje të veçantë - barazisë para ligjit).  
Pikërisht, gjatë ushtrimit të autoritetit të saj publik, Republika e Kosovës barazohet 
në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë individëve dhe në respektimin e plotë të 
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në 
mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe 
pjesëtarëve të tyre.29  
Sipas dispozitave të nenit 24 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndërkaq të 
gjithë janë të barabartë para ligjit. Cdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së 
barabartë ligjore, pa diskriminim (paragrafi 1). Askush nuk mund të diskriminohet 
në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, 
prejardhjes kombëtare e shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes 
ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë 
statusi tjetër personal (paragrafi 2 i Kushtetutës sonë).  
Është për t’u veçuar dhe analizuar sidomos paragrafi 3., i nenit 24 të Kushtetutës, 
sipas të cilit, parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e 
masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe 
grupeve, që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla, sipas kushtetutës, do të 
zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi, për të cilin janë vënë ato.  
Kjo dispozitë padyshim, paraqet një përjashtim të qartë dhe tërësisht antipod me 
parimin e barazisë para ligjit. Me të drejtë mund të konkludohet se kjo dispozitë e 
degradon deri në minimizim madje edhe mohim total, vlerën, rëndësinë dhe fuqinë 
reflektuese dhe praktike të parimit në fjalë. Për më tepër dispozitat e nenit 5 mund 

                                                            
29 Shih nenin 3, paragrafi 2., të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
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të komentohen dhe interpretohen edhe si të karakterit koliziv me dispozitat e 
paragrafit 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  
Së këndejmi, për këtë arsye, organet e administratës publike dhe zbatuesit tjerë të 
LPA-së, mund të kenë vështirësi dhe dilema, gjatë zbatimit praktik të dispozitave 
të nenit 5 të tij.  
Megjithëkëtë, rëndësia e këtij parimi nuk mund të vihet në pikëpyetje. Përkundrazi, 
ky parim, pikërisht për shkak të peshës dhe rëndësisë së tij, ka shtrirje, përkatësisht 
aplikim edhe në dokumente relevante ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.  
Një nga shembujt e shumtë ilustrativ për këtë, pa mëdyshje është Konventa 
Evropiane për të Drejtat e njeriut. Kjo konventë me dispozitat e saj, në mënyrë të 
qartë e të qiltër (taksative) i ndalon dallimet e të gjitha bazave, që të mund të 
përdoren si paravan për trajtime të ndryshme të qytetarëve, për sa i takon realizimit 
të të drejtave që rregullohen me këtë Konventë.  
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në të dy nenet e komentura më lartë, parimin 
e barazisë përpara ligjit e ka përdorur me emërtime të ndryshme dhe në trajtën e 
shumësit.  
Në nenin 3/2 barazia para ligjit në emërtim të nenit, është identifikuar (njëjtësuar) 
me parimet e barazisë para ligjit (dhe jo përpara ligjit, siç thuhet në emërtimin e 
nenit 5 të LPA-së). Sidoqoftë ky është një parim i përgjithshëm dhe fondamental i 
procedurës administrative dhe si i tillë duhet kuptuar dhe zbatuar.  

 
6. Rëndësia e parimit të barazisë (të barabartësisë) para ligjit është e madhe, e 

vazhdueshme dhe e padiskutueshme, jo vetëm në procedurën administrative, 
por edhe në fusha dhe dokumente të tjera kombëtare, rajonale dhe 
ndërkombëtare.  
Rëndësia e këtij parimi në procedurën administrative përmes dispozitave të nenit 5 
të LPA, sublimon (ofron) barazinë gjenerale-për të gjithë (paragrafi 1 i nenit 5 të 
ligjit) dhe barazinë (mosdiskriminimin) specifike të veçantë, por edhe parciale 
(paragrafi 2 i nenit 5) trajtimi diferencial - jo arbitrar.! 
6.1. Parimi i trajtimit të barabartë e kufizon ushtrimin e diskrecionit administrativ, 
sepse edhe si vendim i lirë në kuadër të ligjit, diskrecioni duhet të ushtrohet njëjtë 
në raste të njëjta.  

 
Neni 6 [Parimi i proporcionalitetit] 
 
6.1. Gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre ligjore në zbatim të interesit 

publik, organet e administratës publike do të përdorin mjetet që janë në 
proporcion me qëllimet që synohen të arrihen.  

6.2. Të drejtat e njohura ligjërisht, liritë ose interesat e personave fizikë dhe 
juridikë, mund të kufizohen në pajtim me ligjin dhe në masën që është e 
domosdoshme për të realizuar një interes publik të rëndësishëm.  

6.3. Në çdo rast organet e administratës publike do të vlerësojnë nëse qëllimi i 
kërkuar mund të realizohet me masa sa më pak represive pa 
komprometuar efektivitetin e tyre.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Dispozitat e nenit 6 të LPA ngërthejnë në vete detyrimin e organeve kompetente të 
administratës, që gjatë zbatimit të ligjit përkitazi me mbrojtjen e interesit publik, të 
përdorin mjetet që janë në proporcion me qëllimet e synuara, si dhe të ndërmarrin 
masat e domosdoshme drejt kufizimit të të drejtave të subjekteve të së drejtës, e 
me qëllim të realizimit të interesit relevant publik.  
Qëllimi i synuar duhet të arrihet përmes masave sa më pak represive dhe 
jokomprometuese, përsa i përket efektivitetit të tyre.  

 
2. Veçantitë rregullative të nenit 6 dhe ato të parimit të proporcionalitetit në 

teori dhe praktikë 
I. Neni 6 rregullon veçantitë e parimit të proporcionalitetit dhe shtrirjen (disper-
zionin) e tij normative.  
II. Ky parim në LPA është mbarshtruar në mënyrë tejet specifike, si pothuajse në 
asnjë kod apo ligj tjetër të procedurave administrative në rajon dhe më gjërë. Në 
kodin e procedurave të Republikës së Shqiperisë, ky parim titullohet (emertohet) 
si: Parimi i barazisë dhe proporcionalitetit (neni 11 i kodit në fjalë) dhe jo si një 
parim i pavarur i përgjithshëm i procedurës administrative. Shumë vende të BE-së 
madje, nuk e kanë paraparë fare këtë parim në ligjet apo kodet e tyre të procedurës 
administrative.  
III. Sipas parimit të proporcionalitetit, organet kompetente të administratës 
publike, në zbatim të interesit publik, gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre, 
mund të perdorin vetëm ato mjete dhe mekanizma që janë të lejueshme, legjitime 
dhe të ligjshme, por edhe në përpjestim të plotë, me qëllimet të cilat synohën të 
arrihen (paragrafi 6. 1. i nenit 6)  
IV. Për më tepër, në përputhje me dispozitat ligjore e në masën (gamën) që është e 
domosdoshme për të sendërtuar një interes publik të domosdoshëm, organet 
kompetente të administratës mund edhe të kufizojnë disa apo të gjitha të drejtat 
eventuale të njohura me ligj, si dhe liritë dhe interesat e subjekteve të së drejtës 
(paragrafi 6. 2. i nenit 6 të LPA-së). Mjetet që organet kompetente të administratës 
mund t’i perdorin, në relacion me parimin e proporcionalitetit (përpjestueshmërisë) 
në zbatim të interesit publik, përveç që duhet të jenë të ligjshme, legjitime, 
proporcionale dhe të lejueshme, ato duhet të jenë edhe të përshtatshme. Ndryshe 
nuk mund të arrihen qëllimet që synohen të mbërrihen me ligj. Rrjedhimisht 
ushtrimi i kompetencave ligjore të organeve të administratës do të ishte në dëm të 
interesave juridike, lirive dhe të drejtave të subjekteve pjesëmarrëse në procedurën 
administrative. Do të ishte ndërhyrje cenuese dhe e paligjshme (kundërligjshme).  
Organet kompetente gjatë ushtrimit të autorizimeve të tyre ligjore, sipas ligjit 
detyrohen që të jenë maksimalisht të vëmendshme. Ato do të duhej që me 
kujdesin e duhur, me perkushtim, objektivitet, paanshmëri dhe profesionalizëm, 
ta vlerësojnë çdo rast konkret - veç e veç dhe në detale, drejtë arritjes së qëllimit të 
synuar (të kërkuar); të drejtë e të ligjshëm. Ky qëllim, dhe vetë parimi i 
proporcionalitetit si objektiv dhe synim suprem i ligjvënësit, do të duhej të 
realizohej nga organi kompetent i cili udhëheq procedurën administrative (të 
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rastit), mundësisht pa masa represive, ose me sa më pak masa të tilla, në mënyrë që 
të arrihet qëllimi i normës (ligjit), pa e komprometuar, cenuar e zvogluar 
efektivitetin e po këtyre masave eventuale (paragrafi 6. 3 i nenit 6. të LPA).  
Personi zyrtar i organit kompetent të administratës publike i cili e udhëheq 
procedurën, është i obliguar që të mbroj edhe të drejtat e qytetarëve-palë në 
procedurë edhe interesin publik. Procedurën duhet udhëhequr ashtu, që paleve 
t’u mundësohet mbrojtje sa më e lehtë dhe pozitë sa më e avancuar-e barabartë pra, 
si dhe realizimi i të drejtave të tyre. Të drejtat e saj në procedurë duhet parësisht t’i 
mbrojë vetë pala, por as personi zyrtar me veprimet apo sjelljet e tij në procedurë, 
nuk guxon të veprojë ashtu që t’ia vështëirësojë palës mbrojtjen dhe sendërtimin e 
të drejtave të saj.  
V. Parimi i proporcionalitetit në të vërtetë kërkon, që nga të gjitha mjetët që mund 
të shfrytëzohen, për të arritur një qëllim të ligjshëm, autoriteti shtetëror, duhet të 
përdorë mjetët ligjorë më të përshtatshëm. përdorimi i mjeteve, nëpërmjet të cilave 
mund të arrihet në shkaktimin e padrejtësisë më të vogël për një individ, nuk 
përbën elementin e vetëm të këtij parimi. Për këtë arsye kërkohet që, nga disa 
mjete efektive për arritjen e qëllimit, duhet të përdoren vetëm ato mjete, që 
shkaktojnë padrejtësinë minimale për individin dhe me masa, sa më pak të 
dëmshme për të. Kjo nënkupton elementin e dytë të parimit. Ky parim kërkon 
detyrimisht edhe plotësimin e kushtit të tretë, sipas të cilit ndërhyrja në të drejtat e 
një individi, nuk duhet të jëtë jashtë raportit të qëllimeve të aspiruara. Evidentimi i 
domosdoshmërisë, përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të mjetit të përdorur, 
arrihet përmes kriterit balansues i cili bën të mundur të peshohen e vlerësohen, sa 
më drejt të mirat e përgjithshme apo interesat publike që mbrohen, në raport me të 
drejtën e kufizuar.  
VI. Parimi i proporcionalitetit në të vërtetë i përfshin të tri elementet e 
domosdoshëm, që do të thotë se mjeti i përdorur, duhet të jetë i përshtatshëm dhe i 
nevojshëm, për të arritur një qëllim të kërkuar. Mjeti pra duhet të qëndrojë në 
proporcion me të arsyeshëm me qëllimin që synohet të arrihet. Të tri kriterët e këtij 
parimi, që njihen si nënparime të tij-përshtatshmëria, domosdoshmëria dhe 
proporcionaliteti, janë në fakt kritere objektive, për të realizuar zbatimin e tij, 
gjithnjë me qëllim të arritjës së vlefshmërisë së një veprimi konkret.  

 
3. Rëndësia dhe efektet e parimit të proporcionalitetit 

Parimi i proporcionalitetit (n. 6) është parim themelor i veprimtarisë administrative 
të administratës publike. Ky parim duhet të kuptohet, komentohet dhe interpretohet 
në korrelacion reciprok dhe pothuajse organikisht të pashkëputshëm me parimin e 
ligjshmërisë, të veprimit të drejtë dhe të pranueshëm të organit në procedurë dhe të 
parimit të barazisë së qytetarëve (subjekteve juridike) para ligjit. Ky parim nga një 
qasje dhe në mënyrë të veçantë, do të mund të (kuptohej, trajtohej) elaborohej edhe 
si një surrogat (variant) i parimit të ligjshmërisë, ngase esencialisht synon 
pamundësimin e tejkalimit të kufijve apo të kornizave të ligjshmërisë të veprimeve 
të organeve kompetente të administratës, gjatë ushtrimit të autorizimeve të tyre në 
procedurën administrative.  
Prandaj, rëndësia e këtij parimi mund të përmblidhet në dy pika kryesore:  
a) në proporcionalitetin e domosdoshëm të mjeteve që përdoren nga organet 
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kompetente, në realizimin e synimeve dhe objektivave që synohen dhe  
b) në domosdonë imperative të harmonizimit deri në drejtpeshim (maksimal) të 
interesave publike me ato të subjekteve private, që mund të realizohet përmes 
masave përkatëse të organit kompetent. Këto masa duhet të jenë racionale, 
proporcionale dhe në ndërvarësi me peshën e rastit (çështjes administrative), në 
mënyrë që të mos cenohet ligji, përkatësisht të drejtat, liritë dhe interesat e 
subjekteve të caktuara të së drejtës - palë në procedurën administrative.  
Zanafilla, sikundër edhe rëndësia e këtij parimi, nuk është e natyrës normative 
ekskluzivisht administrative. Ajo ka ecuri derivative, ngase buron nga dispozitat e 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas dispozitave të nenit 31. të 
Kushtetutës sonë: “çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në 
procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të 
kompetencave publike”. Ndërkaq me dispozitat e nenit 46 të Kushtetutës sonë, 
është paraparë që: “askush nuk do të privohet nga prona në mënyrë arbitrare”. 
Republika e Kosovës ose autoriteti publik i saj, mund të bëj eksproprijimin e 
pronës, nëse ky eksproprijim është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i 
përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik 
dhe pasohet me sigurimin e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat, për 
personin ose personat, prona e të cilëve eksproprijohet.  
Dispozitat e mësipërme të kushtetutës sonë, pa mëdyshje që kanë ndërlidhje 
korrelative dhe reflektuese edhe me parimin e ligjshmërisë, parimet e tjera, por 
edhe me kete të proporcionalitetit. Ndaj, së bashku me juridiksionin e Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë, këto dispozita kanë ndikuar drejtpërsëdrejti në normimin e 
këtij parimi si të veçantë dhe relevant edhe në LPA.  
Përndryshe doktrina juridike e zhvilluar rreth parimit të proporcionalitetit nga 
Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut dhe Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit 
evropian, përqëndrohet në katër pika kryesore, të cilat e përbëjnë të ashtuquajturin 
test i proporcionalitetit.Këto katër pika janë:  
- Qëllimi legjitim;  
- Efektiviteti i masës administrative;  
- Nevoja në kuptimin e ndërhyrjes sa më minimale;  
- Arsyeshmëria e ndërhyrjes në kuptimin e balancimit të drejt të interesave dhe 

vlerave. 
 
Neni 7 [Parimi i objektivitetit dhe i paanshmërisë] 
 
7.1. Gjatë veprimtarisë administrative, organet e administratës publike marrin 

në konsideratë dhe u japin peshën që u takon të gjithë faktorëve që lidhen 
me një akt të caktuar administrativ.  

7.2. Organet e administratës publike sigurojnë se veprimtaria e tyre nuk është e 
influencuar nga interesa private ose personale ose paragjykime të 
nëpunësve që e ushtrojnë këtë veprimtari.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Dispozitat e këtij neni inkurajojnë në vete orientimin e drejtë dhe tërësisht i 
përkushtuar deri në detyrim të organeve të administratës, që gjatë veprimtarisë së 
tyre të rregullt t’i trajtojnë drejtë, në mënyrë të barabartë, me respekt dhe vlerësim 
të njëjtë, me objektivitet dhe asnjëjtësi palët në procedurë. Organet kompetente 
gjatë vendosjes përkitazi me një akt të caktuar administrative, duhet t’i sigurojnë 
pjesëmarrësit në procedurën administrative, që ato rrjedhimisht zyrtarët e tyre 
punojnë e vendosin pa paragjykime dhe të pa ndikuar nga asnjë interes, madje as 
nga interesat e tyre vetanake.  
I. Shtrirja, domethënia, ndërlidhësia, efektuimi dhe rëndësia e parimit të 
objektivitetit dhe paanshmërisë 
1. Pavarësisht nga udhëzuesi i përgjithshëm, normativisht i gjithëproklamuar, 
ndërsa praktikisht në masë të konsiderueshme edhe i zbatuar në sistemet 
procedurale administrative të shteteve të ndryshme të botës, lidhur me barabarësinë 
e plotë të statusit të palëve në procedurë, organi kompetent i administratës, si palë, 
megjithatë është në një pozitë më të favorshme se sa janë palët etjera. Shtrohet 
pyetja përse? Sepse ndër të tjera e udhëheq procedurën, i dëgjon palët e tjera 
pjesëmarrëse, i vlerëson lirshëm dhe në mënyrë të mëvetësishme provat dhe 
deshmitë dhe vendos në mënyrë të mëvetësishme. Me një fjalë, pa marrë parasysh 
barazinë e palëve, mjetet juridike (të rregullta dhe të jashtëzakonshme), 
dyshkallshmërinë, mbikëqyrjen e tj.; organi kompetent i administratës publike ia 
jep në të vërtet vulën gjithë procesit. Pikërisht duke e pasur në konsideratë këtë që 
u tha, me të drejtë ligjvënësi parimin e objektivitetit dhe të paanshmërisë e ka 
instituuar në shkallë të një parimi sa të përgjithshëm aq edhe fondamental të LPA.  
II. Ky parim qëndron në relacione ndërvarësie apo edhe më mirë të themi të 
bashkëveprimit (ndërveprimit) apo edhe të influencimit (reflektimit) korrelativ e të 
përplotësimit, me disa nga parimet e tjera relevante të procedurës administrative, të 
cilët edhe ashtu, nuk janë përfshirë në materien rregullative të LPA-së. Pra parimi i 
objektivitetit dhe paanshmërisë korrespondojnë me parimin e efikasitetit (organet 
që udhëheqin procedurën, detyrohen që të sigurojnë mbrojtje të suksesshme dhe 
cilësore të të drejtave dhe interesave juridike të personave fizikë, juridikë dhe 
palëve të tjera); të dëgjimit të palëve (para nxjerrjes së vendimit, palës duhet t’i 
mundësohet, që të sqarohet përkitazi me faktet dhe rrethanat me rëndësi për 
nxjerrje të vendimit-aktvendimit); parimi i të vërtetës (në procedurë duhet të 
vërtetohen drejtë e në plotni të gjitha faktet që janë me rëndësi për nxjerrjen e 
vendimit të rregullt e ligjor (faktet vendimtare); parimi i vlerësimit të provave (se 
cilat fakte do t’i marrë si të dëshmuara (argumentuara), vendos personi i autorizuar 
zyrtar, sipas bindjes së tij të lirë, në bazë të vlerësimit të ndërgjegjshëm dhe të 
kujdesshëm, të çdo prove veç e veç dhe të gjithave së bashku, si dhe në bazë të 
rezultateve të gjithë procedurës); dhe parimi i mvetësisë në vendosje (organi që 
udhëheqë procedurën edhe vendimin përkatës e nxjerr në mënyrë të mëvetësishme, 
kuptohet në suaza të autorizimeve të përcaktuara me ligj ose me dispozitë tjetër. 
Personi i autorizuar zyrtar, në mënyrë të pavarur i përcakton faktet e rrethanat dhe 
në bazë të fakteve dhe rrethanave të përcaktuara (të vërtetuara), i aplikon dispozitat 
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në çdo rast konkret).30  
III. Duke e inkorporuar parimin e objektivitetit dhe të paanshmërisë në dispozitat e 
nenit 7 të LPA; ligjvënësi në një anë sikur ka dashur që, ta kompensojë 
(perplotësoj) një vakum që është krijuar në te, me mungesën e gjithë atyre 
parimeve me peshë, që u përmenden më lartë. Nga ana tjetër, po ai e ka valorizuar 
shumë dhe me të drejtë fuqinë, peshën dhe rëndësinë e këtij parimi në zbatimin e 
ligjit, veçmas nga ana e organeve të administratës publike.  
3. Me parimin e objektivitetit dhe të paanshmërisë, ligjvënësi i ka përcaktuar 
rregullat, kriteret dhe detyrimet e organeve të administratës përkitazi me 
përkushtimin, gatishmërinë, vullnetin e mirë dhe vëmendjen që ato duhet ta kenë, 
për vendosje të drejtë, objektive dhe tërësisht neutrale, në procedurën 
administrative.  
3.1. Vendosja e drejtë, objektive, e ndërshme, në baza ligjore dhe të paanshme, 
vetëkupton respektimin, vlerësimin, dhënien e peshës, rëndësisë e të vëmendjes, si 
dhe trajtimin objektiv, të barabartë dhe të paanshëm të gjitha subjekteve 
pjesëmarrëse në procedurë, (në të gjitha fazat e saj) e që kanë të bëjnë me nxjerrjen 
e produktit final- aktit të caktuar administrativë, trajtimit të të gjitha rrethanave dhe 
fakteve vendimtare (paragrafi 7. 1 i nenit 7 të LPA).  
3.2. Organet e administratës, kanë për detyrë imanente që duke i zbatuar synimet e 
parimit të objektivitetit, gjatë nxjerrjes së një akti administrativ (përgjatë gjithë 
veprimtarisë së tyre), në asnjë rast dhe mënyrë, me asnjë kusht dhe në asnjë 
rrethanë të mos ndikohen nga interesat private (të të tjerëve) ose interesat personale 
ose nga paragjykimet e zyrtarëve publik të tyre. Pra, jo vetëm organet e 
administratës publike, si institucione shtetërore, por edhe nëpunësit e tyre, duhet të 
kenë kujdesin e duhur e të vazhdueshëm për zbatim të plotë, me objektivitet, 
paanshmëri dhe pa paragjykime të ligjit, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 
Është më peshë dhe rëndësi, që të thuhet këtu se me eliminim të çdo rrethane apo 
fakti, që rrezikon objektivitetin dhe paanshmërinë e organit kompetent, duhet 
kuptuar madje edhe aktin e përjashtimit ose vetpërjashtimit të organit, përkatësisht 
zyrtarit të tij, nga udhëheqja e procedurës. Gjatë aplikimit të këtij parimi, 
rrjedhimisht dispozitave të nenit 7 të LPA, duhet marrë parasysh edhe maksimën e 
mirënjohur juridike (dëgjimi edhe i palës tjetër-audiatur et altera pars), dhe 
maksimën tjetër relevante: in dubio proreo (situatë kur faktet nuk kanë mundësi të 
vërtetohen me bindshmëri të plotë).  

 
2. Disa dispozita të rëndësishme dhe përmbajtjesore, që ndërlidhen me parimin e 

objektivitetit dhe paanshmërisë, veçanërisht me segmentin e paanshmërisë, 
përkatësisht me procedurat për garantimin e neutralitetit të administratës publike, 
janë sistemuar në nenet 29-34, si dhe në dispozitat e nenit 53 të këtij ligji. 
Komentimi i këtyre dispozitave, dukshëm do të ndikoj në të kuptuarit më të mirë, 
më cilësor dhe zbatimin edhe të dispozitave të nenit 7 të LPA.  

 

                                                            
30 Shih për këte më gjërësisht dispozitat e neneve 7-11 dhe praktikën gjyqsore të komentarit të LPPA të RS., 
Poslovni biro d. o. o., BG. 2006; nga Mr. Svetisllav Vukoviq. 
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Praktika gjyqësore 
 
1. Nëse personi i njëjtë zyrtar, ka marrë pjesë në nxjerrjen e vendimit edhe në shkallë 

të parë edhe në atë të dytë, në raste të këtilla, ekziston cenimi i ligjit, ngase në bazë 
të LPA ai person është dashur të përjashtohet. (UZ-7595/58; datë 10. 01. 1959.)  

 
2. Personi që ka marrë pjesë në nxjerrjen e vendimit të shkallës së parë, duhet të 

përjashtohet nga vendosja sipas ankesës, kundër vendimit të njëjtë, ani që ai person 
është anëtarë i organit kolegjial të shkallës së dytë.  
Anëtari i organit kolegjial, kompetent për të vendosur në shkallë të dytë, nuk mund 
të vendos përkitazi me ankesën kundër vendimit të shkallës së parë në nxjerrjen e 
të cilit ka marrë pjesë vetë. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RS; U. 2185/63; 
datë 12.07.1963.)  

 
3. Nuk mund të udhëhiqet konflikti administrativ, përkatësisht përjashtimi i 

ekspertëve apo i personit zyrtar- ngase me vendimin për përjashtim, nuk vendoset 
për të drejtën apo për detyrimin e palës, por kjo mund të jetë, vetëm bazë 
eventuale, për anulim (përveç tjerash) vendimit përkitazi me çështjen kryesore në 
procedurë administrative. (UZ-7772/61, datë 22. 09. 1961.)  

 
Neni 8 [Parimi i qëndrueshmërisë dhe i parashikueshmërisë] 
 

Organet e administratës publike do të jenë të qëndrueshme në veprimtarinë 
e tyre administrative me qëllim të respektimit të pritjeve legjitime të 
personave fizikë dhe juridikë. 

 
Komentimi: 

 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni konkretisht i përmban objektivat e organeve të administratës publike, të cilat 
në veprimtarinë e tyre të rregullt ligjore, kanë për detyrë dhe mision që të jenë 
plotësishtë të qëndrueshme dhe në funksion të tërësishëm të realizimit të të gjitha 
pritjeve dhe shpresave legjitime të palëve në procedurën administrative. Pritjet dhe 
shpresat e palëve burojnë nga korpusi i të drejtave të tyre të parapara me LPA.  

 
2. Elaborimi (mbarështimi) dhe komentimi konjuktural i komponentëve të 

parimit të qëndrueshmërisë dhe të parashikueshmërisë 
I. Komponenta e qëndrueshmërisë mund të komentohet dhe interpretohet edhe si 
pjesë përbërëse e parimit të ligjshmërisë të barazisë së subjekteve juridike, 
rrjedhimisht të parimit fondamental të shtetit të së drejtës (Rechtsstaat, Efat de 
droit). Bazuar në këtë LPA i ka detyruar organet e administratës publike, që gjatë 
ushtrimit të autorizimeve të tyre publike, përkatësisht gjatë zbatimit të ligjit, të jenë 
plotësisht dhe vazhdimisht të qëndrueshme dhe në shërbim të plotë të qytetarëve 
(personave fizik e juridik). Qëndrueshmërinë e këtyre organeve ligji e kërkon 
(aspiron) me qëllim të respektimit, rrjedhimisht përmbushjes së të gjitha 
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parashikimeve dhe pritjeve të palëve, në procedurën e realizimit të të drejtave dhe 
interesave të tyre juridike.  
Qëndrueshmëria e organeve kompetente të administratës, vetëkupton punën 
konsekuente dhe veprimtarinë e tyre të ligjshme (të mbështetur në dispozitat 
kushtetuese dhe ligjore); të suksesshme, objektive, efikase, të paanshme, 
transparente dhe plotësisht konsistente në funksion të zbatimit të ligjit dhe të 
përmbushjes së pritjeve e të parashikimeve të palëve në procedurë (neni 8).  
II. Parimi i qëndrueshmërisë dhe parashikueshmërisë (pritëshmërisë ka të bëj edhe 
me zhvillim dhe funksionim të qëndrueshëm, të ndërshëm e të përgjegjshëm të 
organeve, që merren me procedurën administrative, respektivisht shqyrtimin me 
përkushtim dhe drejtëshmëri të çështjeve, të drejtave, lirive dhe interesave të 
personave fizik e juridik në te-nga ana e zyrtarëve përgjegjës.  
III. Ky parim funksionalizon dhe afirmon ligjshmërinë, fuqizon zbatimin e ligjit, 
qasjen në mënyrë të paanshme, të drejtë, me objektivitet, pa dallime dhe 
besueshmëri, ndërsa pengon (i vëhet digë penguese), arbitrarizmit, voluntarizmit, 
dyshimeve dhe pasigurisë juridike në fushështrirjen e LPA.  

 
3. Parimi i qëndrueshmërisë dhe i parashikueshmërisë si parim i përgjithshëm i LPA 

ndërlidhje derivative (të prejardhjes) ka edhe me parimet e së drejtës 
administrative evroperendimore dhe hapësirës evropiane administrative. Përveç 
parimit të përgjithshëm të shtetit të së drejtës, parimet bazë të së drejtës 
administrative, të njëjta (të perbashkëta) për vendet e Evropës perëndimore janë:  
1. besueshmëria dhe parashikueshmëria (siguria juridike);  
2. të qenit të hapur dhe transparenca;  
3. përgjegjshmëria dhe 
4. efikasiteti, eficienca dhe efektiviteti.  
I. Parimi i shtetit dhe së drejtës është një mekanizmi i shumëanshëm për 
besueshmërinë dhe parashikueshmërinë (pritshmërinë). Ai nënkupton parimin e 
“administrimit nëpërmjet ligjit”. Në fakt shteti i së drejtës do të thotë që edhe 
administrata publike, duhet të marrë përgjegjësitë e veta të plota ligjore. Shteti i së 
drejtës kundërshton arbritrat, dallimet, favorizimet nepotiste dhe paligjësi të tjera.  
II. Qëllimi i parimit të shtetit dhe së drejtës është garantimi i besimit të personave 
-qytetarëve tek shteti dhe tek ligji. Subjektet e së drejtës duhet të jenë të bindur në 
lidhje me gjendjen e tyre ligjore. Ata nuk duhet që të shqetësohen vazhdimisht për 
ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve normative, që cenojnë dhe 
përkeqësojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. Mbrojtja e 
pritshmërive legjitime është e pandashme nga kërkesat për një qartësi ligjore, 
siguri juridike dhe mbrojtje legjitime. Ligjvënësi nuk mund të përkeqësojë në 
mënyrë të paarsyeshme gjendjen ligjore të personave-qytetarëve palë në procedurë, 
të mohojë të drejtat e tyre të fituara ose të shpërfillë interesat legjitime të tyre.  
III. Parimi i sigurisë juridike - është një parim relevant dhe me peshë për palët në 
procedurë, sidomos për personat fizikë dhe juridikë-në cilësi të pjesëmarrësve në 
procedurë.  
IV. Ndalimi i fuqisë prapavepruese të ligjit dhe mbrojtja e pritëshmërive legjitime, 
përbëjnë esencën e parimit të sigurisë juridike. Kuptimi i drejtë i këtij parimi 
kërkon që, nga njëra anë, ligji në një shoqëri, të ofrojë siguri, qartësi dhe 
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vazhdimësi, në mënyrë që individët t’i drejtojnë veprimet e tyre në mënyrë 
korrekte e në përputhje me të dhe nga ana tjetër, vetë ligji duhet që të mos jetë 
statik e i ngurtë, por dinamik dhe fleksibil. Kjo duhet të mos ndodhë me ligjin 
atëherë kur është e nevojshme dhe e dobishme, që po ai, ligji pra, t’i jap formë një 
koncepti, siç është ai i drejtësisë në një shoqëri dinamike.  
V. Në rast se siguria juridike, stabiliteti, mbrojtja e pritëshmërive të ligjshme nuk 
respektohen, atëherë parimi kushtetues dhe ligjor i shtetit të së drejtës, do të jetë 
cenuar.  
VI. Besueshmëria, qëndrueshmëria dhe parashikueshmëria e administratës publike, 
përkatësisht organeve të saj, nuk janë detyrimisht dhe me çdo kusht në 
kundërshtim me diskrecionin administrativ (Freies Ermessen, Pouvoin 
discretionnaire). Diskrecioni nuk mund të merret as si arbitraritet dhe as si 
paligjshmëri. Mundësitë dhe vendimet diskrecionale lejohen, sepse ligjet nuk 
mund t’i parashohin të gjitha situatat dhe rrethanat, që mund të krijohen në të 
ardhmen. Organet e administratës publike pra gjatë zbatimit të ligjit mund të 
marrin vendime diskrecionale.  
Diskrecioni administrativ, sipas të drejtës europerëndimore, përkatësisht gjykatave 
të shteteve të kësaj zone, përmban disa parime, siç janë:  
- veprimi në mirëbesim i organeve të administratës publike;  
- parimi (respektimi) i interesit publik në mënyrë të arsyeshme;  
- respektimi (zbatimi) i procedurave të ndërshme;  
- trajtimi i barabartë dhe pa dallim i subjekteve juridike;  
- respektimi i proporcionalitetit.31  
VII. Një tjetër parim që vepron në favor të besueshmërisë dhe parashikueshmërisë 
është parimi i proporcionalitetit. Zbatimi strikt, rigoroz dhe restriktiv i ligjit mund 
ta sjell organin vendimmarrës të administratës te ndonjë vendim të cilin ligji nuk e 
ka pasur synim as qëllim. Pra, zbatimi si më sipër i ligjit nga ana e organit 
kompetent të administratës publike, do të mund të paraqes tejkalim ose devijim të 
qëllimit, që duhet arritur me një vendim të ligjshëm.  
Proporcionaliteti ka rëndësi veçmas te rastet e shpronësimit, ku subjektet e së 
drejtës p.sh., privohen nga e drejta e pronësisë, për hir të interesit publik. Nocioni 
dhe parimi i proporcionalitetit, ka prejardhjen nga e drejta gjermane, për t’u 
zhvilluar më pas veçmas nga Gjykata evropiane e drejtësisë, për t’u përhapur në 
shumicën e të drejtave, përkatësisht sistemeve të tjera juridike.32  

 
4. Krahas parimeve të tjera, zbatimi efektiv dhe konsistent i parimit të 

qëndrushmërisë dhe parashikueshmërisë te ne, do të ndikoi jo vetëm në avancimin 
e punës dhe të ligjshmërisë në punë të organeve të administratës, në sundimin e 
ligjit përgjithësisht, por edhe në arritjen e standardeve evropiane të asaj që sot 
quhet me admirim, hapësirë administrative evropiane.  

 

                                                            
31 Shih lidhur me këtë: Gjykata Evropiane e Drejtësisë, çështja Technische Universitat Munchen, 1991, 
ECR-I- 5469. 
32 Shih J. Ziller, “Le principe de proportionalite en droit administratife et droit communautaire”, në 
Actualite juridique, Droit administratife, numero special, juin 1996, fq. 185-188. 



Mazllum Baraliu 

 37 

Neni 9 [Parimi i Publicitetit] 
 
9.1. Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në 

mënyrë transparente dhe në bashkëpunim të ngushtë me personat fizikë 
dhe juridikë të përfshirë në të.  

9.2. Çdo person fizik dhe juridik, pa qenë e nevojshme të tregojë interes 
specifik, në raportet me organet e administratës publike, ka të drejtat 
procedurale që vijojnë:  
a) të marrë informacion që është në zotërim të një organi të administratës 

publike,  
b) brenda një kohe të arsyeshme,  
c) në të njëjtën mënyrë si për çdo person tjetër,  
d) me mjete të përshtatshme dhe efektive.  

9.3. Përjashtimisht nga paragrafi 2, informacionet mund të kufizohen vetëm për 
qëllime të mbrojtjes së interesave legjitime publike, të jetës ose të interesave 
të tjera legjitime private, të përcaktuara me Ligje përkatëse.  

9.4. Për refuzimin e qasjes në informacion, organi i administratës publike merr 
vendim me shkrim, i cili vendim duhet të përmbajë arsyet e vendimit dhe 
udhëzimet për ankesë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 9 përmban dispozita tejet të rëndësishme përkitazi me parimin e publicitetit.  
 
2. Veprimtaria e organeve të administratës publike - në relacion me parimin e 

publicitetit 
Organet e administratës publike të Republikës së Kosovës, janë të detyruara sipas 
ligjit, që në veprimtarinë e tyre administrative, të jenë maksimalisht dhe 
vazhdimisht kooperative, por edhe transparente me palët - subjekte të së drejtës në 
procedurë (paragrafi 9. 1. i nenit 9 të LPA).  
I. Për ndërvënie reciproke të besimit, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në mes të 
organizmave relevantë që janë bartëse të ligjshme të autorizimeve, kompetencave 
dhe përgjegjësive publike, në një anë dhe të qytetarëve dhe subjekteve të tjera të së 
drejtës në anën tjetër, rëndësi parësore ka komunikimi i hapur i pa pengesa, 
transparent dhe permanent. Ky komunikim realizohet nëpërmjet parimit të 
publicitetit.  
II. Parimi i publicitetit në punën e organeve të administratës publike ka rëndësi të 
veçantë edhe për faktin se një herë e përgjithmonë e ndërpren në masë të madhe 
ose fare traditën e mëhershme, shekullore të të ashtuquajturit pushtet të msheftë 
(acrona imperial), dhe kërkon, ofron dhe pranon parimin e barazisë sa i takon dhe 
disponimit të barabartë të informacioneve.  
III. Parimi i publicitetit në punën e organeve të administratës, nënkupton perpjekjet 
pozitive dhe fatshmërinë e plotë të tyre në ofrimin e mundësive maksimale 
qytetarëve për qasje në dokumente, dhe veprimtarinë e këtyre organeve. Kjo do të 
jetë në interes të të gjithve.  
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IV. Transparenca, puna publike dhe qasja korrekte partnere e organeve kompetente 
në procedurë, është shprehje e qasjes dhe qëndrimit pozitiv të tyre ndaj palës në 
shoqërinë demokratike. Këto organe në parim, nuk kanë arsye serioze që ta fshehin 
(ta bunkerizojnë “dhe as ta “ katapultojnë”) ” veprimtarinë e tyre nga ata, në 
interes te te cilëve veprojnë. Vetëm me një bashkëpunim e mirëbesim të plotë, me 
punë publike dhe transparente të organeve të administratës publike, mund te 
kultivohet, forcohet dhe konfirmohet besimi i qytetarëve ndaj organeve të pushtetit 
shtetëror. Mund të sendërtohet kontrolli i punës së tyre, si dhe të sanksionohet ajo 
punë, në përputhje me mekanizmat dhe instrumentet gjegjëse të shoqërisë 
demokratike.  

 
3. E drejta e patjetërsueshme e subjekteve të së drejtës për qasje, gjegjësisht 

marrje të informacionit publik nga organi përkatës i administratës publike 
Me dispozitat e paragrafit 9. 2. të nenit 9. LPA i ka autorizuar subjektet e së 
drejtës, që nga organet e administratës të kërkojnë dhe të marrin çfarëdo 
informacioni, që është në zotërim (dispozicion) të organit. Organet e administratës 
publike, nga ana tjetër e kanë për detyrë që informacionet që i kanë në dispozicion, 
palëve të interesuara, tua japin Brenda një harku kohor të arsyeshëm (pra pa 
vonesë të paarsyeshme), pa diskriminim dhe me mjete të përshtatshme dhe efektive 
(p. 9. 2. i nenit 9).  
I. Togfjalëshi që gjendet në paragrafin 9. 2. të n. 9), në tekst vijues; “ pa qenë e 
nevojshme të tregojë interes specifik”, sikur nuk është definuar deri në fund. Si i 
tillë ky togfjalësh nuk është dashur të ishte mbarshtruar, sepse shkakton pasoja në 
zbatim të ligjit. Sidoqoftë edhe vetëm interesi i rëndomtë (jo aq kurioz) i palës, 
gjykuar sipas dispozitës së normuar do të mjaftoj që po ajo të kërkojë 
informacionin që i duhet.  
II. Ndërlidhur me parimin e publicitetit, më saktë lidhur me këtë dispozitë (9. 2)., 
LPA, rezulton si Lex generalis, ngase Ligji për qasje në dokumente publike (si një 
lex specialis), me dispozitat e nenit 1. të tij: “garanton të drejtën e secilit person 
fizik dhe juridik, që pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, (pas 
kërkesës), në dokumentet e mbajtura, të hartuara apo të pranuara nga institucionet 
publike. “(Ligji Nr. 03/L-215., i Kuvendit të Republikës së Kosovës, miratuar me 
dt. 7. tetor të vitit 2010).  
Mospergjigjia e institucionit publik apo refuzimi i kërkesës së kërkuesit, brenda 
afatit të caktuar, konsiderohet si përgjigje negative dhe i jep të drejtë kërkuesit, që 
të fillojë procedurën para Institucionit të Avokatit të Popullit, institucioneve të tjera 
publike, gjykatës kompetente, në përputhje me ligjin në fuqi (neni 10 i Ligjit për 
qasje në dokumente publike).  
Ky ligj ka paraparë edhe rastet e kufizimit të së drejtës së pasjes në dokumente 
zyrtare33 por edhe masa kundërvajtëse në rast se institucionit publik, gjegjësisht 
personi përgjegjës i institucionit publik, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji 
palëve u pamundëson, pengon ose kufizon realizimin e të drejtave në pasje në 
dokumente publike, si dhe personin fizik dhe personin përgjegjës të institucionit 
publik kompetent nëse ai apo ajo dëmton, shkatrron, e fsheh ose në ndonjë mënyrë 
ose formë tjetër e bën të paqartë informacionin, rrjedhimisht dokumentin publik, 

                                                            
33 Shih dispozitat e nenit 12 të ligjit. 
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me qëllim të pamundësimit të realizimit të së drejtës në qasje të dokumenteve 
publike, nga ana e kërkuesit të interesuar (neni 27 i Ligjit për qasje në 
dokumente publike).  
 

4. Ashtu sikurse Kushtetuta e Republikës Kosovës që me dispozitat e saj të nenit 41. 
paragrafi 2. e përjashton të drejtën e subjekteve të caktuara të së drejtës në qasje në 
dokumente publike, përkatësisht: “insformacione që janë të kufizuara me ligj, për 
shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të 
sigurisë.34 
Duke u përpjekur që ta specifikoj sa më shumë dispozitën në fjalë, ligjvënësi 
kufizimin e ka përqendruar vetëm: “për qëllime të mbrojtjes së interesave legjitime 
publike, private, të jetës, nëse kështu është përcaktuar me ligj përkatës”. Mbetet 
përshtypja sikur ligjvënësi nuk ka qenë sa duhet decidiv në përimtimin qëmtues 
dhe interpretativisht të saktë, te togfjalëshit: interesa legjitime publike dhe 
legjitime private. Pse? Sepse një formulim i tillë, do të mund të shkaktojë 
interpretime të gjëra e të shumta - diverse nga organet e ndryshme të administratës, 
duke prodhuar kështu eventualisht zgjidhje apo vendosje arbitrare e voluntare të 
çështjeve - administrative në procedurën administrative.  
Me rastin e kufizimit të pjesshëm dhe vetëm në raste specifike - ekskluzive, në 
dispozitat e paragrafit 9. 4. të nenit 9., ligji ka ofruar mekanizma adekuat në favor 
a funksion të një shkalle më të lartë të sigurisë juridike. Në realitet dispozita e 
mësipërme lejon refuzimin e qasjes në informacion, vetëm atëherë kur ai refuzim 
bëhet me vendim me shkrim që duhet të posedoj te gjitha elementet ligjore dhe të 
jetë i nxjerrë nga ana e organit kompetent administratës publike.  

 
5. Parimi i publicitetit i normuar në LPA ka burimësi kushtetuese.  

Me dispozitat e nenit 40. paragrafi 1. të drejtën për të marrë informacione dhe të 
nenit 41. paragrafi 1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, çdo qytetari të 
Republikës ia ka garantuar të drejtën e qasjes në dokumente publike. Prej andej 
edhe buron rëndësia parësore e këtij parimi, në procedurën administrative.  

 
6. Rëndësia e parimit të publicitetit në përgjithësi, ashtu sikur edhe në procedurën 

administrative është e pakontestueshme. Kjo rëndësi rezulton nga shtrirja e 
gjithanshme e publicitetit si fenomen, parim dhe institucion, veçmas aplikimi i tij 
nga Kushtetuta e deri në çdo procedurë ligjore. Është rregull e mirënjohur se çdo 
procedurë në të cilën mbrohen dhe realizohen të drejtat, liritë dhe interesat juridike 
të palëve përkatëse zhvillohet në mënyrë publike ose publikisht.  
Pikërisht nisur nga parimi i publicitetit dhe transparencës edhe procedura 
administrative zhvillohet në prani të lirë e të hapur të publikut të interesuar. 
Përjashtimi i publikut nga procedura administrative mund të lejohet vetëm 
përjashtimisht atëherë-në rastet kur ligji këtë e përcakton në mënyrë shprehimore 
dhe kur kjo bëhet me akt administrativ me shkrim të arsyetuar dhe të shpallur në 
mënyrë botore (publikisht).  

                                                            
34 Shih Ligjin për klasifikimin e të dhënave) dhe ligji për qasje në dokumente publike me dispozitat e nenit 
12., edhe LPA, me dispozitat e paragrafit 9. 3., përjashtimisht nga parimi, në mënyrë të pjesërishme e ka 
kufizuar mundësinë e plotë të zbatimit të parimit të publicitetit (par. 9. 3. n. 9.). 
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Neni 10 [Parimi i subsidiaritetit] 
 

Kur një pjesë ose tërë aspektet e veprimtarisë administrative të rregulluara 
me këtë Ligj, i nënshtrohen një rregullimi me legjislacion të veçantë, do të 
zbatohet rregullimi i veçantë i legjislacionit të veçantë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Dispozita e këtij neni përmban subsidiumin (ndihmesën, zëvendësimin, 
përplotësimin) rregullativ i cili sipas LPA- mund të ndodhë kur një pjesë e 
veprimtarisë ose e tërë veprimtaria administrative e rregulluar me këtë ligj si lex 
generalis i nënshtrohet rregullimit me një ligj apo me ligje të veçanta - lex 
specialis; përkatësisht me rregullat e veçanta të këtyre ligjeve të veçanta. 

 
2. Natyra-karakteri specifik i marrëdhënieve në mes të procedurës së 

përgjithshme administrative dhe asaj të veçantë administrative - karakter 
(apo marrëdhënie përjashtuese apo përplotësuese, zëvendësuese, ndihmëtare 
Procedura administrative është procedurë e nxjerrjes së akteve administrative. Me 
procedurë administrative nënkuptohen rregullat juridike procedurale, të cilat 
aplikohen në çështjet e caktuara administrative. Meqë zgjidhja (vendosja) në 
çështjet administrative, në kuptimin formal ka për rrjedhojë nxjerrjen e 
aktvendimit në çështjen konkrete administrative, atëherë procedura administrative 
është procedurë e prodhimit të aktit administrativ (aktvendimit). Mirëpo, lidhur me 
këtë duhet dalluar normat materiale-juridike nga ato formale- juridike. Normat 
materiale juridike janë të inkorporuara, gjenden në dispozitat (ligjet) materiale, 
ndërsa normat formale-juridike në ligjet procesuale ose procedurale. Me norma 
materiale - juridike nënkuptohen normat juridike, me të cilat janë përcaktuar të 
drejtat themelore dhe detyrimet e qytetarëve, p.sh. Ligji për punën, sigurimin dhe 
mbrojtjen shëndetësore, personale e invalidore etj. Normat formale-juridike 
ndërkaq janë ato norma me të cilat përcaktohet mënyra e veprimit dhe e 
ndërmarrjes së akteve vepruese, nga ana e organeve të autorizuara, përkitazi me 
aplikimin e normave materiale- juridike, ligjeve materiale.  
LPA si ligj procesual - procedural nuk përcakton ekzistimin ose jo të ndonjë të 
drejte konkrete materiale si p.sh. (e drejta për bartje të armës) ose detyrim (p.sh. 
Pagesa e tatimit në pronë). LPA përcakton rregullat detyruese të veprimit, në 
situatat, kur për të drejtat ose detyrimet e caktuara, siç ishin këto që u përmenden 
sipër, vendoset në çdo rast konkret të procedurës administrative. Rrjedhimisht LPA 
nuk përcakton ekzistimin e një të drejte apo detyrimi konkret, por përcakton 
procedurën apo mënyrën e realizimit të asaj të drejte, respektivisht përcaktimit të 
detyrimit të caktuar. Me që LPA është ligji i përgjithshëm procedural, aplikimi i tij 
mbështetet në parimin, sipas të cilit rregullat e procedurës administrative, të cilat ai 
vet i përcakton, do të aplikohen, kurdoherë kur të vendoset për çështjet 
administrative; pa marrë parasysh se cili subjekt i vendos ato. Mirëpo, LPA me 
gjithë këtë, nuk e shtrin fushëveprimtarinë e tij aplikative në ato fusha dhe situata, 
në të cilat, shprehimisht duhet të zbatohen rregullat e ndonjë procedure të veçantë. 
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P.sh. LPA nuk zbatohet në situata kur kemi të bëjmë me dispozitat administrative 
(p.sh. Ligjin për administratën shtetërore ose dekretet e qeverisë);  
As kur kemi të bëjmë me nxjerrjen e akteve të tjera të caktuara materiale (p.sh. 
Udhëheqja e evidencës zyrtare) etj.  
LPA nuk e shtrinë zbatimin e tij as në ato situata, kur në mënyrë taksative duhet të 
aplikohen rregullat e një procedure të veçantë administrative (p.sh. procedurat e 
ligjit mbi patentimin, dizajnit industrial etj.). Kjo për arsye se ekzistimi i 
dispozitave të veçanta administrative e përjashton aplikimin e dispozitave të 
përgjithshme (lex specialisderogat legi generali). Prandaj, derisa procedura e 
përgjithshme administrative nënkupton dhe inkorporon rregulla unike të 
përgjithshme të veprimit në procesin e nxjerrjes së akteve administrative, 
procedura e veçantë-përfshin rregulla të veçanta të veprimit, në procesin e nxjerrjes 
së akteve administrative. Së kendejmi procedura e veçantë administrative, paraqet 
shmangie (shkarje); përjashtim nga procedura e përgjithshme administrative. Ashtu 
sikurse që shmangiet nga procedura e përgjithshme administrative që mund të jenë 
të shumta edhe procedurat e veçanta administrative mund të jenë të shumta dhe të 
ndryshme (ndërllojshëm), p.sh. te ligjet tatimore, doganës, kontesteve, pronës, të 
ndërtimit etj.  
Sipas parimit të mirënjohur të së drejtës romake sipas të cilit ekzistimi në fuqi i 
ligjit të veçantë e përjashton aplikimin e ligjeve të përgjithshme (lex speci alis 
derogat legi generali), në rastet kur ekzistojnë dy ligje për të njëjtën gjë, së pari 
do të zbatohet ai i cili ate situatë e rregullon në mënyrë të veçantë, e pastaj ai i cili 
situatën në fjalë e zgjidh në mënyrë të përgjithshme. Nga ana tjetër në çështjet, në 
të cilat, nuk është aplikuar ligji i veçantë, do të aplikohet ligji i përgjithshëm, si ligj 
plotësues (aplikimi subsidiar i ligjit të përgjithshëm).35 Relacioni në mes të 
procedurës së veçantë dhe asaj të përgjithshme është i tillë që, ekzistimi i 
procedurës së veçantë administrative e përjashton aplikimin e rregullave të 
procedurës së përgjithshme administrative, ndërsa në ato situata në të cilat rregullat 
e procedurës së veçantë, nuk e kanë përjashtuar aplikimin e procedurës së 
përgjithshme, do të aplikohen rregullat e procedurës së përgjithshme si plotësuese 
(subsidiare), p.sh. LPA e ka paraparë afatin kohor për ankim administrativ (n. 130 i 
LPA) 30 ditë, mirëpo me ligje tjera (të veçanta) bie fjala ky afat mund të jetë me i 
shkurtër 15., ose 8. ditë.  

 
3. LPA, përmban rregulla të përgjithshme të procedurës administrative, të cilat duhet 

të zbatohen detyrimisht nga organet e administratës publike, gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë së tyre administrative. Me dispozitat e nenit 10 ky ligj ka precizuar se:  
“nëse një pjesë apo një tërësi e ndonjë fushe administrative, është rregulluar me 
ligj të veçantë, atëherë po për atë lëmi administrative, duhet të zbatohen rregullat e 
ligjit të veçantë dhe jo rregullat që janë të inkorporuara në LPA.  
3.1. Pikërisht në përputhje me parimin e subsidiaritetit, çështjet të cilat nuk janë 
rregulluar me dispozita përkatëse të ligjeve të veçanta, do të rregullohen, apo në 
këto çështje në mënyrë subsidiare do të aplikohen dispozitat (rregullat) e LPA., si 
lex generalis.  
3.2. Në këtë mënyrë LPA në dispozitat e nenit 10., aplikimin subsidiar të normës e 

                                                            
35 Shih S. Lilic., op. cit. 
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ngrit në nivel të një parimi relevant të përgjithshëm, me peshë dhe rëndësi 
specifike për procedurën administrative.  
3.3. Përveç asaj që u theksua më lartë, në vijim duhet vënë në pah edhe rëndësinë 
që parimi i subsidiaritetit ka në kuptimin administrativ; sipas të cilit funksionet 
administrative, do të duhej të ushtrohen nga institucioni, rrjedhimisht nga organi i 
cili gjendet, vepron dhe funksionon më afër qytetarit. 
Ky parim, pra parimi i subsidiaritetit - në kuptimin administrativ, haset në Ligjin 
për vetëqeverisje lokale, si dhe në të Drejtën evropiane. 
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Pjesa II: Kompetenca administrative 
 
Kreu I: Rregulla të përgjithshme 
 
Neni 11 [Detyrimi për vendimmarrje] 
 

Organet e administratës publike, brenda kompetencave të tyre, detyrohen 
të vendosin për çdo kërkesë të dorëzuar nga personat fizikë dhe juridikë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përgjithsisht për kompetencën 

1.1. Përkufizimi dhe përcaktimi i kompetencës administrative si dhe rëndësia 
e saj 
Në procedurën administrative, sikurse edhe në procedurat tjera çështjet përkatëse i 
shqyrtojnë dhe vendosin - nxjerrin vendime - vetëm organet kompetente. 
Kompetenca është kategori shumë e rëndësishme. Ajo mund të përkufizohet jo 
vetëm si një e drejtë, por edhe detyrë e një organi, që pikërisht ai dhe jo ndonjë 
tjetër, të udhëheq procedurën e caktuar, të vendosë një çështje të caktuar në lëmi të 
caktuar, në atë procedurë - në hapësirë të caktuar territoriale- gjeografike.  
Parimi i sigurisë juridike dhe i parashikueshmërisë, si pjesë relevante përbërëse 
të parimit të ligjshmërisë, përmban edhe parimin e ndarjes së kompetencave 
juridikisht të determinuara në mes të organeve. Palët në procedurë paraprakisht 
duhet ta dinë, se cili organ është kompetent për zgjidhjen e çështjeve të tyre 
juridike - administrative. Edhe organet, kur janë ligjërisht kompetente, nuk mund 
të heqin dorë nga kompetenca e tyre për të vendosur një çështje administrative dhe 
palët t’i udhzojnë në adresa të organeve të tjera. Këto organe kanë të përcaktuar 
fushëveprimtarinë dhe sferen e çështjeve administrative për të cilën janë 
kompetente të vendosin. Vëllimi i punëve në materjen administrative që ato 
ushtrojnë, paraqet kompetencën e tyre reale. Po këto organe njëkohësisht kanë të 
përcaktuar apriori edhe hapësirën e caktuar territoriale - gjeografike, në suaza të së 
cilës e realizojnë kompetencën e tyre reale e kjo hapësirë paraqet kompetencën e 
tyre territoriale (vendore).  
1.1.2. Nëse organi i caktuar paraprakisht e ka të caktuar rrethin e punëve dhe 
territorin e caktuar të veprimit, atëherë supozimi i parë i procedurës administrative, 
gjithmonë është kompetenca. Ajo është e rëndësishme, si për nga aspekti i 
organizimit dhe funksionimit të organeve kompetente edhe nga aspekti i të 
drejtave, interesave dhe detyrimeve të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në 
procedurën administrative. Rëndësia parësore e kompetencës konsiston në faktin se 
ajo nuk mund të ndryshohet, as me vullnetin e organit as të palëve në procedurë.  
Kompetenca përbën për organin administrative, jo vetëm të drejtën ligjore për të 
kryer një veprimtari konkrete administrative, por edhe një detyrim për ta ushtruar 
këtë veprimtari. Organi administrativ nuk mund të shmanget nga ushtrimi a kryerja 
e veprimtarisë administrative të përcaktuar me ligj apo me akt nënligjor. E drejta 
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për të nxjerrë një akt administrativ, si p.sh. një urdhër apo vendim, është edhe një 
kompetencë për organin për ta ushtruar këtë atribut, në përputhje me ligjin. 
Njëkohësisht kjo e drejtë e organit është e ndërthurur me detyrimin për të mos iu 
shmangur rregullimit të marrëdhenies juridike konkrete. Mbi këtë bazë, pasi 
vlerëson çdo situatë konkrete, që i paraqitet, organi administrativ ushtron 
kompetencën për ta rregulluar marrëdhënien përkatëse nëpërmjet nxjerrjes së aktit 
juridik ose kryerjes së një veprimi tjetër administrative që i përket.  
Kompetenca nuk e kufizon organin e administratës publike, që ta përdorë këtë 
atribut ligjor, vetëm për një periudhë të kufizuar. Ajo është një e drejtë që i njihet 
organit administrative për të vepruar në vazhdimësi dhe nuk është e kufizuar me 
elementin kohor.  
Kompetenca e organit nuk përfundon me nxjerrjen e aktit juridik. Organi 
administrativ është kompetent edhe për veprimet e tjera, që duhen kryer pas 
nxjerrjes së aktit konkret. Kështu zbatimi i aktit dhe ushtrimi i kontrollit mbi 
zbatimi e tij, janë elementet përbërës më të domosdoshëm të funksionimit normal 
të administratës publike.  
Kompetenca e organit është kushti thelbësor që përcakton ligjshmërinë e aktit 
administrativ. Mosrespektimi i kompetencës nga organet administrative, sherben 
për të dalluar karakterin absolute të pavlefshmërisë së akteve administrative nga ai 
relative.36  
1.2. Kompetenca pra është autorizim dhe përgjegjësi e organeve të administratës 
publike, për zgjidhjen e çështjeve të caktuara administrative. Kompetenca është e 
vlefshme dhe me interes si për organet administrative, ashtu edhe për palët. 
Mosrespektimi i kompetencës mund të krijojë pasiguri në punë e veprim, dilema 
dhe shkelje, për organet e administratës, mosbesim dhe pakënaqësi për palët tjera 
në procedurë dhe pasoja juridike - nulitetin e aktit të nxjerrë administrativ.  
1.2.1. Kompetenca administrative - është tërësi e kompetencave lendore dhe 
territoriale e organit të administratës publike e paraparë me ligj apo me akt tjetër 
nënligjor (neni 2. i LPA).  
Është notor fakti se organet e administratës publike, por edhe subjektet e tjera të 
autorizuara me ligj, gjatë veprimtarisë së tyre publike, ushtrojnë aktivitete e punë 
të ndërduarta administrative, si që janë: vendosja administrative, veprimet 
administrative etj. Organet dhe organizmat e sipërpërmendur (të shumtë dhe të 
ndryshëm), nuk janë të autorizuar as kompetent, që të vendosin, të gjitha çështjet 
administrative nga fusha të ndryshme.  
Prandaj, për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme administrative sipas fushave 
përkatëse (fiskale, ndërtimore, banesore etj.), me ligj themelohen organet gjegjëse 
të administratës. Këtyre organeve ligji ua cakton kompetencat për t’u trajtuar dhe 
vendosur çështjet e ndryshme administrative. Mirëpo, siç u tha edhe më lartë, 
kompetenca administrative luan rol të rëndësishëm edhe për personat fizik edhe 
për ata juridik, të cilët në ushtrimin e autorizimeve të tyre publike, vendosin për 
çështje të ndryshme administrative.  
1.2.2. Përcaktimi i kompetencës në procedurën administrative ngërthen në vete të 
drejtën imperative (ius imperativum-ius cogens), që do të thotë se kompetenca, 
nuk mund të caktohet me ujdi në mes të pjesëmarrësve në procedurën 

                                                            
36 S. Sadushi 2012. 
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administrative (si që është p.sh. Marrëveshja e palëve në arbitrazh), as që organi 
përkatës i administratës mund ta caktoj vetë kompetencën gjegjëse.  
Pikërisht, duke u bazuar në karakterin imperativ të dispozitave mbi kompetencën, 
organi që e udhëheq procedurën, është i detyruar, që zyrtarisht-exofficio në çdo 
çast e fazë të procedurës, të ket kujdes për kompetencën e tij.37  
1.2.3. Rregullat e kompetencës janë rregulla rigoroze, ndaj çdo mosrespektim i tyre 
sjell në paligjshmëri formale të vendimit. Kundër vendimeve që kanë të bëjnë me 
aktin administrativ e që nxirren nga organi jokompetent, ekziston mundësia e 
shfrytëzimit të mjeteve të rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike, por edhe 
inicimi i konfliktit administrativ.38 
Ekzistojnë dy lloje kryesore të kompetencës:  
a) Kompetenca lëndore ose reale dhe  
b) Kompetenca territoriale (më gjerësisht për këto lloje të kompetencave, shih 
komentet e neneve 13. dhe 14. të këtij ligji).  

 
2. Përmbajtja e nenit 

Neni 11 i LPA, rregullon sjelljen, përkatësisht përcakton detyrimin e organeve të 
administratës publike, që Brenda kompetencave të tyre të vendosin për të gjitha 
kërkesat e personave fizikë dhe atyre juridik.  

 
3. Me dispozitat e nenit 11 të ligjit, ligjvënësi ka pasur për qëllim, që të sigurojë 

zotimin dedikues, veprimin e plotë dhe efikas të organeve kompetente, në 
procedimin dhe vendosjen e çdo kërkese të subjekteve të së drejtës.  
3.1. Dispozita e sipërelaboruar, qartazi ua tërheq vërejtjen, zbatuesve të ligjit, që 
gjatë udhëheqjes së procedurës administrative; madje në çdo moment dhe etapë të 
saj, zyrtarisht të ketë kujdesin e duhur përkitazi me çështjen e kompetencës. Së 
këndejmi, parakushti kryesor i veprimit dhe procedimit të një çështje të caktuar 
administrative, para se të vendoset për të, është kompetenca e organit. Pra, kjo 
rrjedhimisht do të thotë të dihet - kuptohet se a është një organ kompetent për ta 
vendosur një çështje të caktuar administrative në procedurën administrative. 
Prandaj me të drejtë mund të konstatohet se dy komponentët bashkëvepruese e të 
pandashme e të punës dhe veprimtarisë së organeve të administratës, që burojnë 
nga dispozitat e nenit 11. të LPA, kanë të bëjnë me:  
- detyrën e tyre parësore, që të kenë vëmendje të vazhdueshme gjatë gjithë 

procedurës administrative për kompetencën dhe 
- që në mënyrë të ligjshme, efikase, efektive dhe drejtëshmërisht të jenë të 

përkushtuara maksimalisht për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike, të 
personave fizikë dhe juridikë, si dhe ligjshmërisht e me korrektësi të vendosin 
për çdo kërkesë të tyre në procedurën administrative.  

 

                                                            
37 Shih më gjerësisht, S. Popoviq, Upravno pravo BG., 1989; fq. 507. 
38 S. Liliq, Upravno pravo, Bg. 1998; fq. 308. 
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Neni 12 [Konstatimi i kompetencës] 
 
12.1. Pas dorëzimit të kërkesës nga personat fizikë dhe juridikë, organi i 

administratës publike konstaton nëse ka apo jo kompetencë lëndore dhe 
territoriale për të vendosur për çështjen në fjalë.  

12.2. Palët e interesuara në procedimin administrativ mund të kundërshtojnë 
kompetencën e organit të administratës publike për një çështje të caktuar 
sipas procedurës së paraparë në nenin 28 të këtij Ligji.  

12.3. Çdo ndryshim faktik ose ligjor, që mund të ndodhë pas dorëzimit të 
kërkesës, nuk e ndryshon kompetencën e organit të administratës publike 
mbi kërkesën në pritje të vendimit.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 12 i LPA ngërthen në vete një qasje të përgjithshme, përmes së cilës 
përcakton mënyrën e konstatimit të kompetencës lëndore dhe territoriale; 
kundërshtimit të saj eventual nga pala e interesuar, si dhe pamundësinë e 
ndryshimit të kompetencës së organit të administratës, për shkak të çfarëdo 
ndryshimi faktik ose ligjor që mund të ndodhë pas dorëzimit të kërkesës së palës, 
në procedurën gjegjëse administrative.  

 
2. Detyrimi i organit të administratës publike, që para se të vendos për çështjen e 

caktuar administrative, ta konstatoj (përcaktoj) llojin e kompetencës.  
Vlersimin (konstatimin e kompetencës), për vendosjen e çështjes administrative të 
palëve në procedurë, organi të cilit i është dorëzuar kërkesa, sipas ligjit, duhet ta 
bëj pa vonesë. Ky është parakushti kryesor që duhet plotësuar në mënyrë që, 
organi i administratës publike, të mund të vazhdoj me procedimin e çështjes 
administrative, në faza të tjera pasuese të procedurës; përkimisht për ta vendosur 
atë çështje (paragrafi 12. 1. i nenit 12 të LPA). Nga sa u tha më lartë, rezulton që 
detyrimi i organit, buron nga parimi i ligjshmërisë të cilin ai organ (organi 
kompetent) duhet ta zbatoj në punën e tij. Sepse, kujdesi zyrtar i organit përkitazi 
me posedimin ligjor të kompetencës, për ta vendosur çështjen e caktuar 
administrative ose jo, duhet të ekzistojë dhe të shprehet gjatë të gjitha fazave të 
procedurës administrative.  
2.1.Konstatimi i kompetencës nga organi i administratës publike, sipas LPA., 
duhet të bëhët pas dorëzimit të kërkesës së palës (neni 12.1 i LPA) 

 
3. Palëve të interesuara39 në procedurën administrative, ligjvënësi ju ka dhënë 

mundësi shprehimore të kundërshtimit të kompetencës së organit, për çështjen e 
caktuar-konkrete administrative.(neni 28.3. i LPA).  
3.1. Kërkesa për kundërshtim i palës së interesuar, sipas paragrafit 28. 2 të nenit 28 
të LPA., duhet të paraqitet me shkrim. Me kërkesë të tillë, kompetenca e organit, 

                                                            
39 Shih përkufizimin për togëfjalëshin “palë të interesuara” në nenin 2 të LPA. 
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mund të kundërshtohet në çdo fazë të procedimit administrativ40 dhe për çdo 
çështje të caktuar administrative (më gjerësisht për kundërshtimin, shih 
komentimin e dispozitave të nenit 28 të LPA). Pra, kundërshtimin e kompetencës 
së organit, sipas LPA., pala e interesuar mund ta bëj:  
a)gjatë tërë intervalit kohor të zgjatjes së procedurës (parag.1 i nenit 28 të Ligjit);  
b) me kërkesë të shkruar, pra kërkesë me shkrim (parag. 2 i nenit 28 të Ligjit);  
c) kërkesa për kundërshtim të kompetencës i drejtohet organit, kompetenca të cilit 
kundërshtohet (parag. 3 i nenit 28 të LPA). 
3.2. Gjatë mbarshtrimit të kërkeses së tij në paragrafin 12. 3 të nenit 12, lidhur me 
ndryshimin faktik ose ligjor, ligjvënësi nuk ka qenë sa duhet decidiv dhe i qartë për 
të treguar qëllimin e tij, se për çfarë ndryshimi faktik ose ligjor, rrjedhimisht për 
ndryshim të kujt është fjala? Këtu nuk është e qartë se a ka menduar ligjvënësi për 
ndryshimin e gjendjes së fakteve apo për ndryshim të ligjit. Kjo dispozitë me peshë 
e rëndësi, duhet të kuptohet e zbatohet drejtë në praktikë, sepse ligjvënësi 
konkludon që nëse ndryshojnë faktet ose ligji, nuk ndryshon kompetenca e organit 
gjegjës për kërkesën në pritje të vendimit. Themi kështu, duke konsideruar me të 
drejtë, se konkludimi i tillë i ligjvënësit (si më sipër), lejon mundësi dhe krijon 
hapësirë për interpretime të shumëfishta, shumë kuptimshe dhe komentime të 
ndryshme të dispozitës në trajtim.  
Mirëpo gjykuar në bazë të frymës së dispozitës të paragrafit 3 të nenit 12., të ligjit, 
si dhe qëllimit të ligjvënësit, rezulton se as ndryshimi i gjendjes faktike as 
ndryshimi i ligjit, të cilat ndryshime mund të ndodhin pas dorëzimit të kërkesës për 
caktim të kompetencës, nuk mund ta ndryshojë kompetencën e organit të 
administratës publike përkitazi me kërkesën në pritje të vendimit.  
3.3. Dispozitat e nenit 12 të LPA., në brendinë e tyre, paraqesin një si rregull të 
përgjithshme, rrjedhimisht paraprirëse të dispozitave të normave në nenin 13 dhe 
14 të LPA.  
Konstatimi (përcaktimi) i kompetencës, respektivisht deklarimi i organit si 
kompetent ashtu sikurse edhe shpallja e inkompetencës së tij për një çështje 
konkrete administrative, në bazë të maksimës (parimit), argumentum a contrario, 
do të duhej të bëhej, përmes një vendimi me shkrim dhe lajmërimit me kohë të 
palës lidhur me këtë veprim.  
* Ndryshimet faktike ose të tjera (ligjore) nga (paragrafi 12. 3. i nenit 12 të ligjit), 
nuk do të duhej të ndikonin as reflektohen, në asnjë mënyrë as rast në dëm të 
drejtave, lirive dhe interesave juridike të palës, por as në raport me cenimin e 
sigurisë juridike të subjekteve të së drejtës në procedurën administrative te ne.  

 

                                                            
40 Ligjvënësi në materjen ligjore të LPA e ka perdorur edhe togëfjalëshin procedurë administrative edhe 
togëfjalëshin procedim administrativ (shih p.sh. Neni 28 paragrafi 1 dhe 2). Po që se togfjalëshi procedim 
do të ishte perdorur vetëm për procesin apo procesimin e lëndëve, në procedurën administrative, atëherë do 
të ishte në rregull, por kështu siç është përdorur, do të mund të shkaktojë huti, paqartësi e probleme, në 
interpretim dhe zbatim të ligjit.  
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Neni 13 [Kompetenca lëndore] 
 
13.1. Kompetenca lëndore për të vendosur në procedurën administrative 

caktohet sipas dispozitave me të cilat rregullohet fusha e caktuar 
administrative ose caktohet si kompetencë e organeve të caktuara.  

13.2. Për të vendosur çështjet administrative në shkallë të parë kompetenca 
lëndore u përket organeve komunale të administratës, në qoftë se vendosja 
e këtyre çështjeve nuk u është kaluar me ligj njësive tjera territoriale 
brenda territorit të Kosovës, apo në qoftë se me ligj nuk është caktuar 
kompetenca e organeve tjera.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 13 i LPA, përcakton mënyrën e rregullimit të kompetencës lëndore ose reale 
në procedurën administrative.  

 
2. Çështë kompetenca lëndore dhe si përcaktohet ajo në procedurën 

administrative  
Kompetenca lëndore është e drejtë dhe detyrë e një organi, që të udhëheqë 
procedurën dhe të vendos për një çështje!, duke pasur parasysh natyrën, karakterin 
dhe llojin e punës apo materies, me të cilën çështja administrative, ka të bëj. Kjo 
kompetencë përcaktohet sipas ligjeve materiale dhe dispozitave, të cilat e 
rregullojnë sferën (fushën) e caktuar dhe konkrete administrative. Fushë e caktuar 
administrative konsiderohet tërësia e punëve administrative reciprokisht të 
ndërlidhura dhe për nga përmbajtja te ndryshme, te cilat e përbëjnë një tërësi të 
veçantë funksionale dhe organizative, e të përcaktuar me ligj, përkatësisht me 
dispozita të nxjerra në bazë të ligjit. Lëmi të tilla administrative janë p.sh. Ajo e 
banimit dhe rregullimit hapësinor e sigurimit shëndetësor, pensional e invalidor, 
punëve të brendshme, mbrojtjes sociale etj.  
I. Sipas nenit 13. të LPA, kompetenca lëndore për të vendosur në procedurën 
administrative “caktohet sipas dispozitave me të cilat rregullohet fusha e caktuar 
administrative ose caktohet si kompetencë e organeve të caktuara. Pra, janë dy 
mënyra të caktimit të kësaj kompetence për vendosje në procedurë administrative:  
a) me dispozita, me të cilat rregullohet fusha e caktuar administrative (këto 
dispozita kanë rëndësinë e ligjit). Pra kjo d.m.th., që K. lëndore në parim 
përcaktohet me ligj; ndërsa vetëm përjashtimisht edhe me akte nënligjore që janë të 
mbështetura në ligj dhe në parim këto akte nënligjore, janë akte të qeverisë, dhe 
b) Me dispozitat me të cilat përcaktohet kompetenca e organeve të caktuara e 
cila K. nuk është përcaktuar me dispozitat, me të cilat është rregulluar një fushë e 
caktuar administrative.  
II. Kompetenca lëndore është kushti i parë për ligjshmërinë e aktit administrativ; 
për këtë lloj kompetence, organi gjithnjë duhet të kujdeset ex officio.  
III. Nxjerrja e aktit administrativ nga organi jokompetent në pikëpamje lëndore, 
nuk prodhon efekte juridike dhe merret sikur të mos është nxjerrë. Mungesa e tillë 
e një akti nuk mund të konsolidohet. Ndaj në procedurën e ankesës, kjo është arsye 
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absolute për anulim të vendimit, ndërsa sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike 
akti i tillë, mund të anulohet, gjegjësisht të shpallet nul. (Sreten Ivanoviq, 
Komentar ZUPA C. Gore) Podgorica V. 2005) Fq. 62).  
IV. Nga organet e ndryshme të administratës publike, shumë syresh janë të 
autorizuar posaçërisht me ligj, si organe kompetente, që realisht të vendosin, lidhur 
me çështjet e caktuara dhe specifike, siç janë p.sh. çështjet pensionale, doganore, 
fiskale etj. Këto organe mund të jenë të nivelit qëndror dhe lokal (komunal).  

 
3. Kompetenca lëndore në të vërtetë konsiston, në të drejtën, përgjegjsinë dhe 

detyrimin e organit të administratës publike, për të trajtuar dhe vendosur (zgjidhur) 
një çështje të caktuar administrative, sipas procedurës së paraparë me ligj.  
3.1. Siç u tha ndryshe më parë, kjo kompetencë, caktohet në pajtim me dispozitat, 
me të cilat rregullohet sfera e caktuar administrative ose si kompetencë 
ekskluzive e organeve të caktuara.  

 
4. Sipas paragrafit 13. 2. të nenit 13 të LPA, Kompetenca lëndore, për të vendosur në 

shkallë të parë çështjet e ndryshme administrative, kushtimisht u takon organeve 
komunale të administratës. Kjo kompetencë u takon organeve të apostrofuara sipër, 
vetëm atëherë, kur vendosja e çështjeve të caktuara administrative - në shkallë të 
parë, me ligj u është bartur, siç thuhet njësive të tjera territoriale brenda territorit të 
Kosovës apo në qoftë se me ligj, nuk është caktuar kompetenca e organeve të tjera.  
4.1. Paragrafi 13. 2. i nenit 13 të LPA., do të ishte i kuptueshëm dhe i zbatueshëm 
plotësisht, po të mos kishte paqartësi formulative në tërësinë e tij. Në fakt, 
përkundër pretendimeve të ligjvënësit, togfjalëshi: “njësive tjera territoriale”, 
nuk është as juridikisht dhe as semantikisht krejtësisht-plotësisht në rregull.  
Ky vështrim i paragrafit në fjalë, mbështetet në bamurinë që “njësi të tjera 
territoriale”, përveç njësive të komunave (komunale) dhe organeve të tyre në 
territorin e Republikës së Kosovës nuk ka. As ligje të cilat e rregullojnë pozitën e 
këtyre njësive nuk ekzistojnë. Tjetër gjë është, nëse ligjvënësi ka pasur qëllim -
synim dispozita të Ligjit për vetëqeverisje lokale, të cilat, komunave si njësi 
themelore dhe të vetme të vetëqeverisjes lokale, u mundësojnë bashkëpunimin 
edhe horizontal - përmes asociacionit të komunave të Kosovës dhe bashkëpunimit 
me komuna edhe jasht vendit tonë. Mirëpo, megjithatë edhe ky pretendim, nuk 
mund të ketë bazë kushtetuese as ligjore për t’u zbatuar në praktikë, ngase 
organizmat e tillë-joformal nuk kanë ingerenca as kompetenca për të udhëhequr 
punë administrative 
Nga dispozita e nenit 13 të LPA, përndryshe rezulton që kompetenca në 
procedurën administrative duhet të caktohet me dispozita të tjera e jo me Ligj të 
procedurës administrative. Dispozita (13. 2. e nenit 13 të ligjit), qartazi përcakton 
kriterin, respektivisht qëllimin e ligjvënësit, që për zgjidhjen e çështjeve 
administrative, në shkallë të parë, në pikëpamje lëndore (reale) do të jenë organet 
komunale-lokale të administratës.  
Megjithëkëtë, kjo nuk është e tëra. Komentimi i mësipërm i dispozitës në fjalë, 
mbetet i qëndrueshëm, që do të thotë se organet komunale të administratës, janë të 
autorizuara me ligj, që të vendosin çështjet administrative në shkallë të parë, nëse 
me ligj nuk është përcaktuar kompetenca e organeve të tjera.  
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Dispozita e nenit 13 të LPA paraqet një nga supozimet (prezumimet) e 
kompetencës, çfarë në LPA ka më shumë syresh. Ajo, në të vërtet paraqet një 
dispozitë të karakterit gjeneral, qëllimi i së cilës është, aplikimi i drejtë i 
dispozitave të tjera, me të cilat përcaktohet kompetenca në procedurën 
administrative. Pra, rëndësia e kësaj dispozite qëndron në faktin se vetëm me ligj e 
jo me akte të tjera mund të ndryshohet kompetenca e organeve komunale.  
4.2. Për më tepër, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në dispozitat e nenit 124/1. 
ka paraparë Komunën, si njësinë themelore të vetëqeverisjes lokale në Kosovë.  
4.3. Prandaj, normimi i togfjalëshit të komentuar sipër, në materien rregullative të 
paragrafit 13. 2. të nenit 13 të ligjit, paraqet një pretendim të pa qartësuar mirë, 
konfuz dhe problematik (me dilema) nga ana e ligjvënësit. Në të vërtetë paraqet një 
dispozitë të pazbatueshme. Për këtë arsye, ky formulim në këtë nen, si edhe një 
varg dispozitash të këtij ligji, sa më parë që të jetë e mundur, do të duhej të 
riparoheshin, në procesin e ndryshimit dhe të plotësimit të LPA, që është në vijim e 
sipër.  

 
5. Kompetenca lëndore dhe ajo funksionale e ndërlidhur me kompetencën lëndore 

është në fakt kompetencë funksionale. Kjo kompetencë në të vërtetë paraqet një 
modalitet të kompetencës lëndore.  
5.1. Kompetenca funksionale është përcaktimi më i afërt i kompetencës lëndore, në 
kuptim të përcaktimit (detektimit) të saktë të organit ose njësisë organizative, 
Brenda një organi, të cilit i vihet në kompetencë zgjidhja-vendosja e një çështje 
konkrete administrative (p.sh. Kompetencë funksionale reale e Ministrisë së rendit, 
përkatësisht policisë së saj është kontrollimi i kufirit shtetëror, sjelljet-siguria në 
trafik e pjesëmarrësve etj.  
5.2. Modalitete tjera të veçanta relevante të Kompetencës lëndore janë edhe 
rekuizicioni i kompetencës, delegimi i K. dhe substituimi i K.  
5.3. Fushëveprim (jurisdikcioni, rrethveprimi, si nocion dhe fenomen është fort i 
ngjajshëm me kompetencën. Fushëveprimi-fushëveprimtaria e nënkupton rrethin 
real (lëndor) dhe faktik, të punëve, të cilat me ligj ose dekret të qeverisë i janë 
besuar ndonjë organi të administratës. Fushëveprimi për nga esenca faktikisht 
është qark-rreth i punëve reale të cilat ushtrohen, ndërsa kompetenca është koncept 
(nocion), që shpjegohet si e drejtë dhe detyrim, që të vendoset për diçka (për një 
çështje administrative). Këto dy fenomene në realitet paraqesin dy anë të një 
medalje.41 
Atëherë kur në procedurë paraqitet një çështje e caktuar administrative, për të cilën 
me ligj nuk është caktuar se cili organ apo organizëm është realisht kompetent, në 
pikëpamje reale do të jetë kompetent organi apo organizmi i shkallës së parë i 
administratës shtetërore i cili është kompetent për punët e administratës së 
përgjithshme.42 
Vendimin të cilin e ka nxjerrë organi apo organizmi i kompetencës reale e anulon 
organi apo organizmi i cili e vendos konfliktin për kompetencë.43  
5.3. Dispozitat e nenit 13. të LPA, kanë të bëjnë edhe me konfliktin për 

                                                            
41 Shih për këte komentimet e n. të KPARSH; LPA-së. 
42 Zlatan Turcic, Komentar zakona o opcem upravnom postupku, Zagreb, 2011., fq. 40. 
43 Shih më detalisht dispozitat e nenit 20 paragrafi 2 të LPA të Kroacisë. 
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kompetencë. Te konflikti për kompetencë mund të vij atëherë kur organet që 
udhëheqin procedurën, nuk mund të pajtohen (për çështje të caktuara) se cili nga ta 
është kompetent, që në rastin konkret të nxjerrë vendim. Ky konflikt mund të jetë 
pozitiv ose negativ.44 Konflikti pozitiv është (ndodh) atëherë kur dy ose më shumë 
organe, konsiderojnë që mu ata janë kompetent për vendosje të 1-çështje 
administrative. Situata e kundërt, ka të bëjë me konfliktin negativ të dy ose më 
shumë organeve për kompetencë. (Me gjërësisht për zgjidhjen e konflikteve për 
kompetencë shih komentimet e n. 16-28. të LPA.  
5.4. Konfliktin e Kompetencave në mes të dy organeve të administratës e zgjidh 
organi institucional mbikëqyrës i punës së tyre, ndërsa konfliktin në mes të 
organeve të administratës dhe gjykatave e zgjidh Gjykata Kushtetuese.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Për mbrojtje të fëmijës së prindërve të panjohur, që është lënë në tren, kompetent 

është organi për mbrojtje sociale në vendin në të cilin është krijuar shkasi për 
udhëheqje të procedurës, respektivisht në vendin (vendbanimin), në të cilin fëmija 
është lënë në tren dhe jo në vendgjetjen e fëmijës në tren. (Aktgjykimi i Gjykatës 
supreme të Kroacisë U nr. 8069/1970).  

 
2. Ka kompetencë lëndore për veprim ai organ (organizëm) i cili, sipas dispozitave 

përkatëse është, në kohën e vendosjes se çështja përkatëse, Në qoftë se po me ate 
dispozitë, në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare, nuk është përcaktuar diçka 
tjetër. (Aktgjykimi i Gjykatës administrative të Kroacisë Us, nr. 269/1993).  

 
3. Kur me ligj është përjashtuar ankesa kundër vendimit të shkallës së parë, vendimi 

meritor i organit të shkallës së dytë i nxjerrë sipas ankeses, kundër vendimit të tillë 
të shkallës së parë, konsiderohet që është nxjerrur nga organi jokompetent në 
pikëpamje lëndore (reale). (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RS. U. Nr. 
927/1955., datë 20. tetor 1956).  

 
4. Kompetenca e shkallës së dytë në procedurën administrative përcaktohet sipas 

materies, nga e cila ka vendosur organi i shkallës së parë e jo sipas ngjashmërive 
në emertime të organit të shkallës së parë dhe të dytë. (Aktgjykimi i Gjykatës 
supreme te RS. U. Nr. 663/1971)  

 
5. Organi i kujdestarisë është kompetent për vendosje përkitazi me kërkesën e prindit 

të fëmijës së mitur, me të cilen kërkohet, që fëmija t’i merret personit të tretë, te i 
cili po ai fëmijë gjendet dhe atij (prindit) t’i jepet në përkujdesje dhe edukim. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të Kosovës Us. Nr. 23/1978)  

 
6. Atëherë kur organi i shkallës së dytë e anulon vendimin për shkak të 

moskompetencës dhe veten e shpallë kompetent për vendosje, është i detyruar, që 
ta zgjidh çështjen, pa parashtresa të veçanta të palës. (Aktgjykimi SVS UZH. Nr. 
567/55 e dt. 19. 02. 1965).  

                                                            
44 S. Lilic, u. pr., fq. 311. 
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Neni 14 [Kompetenca territoriale] 
 
14.1. Kompetenca territoriale caktohet: 

a) në çështjet që kanë të bëjnë me pasurinë e paluajtshme në vendin ku 
ndodhet ajo, 

b) për çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e një organizate afariste 
ose afarizmi individual, vendi i selisë së tyre,  

c) për çështjet e tjera vendbanimi i palës ose selia e personit juridik.  
14.2. Në qoftë se kompetenca territoriale nuk mund të përcaktohet sipas 

paragrafit 1 pikat a, b, c të këtij neni, ajo caktohet sipas vendit ku ka 
ndodhur ngjarja.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Me nenin 14. ligji rregullon çështjet që kanë të bëjnë me caktimin e kompetencës 
territoriale, në bazë të vendndodhjes, vendit të fushë veprimtarisë profesionale, 
vendbanimin apo vend qëndrimin e personit fizik, përkatësisht selinë e personit 
juridik si dhe në bazë të vendit ku ka ndodhur ngjarja.  

 
2. Variabiliteti dhe ndërllojshmëria e çështjeve, përkatësisht situatave për të 

cilat caktohet kompetenca territoriale 
2.1. Kompetenca territoriale është e drejtë, përgjegjësi dhe detyrë e një organi që të 
udhëheq procedurën, respektivisht të vendosi për një çështje administrative duke u 
mbështetur në hapësirën e caktuar territoriale. Mu në bazë të kësaj K. bëhet 
përkufizimi i organeve, të cilët realisht (në pikëpamje lëndore) janë kompetent për 
zgjidhjen e çështjeve të njëjta administrative. Kjo kompetencë pra, tregon 
jurisdikcionin e territorit të caktuar, në të cilin disa organe shtetërore, mund t’i 
kryejnë punët nga kompetenca e vetë reale.  
2.2. Përcaktimi i K. territoriale bëhet sipas territorit në të cilin organi i caktuar, që 
është realisht kompetent, mund ta udhëheq procedurën dhe të vendosë për çështjen 
konkrete administrative e jo sipas natyrës së materies dhe çështjes. Kështu p.sh. 
Organet tatimore komunale janë kompetente për caktimin dhe mbledhjen e tatimeve 
(kompetenca lëndore e tyre), por këtë veprimtari ato organe e zhvillojnë secili në 
territorin e vet e jo të një komune tjetër (kjo është kompetenca territoriale).  
2.2.1. Kompetenca territoriale rrjedhimisht përcaktohet me dispozitat mbi ndarjen 
administrative-territoriale, përkatësisht sipas dispozitave mbi organizimin e 
organeve të caktuara.  
Po që se Kompetenca territoriale nuk është caktuar me dispozita, ajo caktohet si 
vijon:  
- për çështjet administrative, që kanë të bëjnë me pasurinë e patundshme sipas 

vendit në të cilin ndodhet patundshmëria (sipas rregullës - forum rei sitae) 
(p.sh. për sigurimin e parave, përmes shikimit në vendin e ngjarjes - në 
patundshmëri, incizimin, vlerësimin, regjistrimin, inventarizimin dhe punët e 
tjera. Lidhur me patundshmërinë, është kompetent organi, në territorin 
(juridiksionin) e të cilit gjendet pasuria në fjalë).  
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- Për çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë afariste - (biznesore) ose ndonjë 
veprimtari tjetër të subjektit të së drejtës - palë në procedurë, sipas vendit të 
selisë së subjektit-palës, përkatësisht sipas vendit, në të cilin veprimtaria 
ushtrohet ose do të duhej të ushtrohej, (p.sh. Nëse selia e një subjekti të së 
drejtës gjendet në Komunën X., e organi i mbikqyrjes, lidhur me aplikimin e 
ligjit për mbrojtje në punë, kompetent për të vepruar (me vendim) është organi 
i inspektoratit përkatës komunal i asaj komune. Nëse rasti ka ndodhur në një 
njësi pune të subjektit në fjalë në Komunën Y, atëherë organet kompetente të 
asaj komune do të duhej të veprojnë lidhur me rastin.  

- Për çështjet e tjera (që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organizmave juridik-
publik ose të personave juridik), sipas vendit të selisë së tyre, gjegjësisht selisë 
së njësisë distriktore (rajonale) të tyre, (atëherë kur veprimtaria ka të bëj me 
ate njësi);  

- Për rastet tjera - sipas vendbanimit, rrjedhimisht të vendbanimit të përhershëm 
(sipas parimit maiori ab minus) të palës ose selisë së personit juridik. Nëse 
pala nuk ka vendbanim të përhershëm në territorin e Republikës së Kosovës, 
K. caktohet në bazë të vendbanimit (vendqëndrimit). Nëse pala - subjekti nuk 
ka as vendqëndrim, K. territoriale, sipas vendit të vendbanimit të fundit të 
përhershëm, përkatësisht të vendqëndrimit të fundit, të cilin pala e ka pasur në 
Kosovë. (Në rastet e tilla K. territoriale caktohet sipas vendbanimit të 
përhershëm të palës si p.sh. Prodhimi (dhënia) e dokumenteve personale, 
ndërrimi i gjendjeve statusore (civile) etj. (neni 14. paragrafi 14. 1. (a, b, c i 
LPA).  

 
3. Në rastet - çështjet në të cilat kompetenca territoriale, nuk mund të caktohet me 

zbatimin e asnjërit nga kriteret dhe situatat e sipër komentuara (vendi ku ndodhet 
patundshmëria, selia ose vendbanimi i përhershëm rrjedhimisht vendbanimi - 
vendqëndrimi i subjektit palë në procedurë), ligjvënësi e ka parapa një kriter 
(mekanizëm) subsidiar (shtues - përplotësues). Ky kriter ka të bëj me vendin ku ka 
lindur shkasi, ku është krijuar (arsyeja) për zhvillim të procedurës, respektivisht 
vendi ku ka ndodhur ngjarja; ku është zhvilluar veprimi ose ku sipas të gjitha 
rrethanave dhe elementeve të rastit - çështjes, është dashur që të jetë kryer veprimi 
(paragrafi 14. 2. i n. 14. të LPA).  
Këtë dispozitë, LPA e ka paraparë, për t’i mbrojtur palët, në mënyrë që të 
pamundësohen rrethana, veprime e situata, në të cilat, organi i administratës do ta 
mohonte kompetencën e tij territoriale. Kështu, çështja do zvarritej dhe pala do të 
dëmtohej në procedurë.  

 
4. Rëndësia dhe efektet e caktimit të kompetencës territoriale 

I. Kompetenca territoriale ashtu sikurse edhe ajo reale e organit kompetent për 
zhvillim të procedurës dhe për vendosje në çështjen e caktuar administrative, 
përcaktohen me ligj dhe në dispozita të bazuara në ligj. Me ligj mund edhe të 
ndryshohet kompetenca, por jo me marrëveshje të palëve as të organeve.  
II. Faktori apo arsyeja territoriale (rationae loci) te caktimi i kompetencës 
territoriale dhe jo natyra e materies, me të cilën, çështja administrative ka të bëj.  
III. Dispozitat për kompetencën territoriale, janë të natyrës imperative.  
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IV. Organi kompetent i administratës publike, në çdo çast dhe fazë të procedurës 
administrative, duhet të sillet dhe të veproj ex oficio, për sa i perket ekzistimit, 
perkimisht caktimit të kompetencës.  
V. Respektimi i kompetencës, ka efekte juridike pozitive, si për palet ashtu edhe 
për “qytetarizimin” e mëtejmë, avancimin dhe humanizimin e organeve të 
administratës publike dhe të vetë shtetit.  
VI. Në rast se dy e më shumë organe territorialisht janë kompetente për të njëjtën 
çështje administrative, kompetent është ai i cili i pari e ka filluar procedurën, nëse 
me ligj nuk është paraparë ndryshe.45  

 
Neni 15 [Dispozitat tjera] 
 
15.1. Në qoftë se sipas dispozitave të neneve paraprake do të ishin dy ose më 

tepër organe, kompetent është organi që ka filluar së pari procedimin.  
15.2. Kompetenca lëndore dhe territoriale nuk mund të ndryshohet me 

marrëveshjen e palëve ose marrëveshjen e organit dhe palës, përveç nëse 
kjo parashihet ndryshe me ligj.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Dispozita e nenit 15, paraqet vazhdimsi të dispozitave të neneve 11-14 të LPA. Me 
këtë dispozitë, qartë e çiltër përcaktohet prioriteti i njërit nga dy e më shumë 
organeve (në rast të kompetencës së njëkohshme të tyre), që i pari ka filluar 
procedurën, që po ai organ ta vazhdoj at procedurë deri në përfundim. Dispozita 
parimisht përjashton çfarëdo marrëveshje të palëve në mes tyre, por edhe me 
organin përkatës, sa i përket ndryshimit të të dy llojeve të kompetencave.  

 
2. Qëllimi i ligjvënësit sa i përket dispozitave të nenit 15 të LPA, ka qenë, që me 

fërkimet eventuale deri në konflikti për kompetencë, të dy e më tepër organeve, të 
mos shkaktohet zvarritja e procedurës, mosefikasiteti i organit dhe sidomos të 
mbrohet pala pjesëmarrëse në procedurën administrative.  
2.1. Edhe kjo dispozitë (e nenit 15), është një dispozitë e përgjithshme e LPA e cila 
ka rëndësi të veçantë në përplotësimin e dispozitave të mëparshme, të cilat kanë të 
bëjnë me kompetencën.  
2.1.2. LPA në paragrafin 15.1., nuk e ka precizuar sa duhet se a është këtu fjala për 
prioritetin në rast të “rivalitetit” në mes të dy e më shumë organeve për të dy llojet 
e kompetencave. Po të vështrohet dispozita në fjalë nga aspekti i parimit të 
subsidiaritetit dhe parimit teleologjik (qëllimor), del se LPA, me paragrafin 15. 2 të 
nenit 15. e ka përplotësuar kërkesën e mësipërme.  

 
3. Gjatë punës së tyre të përditshme, organet e administratës, shpesh herë mund të 

gjinden në situatë, kur dy e më tepër syresh të kenë kompetencë ose të mendojnë-
konsiderojnë se kanë kompetencë për të udhëhequr procedurën, rrjedhimisht për të 
vendosur për të njëjtën çështje administrative. Në situata të tilla të dilemave- 

                                                            
45 Shih nenin 15., paragrafi 15. 1. të LPA. 
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përkatësisht të kontestimit në mes të organeve, mund të flitet për konflikt të 
kompetencave (më në detaje për konfliktin e kompetencave dhe zgjidhjen e tij, 
shih komentimet e neneve 26 -28 të LPA).  
3.1. Është krejtësisht e kuptueshme e ligjshme dhe normale që me një çështje 
administrative konkrete, të merret, të udhëheqë procedurën dhe të vendos vetëm 
organi kompetent. Nëse ndodh që në ndërkohë, të fillohen më shumë procedura të 
organet kompetente, do të jetë kompetent ai organ i cili i pari e ka filluar 
procedurën, qoftë edhe me një veprim procedural,  
3.2. Bazuar në synimet e ligjvënësit, me dispozitat e nenit 14 dhe të neneve tjera 
para tij-neneve 11-13 të LPA, në mënyrë prezumtive mund të konkludohet se në 
paragrafin 15. 1 të nenit 15, fjala është për kontestin- konfliktin e organeve për të 
dy llojet e kompetencave.  

 
4. Fillimi dhe pjesëmarrja e palëve në procedurë, është rregulluar me dispozita të 

veçanta të LPA,46 në at mënyrë që procedura administrative iniciohet sipas 
kërkeses së palës ose sipas detyrës zyrtare. Nëse nuk është nxjerrë konkluzion i 
veçantë për këtë, procedura merret se ka filluar atëherë kur organi kompetent i 
administratës publike ua dërgon palëve të interesuara “një lajmërim për fillimin e 
veprimtarive nga ana e organit” (neni 37, paragrafi 37.1., i LPA). Prandaj 
kompetenca sipas dispozitave të komentuara më sipër i takon atij organi i cili i pari 
e ka kryer ndonjë veprim me qëllim të udhëheqjes së procedurës administrative, 
lidhur me një rast apo çështje konkrete administrative.  

 
5. Me paragrafin 15.2 të nenit 15., ligji në mënyrë shprehimore ndalon çfarëdo lloj 

marrëveshje eventuale e cila do të tentohej të lidhej qoftë në mes të palëve, qoftë 
në mes të palës dhe organit kompetent të administratës publike, përkitazi me 
ndryshimin e kompetencës.  
5.1. LPA në këtë paragraf nuk i lejon interpretuesit dhe zbatuesit e ligjit asnjë lloj 
paqartësie e as dileme, përkitazi me atë se me cilin lloj të kompetencës kanë të 
bëjnë marrëveshjet eventuale të subjekteve pjesëmarrëse në procedurë. Fjala është 
për ndalimin e marrëveshjeve përkitazi me ndryshimin e të dy llojeve të 
kompetencës, asaj lëndore dhe territoriale).  
5.2. Ligjvënësi ka pasur parasysh reflektimin negativ të pasojave eventuale të 
marrëveshjeve në ligjshmërinë e procedurës, trajtimin e barabartë të palëve në 
procedurë (barazia para ligjit), si dhe esencën e kundërligjshme të veprimeve 
eventuale të subjekteve të së drejtës dhe sanksionimin ligjor të tyre.  
5.3. Fjala këtu është për shfuqizimin e akteve administrative, në rast të nxjerrjes së 
tyre nga ana e organit jokompetent.  
5.4. Megjithatë, LPA përjashtimisht nga parimi, lejon marrëveshje të subjekteve 
lidhur me kompetencën (dispozita p. 15.2. të nenit 15). Marrëveshjet e tilla kanë të 
bëjnë me oportunitetin, efikasitetin dhe ekonomizimin e udhëheqjes së procedurës, 
por jo me ndryshimin e kompetencës.  
LPA taksativisht pra ka përcaktuar që asnjë organ nuk mund ta marrë nga organi 
tjetër kompetencën e të vendosë vetë për një çështje të caktuar.  

                                                            
46 Shih komentimin e neneve 35-47 të LPA. 
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Mirëpo me dispozitat e nenit 19 dhe 21, i parasheh situatat përjashtimore kur 
kompetencat, në suaza të kritereve të caktuara rigorozisht, mund të delegohen.47 

 
Neni 16 [Ndalimi i heqjes dorë nga kompetenca] 
 
16.1. Kompetencat e organeve të administratës publike caktohen me ligj ose me 

akt nënligjor dhe ushtrimi i tyre është i detyrueshëm.  
16.2. Çdo akt administrativ ose veprim tjetër, që ka për qëllim heqjen dorë të 

organit administrativ nga e drejta për të ushtruar kompetencat ligjore, 
është i pavlefshëm.  

16.3. Dispozitat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk përjashtojnë të drejtën e 
organeve të administratës publike për të deleguar kompetencat e tyre 
ligjore në favor të organeve të tjera të administratës sipas procedurave të 
parashikuara në Kreun II të këtij Ligji.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 16 i ligjit përmban ndalesën imperative të heqjes dorë nga kompetenca 
organit përkatës të administratës publike; ngase kompetenca e organit është jo 
vetem e drejtë e tij-organit, por edhe detyrim.  
Ligjvënësi me të drejtë ka parashikuar se të gjitha ato akte juridike, kontrata apo 
veprime administrative, që mund të kenë si objekt heqjen dorë nga e drejta e 
organit administrativ për të ushtruar kompetencat, të cilat ligji ia ka besuar atij, 
konsiderohen të pavlefshme.  

 
2. Sipas dispozitave të nenit 11 të LPA-së, organi përkatës i administratës publike, 

brenda kompetencave të tij, ka për detyrë që të vendosë për çdo lloj kërkese të 
dorëzuar nga palët e interesuara, që dëshirojnë të jenë pjesëmarrëse në procedurën 
administrative.  
2.1. Pas dorëzimit të kërkesës së caktuar, nga pala e interesuar, organi gjegjës i 
administratës publike, para se të ndërmarrë veprime procedurale, duhet ta 
konstatojë (vërtetojë) se a ka apo jo kompetencë lëndore dhe territoriale përkitazi 
me çështjen (rastin) e caktuar administrative. Kjo do të thotë se organi përkatës i 
administratës, zyrtarisht duhet të përcaktohet kompetent ose jo, për ta vendosur 
çështjen e caktuar administrative (neni 12, paragrafi 12. 1. i LPA.).  
2.2. Pala e interesuar në procedimin administrative, mund ta kundërshtojë 
kompetencën e organit gjegjës të administratës publike, për një çështje të caktuara, 
sipas procedurës së paraparë në nenin 28 të LPA.  

 
3. Meqë normat mbi kompetencën janë të natyrës dhe karakterit detyrues (ius 

cogens), sipas LPA është detyrë e pashmangshme e çdo organi të administratës 
publike, që në çdo çast dhe fazë të procedurës administrative, sipas detyrës zyrtare 
imperativisht të kujdesen për kompetencën e tyre dhe t’i përmbahen plotësisht asaj. 
Karakterin imperative nenit 16 të LPA, ligjvënësi, i motivuar maksimalisht që të 

                                                            
47 Shih komentimet nenit 19 dhe 21 të LPA. 
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veproj në mënyrë preventive, qysh në titull të nenit, ia ka dhënë dispozitës. Nuk 
është thënë p. sh. kompetencat e organeve të administratës publike duhet të 
respektohen ose vetëm respektohen, por imperativisht ligjvënësi ka ndaluar heqjen 
dorë nga kompetenca. Me këtë normës i është dhënë fuqia maksimale teleologjike, 
por edhe zbatuesve të ligjit u është bërë me dije serioziteti i qasjes së kësaj 
çështjeje (norme) nga ana e ligjvënësit. Gjithnjë duke tërhequr vëmendjen e 
zbatuesit, për pasojat që mund të pasojnë (pavlefshmëria e aktit administrativ), në 
rast se organi kompetent heq dorë nga e drejta për të ushtruar kompetencat e tij 
ligjore.  

 
4. Në paragrafin 16. 1. të nenit 16, ligji përcakton qartë se kompetencat e organeve të 

administratës publike caktohen me ligj ose me akt tjetër nënligjor. Ushtrimi i 
këtyre kompetencave nuk është alternativ as fakultativ, por i detyrueshëm për 
organet e sipërpërmendura. Nga fryma e ligjit, përkatësisht dispozitës në fjalë, 
rezulton çiltër se caktimi i kompetencës nga organi gjegjës duhet të bëhet me 
përkushtim e profesionalizëm maksimal; me efikasitet dhe drejtshmërisht.  

 
5. Nëse nuk ndodh kështu, pra nëse organi i administratës publike, me qëllim heq 

dorë nga e drejta për t’i ushtruar kompetencat ligjore, akti administrativ, që është 
produkt final i punës së organit gjatë procedurës administrative, do të jetë i 
pavlefshëm (paragrafi 16. 2. i nenit 16 të LPA).  

 
6. Ndonëse ligjvënësi lidhur me këtë çështje ka qenë shumë i përkushtuar dhe i 

zellshëm, në veprimtarinë dërmuese praktike të organeve të administratës, me pak 
është e përhapur dukuria e heqjes dorë nga kompetenca e më shumë dëshira, 
ambiciet dhe preferimet e tyre për zgjerim të kompetencave.  
6.1. Rregullat e kompetencës që ngërthen paragrafi 16. 1. i nenit 16, janë të natyrës 
përplotësuese (subsidiare), ngase zbatohen vetëm në rastet të themi 
“zëvendësuese” në të cilat, kompetenca nuk është caktuar me dispozita të veçanta. 
Kjo duhet kuptuar kështu, duke u bazuar në faktin se LPA, paraqitet si Lex 
generalis.  

 
7. Në paragrafin e dytë të nenit 16, Ligji shprehimisht sanksionon jo vetëm heqjen 

dorë nga kompetenca, por edhe vetë qëllimin e keq (mala fides) të organit të 
administratës për të hequr dorë nga e drejta, për të ushtruar kompetencat ligjore. 
Qëllimi për heqje dorë të organit që sanksionohet nga LPA, ka të bëjë me cilindo 
akt administrativ ose veprim tjetër, që organi përkatës, mund ta ndërmarrë gjatë 
procedurës administrative. Pra heqja dorë nga kompetenca duhet të kuptohet si 
veprim i kundërligjshëm i organit, me pasoja reperkutive për qytetarin - palë në 
procedurë, në njërën anë por edhe si pasqyrë negative për autoritetin, kredibilitetin, 
reputacionin dhe rejtingun që administrata publike duhet ta ketë në rrethanat e 
zhvillimin bashkëkohor të saj dhe intencat e integrimit të Kosovës në administratën 
evropiane të BE-së.  

 
8. Me dispozitën e paragrafit 16.3. të nenit 16, Ligji ekskludon zbatimin e tij, në 

rastet kur organet e administratës publike kanë të bëjnë me domosdonë e delegimit 
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të kompetencave në favor të ndonjë organi tjetër të administratës.  
Pra LPA, sa i përket delegimit të kompetencave, përjashtimisht ua njeh të drejtën 
organeve kompetente që sipas nevojës e rastit t’i bartin ato në organe të tjera 
përkatëse të administratës.  
8.1. Ligjvënësi ka bërë mirë që ka vepruar kështu, ngase në këtë mënyrë 
ndihmohet efikasiteti, drejtshmëria dhe efektiviteti i vendosjes në procedurën 
administrative.  
8.2. Mirëpo, duhet theksuar dhe kuptuar qartë e mirë se, delegimi nuk paraqet 
heqje dorë nga kompetenca. 
8.3. Përndryshe, delegimi i kompetencave dukshëm më detajuar është paraparë me 
dispozitat e neneve 19-25 të LPA (kreu i II-të i ligjit), ndaj atje do të komentohet 
më në detale edhe çështja e delegimit të kompetencave - organit tjetër.  

 
Neni 17 [Çështje paraprake, që zgjidhen nga organe të tjera] 
 
17.1. Në rast kur vendimi përfundimtar në procedim administrativ kushtëzohet 

nga marrja e një vendimi paraprak, i cili, nga ana e tij, është në 
kompetencë të një organi tjetër të administratës publike ose të gjykatës, 
organi që është kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar pezullon 
procedimin administrativ derisa organi tjetër ose gjykata të marrin 
vendimin paraprak.  

17.2. Përjashtime nga rregulli i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni lejohen 
vetëm në ato raste kur mos marrja e menjëhershme e vendimit do t’u 
shkaktonte një dëm të rëndë e të pariparueshëm të drejtave themelore 
kushtetuese të personave fizikë dhe juridikë ose interesit ligjor publik.  

17.3. Pezullimi i procedimit administrativ, i parashikuar në paragrafin 1 të këtij 
neni, përfundon automatikisht në rastet e mëposhtme:  
a) Kur marrja e vendimit paraprak varet prej bërjes së një kërkese nga 

palët e interesuara në procedimin administrativ dhe ato nuk e bëjnë një 
gjë të tillë brenda afateve të parashikuara nga ligji;  

b) Kur në mungesë të një afati ligjor, procedimi administrativ për 
zgjidhjen e çështjes paraprake nuk fillon brenda 30 ditësh nga dita kur 
merret vendimi për pezullimin e procedimit administrativ, që shpie në 
marrjen e vendimit përfundimtar, për shkak të mosparaqitjes së 
kërkesës përkatëse nga palët e interesuara.  

17.4. Në qoftë se organi i administratës publike, që është kompetent për marrjen 
e vendimit përfundimtar, nuk pret marrjen e vendimit paraprak nga 
organi tjetër ose gjykata, por vendos vetë për çështjen paraprake, vendimi 
në fjalë është i vlefshëm vetëm për procedimin administrativ në zhvillim e 
sipër.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit  

Neni 17 në parim si një rregull e përgjithshme rregullon pezullimin e procedurës 
administrative, atëherë kur para se organi kompetent i administratës të merret me 
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çështjen (rastin) e caktuar administrative, pra të vendosë për të, është i kushtëzuar 
nga një vendim paraprak, të cilin duhet ta nxjerrë një organ tjetër kompetent e 
nxjerrjen e të cilit duhet ta presë organi i sipërpërmendur. Ky nen përmban edhe 
situate specifike të natyrës përjashtimore, të cilat ndërlidhen me përcaktimin e 
afatit ligjor dhe të vendosjes së rastit apo çështjes së caktuar administrative. 

 
2. Përgjithësisht për çështjen paraprake në procedurë, veçanërisht në 

procedurën administrative 
Në rastet kur organi i cili udhëheq procedurën, has në ndonjë çështje, pa zgjidhjen 
e së cilës nuk mund të zgjidhet (vendoset) as çështja kryesore e kjo çështje përbën 
një tërësi të pavarur juridike, për zgjidhjen e së cilës kompetent është gjykata ose 
ndonjë organ tjetër (çështja paraprake), po ai organ mundet në përputhje me ligjin, 
vetë ta shqyrtojë atë çështje (nëse është kompetent) ose ta pezullojë (ndërprerë) 
procedurën, derisa organi që është ligjërisht kompetent ta zgjidhë atë çështje.  
Në parim, ndërprerja e procedurës bëhet me përfundim, kundër të cilit lejohet 
ankesa e veçantë, përveç nëse atë përfundim e ka nxjerrë organi i shkallës së dytë. 
Edhe në procedurën gjyqësore, atëherë kur vendimi i gjykatës varet nga përgjigja 
në pyetjen, se a ekziston apo jo ndonjë e drejtë ose ndonjë marrëdhënie 
(kushtëzuese) juridike, për të cilën nuk është vendosur në mënyrë të plotfuqishme 
nga gjykata ose nga ndonjë organ tjetër e në mes të palëve, ekziston si kontestues, 
hapet çështja paraprake ose prejudiciale, incidentale. Ekzistimi i çështjes paraprake 
në procedurë (kontest), do të thotë që për kërkesë mund të merret vendimi 
përkatës, vetëm atëherë, kur për këtë çështje të merret një qëndrim i caktuar i 
organit.  
I. Prandaj marrë në përgjithësi, çdo organ kompetent i cili udhëheq procedurë, në 
çdo rast apo çështje konkrete administrative, duhet të marrë qëndrim të qartë dhe 
përcaktues, se a ka në atë procedurë, çështje paraprake apo jo.  
II. Çështja paraprake duhet të jetë tërësi e veçantë (e mëvetësishme) juridike, 
juridike faktike dhe argumentuese, pa trajtimin e së cilës, nuk mund të zgjidhet 
(vendoset) as çështja kryesore.  
III. Çështja paraprake në procedurën administrative zgjidhet me përfundim të 
organit, në të cilin ekziston e drejta e ankesës.  
IV. Nga ecuria (epilogu) i çështjes paraprake, varet edhe vendimi, vendosja për 
çështjen kryesore administrative. Këtu qëndron edhe rëndësia e çështjes paraprake.  
V. Bazuar në dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ato ligjore, 
organet e administratës gjatë vërtetimit të fakteve relevante në procedurë, ndër të 
tjera, gjithanshëm, drejtë, ligjshëm, arsyeshëm, e mbi të gjitha në dobi (të mirë) të 
palëve, duhet t’i analizojmë, shkoqisin, sintetizojnë dhe verifikojnë të gjitha provat 
dhe dëshmitë, që kanë të bëjnë me çështjen e caktuar administrative.  
VI. Pritja e vendimeve që kanë të bëjnë me çështjet paraprake, të cilat janë në 
kompetencë të organeve të tjera, parandalon në mënyrë të efektshme 
verdiktshmërinë diferente të dy organeve, për të njëjtën çështje administrative. Kjo 
do të mund të shtonte efikasitetin e organeve gjegjëse në një anë, por edhe do të 
eliminonte ose të zbuste në masë të konsiderueshme gjendjen e paqartë e konfuze, 
si dhe një praktikë e padëshiruar, e dëmshme që do të mund të krijohej në rast 
zgjidhjeve të ndryshme nga ana e organeve përkatëse, të çështjeve të njëjta.  
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VII. Megjithëkëtë, pezullimi i procedurës administrative dhe pritja e tepruar e 
paarsyeshme dhe e shpeshtë e vendimeve paraprake, nuk është mirë për palët e 
subjekteve të së drejtës në procedurë, që të shëndrrohet në dukuri abuzuese, ngase 
mund të prodhojë efekte negative në punën efikase të administratës dhe në 
rejtingun dhe avancimin e saj të mëtejmë.  
VIII. Nga natyra dhe karakteri i çështjes paraprake, rezulton që ajo në parim, 
paraqitet në procedurën e shkallës së parë, madje në fillim të saj. Kjo është e 
kuptueshme, kur dihet fakti notor që pikërisht në këtë procedurë përcaktohen faktet 
relevante (vendimtare) për zgjidhjen e çështjes së caktuar administrative. 
Përjashtimisht çështja paraprake paraqitet edhe në procedurën e shkallës së dytë, 
përkatësisht në procedurën sipas mjeteve juridike. Kjo mund të jetë rast atëherë, 
kur në ato faza, rrjedhimisht procedura, vërtetohen faktet vendimtare - qoftë kur 
është fjala për përplotësimin (faktografik - me prova e dëshmi) e procedurës së 
shkallës së paë, - qoftë kur hulumtohet (verifikohet), rregullsia e fakteve të 
vërtetuara më herët e në bazë të të cilave fakte, është nxjerrë vendimi në çështjen e 
caktuar administrative.  
IX. Në esencë, çështja paraprake edhe vetë paraqet njërën nga vargu i fakteve 
vendimtare, nga të cilat varet zgjidhja e çështjes së caktuar juridike.  
- Organi i cili e udhëheq procedurën për çështjen kryesore, nuk nxjerr vendim të 

veçantë për çështjen paraprake, por vetëm e trajton atë, në suaza të procedurës 
për nxjerrje të vendimit për çështjen kryesore respektivisht në suaza të 
përcaktimit të fakteve vendimtare, për nxjerrjen e vendimit për çështjen 
kryesore administrative.  

 
3. Paragrafi 1 i nenit 17, ka rregulluar pezullimin e procedurës administrative deri në 

nxjerrjen (marrjen) e vendimit të çështjes paraprake (gjermanisht Vorfragen), nga 
ana e organit tjetër të administratës publike ose të gjykatës.  
3.1. Për këtë arsye nga synimi i ligjvënësit rezulton se për t’u ballafaquar me 
sukses me çështje të ndjeshme, specifike e delikate, që kërkojnë njohuri të 
thelluara dhe më të avancuara të organit të administratës, në fusha special, 
administrate publike do të duhej të specializohej ngushtë në bransha e sektorë të 
ndryshëm. Kjo për arsyen e thjeshtë të përballjes së suksesshme me probleme të 
faktografisë provuese e dëshmuese, të çështjeve të ndryshme të cilat me kërkesa të 
palëve të interesuara, mund t’I ketë çdo ditë objekte trajtimi dhe vendosjeje.  
3.2. Për rrjedhojë, çështjet paraprake do të mund të ishin më lehtë të zgjidhshme, 
ndërsa pezullimet e procedurës më të rralla, gjë që do të reflektoheshin dukshëm 
edhe në efikasitetin, ligjshmërinë, oportunitetin dhe efektivitetin e veprimtarisë së 
organeve të administratës publike. Kjo do të shtonte funksionalitetin dhe 
efikasitetin e organeve gjegjëse në një anë, por edhe do të eliminonte ose do të 
zbuste në masë të konsiderueshme gjendjen e paqartë e konfuze, si dhe një praktikë 
të padëshiruar e të dëmshme, që do të mund të krijohej, në rast të zgjidhjeve të 
ndryshme nga ana e organeve përkatëse, të çështjeve të njëjta. Mirëpo esenca e 
çështjes qëndron në faktin se pritja për vendim në çështjen paraprake, ka të bëj me 
kompetenca të ndryshme të organeve përkatëse.  
3.3. Ligjvënësi ka pasur qëllim pozitiv kur ka normuar pezullimin e procedimit 
administrativ dhe pritjen e vendimeve paraprake. Mirëpo, tejkalimi i autorizimeve 
ligjore nga aspekti i vëllimit, në aplikimin e tij në praktikë, do të mund të 
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reflektonte ndikime dhe efekte negative, jo vetëm në relacion me efikasitetin e 
organeve që është me rëndësi vitale, si për subjektet e së drejtës - palë në 
procedurë, por edhe për vete reputacionin e mirë dhe avancimin zhvillimor të 
administratës publike dhe shtetit tonë të ri.  

 
4. Pikërisht nga arsyet që u përmendën më lartë ligji në paragrafin 2 të nenit 17, lejon 

përjashtime nga rregulli i pezullimit të procedimit administrativ të rregulluar në 
paragrafin paraprak, në ato raste, kur mosnxjerrja efektive (me vonesë) e vendimit, 
mund të sjell dëm, rrjedhimisht pasoja të pakompensueshme, si në domenin e të 
drejtave kushtetuese e ligjore të palëve të interesuara në procedurë, ashtu edhe 
interesit publik gjithandej.  

 
5. Pezullimi i procedimit administrativ në pritje të marrjes së vendimeve paraprake, 

jo vetëm që mund të përdoret për arritjen e synimeve të tyre - realizimit të të 
drejtave të ligjshme nga ana e subjekteve të së drejtës, por ai mund edhe të 
keqpërdoret nga ana e palëve të caktuara, të procedurës administrative. Kjo mund 
të ndodhë në ato raste p. sh. kur ndonjë palë është e interesuar ta zvarrisë madje 
edhe në forma dhe me sjellje të ndryshme të papërgjegjshme ta pengojë ose 
komplikojë zhvillimin normal të fazave të procedurës.  
5.1. Pikërisht me qëllim të parandalimit apo edhe rrallimit të ndodhshmërisë së 
këtyre rasteve, sjelljeve apo situatave abuzive me rregullin e pezullimit të 
procedimit administrativ, ligji përmes dispozitave të paragrafit 3, pikave a) dhe b) 
ka paraparë masën - sanksionin e aplikimit të përfundimit automatic të pezullimit 
të procedimit administrativ, në situatat, rrjedhimisht rastet e caktuara nën (a, b). 
(Gent Ibrahimi, komentari i kodit të procedurave administrative të Shqipërisë, fq. 
60.).  
5.2. Përdorimi i togfjalëshit “përfundim automatik”, si mekanizëm i përshtatshëm 
mbrojtës në duar të organit kompetent, nga ana e ligjvënësit, nënkupton natyrën 
imperative (detyruese) të normës, rrjedhimisht edhe vendimin detyrues të organit 
dhe jo liri të plotë veprimi apo aplikimin e së drejtës diskrecionale të tij (organit) 
në vendosje të çështjes së caktuar administrative.  
5.3. Zbatuesit e LPA, duhet të jenë të vëmendshëm për qëllimin e ligjvënësit, që 
mosrespektuesit e dispozitës së paragrafit 3 (a dhe b) të nenit 17, mund të përballen 
me pasoja (pika a) dhe sanksione (pika b).  
5.4. Fjala këtu është parësisht për ato subjekte të së drejtës të cilat për realizimin e 
të drejtave të tyre, nuk bëjnë kërkesat e tyre brenda afatit ligjor. 

 
6. Megjithatë, sipas paragrafit 17. 4. të nenit 17, në situata të caktuara dhe specifike, 

veçmas atëherë kur konsiderohet se ekziston prezumimi i rrezikimit me pasoja të 
pariparueshme të të drejtave, lirive dhe interesave legjitime juridike të 
pjesëmarrësve, palëve në procedurë, organit kompetent të administratës publike i 
lejohet të procedojë edhe pa e pritur deri në fund marrjen e vendimit paraprak.  
6.1. Ligji ynë në raste përjashtimi ia njeh këtë mundësi veprimi organit të 
administratës publike, me kushtin e vetëm që ky vendim paraprak i organit 
kompetent, të ketë vlerë relative. Pra vetëm për procedim administrative vijues, por 
jo edhe vlerë të plotë të aktit përfundimtar administrative. Akt, me të cilin çështja e 
caktuar administrative merr epilogun e plotë në procedurën administrative. 
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6.2. Në të vërtetë, nga dispozita e nenit 17.4 të LPA, rezulton se pritja e vendimit 
paraprak, nuk është e detyrueshme; mirëpo nëse nuk pritet vendimi nga organi 
kompetent, atëherë vendimi ka efekt relativ e jo absolut.  

 
Praktika gjyqësore 

 
Ndërprerja e procedurës me qëllim të zgjidhjes së çështjes paraprake, nuk është e 
mundur në procedurën e ekzekutimit (përmbarimit) të dhunshëm. Procedura e 
përmbarimit administrativ mund të shtyhet, sipas kushteve të parapara me ligj (gjykata 
supreme e RS, 45914/96, dt. 20.11.1997).  
 
Neni 18 [Dorëzimi i gabuar i kërkesës te një organ që nuk ka kompetencë] 
 
18.1. Në ato raste kur personat fizikë dhe juridikë, gabimisht, dorëzojnë kërkesat 

e tyre te një organ i administratës publike, që nuk ka kompetencë mbi 
çështjen që është objekt i kërkesës, për trajtimin e kërkesës do të ndiqet 
procedura e mëposhtme: 
a) organi i administratës publike, të cilit gabimisht i drejtohet kërkesa, 

brenda 2 ditësh pune nga dorëzimi i kërkesës, merr vendim me anë të të 
cilit konstaton jo kompetencën nga ana e tij për çështjen;  

b) në qoftë se organi kompetent të cilit duhet t’i kishte shkuar kërkesa i 
përket të njëjtës ministri, agjenci, institucion apo strukturë, kërkesa e 
dorëzuar gabimisht i dërgohet organit kompetent, e shoqëruar me një 
letër përcjellëse nga organi që e ka marrë gabimisht atë, të nesërmen e 
deklarimit të jo kompetencës. Personi fizik dhe juridik, që ka bërë 
dorëzimin e gabuar, njoftohet sipas procedurës së parashikuar në 
Seksionin VI, të pjesës V të këtij Ligji;  

c) në qoftë se organi kompetent të cilit duhet t’i kishte shkuar kërkesa, i 
përket një ministrie, agjencie, institucioni apo strukture tjetër, kërkesa 
e dorëzuar gabimisht i kthehet personit fizik dhe juridik që e ka 
dorëzuar 2 ditë pune pas ditës kur është bërë dorëzimi, e shoqëruar me 
një letër përcjellëse zyrtare, në të cilën përfshihet deklarimi i jo 
kompetencës, si dhe informacione në lidhje me organin kompetent të 
cilit duhet t’i drejtohet personi fizik dhe juridik.  

18.2. Në rastin e parashikuar nga paragrafi 1, pika (c) e këtij neni, caktohet një 
afat i ri për përfundimin e procedimit administrativ. Afati i ri është i njëjtë 
me të parin dhe fillon të llogaritet që nga momenti kur është njoftuar 
personi fizik dhe juridik që ka dorëzuar kërkesën.  

18.3. Vendimi i organit të administratës publike me anë të të cilit deklarohet jo 
kompetenca, mund të apelohet nga personat fizikë dhe juridikë sipas 
procedurave të parashikuara në nenin 28 të këtij Ligji.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja rregullative e nenit 

Neni 18 i LPA, përfshin rregullat e veprimit të organeve të administratës publike, 
të cilat nuk kanë kompetencë trajtimi të çështjes administrative e cila është objekt i 
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kërkesës, në rastet apo situatat kur këtë kërkesë subjektet e së drejtës (personat 
fizik dhe juridik) gabimisht ia kanë dorëzuar po atij organi jokompetent.  

 
2. LPA në nenin 18 të tij, nuk bën fjalë për mënyrat dhe modalitetet e adresimit të 

palës së interesuar organit kompetent me qëllim të zgjidhjes së një çështjeje të 
caktuar administrative (neni 40 i ligjit), por për dorëzimin e gabuar (adresimi i 
gabuar) i kërkesës së palës, një organi që nuk ka kompetencë.  

 
3. Sipas dispozitave të nenit 35 të LPA të gjithë personat e interesuar, kanë të drejtë 

të fillojnë një procedim administrative, rrjedhimisht të marrin pjesë në të 
personalisht ose të përfaqësuar. Procedimi administrative mund të fillohet nga 
organi kompetent i administratës publike, me kërkesën e palës së interesuar ose të 
publikut (neni 36 i LPA).  

 
4. Kërkesa me të cilën subjektet e së drejtës (palët) i drejtohen një organi të 

administratës, me qëllim të realizimit të një të drejte në procedurën administrative, 
bën pjesë në grupin e parashtresave. Parashtesa në procedurë, konsiderohen: 
kërkesat, fletëparaqitjet, propozimet, lutjet, ankesat, kundërshtimet (prapësimet) 
dhe komunikimet e tjera. Me secilën nga këto parashtresa, palët dhe personat e 
tjerë të interesuar u drejtohen organeve të caktuara, me qëllim të realizimit të të 
drejtave të tyre dhe interesave juridike, si dhe për të rregulluar detyrimet e tyre në 
procedurën administrative.  
I. Kërkesën pala e parashtron p. sh. kur kërkon që të iniciohet procedura 
administrative për njohjen e ndonjë të drejte ose interesi juridik.  
II. Propozimi bëhet p.sh. kur pala propozon dëgjimin e dëshmitarëve, të 
ekspertëve, shikimin në vendin e ngjarjes etj.  
III. Lutja mund të bëhet p.sh. me qëllim të përmirësimit ose ndryshimit të emrit 
ose mbiemrit në librin amëz të të lindurve, përmirësimin e ditëlindjes, etj.  
IV. Ankesa ushtrohet kundër caktimit të TVSH-së, vendimit të shkallës së parë, 
etj.  
V. Kundërshtimi ose prapësimi po ashtu mund të ushtrohet në procedurë si një 
lloj parashtrese.  

 
5. Pala e interesuar e ka iniciativën për fillimin e procedurës atëherë kur parashtron 

kërkesë, me të cilën kërkon nga organi kompetent, që ai ta filloj procedurën. 
Pavarësisht nga bazueshmëria e kërkesës, me iniciativën e palës, organi kompetent 
i administratës publike duhet ta fillojë procedurën. Se a është kërkesa e palës me 
bazë ligjore ose jo, këtë organi do të mund ta vlerësojë dhe konstatojë më vonë, 
gjatë zhvillimit të procedurës, respektivisht nxjerrjes së vendimit përkatës.  

 
6. Mirëpo, në komunikimin në mes të palëve dhe organeve në procedurën 

administrative, ndodh që palët gabimisht t’i dorëzojnë kërkesat e tyre te ndonjë 
organ i administratës publike, që nuk ka kompetencë për trajtimin e çështjes 
administrative e cila është object i kërkesës së parashtruar.  
6.1. Togfjalëshi ‘dorëzim i gabuar’, nënkupton adresimin dhe dorëzimin e gabuar 
të kërkesës së palës te një organ i administratës publike që nuk ka kompetencë për 



Mazllum Baraliu 

 64 

të vendosur për çështjen administrative e cila është objekt i kërkesës së palës së 
interesuar në procedurë.  

 
7. Për rastet e tilla të dorëzimit të gabuar të kërkesës, te organi që nuk ka 

kompetencë, sipas pikës a) të paragrafit 18. 1. të nenit 18, organi jokompetent të 
cilit gabimisht i është dorëzuar kërkesa, është i detyruar që Brenda 2 ditësh nga 
marrja e kërkesës së palës të vendosë lidhur me jokompetencën e tij përkitazi me 
trajtimin e çështjes administrative gjegjëse.  
7.1. Sipas pikës b) të paragrafit 18. 1. të nenit 18, ndërkaq, afati ligjor për veprim 
të detyrueshëm (me përgjigje përmes letërpërcjelljes) i organit jo kompetent të cilit 
kërkesa e palës i është dorëzuar gabimisht, është edhe më i shkurtër - të nesërmen e 
deklarimit të jokompetencës. Këtë veprim apo formë të përgjigjes, organi të cilit 
gabimisht i është dorëzuar kërkesa e palës, sipas LPA mund ta japë, vetëm nëse 
organi kompetent, të cilit duhet t’i shkonte kërkesa i takon të njëjtës ministri, 
agjenci, institucion apo strukturë.  
7.2. Nga teksti ligjor i pikës b) të paragrafit 18. 1., rezulton detyrimi shtesë i 
organeve të administratës, që subjektet e së drejtës, të cilat e kanë dorëzuar 
gabimisht kërkesën te ky organ, në pajtim me dispozitën e neni 109 të LPA, të 
njoftohen domosdoshmërisht.  
7.3. Qëllimi sublime i ligjvënësit këtu, padyshim që ka qenë, mbrojtja sa më e 
fuqishme e të drejtave të palëve në procedurë. Ky veprim rregullativ i tij 
(ligjvënësit) do të ndikojë edhe në shtimin e përgjegjësisë dhe të efikasitetit të 
organeve në punën e tyre, si dhe në avancimin e relacioneve komunikuese në mes 
organeve dhe pjesëmarrësve në procedurë.  
7.4. Pra organi nga pika 6 e paragrafit 18. 1. të nenit 18, sipas ligjit është i detyruar 
që me mos kompetencën e tij, ta njoftojë edhe organin përkatës edhe palën e cila e 
ka dorëzuar kërkesën e saj në adresë të gabuar. Me këtë LPA ka siguruar 
komunikim të plotë, tejet efikas (për nga afatet) si dhe garanci dhe siguri juridike 
më të madhe për pjesëmarrësit në procedurën administrative.  

 
8. Intenca e Ligjit në pikën c) të paragrafit 18. 1. të nenit 18, ka të bëjë me 

rregullimin e mënyrës së procedimit, në rastet kur organi jokompetent konsideron 
se nuk i përket të njëjtit organ administrativ, të cilit do të duhej t’i shkonte kërkesa 
e palës.  
8.1. Në këto raste, organi jokompetent të cilit pala gabimisht ia ka dorëzuar 
kërkesën për trajtim komunikon vetëm me palën e cila gabimisht ka bërë kërkesë 
te po ky organ.  
8.2. Organi që nuk është kompetent me palën e interesuar sipas ligjit, duhet të 
komunikoj si vijon:  
- T’ia kthejë palës kërkesën e saj në afat kohor prej dy ditësh pune, pas ditës së 

dorëzimit;  
- Kërkesës së palës ia bashkëngjit një letërpërcjellëse zyrtare, në të cilën 

shpjegohet konstatimi i jo kompetencës, si dhe detyrimin e organit që, saktë, 
qartë dhe kuptueshëm të njoftohet pala përkitazi me organin tjetër kompetent, 
të cilit me kohë pala, do të duhej t’ia drejtonte kërkesën e saj.  

8.3. Është për t’u vënë re se përsa i përket mënyrës së komunikimit (njoftimit të 
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palës nga organi) as në nenin 109 dhe as në nenin 18, ligjvënësi nuk ka qenë deri 
në fund i saktë dhe decidiv, për të treguar qëllimin dhe domosdonë e njoftimit të 
palës me shkrim. Mirëpo, kjo nënkuptohet. Pra komunikimi duhet të bëhet me 
shkrim.  

 
9. Me dispozitën e paragrafit 18. 2. (neni 18), ndërlidhur me pikën c), respektivisht 

paragrafin 18. 1. të nenit 18, palës së interesuar i përcaktohet një afat i ri për 
zhvillim të procedurës, i cili afat fillon të llogaritet, nga çasti i dorëzimit të 
kërkesës te organi administrativ kompetent.  
9.1. Zbatuesit e ligjit duhet të jenë të saktë dhe të vëmendshëm në respektimin e 
afateve ligjore, të nenit 18 dhe përgjithësisht, sepse afatet me të drejte 
konsiderohen si esenca dhe kuptimi i drejtësisë.  
9.2. Afati i ri i cili i jep mundësi palës që ta fillojë procedurën, sipas paragrafit 18. 
2. lidhur me pikën c), është i njëjtë me të parin, pra 2 ditë.  

 
10. Paragrafi 18. 3. i nenit 18 parasheh mundësinë e ankesës së palës së interesuar. 

Këtë të drejtë LPA, ia garanton palës në përputhje me dispozitat e nenit 28 të tij 
(më gjerësisht për këtë shih komentimin e nenit 28 të LPA).  
10.1. Dispozita e paragrafit 18. 3. të nenit 18. e bën përcaktimin (deklarimin) e 
kompetencës të ankimueshëm në rrugë administrative. Ne këtë mënyrë ligjvënësi 
ka pasur për qëllim që sa të jetë e mundur më tepër t’i pamundësojë keqperdorimit 
eventualë, në një anë por edhe tiu sigurojë më shumë hapësirë drejtëshmërie e 
subjekteve të së drejtës, në procedurën administrative.48 
10.2. Dispozita e nenit 18. të LPA si një rregull e përgjithshme, hap horizonte dhe 
perspektiva të reja relevante në proceset avansuese të bashkëpunimit gjithnjë e 
më cilësor në mes të organeve të administratës dhe palëve në procedurë. Dispozita 
shpreh natyrën gjithnjë e më korrekte, liberale dhe publike të administratës e cila 
do të duhej prore të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të bashkëpunonte 
gjithanshëm dhe në vazhdimësi, në të gjitha fazat e procedurës me palët që, janë 
pjesëmarrëse direkte ose indirekte në procedurë.  
10.3. Bashkëpunimi i organeve të administratës moderne dhe demokratike publike 
me personat fizikë dhe juridikë, për shkak të rëndësisë imperative që ka, është 
ngritur në parim. Me një fjalë administrate, rrjedhimisht organet e saj ka për detyrë 
dhe mision për të qenë gjithnjë në shërbim të qytetarëve të saj. Si e tille 
administrata e mirëfilltë; bashkëkohore dhe demokratike do të duhej të 
strukturohej, organizohej, funksionojë dhe veprojë në atë mënyrë që, shtetasve të 
vendit t’u sigurojë qasje adekuate, gjithëpërfshirëse dhe të plotë në procesin e 
vendimmarrjes. Një administratë o organizuar mirë dhe suksesshëm do të duhej të 
ishte maksimalisht kooperative dhe konstruktive e jo burokratike dhe e korruptuar. 
Prandaj edhe nëse qytetari, {qoftë nga mos informimi ose mosdija} e gabon 
adresën e saktë apo emërtimin e organit kompetent, sipas ligjit është detyrë e 
organit, që ta orientojë atë edhe lidhur me procedimin administrativ edhe përkitazi 
me kompetencën e organit, që duhet ta vendosë çështjen e tij administrative.  

 

                                                            
48 Gent Ibrahimi, Komentari i Kodit të procedurave administrative të Shqipërisë, fq. 65. 
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Kreu II: Delegimi i kompetencave dhe zëvendësimi 
 
Neni 19 [Delegimi i kompetencave] 
 
19.1. Organet kompetente të administratës publike mund t’i delegojnë 

kompetencat e tyre ligjore në favor të organeve të tjera të administratës 
publike.  

19.2. Organet kompetente të administratës publike mund t’i delegojnë 
kompetencat e tyre ligjore në favor të organeve në varësi të tyre ose në 
favor të organeve të tjera.  

19.3. Instrumenti ligjor përmes të cilit bëhet delegimi i kompetencave është 
vendim i organit delegues në ato raste kur organi i deleguar është në varësi 
të organit të parë dhe Memorandum mirëkuptimi në ato raste kur organi i 
deleguar nuk është në varësi të organit delegues.  

19.4. Organet kolektive të administratës publike nuk mund t’i delegojnë 
kompetencat në favor të drejtuesve të tyre.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 19 përmban autorizimin e organeve kompetente të administratës publike, që 
me vendim të organit delegues (në rastet kur organi i deleguar është në vartësi të 
organit të parë) dhe me memorandum mirëkuptimi (në ato raste, kur organi i 
deleguar, nuk është, në varësi të organit delegues), mundet t’i delegojnë 
kompetencat e tyre ligjore, në favor të organeve të tjera të administratës publike. 
Ky nen përjashton mundësinë, që organet kolektive të administratës publike ta 
bëjnë bartjen (delegimin) e kompetencave, në favor të drejtuesve të tyre.  
I. Ushtrimi i kompetencave është i domosdoshëm të shpërndahet edhe në hallka 
ose funksione të tjera administrative brenda sistemit. Kështu veprohet me qëllim 
që, kjo veprimtari të krijojë të gjitha kushtet e favorshme për zbatim të përpiktë të 
ligjeve dhe akteve nënligjore. Pikërisht kalimi i ushtrimit nga një organ në një 
tjetër, realizohet nëpërmjet konceptit juridik të delegimit.  
II. Delegimi është e drejta e organeve administrative, për të kaluar atributet e 
ushtrimit të pushtetit të tyre ekzekutiv pas urdhërdhenies te organet më të ulëta në 
shkallë hierarkike ose në favor të organeve të tjera.  
III. Delegimi nuk zbatohet të çdo organ i administratës publike, si dhe për çdo 
çështje që ato organe kanë. Ligji është ai që parashikon, si llojin e organit që 
ushtron delegimin, ashtu edhe veprimi konkret që kërkohet të kryhet.  

 
2. Përcaktimi dhe delegimi i kompetencave 

Dispozitat me të cilat përcaktohen rregullat për kompetencë, janë të natyrës 
imperative ose kogjente (ius imperativum, ius cogens), ndaj ato duhet të 
respektohen, si nga organet që zhvillojnë procedurën, ashtu edhe nga pjesëmarrësit 
tjerë në procedurë.  
2.1. Organi i administratës publike, mund ta marrë një çështje të caktuar 
administrative, nga kompetenca e organit tjetër dhe ta vendos, vetëm në rastet kur 
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kjo mundësi është paraparë me ligj të caktuar. Në këto raste, kemi të bëjmë me 
substituimin (marrjen) e kompetencës për të vendosur, nga një organ, në të mirë 
(kompetencë) të organit tjetër.  
2.2. Delegimi apo barjtja e kompetencave nga një organ, në një organ tjetër të 
administratës publike po ashtu mund të bëhet vetëm në bazë të autorizimit decidiv 
ligjor (paragrafi 19. 1. i nenit 19 të LPA).  
2.3. Kompetencat ligjore, organet kompetente, sipas ligjit, mund t’i delegojnë jo 
vetëm në favor të organeve të tjera të administratës publike, por edhe në të mirë të 
organeve që janë në vartësi të tyre ose në favor të organeve të tjera (shih paragrafin 
1 dhe 2 në nenit 19 të LPA). 
Delegimi i kompetencave, varësisht nga relacioni (pozita) e organit delegues me 
organin, të cilit i delegohen kompetencat, sipas ligjvënësit realizohet përmes dy 
mekanizmave ligjore:  
a) me vendim të organit delegues (në ato raste, në të cilat, organi i deleguar, është 
në vartësi të organit të parë (atij delegues) dhe 
b) me memorandum mirëkuptimi (në ato raste, kur organi i deleguar, nuk është 
në varësi të organit delegues). (Paragrafët 19. 2. dhe 19. 3. të nenit 19. të ligjit)  

 
3. Në paragrafin 19.4. të nenit 19., LPA, në mënyrë shprehimore pamundëson 

(ndalon) bartjen e kompetencave të organeve kolektive në favor të drejtuesve të po 
këtyre organeve. Për të mos lëjë paqartësi dhe dilema eventuale semantike dhe 
teleologjike, Ligji e ka perkufizuar paraprakisht kuptimin e organeve individuale, 
si dhe atyre kolektive të administratës publike.  
3.1. Organet individuale të administratës publike, sipas nenit 2. të ligjit janë 
autoritete publike me kompetenca ligjore që i ushtron një person.  
3.2. Organe kolektive ose kolegjiale të administratës publike, janë autoritete 
publike me kompetenca ligjore, që i ushtrojnë dy ose më shumë persona (neni 2. 
pika 3 e LPA).  

 
4. Për dallim nga paragrafi 19. 4. i nenit 19 të LPA të Republikës së Kosovës, Kodi i 

procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë, me paragrafin 3 që 
ndërlidhet me paragrafin 1. 2. të nenit 27., të tij, për aq sa në situata të caktuara 
juridike është e përshtatshme, lejon delegimin e kompetencave të caktuara (vetëm 
të karakterit organizativ e procedural por jo edhe qenësor) të siç thuhet në kod, - 
organeve administrative - të drejtuesit e tyre. Është çështje vlerësimi dhe 
oportuniteti, se pse LPA nuk e ka paraparë këtë mundësi.  
4.1. Duke pasur parasysh përvojën ende të shkurtër të organeve kolektive të 
administratës publike, do të ishte më mirë mbase që zgjidhja e kodit shqiptar të 
procedurave administrative, të inkorporohej edhe në ligjin tonë.  

 
5. Ligjvënësi ynë ka bërë mirë që e ka paraparë delegimin e kompetencave, nga se 

me këtë institut, mund të ndikohet jo vetëm në zbatimin më gjithëpërfshirës të 
ligjshmërisë, por edhe në efikasitetin më të lartë, proporcionalitetin dhe 
ekonomizimin e punës së organeve të administratës publike tek ne.  
5.1. Duke u nisur nga premisa ligjore se vetëm një organ mund të jetë kompetent 
(lëndor apo territorial) për zgjidhjen e një çështje administrative, delegimi i 
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kompetencës jo vetëm që qartëson pozitën e atij organi në procedurë, por do të 
mund të ndihmoj shumë edhe reputacionit të tij, në një anë dhe realizimit efikas 
dhe ligjor të të drejtave, lirive dhe interesave juridike të palëve të interesuara.  
5.2. Meqë organet qëndrore janë të pajisura me gamë më të gjerë të autorizimeve 
dhe kompetencave ligjore edhe delegimi me akt zyrtar i këtyre kompetencave 
bëhet nga organet me të larta në ato më të ulëta.  

 
6. Organit të cilit i është deleguar kompetenca, nuk mund që atë kompetencë, ta nën 

delegojë, te një organ i tretë, ngase vendimet e tilla të organit delegues, që kanë 
qëllim autorizimin e organit të deleguar, për t’i nëndeleguar kompetencat e 
deleguara, është i pavlefshëm.49  

 
7. Ndryshimi i kompetencës, delegimi, nëndelegimi, substitucioni, rekuizicioni dhe 

zëvendësimi i kompetencës.  
7.1. Caktimi i kompetencës bëhet me dispozita juridike kogjente (ius cogens), që 
në të vërtetë janë kategorike. Si kategori që caktohet me dispozita imperative, 
kompetenca në parim nuk bën të ndryshohet, ndërsa përjashtimisht mund të 
ndryshohet, vetëm nëse me ligj është caktuar ashtu. Në këtë kontekst, LPA ka 
paraparë me dispozitat e tij, se asnjë organ, nuk mund t’ia marrë organit tjetër dhe 
të vendosë vetë çështjen administrative të caktuar, përveç nëse kjo është 
parashikuar me ligj dhe në kushte të veçanta ligjore.50  
7.2. Edhe bartja e kalimi i kompetencave nga organi kompetent, në një organ tjetër, 
pa pasur autorizim shprehimor dhe kategorik, nuk mund të bëhet (pika 2, n. 21. të 
LPA)  
7.3. Me ndryshim të kompetencës ka të bëj edhe çështja e delegimit, nëndelegimit-
mbidelegimit, substitucionit, rekuizicionit dhe zëvendësimit të kompetencës.51  
7.4. Delegimi i kompetencës vetkupton mundësinë (lejueshmërinë) juridike të një 
organi, që një qark (gamë) të caktuar punësh, të cilat i përkasin kompetencës së tij 
lëndore (reale) t’i bartë, në një organ tjetër, të llojit apo materies së caktuar ose në 
një organ të rangut-shkallës më të ulët.  
7.5. Për procesin e delegimit, LPA ka paraparë kriteret (neni 21) dhe kompetencat 
e organit delegues (neni 23 i LPA). Gjatë procesit të delegimit të kompetencës, në 
punën e përditshme të organeve të administratës publike, paraqiten edhe vështirësi, 
probleme dhe mundësi të limituara për realizimin (përfundimin) e delegimit. Në 
rast të vështirësive dhe limiteve eventualisht edhe të pashkruara të delegimit, 
organi kompetent i administratës publike, megjithatë duhet të sillet dhe të veprojë 
në suaza të zgjidhjeve që parasheh LPA. Veprimi jashtë këtyre kornizave do të 
thotë voluntarizëm dhe shkelje deri në arbitrarizëm madje të po atij organi. 
7.6. Atë që LPA e ka paraparë në rast të mungesës së resurseve të nevojshme e të 
kapaciteteve ose paaftësisë, për shkak të pamundësisë së përkohshme fizike apo 
konfliktit të interesave të nëpunësit publik ose të organit – është zëvendësimi. 
Zëvendësimin në ushtrimin e detyrave mund ta bëjë organi ose nëpunësi i 
ashtuquajtur zëvendësues i parashikuar me ligj (neni 25 i LPA). 

                                                            
49 Shih për këte edhe komentimin e nenit 20 të LPA. 
50 Shih pikën 1 të nenit 21 të LPA 
51 Agur Sokoli, E drejta procedurale administrative, Pr. 2005, fq. 63. 



Mazllum Baraliu 

 69 

Nëse ligji nuk shprehet për zëvendësues, atëherë zëvendësimi bëhet nga nëpunësi 
më i lartë i administratës publike, që në hierarkinë e organit të administratës vjen 
menjëherë pas organit individual ose nëpunësit të zëvendësuar (neni 25, paragrafi 2 
i LPA). Përgjegjësia juridike në raste të tilla të veprimit përkitazi me çështjet e 
delegimit, do të duhej mbase t’i përshkruhej apo edhe mbetej organit të 
administratës publike i cili i ndërmerr ato veprime52. 
7.7. Nëndelegimi (subdelegimi) i kompetencës paraqet delegimin e vazhduar të 
kompetencës. Kjo është lejushmëri e organit të deleguar që qarkun e punëve të 
bartura në te, ta bartë në organin tjetër, më të ulët.  
7.8. Substitucioni i kompetencës (devolucioni ose avokimi) paraqet mundësinë 
juridikisht të lejueshme që organi shtetëror më i lartë të ndërmarrë një qark të 
caktuar të punëve për t’i zgjidhur-vendosur, të cilat punë janë përcaktuar si 
kompetencë reale e organit tjetër të shkallës më të ulët.  
7.9. Rekuizicioni i kompetencës - paraqet mundësinë juridikisht të lejuar 
(autorizimin), që organi, qarkun e caktuar të punëve, ta bartë në organin tjetër të 
llojit të njëjtë ose në organin me të ulët, e ai qark i punëve nuk paraqet vendosje të 
vetë çështjes administrative, sepse çështja administrative mbetet në tërësi në suaza 
të kompetencës të organit i cili zhvillon procedurën administrative. P.sh. Te 
ndihma juridike, kur një organ tjetrit ia beson, siç është organi lokal, kryerjen e 
disa veprimeve procedurale, si p.sh. shikimi në vendngjarje etj.  

 
8. Nga delegimi i kompetencave, duhet dalluar ndihmën juridike. Organet e 

administratës publike janë të detyruara që njëri tjetrit t’i ofrojnë ndihmë juridike në 
procedurën administrative. Kjo ndihmë bëhet me shkrim, me akt të veçantë. 
Organi, të cilit i kërkohet ndihma, është i detyruar që në suaza të kompetencës 
lëndore dhe territorit të vetë, të ndërmarrë masa ligjore për të ofruar ndihmën e 
kërkuar juridike. Ndihma juridike kërkohet me qëllim të kryerjes më të lehtë e më 
të shpejtë të disa veprimeve të caktuara në procedurë, për ta racionalizuar dhe 
ekonomizuar atë. Ndihma juridike mund të kërkohet edhe nga organet e brendshme 
edhe ato të jashtme. Nga organet e jashtme ndihma mund të kërkohet në bazë të 
konventave bilaterale ose ndërkombëtare.  

 
Neni 20 [Ndalimi i nën delegimit të kompetencave] 
 
20.1. Organi i deleguar nuk mund të nën delegojë te një organ i tretë 

kompetencat e përfituara përmes delegimit.  
20.2. Çdo vendim i organit delegues, që ka për qëllim autorizimin e organit të 

deleguar për të nën deleguar kompetencat e deleguara, është i pavlefshëm.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 20 i Ligjit përmban dispozitë me të cilën në mënyrë shprehimore ndalohet 
nëndelegimi i kompetencave, nga ana e organit të deleguar, në një organ të tretë, si 
dhe pavlefshmëria e vendimit të organit delegues të kompetencave.  

                                                            
52 Shih më gjerësisht dhe krahaso dispozitat e paragrafit 2, 3 dhe 4 të nenit 25 të LPA. 
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2. Kufizimi imperativ i gamës-qarkut së/të delegimit ven rend, rregull, efikasitet e 
ligjshmëri në punën e organeve të administratës publike dhe parandalon 
keqpërdorimet e mundshme të tyre (paragrafi 20. 1. i nenit 20 të LPA).  
Sipas kuptimit të LPA-së, nëndelegimi i kompetencave nuk lejohet. Ky parashikim 
ligjor rrjedh nga parimi latin delegatus non potest delegare, që do të thotë se i 
deleguari nuk mund të delegojë vetë. Pra një organ nuk mund të delegojë 
kompetencën që i është dhënë atij. Ky ka qenë qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 
përpiluar këtë dispozitë. Pra ligjvënësi nuk e ka lënë asnjë hapësirë për 
nëndelegim, ashtu siç ka vepruar për shembull ligjevënësi shqiptar, me 
parashikimin ligjor të nenit 33 të Kodit të Procedurave Administrative të 
Republikës së Shqiperisë 

 
3. Qëllimi kryesor i ligjvënësit te ky nen (neni 20 i ligjit), ka qenë që ta kufizoj 

zgjerimin e harkut të procesit të delegimit të kompetencave. Kjo për arsye se 
perseritja eventuale e disahershme e delegimit të kompetencave, nga një organ në 
organe të tjera, do të mund të krijonte konfuzion, paqartësi dhe probleme me 
pasoja në punën efikase dhe të ligjshme të organeve të administratës publike. Duke 
krijuar një qark të mundshëm vicioz nga i cili, për rrjedhojë do të mund të cenohej 
kompetenca origjinale e një organi (në atë qark lëvizjeje), do të mund të tejkaloj 
kompetenca dhe të diskreditohej rejtingu i administratës publike, në një anë, por 
edhe pozita e palëve të interesuara në procedurën administrative.  

 
4. Pikërisht, ligjvënësi si duket ka parashikuar që, gama- apo procesi i delegimeve, 

duhet të përfundojë që me delegimin e parë.  
4.1. Prezumimi se procesi i delegimit të kompetencës mund të perseritet më shumë 
se një herë, ka ndikuar tek ligjvënësi që ta kufizojë atë, në dobi të ligjshmërisë, 
efikasitetit dhe pergjegjshmërisë së administratës publike, por edhe në favor të 
sendërtimit sa më të plotë, të ligjshëm, efikas dhe efektiv të të drejtave dhe 
interesave juridike, të palëve në procedurën administrative.  

 
5. Në paragrafin 20.2. të nenit 20., ligji qartazi ka sanksionuar, çdo veprim, 

rrjedhimisht çdo vendim eventual, të cilin organi delegues do ta nxirrte me qëllim 
të autorizimit të organit të deleguar, për të deleguar më tutje kompetencat e 
deleguara.  
5.1. Për më tepër, duke qenë shumë preqiz (konciz) dhe i vendosur, Ligjvënësi e ka 
sanksionuar edhe qëllimin për dhënie të autorizimit - organit të deleguar nga organi 
delegues-për të nëndeleguar kompetencat e deleguara, duke e trajtuar vendimin e 
tillë të organit delegues, si të pavlefshëm.  

 
6. Organi delegues sipas nenit 20 të ligjit, duhet të jetë jo vetëm vazhdimisht i 

vemendshëm dhe i përgjegjshëm, kur e delegon kompetencën, por edhe në rastin e 
parandalimit të nëndelegimit, sepse ai është organi i instancës më të lartë 
kierarkike.  
6.1. Se kendejmi organi delegues i kompetencave ka përgjegjësi, jo vetëm atëherë 
kur, në mënyrë autentike (burimore) i ushtron ose i delegon kompetencat në 
përputhje me dispozitat e caktuara ligjore, por edhe atëherë kur duhet ta 
parandalojë nëndelegimin e tyre.  



Mazllum Baraliu 

 71 

6.2. Nëse vepron ndryshe, nga sa u tha më lartë, organi i nëndeleguar i cili në 
adresë të një organi të tretë i nëndelegon kompetencat e përfituara përmes 
delegimit, për rrjedhojë do të ketë sanksione; si për të, ashtu edhe për organin 
delegues, i cili e autorizon atë, për nëndelegim të mëtejm të kompetencave.  

 
7. Sipas paragrafit 54. 3. të nenit 54. të LPA., edhe: “organi administrativ, që ka 

kompetencë për zhvillimin e procedurës hetimore, mund t’i ngarkoj organit vartës 
detyra specifike hetimore”.  
7.1. Për më tepër, edhe organi që ka kompetencë për nxjerrjen- marrjen e vendimit, 
mund të ia delegoj të drejtën për zhvillimin e procedurës hetimore organit vartës 
(paragrafi 54. 2 inenit 54 të ligjit). Mirëpo, po me këtë paragraf, ligji i përjashton 
rastet e delegimit, atëherë kur, si që thuhet: “delegimi ndalohet me ligj”. Qëndrimi 
i ligjvënësit në këtë pjesë të paragrafit 54. 2 të nenit 54, në njëfarë mase, sikur bjen 
ndesh (është kontradiktor pra), me që të tre paragrafët e nenit 19 të LPA; ku 
delegimi i kompetencave ligjore të një organi, në favor të organeve tjera të 
administratës publike ose organeve në vartësi të tyre, mund të bëhet.  
7.2. Mirëpo, ndonëse neni 19 i LPA., e ka përcaktuar të drejtën e organeve 
kompetente të administratës publike, për të deleguar kompetencat e tyre ligjore, në 
favor të organeve të tjera të administratës publike, ky rregullim ligjor, nuk do të 
thotë se delegimi është i lejueshëm në çdo rast.  
Prandaj rrjedhimisht, lirshëm mund të konstatohet dhe komentohet se, atë që 
ligjvënësi e ka parashikuar si rregull në nenin 19., e ka kufizuar në nenin 54. 2., të 
LPA-së. Në këtë dispozitë ligjore, në të vërtetë parashikohet se “Organi 
kompetent për marrjen e vendimit, mund t’ia delegojë të drejtën për 
zhvillimin e procedurës hetimore organit vartës, me përjashtim të rasteve, kur 
delegimi ndalohet me ligj”.  
Sekendejmi, delegimi i kompetencave nga një organ në një tjetër, nuk mund të jetë 
i pakufizuar. Një përdorim pa kriter dhe pa kufi të delegimit të kompetencave do të 
shkaktonte, për moskryerje të detyrave konkrete, një mungesë përgjegjësie. Nga 
organi kompetent. Një kufizim të tillë e ka përkufizuar edhe Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë e cila në dispozitat e saj, ndër të tjera ka parashikuar se: 
“organi i autorizuar me ligj për të nxjerrë akte nënligjore…, nuk mund t’ia 
delegojë kompetencën e tij një organi tjetër” shih më tepër dispozitat e nenit 
118., pika3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.  
Kuptimi i kësaj dispozite kushtetuese, ka të bëj me përgjegjësinë dhe detyrimin 
kushtetues, që duhet të kenë organet e pushtetit ekzekutiv, për të mos u shmangur 
kompetencës së nxjerrjes së akteve nënligjore. Delegimi, pra nuk është i 
pakufizuar. Mirëpo, ligjëdhenësi edhe mund ta kufizojë atë. Por ky është një 
kufizim i arsyeshëm. Pikërisht këtë parim apo rregull siduket e ka vendosur edhe 
LPA-ja.  
7.2. Sipa paragrafit 3., të nenit 54 të ligjit, organi që ka kompetencë për zhvillimin 
e procedurës hetimore, mund t’i ngarkoj organit vartës edhe detyra specifike 
hetimore, por jo edhe anëtarëve të veçantë të organit ose të një vartësi të vetëm 
(paragrafi 54. 4 i nenit 54- krahaso këtë paragraf me paragrafin 19. 4. të nenit 19 të 
LPA).  
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Praktika gjyqësore 
 
1. Oportuniteti i delegimit të kompetencës territoriale 

Për përcaktimin e oportunitetit, të delegimit të kompetencës, vështruar nga aspekti 
funksional është kompetente instanca më e lartë gjyqsore e llojit (jurisdikcionit) të 
caktur në vend (R. Kr.).  
Gjykata tjetër me kompetencë lëndore mund të caktohet, nëse në at mënyrë, më 
lehtë mund të zbatohet procedura ose nëse për këtë ekzistojnë arësyet të tjera të 
rëndësishme. (VTS RH, Pzh-2588/96; datë 17 janar 1996)  

 
Neni 21 [Kriteret për delegimin] 
 
21.1. Në çdo rast që bëhet delegimi i kompetencave, organi delegues përcakton 

kompetencat konkrete që delegohen si dhe procedurën që duhet ndjekur 
për ekzekutimin e tyre nga organi i deleguar.  

21.2. Instrumenti ligjor përmes të cilit bëhet delegimi i kompetencave botohet 
në,,Gazetën Zyrtare’’.  

21.3. Organi i deleguar fillon zbatimin e kompetencave të deleguara në ditën e 
punës menjëherë pas botimit të instrumentit në,,Gazetën Zyrtare’’.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 21 i LPA përmban detyrimin e organit delegues, që të përcaktoj kompetencat 
konkrete që delegohen; procedurat që duhet ndjekur për ekzekutimin e tyre nga 
organi i deleguar; t’i botojë instrumentet ligjore (vendimet ose memorandumet e 
mirëkuptimit), përmes të cilëve bëhet delegimi i kompetencave dhe zbatimin e 
menjëhershëm të kompetencave të deleguara nga organi i deleguar.  

 
2. Ashtu sikurse përcaktimi i kompetencës edhe delegimi i saj, është një proces 

kompleks e jo i thjeshtë. Pikërisht për këtë arsye, si dhe për arsye të parandalimit të 
kompetencës, gjatë procesit të delegimit të saj, LPA në nenin 21 të tij, ka instituuar 
disa kritere të rëndësishme.  
a) kriteri i parë është përcaktimi i kompetencave konkrete, të cilat organi 
delegues ia delegon organit tjetër, (të deleguar);  
b) Kriteri i dytë ka të bëj me procedurën të cilën organi i deleguar duhet ta ndjek 
(respektojë) për ekzekutimin e K. se deleguar nga organi delegues;  
c) Kriteri i tretë ndërlidhet me transponencen dhe publicitetin që duhet ta përcjell 
delegimin e K-ave, përmes botimit të instrumenteve ligjore në gazeten zyrtare ose 
në ndonjë formë tjetër analoge e të përshtatshme të informimit publik si p.sh. 
Shpalljes në vende të caktuara publike etj. (paragrafi 21. 1. dhe 21. 2. i nenit 21 të 
LPA).  
Këto kritere janë sa të rëndësishme aq edhe të dobishme e rigoroze, sepse do të 
duhej jo vetëm t’i motivojnë, por edhe t’i detyrojnë-imponojnë organet e 
administratës publike, që të jenë edhe të vemendshme e profesionale, por po aq 
edhe efikase dhe më të përgjegjshme në punën e tyre në raport me palët dhe 
pjesëmarrësit e tjerë të interesuar në procedurën administrative.  
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2.1. Mirëpo, nga dispozita përkatëse eparagrafit 2., të nenit 21., të LPA-së, në të 
vërtetë nuk rezulton një gamë më e gjerë dhe analoge e mundësive dhe 
modaliteteve të shpalljës a publikimit të instrumenteve ligjore.  
2.2. Ligjdhënësi në fakt nuk ka qenë aq fleksibil as gjeneroz, për të lejuar ndonjë 
mënyrë apo modalitet tjetër të publikimit, përveç së të botimit të instrumenteve 
ligjore në Gazetën Zyrtare të Kosovës. Kodi i procedurave administrative të 
Republikës së Shqipërisë, psh është dukshëm më fleksibil dhe po ai lejon forma të 
tjera të publikimit.53  

 
3. LPA në paragrafin 21. 3., është kujdesur, që krahas aplikimit të kritereve të qarta 

dhe adekuate, të vërë edhe rend e rregull në mbarëvajtjen e procesit të delegimit të 
kompetencave. Ligji në trajtim, kërkon nga zbatuesit e tij, që të jenë maksimalisht 
efikas dhe efektiv në zbatimin e kompetencave të deleguara. Kërkesa e 
ligjdhënësit në këtë pikë-çështje është imperative. Kjo zberthimisht do të thotë që 
organi i deleguar duhet që pa asnjë çast vonesë, të fillojë zbatimin e kompetencave 
të deleguara, që në ditën e parë të punës, pas botimit të instrumentit gjegjës ligjor 
(vendimit apo memorandumit të mirëkuptimit, si akte (administrative, si 
dokumente shkresore), në Gazeten Zyrtare. Pra e veçanta e paragrafit 3., të nenit 
21 të LPA, është se organi i deleguar e fillon zbatimin e kompetecave të deleguara, 
menjëherë pas botimit të instrumentit në “Gazetën Zyrtare”.  

 
4. Ky parashikim ligjor është një kusht përcaktues për fillimin e efekteve juridike për 

organin e deleguar.  
 
5. LPA., në këtë mënyrë, për sa i përket botimit të instrumenteve ligjorë, ka njohur 

vetëm një mënyrë të vetme publiciteti, rrjedhimisht publikimi-atë në fletoren 
zyrtare të Republikës së Kosovës.  

 
6. Organet zbatuese të ligjit (LPA), duhet ta kenë parasysh se delegimi i 

kompetencave, bëhet gjithnjë me akt të rregullt administrativ i cili kuptimin 
material, duhet t’ia korrespondojë juridiksionit-fushëveprimtarisë të organit 
delegues, ndërsa në kuptimin juridiko-formal, duhet ta ketë formën e duhur dhe 
shenjat dalluese të organit delegues.54 

 
7. Qëllimi i ligjvënësit në dispozitat e n. 21 të LPA, ndër të tjera ka qenë edhe 

parandalimi i tejkalimit të autorizimeve; rrjedhimisht abuzimin eventual të procesit 
të delegimit. Në vende të ndryshme, ashtu sikurse edhe te ne, ku më shumë e ku 
më pakë, kur e kur, është evidente afiniteti - deri në tendencë fenomenologjike të 
organeve të deleguara, që të veprojnë përtej kompetencave të deleguara, nga organi 
delegues.  

 
8. LPA me n. 21. ka bërë përpjekje serioze, që delegimin e kompetencave përveç me 

almise, tipare dhe kritere (mekanizma) normative, ta pajis edhe me transparencë 

                                                            
53 Shih më përsafërmi dispozitat e nenit 29. 2. të Kodit të Procedurave administrative të Republikës së 
Shqiperisë. 
54 Gent Ibrahimi, Komentari i KPA të Shqiperisë, Botimet ligjore Toena, Tiranë, 2004, fq. 69. 
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edhe me ligjshmëri të plotë edhe me publicitet adekuat, të gjitha këto për tua 
lehtësuar dhe avancuar komunikimin e organeve kompetente me qytetarët, 
respektivisht për realizimin sa më efikas, efektiv e në frymën-bazën e plotë ligjore 
të të drejtave, detyrimeve dhe interesave të palëve në procedurë administrative.  

 
9. Rëndësia e delegimit qëndron ndër të tjera edhe në faktin se ai si proces është 

afatgjatë, teleologjik dhe tematikë. Kjo do të thotë se delegimi i kompetencave nga 
një organ në tjetrin, në çështje a fusha gjegjëse, delegohet për një interval të 
caktuar kohor (p.sh. derisa të përfundohet - vendoset çështja apo çështjet e 
caktuara administrative, p.sh. delegimi i ushtrimit të punëve fiskale bëhet për një 
kohë më të gjatë etj.).  

 
Neni 22 [Përmendja e organit delegues] 
 

Në zbatim të kompetencave të deleguara, organi i deleguar është i detyruar 
të përmendë emrin e organit delegues, që ka kompetencën origjinale. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 22 i ligjit (LPA) përmban detyrimin e organit të deleguar, që gjatë zbatimit të 
kompetencave të deleguara nga organi delegues, ta përmend ecurinë e organit 
delegues.  

 
2. Me dispozitat e nenit 22., ligji e ven në pah (spikamë) rëndësinë edhe 

detyrueshmërinë (domosdoshmërinë) e permendjes së emrit dhe adreses së organit 
delegues, gjatë procesit të zbatimit të kompetencave të deleguara, nga organi i 
deleguar.  
2.1. Zbatimin e dispozitës së nenit 22. të LPA., ligjvënësi e ndërlidh shumë dhe 
fuqishëm me domosdonë kondrevonale të organit delegues, që po ai, të ketë 
kompetencë origjinale.  
2.2. Organi delegues ka dhe duhet të ketë, sipas n. 22 të LPA, vetëm kompetencë 
origjinale e jo derivative (që buron nga kompetenca e një organi tjetër) dhe vetëm 
në raste a situata të tilla, kur organi delegues ka kompetenca origjinale, vlen 
imperativi ligjor i permendjes së emrit të organit delegues nga organi i deleguar, 
me rastin e zbatimit të kompetencave që janë objekt delegimi. Pra, që i janë 
deleguar organit të deleguar.  
2.3. Nga synimet teleologjike të ligjvënësit, rezulton qilter se, në të kundërtën, nuk 
do të ishte imperative permendja taksative e emrit të organit delegues nga organi i 
deleguar, derisa ndodh procesi (detyrimi) i zbatimit të ligjit - përkatësisht 
kompetencave.  

 
3. Vënia e theksit të LPA., në domosdoshmërinë e posedimit të kompetencës 

origjinale të organit delegues, ndërlidhet edhe me parimin e ligjshmërisë dhe atë të 
transparencës së organeve të administratës publike, në veprimtarinë e tyre të 
përditshme, por edhe instituimit dhe shfrytzimit-ushtrimit të një mekanizmi 
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ankimor efikas dhe efektiv nga palët e interesuara, të organi i kompetencës 
origjinale.  

 
4. Përmbajtja e nenit 22 dhe porosia teleologjike e ligjit do të duhej që nga zbatimi i 

ligjit të kuptohej, interpretohet dhe komentohet, në kontekst të perbashket 
(ndërlidhor) me dispozitat e neneve të mësipërme që kanë të bëjnë me 
kompetencën por që kanë të bëjnë edhe me nenet. 23 - 25. të LPA.  

 
5. Ndaj, permendja e organit delegues, nuk është me peshë dhe rëndësi formale, por 

gjithsesi esenciale në procedurën administrative.  
 
6. Përmendja e delegimit të pushtetit nga ana e organit delegues ka rendësi të 

konsiderueshme edhe për formën e një akti administrative. Akti administrative 
kërkon patjetër ekzistencën edisa elementeve të rendësishme, mungesa e të cilave 
mund të bëjnë atë pa efekt juridik. Një ndër këto elemente është edhe përmendja e 
delegimit të kompetencave nga organi delegues.  
Sipas kuptimit të dhenë në nenin 84 të LPA-së, një akt administrativ duhet të 
përmbajëautoritetin, organin që e nxjerrë aktin, si dhe çdo delegim të pushteteve; 
identifikimin e paleve të cilave u drejtohet akti, parashtrimin e fakteve që janë bërë 
shkas për nxjerrjën e tij etj. Këto elemente të formës dhe përmbajtjës së një akti 
administrative, janë tepër të rendësishme dhe si të tilla. nuk mund të injorohenAto 
për më tepër konsiderohen pjesë përberëse e vetë aktit dhe mosrespektimi ose 
moszbatimi i tyre, mund të ndikojë drejtpërdrejt në rregullsinë dhe në vlefshmërinë 
e tij.  

 
Neni 23 [Kompetencat e organit delegues] 
 
23.1. Organi delegues mund të nxjerrë udhëzime, të cilat janë të detyrueshme për 

organin e deleguar në lidhje me zbatimin e kompetencave të deleguara.  
23.2. Organi delegues mund t’i tërheqë kompetencat e deleguara si dhe të 

revokojë çdo akt apo veprim administrativ të ndërmarrë nga organi i 
deleguar në kundërshtim me dispozitat që rregullojnë vlefshmërinë e aktit 
administrativ, të parashikuara në Seksionin I të Kreut I të Pjesës V të këtij 
Ligji, si dhe me udhëzimet e organit delegues.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Normat e këtij neni rregullojnë autorizimet, rrjedhimisht kompetencat e organit 
delegues, në raport-relacion me organin e deleguar dhe aktet apo veprimet 
administrative të tij.  

 
2. Autorizimet, kompetencat dhe përgjegjësitë e organit delegues 

2.1. Si organ o kompetencës origjinale (burimore) organi delegues, ka jo vetëm 
autorizime dhe të drejtë, por edhe përgjegjësi parësore dhe të vazhdueshme për:  
- Mënyrën 
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- Përmbajtjen 
- Cilësinë dhe 
- Efikasitetin e kompetencës që ia delegon organit të deleguar.  
2.2. Mu në funksion të bartjes dhe realizimit sa më të plotë, të ligjshëm dhe efikas 
të kompetencës, LPA i ka dhënë të drejtë dhe autorizime organit delegues, që po ai 
përmes udhëzimeve dhe formave të tjera të instruktimit (bashkëpunimit) ta 
orientojë organin e deleguar në ushtrimin e kompetencave të deleguara në çështjet 
e caktuara administrative (paragrafi 1 i nenit 23 të LPA).  
2.3. Shkalla e lartë e vazhdueshme dhe përfundimtare e përgjegjësisë, të cilën 
organi delegues e ka lidhur me mbarëvajtjen e procesit të delegimit, rrjedhimisht të 
zbatimit adekuat dhe të plotë të kompetencës - nga ana e organit të deleguar e ka 
motivuar ligjvënësin që organin delegues ta pajis edhe me të drejtën e tërheqjes (në 
rast nevoje) të kompetencave të deleguara, si dhe të revokimit eventual të çdo lloj 
akti apo veprimi administrativë të organit të deleguar, që mund të jetë në 
kundërshtim me udhëzimet e organit delegues, rrjedhimisht me dispozitat e LPA 
(paragrafi 23. 2. i nenit 23 të LPA).55  
2.4. Rregullimin e tillë si më sipër (paragrafi 23. 2. i nenit 23 të LPA), ligjvënësi e 
ka bërë, duke u nisur nga rroli, funksioni dhe ingerencat e organit delegues, si një 
titullar, bartës, por edhe si një mekanizëm burimor i kompetencave, si dhe duke u 
nisur nga domosdoja për tiu ofruar sa më shumë që të jetë e mundur, siguri juridike 
dhe garanci, palëve në procedurën administrative, sa i përket respektimit realizimit 
të të drejtave të tyre juridike.  
2.5. Rimarrja apo tërheqja e kompetencave të deleguara, si dhe revokimi i akteve 
apo veprimeve administrative të ndërmarra nga organi i deleguar, do të ishte mirë 
dhe me rëndësi, që të mos ushtrohen (si kompetencë), përveç në raste të veçanta 
dhe ekstreme. Sidomos revokimi i organit delegues të akteve të nxjerra nga organi 
i deleguar, do të mund të shkaktonte pasiguri juridike ose edhe më saktë, një 
gjendje të përgjithshme pasigurie në transaksionet (raportet) midis personave fizikë 
(privat), si dhe midis tyre pra personave fizikë dhe administratës publike. Nëse 
rastet e revokimit do të ndodhnin shpesh dhe një pasiguri juridike e 
sipërpërmendur, do të krijohej si dukuri, atëherë pa mëdyshje që instrumenti ligjor 
relevant i delegimit, rrjedhimisht pesha pozitive dhe rëndësia e tij si institut, do të 
kthehej në të kundërtën e vetvetes. 
2.6. Për avancimin zbatimor të procesit të delegimit, organi i deleguar, duhet të jetë 
maksimalisht i përkushtuar dhe strikt, në zbatimin e plotë dhe të ligjshëm të 
kompetencës së deleguar, por edhe ta ushtrojë (zbatojë) kompetencën, në përputhje 
të plotë me orientimet dhe udhëzimet, të cilat duhet t’ia jap organi delegues.  
2.7. Udhëzimet dhe orientimet e organit delegues, janë të detyrueshme për t’u 
zbatuar nga organi të cilit ato i dedikohen – përcaktohen dhe kompetenca i 
delegohet.  
2.8. Kompetencat që delegohen i përkasin origjinalisht organit delegues i cili edhe 
e mban përgjegjësinë për ushtrimin e rregullt të tyre56.  
2.9. Qëllimi kryesor i mekanizmit delegues të kompetencës, sipas LPA është 
ofrimi i shërbimeve cilësore dhe ligjore ndaj palëve; realizimi sa më efikas, efektiv 

                                                            
55 Shih dispozitat e Kreut I të Pjesës së V të Këtij Ligji. 
56 Krahaso komentarin e Kodit të procedurave administrative të Shqipërisë, Tiranë, 2004, fq.72.  
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dhe i ligjshëm i të drejtave, detyrimeve dhe interesave të pjesëmarrësve në 
procedurën administrative.  
2.10. Delegimi është e drejtë e organeve administrative më të larta, për të kaluar 
atributet e pushtetit të tyre ekzekutiv ose urdhërdhënës te organet më të ulëta në 
shkallë hierarkike -brenda sistemit.  
Delegimi nuk zbatohet të çdo organ i administratës publike, si dhe për çdo çështje 
që ato kanë. Ligji është ai që parashikon si llojin e organit që ushtron delegimin, 
ashtu edhe veprimin konkret që kërkohet të kryhet. Nxjerrja e udhëzimeve, të cilat 
janë të detyrueshme për organin e deleguar në lidhje me zbatimin e kompetencave 
të deleguara e drejta për të tërhequr kompetencat e deleguara, si dhe për të 
revokuar çdo akt apo veprim administrativ, të ndërmarrë nga organi i deleguar në 
kundërshtim me dispozitat, që rregullojnë vlefshmërinë e aktit administrativ, janë 
atribute që i përkasin vetëm organeve hierarkike. Prandaj LPA-ja duke parashikuar 
kompetencat e organit delegues, ka përjashtuar delegimin e kompetencave në 
kuptimin e kundërt, nga organet e ulëta te organet e larta.57  

 
Neni 24 [Përfundimi i delegimit] 
 
Delegimi i kompetencave përfundon në rastet e mëposhtme: 

a) me revokimin nga organi delegues të instrumentit të delegimit;  
b) me përfundimin e detyrave të parashikuara në aktin e delegimit;  
c) me shuarjen e organit delegues ose atij të deleguar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 32 i LPA., mbarshtron në mënyrë numerike rastet apo situatat, në të cilat 
përfundon procesi i delegimit të kompetencave.  

 
2. Delegimi i kompetencave është proces i përfundueshëm (përfundues).  

2.1. Duke analizuar dhe komentuar dispozitën e nenit 19. të LPA., me të drejtë 
mund të konstatohet, se synimi kryesor i delegimit të kompetencave, është arritja e 
efikasitetit, ekonomizimit dhe efektivitetit në punën e organeve të administratës 
publike, si dhe të një shpërndarje më ekuilibruese, më të barabartë dhe më 
proporcionale të preokupimeve, ngarkesave dhe angazhimeve profesionale; 
rrjedhimisht të përgjegjësisë së secilit organ, individ përgjegjës, përkatësisht të çdo 
zyrtari publik në këto organe.  
2.2. Përcaktimi i kompetencave, kritereve për delegim dhe delegimi i tyre, janë 
tejet të rëndësishme dhe me interes, si për të drejtat dhe interesat e personave fizik 
edhe atyre juridik, që janë palë pjesëmarrëse në procedurë; ashtu edhe për vetë 
organet e administratës publike, veçanërisht për efikasitetin dhe ligjshmërinë e 
punës së tyre; por edhe për rritjën e besimit e të rejtingut të po këtyre organeve, në 
relacion me qytetarët e vendit.  
2.3. Rendësia dhe rroli i procesit të delegimit, si institut, si mekanizëm bartës, por 
edhe si proces i rendësishëm, vjen e shtohet, kur po ai bartët dhe realizohet me 

                                                            
57 S. Sadushi. 
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korrektësi, pa tejkalim apo keqperdorim të autorizimeve dhe kompetencave e në 
përputhje me ligjin.  
2.4. Mirëpo, procesi i delegimit, do të ishte antipod i qëllimeve të LPA., por edhe 
në dëm të interesave dhe të drejtave legjitime e ligjore të paleve dhe mbarë 
shoqërisë, nëse ai do të stërzgjatej. Do të mund të kalonte në të kundërtën e 
dobishmërisë së tij; në iracionalitet. Do të mund ta humbte edhe kuptimin, sepse 
është normuar në ligj. Për më tepër do të mund edhe ta diskreditonte deri në 
kompromitim, shkallën e përgjegjëshmërisë, imazhit dhe të përgjegjësisë së 
organeve të administratës publike (organeve deleguese), madje edhe vetë shtetit, në 
raport më shtetasit e tij. Kjo edhe për arsye se administrata publike apo edhe më 
saktë organi delegues i saj e bartë(ka) pergjegjësisnë kryesore dhe përfundimtare, 
sa i takon zbatimit të saktë, të plotë e të ligjshëm të kompetencave të deleguara, në 
organin delegues.  
2.5. Delegimi i kompetencave edhe pse ndonjëherë mund të zgjasë më shumë, ai 
megjithatë është proces i kufizuar:  
a) në aspektin kohor, që do të thotë të kohëzgjatjës, ashtu si edhe  
b) në pikëpamje të gamës shtrirëse.  
Pra në një formë dhe çast, delegimi duhet të përfundojë.  

 
3. Njëra nga format a modalitetët e përfundimit të delegimit, ndodh në praktik, 

atëherë kur organi i caktuar delegues, nxjerr vendim të ri, me të cilin revokon një 
vendim të mëparëshëm, me të cilin ishin deleguar kompetencat, në të mirë të një 
organi tjetër të administratës publike (pika a) e nenit 24 të LPA).  
3.1. Poqese organi i deleguar, gjatë gjithë periudhës së delegimit, kan xjerrë një 
apo më shumë akte administrative të parregullta (jashtë kompetencave të 
deleguara), organi delegues e ka kompetencë (sepse komptenca e tij është 
burimore, origjinale); ka përgjegjësi (përgjegjësia e tij është e vazhdueshme -gjatë 
gjithë procesit të delegimit dhe është përfundimtare, si dhe ka të drejtë, që ta 
revokojë secilin akt të tillë (të parregullt) të organit të deleguar -veç e veç.  
3.2. Revokimi i akteve të delegimit afekton -godet vlefshmërinë e akteve 
administrative, të nxjerra nga organi i deleguar, jashtë suazave të kompetencave të 
deleguara nga organi delegues.58  

 
4. Një shkak apo modalitet tjetër të përfundimit të delegimit të kompetencave, që do 

të duhej kuptuar si të arsyesëhëm dhe të natyrshëm, që nga ana e ligjvënësit 
konsiderohet kryerja e plotë e detyrave të deleguara. Kjo do të thotë, që me 
përfundimin e detyrave të deleguara, nga organi delegues, organi i deleguar, ka 
bërë detyrën e tij dhe me ketë, ka marrë fund edhe procesi i delegimit. (pika b) e 
nenit 24., të LPA).  

 
5. Për ekzistimin, përfundimin dhe zbatimin e delegimit të kompetencave, duhet të 

ekzistojnë (funksionojnë) dy organe, rrjedhimisht organizma (subjekte) të 
administratës publike. Njeri duhet të jetë organi delegues, ndërsa tjetri organ i 
deleguar.  
Vetëm njeri nga këto organe transformohet, riorganizohet ose edhe shuhet fare, 

                                                            
58 Shih më detalisht për këtë: Gent Ibrahimi, Komentari i KPASH, fq. 73. 
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atëherë procesi i delegimit të kompetencave përfundon. Krahas dinamikës 
zhvillimore të administratës publike; kërkesave të shoqërisë, të reformave të kësaj 
administrate apo atyre ligjore, mund të ndodhë edhe transformimi dhe shuarja e 
organeve, rrjedhimisht edhe shfuqizimi i ligjeve të ndryshme.  
5.1. Prandaj me shuarjen e këtyre organeve, përfundon edhe delegimi i 
kompetencave.  
5.2. Gjykuar sipas dispozitave të LPA., shkak dhe arsye për përfundimin e 
delegimit të kompetencave, mund të jetë, jo vetëm organi delegues, por edhe 
organi i deleguar (pika c) e nenit 24 të LPA).  

 
6. Nga dispozitat e nenit 21., paragrafi 21. 1., dhe 21. 3., për të gjithë zbatuesit e 

Ligjit, rezulton mesazhi i qartë, se procesi i përfundimit të delegimit të 
kompetencave, duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe në përputhje të plotë me 
parimin e publicitetit të punës dhe veprimtarisë së organeve të administratës 
publike.  
6.1. Megjithëse neni 24 i LPA-së nuk përmban dispozita lidhur me nivelin e 
publicitetit që duhet të marrë përfundimi i delegimit, duhet kuptuar, se përfundimi i 
delegimit, në kuadrin e parimit të transparencës, sidomos në rastin kur realizohet 
nëpërmjet revokimit duhet të bëhet publik, me po ato mënyra, të parashikuara nga 
neni 21., me të cilat bëhet publik vetë delegimi.  

 
7. Është me interes dhe rëndësi të theksohet këtu, se duke bërë fjalë për materien, 

shkaqet, format dhe menyrat e përfundimit të delegimit të kompetencave, KPASH., 
në nenin e tij 32/b, ndërlidhur me nenin 28, ndër të tjera, në mënyrë përjashtimore, 
lejon edhe nëndelegimin e kompetencave. LPA i Republikës së Kosovës, nga ana 
tjetër, me dispozitën e nenit 20 të tij, shprehimisht e ndalon nëndelegimin e 
kompetencave.59 

 
Neni 25 [Zëvendësimi] 
 
25.1. Në rastet e mungesës ose paaftësisë për të ushtruar detyrat për shkak të 

pamundësisë së përkohshme fizike apo konfliktit të interesave, që prekin 
organet individuale të administratës publike ose çdo nëpunës tjetër publik, 
detyrat e këtij të fundit ushtrohen nga organi ose nëpunësi zëvendësues i 
parashikuar në ligj.  

25.2. Në qoftë se ligji nuk shprehet për një zëvendësues, atëherë zëvendësimi 
bëhet nga nëpunësi më i lartë i organit të administratës publike, që në 
hierarkinë e organit vjen menjëherë pas organit individual ose nëpunësit të 
zëvendësuar.  

25.3. Në qoftë se në organin e administratës publike ka më shumë se një nëpunës 
me të njëjtën shkallë hierarkike, zëvendësimi do të bëhet nga nëpunësi i 
zgjedhur prej nëpunësit që zëvendësohet ose nëpunësi më i vjetër në moshë.  

25.4. Organi apo nëpunësi zëvendësues ushtron edhe ato kompetenca që organi 
ose nëpunësi i zëvendësuar i ka marrë me delegim.  

 
                                                            
59 Shih për më shumë detaje për këte- komentimet e neneve të sipërpërmendura. 
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 25 i LPA; përmban situatat e caktuara juridike gjatë zhvillimit të procedurës 
administrative, në të cilat aplikohet mekanizmi i zëvendësimit, në ato raste apo 
çështje administrative, në të cilat, titullari i mirëfilltë (origjinal) i kompetencës 
gjendet në gjendje pamundësie për të ushtruar kompetencat e tij të ligjshme.  

 
2. Zëvendësimi ligjor dhe zëvendësimi intern, që bëhet brënda për brënda 

organit të administratës publike, në baza të kierarkisë.  
2.1. Për dallim nga procesi i delegimit60 që do të mund të trajtohej në masë të 
konsiderueshme, si një zgjidhje organizative, që në plan të parë synon 
maksimalizimin e efikasitetit dhe të efektivitetit të punës rrjedhimisht veprimtarisë 
së administratës publike, zëvendësimi sipas LPA., paraqet një zgjidhje imperative, 
në ato situata (raste) kur poseduesi i kompetencës burimore, ballafaqohet me 
mungesë të kapaciteteve potenciale edhe ingerencave të çastit dhe të rastit 
(konflikti i interesave), për të ushtruar detyrat, rrjedhimisht kompetencat e tij të 
ligjshme.  

 
3. Arsyet për zëvendësim dhe qëllimet e zëvendësimit  

3.1. Zëvendësimi në ushtrimin e detyrave (kompetencave), sipas nenit 25 të LPA, 
duhet të bëhet:  
a) në rastet e mungesave të caktuara, pamundësisë ose paaftësisë së organit ose 
bartësit konkret të detyrave (nëpunësit publik), për të ushtruar detyrat (p.sh. kur 
nëpunësi nuk ndodhet në punë ose është i sëmurë); dhe 
b) në rastet kur poseduesi i kompetencave ka ndonjë barierë-pengesë ligjore, siç 
është p.sh. konflikti i interesave, 61 që mund të prek organin individual të 
administratës publike ose nëpunësin/sen e tij (paragrafi 25. 1. i nenit 25. të LPA).  
3.2. Ligjvënësi përmes zëvendësimit ka pasur për qëllim të arrihen këto objektiva 
ligjore:  
a) me zëvendësim në mënyrë imperative (të detyrueshme) dhe efektive të kryhen 
detyrat, përkatësisht të ushtrohen në plotni kompetencat;  
b) zëvendësuesi parimisht dhe parësisht duhet të jetë i përcaktuar me ligj. Kjo do 
të thotë që kryerja e detyrave duhet të bëhet nga organi ose personi zëvendësues, të 
cilin e ka përcaktuar shprehimisht ligji, gjithnjë në pajtim me parimin e kierarkisë 
(zëvendësimi bëhet nga organi më i lartë) dhe parimin maiori ab minus (paragragi 
25. 2 i nenit 25 të LPA; krahaso edhe dispozitën e paragrafit 33. 1. të nenit 33 të 
LPA)  
c) në mungesë të përcaktimit shprehimor të ligjit, në situata kur brenda përbrenda 
strukturës organizative dhe funksionale të organit të caktuar të administratës 
publike, ka më shumë nëpunës të të njëjtit nivel të kierarkisë, në mbështetje të 
parimit të selektivitetit, zëvendësimi i zgjedhur prej nëpunësit që zëvendësohet ose 
opcionalisht nëpunësi më i moshuar, duke pasur parasysh pervojen e tij/të saj në 
punë (paragrafi 25. 3. i nenit 25 të LPA).  

                                                            
60 Shih n. 19 të LPA. 
61 Shih më detalisht për këte komentimet në n. 29. të këtij ligji. 
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3.3. Mbështetur në dispozitën e paragrafit 25. 4. të n. 25., zbatuesit e ligjit duhet ta 
kenë parasysh faktin se zëvendësuesi (organi apo nepunësi) ka të drejtë dhe detyrë 
që të ushtrojë edhe kompetencat të cilat i zëvendësuari i ka marrë përmes 
delegimit.  
3.4. Është me rëndësi këtu të evidentohet fakti se LPA, në nenin 25. të tij, nuk e 
parasheh mundësinë e ushtrimit të funksioneve të zëvendësuesit, në çështjen e 
nëndelegimit të kompetencave, ashtu siç e parasheh-rregullon këtë mundësi 
KPASH në paragrafin 3. të nenit 34. të tij. Përkundrazi LPA, për më tepër, sa i 
përket kësaj çështje është ekskluziv. Në nenin 20 të tij, ai në mënyrë fare 
shprehimore, ndalon nën delegimin e kompetencave. Mbase domosdoja për 
efikasitet më të madh të organit të administratës publike, do të diktonte nevojen për 
rishikim të mundësisë së nëndelegimit të kompetencave nga organi kolegjial te 
udhëheqësi (menaxheri) i tij.  
3.5. Zëvendësimi nuk lejohet për organet kolegjiale.  
3.6. LPA-ja e lejon zbatimin e zëvendësimit vetëm për organet administrative 
individuale. Kjo zgjidhje ligjore është e drejtë dhe logjike. Organi kolegjial vepron 
si njëgrup personash-anëtarësh. Nuk mund të zëvendësohet një organ kolegjial në 
ushtrimimin e veprimtarisë së tij, pasi funksionin kryesor për nxjerrjën e akteve të 
tij juridike e realizon edhe në mungesë të titullarit ose të disa anëtarëve; mjafton që 
të arrihet shumica e nevojshme, që e kërkon ligji për vlefshmërinë e akteve. Nëse 
p.sh. në mbledhjën e asamblesë së komunës nuk janë të pranishëm disa anëtarë të 
saj, kjo rrethanë nuk mund të paralizojë veprimtarinë e këtij organi, përderisa 
shumica e nevojshme për marrjën e vendimeve, mund të arrihet me praninë e 
anëtarëve të tjerë të pranishëm në procesin e vendimarrjës.  
3.7. Zëvendësimi është një kompetencë që nuk mund të ushtrohet në mënyrë të 
pakufizuar. Zëvendësi nuk mund të kryej kompetencat që ligji ia ka njohur në 
mënyrë shprehimore, vetëm dhe ekskluzivisht titullarit të organit a institucionit. 
Kështu p.sh. Zëvendëskryeministri nuk mund të kryej ato kompetenca, që 
Kushtetuta ia ka njohur vetëm Kryeministrit, në mënyrë shprehimore. Opinioni 
shkencor dhe profesional sikurse edhe Praktika kanë dëshmuar, se në rastin e 
zëvendësimit të Presidentit të Republikës së Kosovës, Kryetari i Kuvendit-në cilësi 
të zëvendësuaesit kushtetues, ka pasur tejkalim të kompetencave në procesin 
vendimarrës.  
3.8. Zëvendësimi për rrjedhojë, nuk mund të ushtrohet pa limite të caktuara. 
Zëvendësit nuk i jepet e drejta për të zëvendësuar titullarin e organit nëtë gjitha 
funksionet dhe detyrat, por vetëm në ato, që ligji e lejon.  
3.9. Kompetencat kushtetueseapo ligjore të parashikuara shprehimisht për 
titullarin, ushtrohen vetëm me vullnetin e organit dhe jo të Zëvendësit të tij.  
3.10. Në rastet kur Kushtetuta dhe ligji e kanë përcaktuar në mënyrë taksative dhe 
të shprehur, organin konkret për nxjerrjën e akteve juridike, Zëvendësimi si 
koncept juridik, do të duhej të ishte i pazbatueshëm. 
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Kreu III: Zgjidhja e konflikteve të kompetencave 
 
Neni 26 [Konflikti mbi kompetencën territoriale] 
 

Në rastet kur ekziston dyshimi lidhur me kompetencën territoriale, organi 
që zgjidh konfliktin duhet t’i njohë kompetencën atij organi të 
administratës publike, vendndodhja e të cilit lejon më tepër qasje në 
procedurën administrative. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 26 i LPA ofron zgjidhjen e konfliktit në mes të dy e më shumë organeve të 
administratës publike, në situatat dhe rastet kur ekziston dyshimi përkitazi me 
kompetencën territoriale.  

 
2. Kompetenca është çështje e rëndësishme dhe komplekse në procedurën 

administrative 
2.1. Kompleksiteti dhe rëndësia e madhe dhe e vazhdueshme e kompetencës në 
procedurë shprehet në shumësinë dhe çfarësinë e çështjeve të ndryshme 
administrative dhe marrëdhënieve administrarive që gershetohen në materien 
administrative.  
Është edhe gadi e pamundur që paraprakisht të parashihen, rregullohen dhe 
precizohen në plotni, të gjitha rregullat mbi kompetencën, në mënyrë uniformuese 
dhe gjithëpërfshirëse.  
2.2. Ndonëse me dispozita përkatëse saktësisht -ligjerisht është rregulluar menyra 
dhe kriteret e caktimit dhe delegimit të kompetencave, në veprimtarinë-jetën 
praktike, ndodh që dy e mëtepër organe të konsiderojnë ose të mos konsiderojnë se 
janë kompetente (konflikti për kompetencë) për vendosjen e një çështje të caktuar 
administrative konflikti për kompetencë në procedurë paraqet një situatë, në të 
cilën dy e më tepër organe të administratës publike e shpallin veten kompetente 
(konflikti pozitiv për K.) ose jokompetente (konflikti negativ për K.), për të 
udhëhequr procedurën dhe për të vendosur për një çështje administrative.  

 
3. Konfliktin (mosmarrëveshjen) për kompetencë, qoftë ai pozitiv ose negativ, duhet 

zgjidhur me korrektësi, profesionalizëm, ligjerisht dhe me efikasitet, në mënyrë që 
të mos krijohen situata juridike, kur për 1-çështje administrative, të udhëhiqen disa 
procedura e të nxirren me shumë vendime.  
Edhe në rastin e konfliktit pozitiv për kompetencë, edhe në rastin e konfliktit 
negativ, për organin që është kompetent për vendosje (zgjidhje) të çështjes 
administrative, vendosë organi kompetent i shkallës së dytë, në fushëveprim të të 
cilit gjendet ajo çështje administrative. Kur nuk ka organ kompetent të shkallës së 
dytë, në fushëveprimin e të cilit është çështja administrative, në lidhje me të cilën 
është krijuar konflikti (pozitiv ose negativ) për kompetencë, për konfliktin e 
kompetencës, vendos organi qëndror i administratës (shtetërore) që është 
kompetent për punët e administratës së përgjithshme. Ky organ është Ministria e 
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Administratës në cilindo variantë emërtues – nominal që ajo të funksionoj dhe 
veproj. Organi i cili është kompetent të vendosë për konfliktin për kompetencë, 
vendosë me aktvendim, kundër të cilit nuk mund të ushtrohet ankesë, as të 
iniciohet konflikti administrativ62. Mendojmë që me aktvendimin për konflikt 
kompetence, nuk vendoset as për të drejtën, obligimin as për interesin juridik të 
palës në procedurën administrative, sepse ky aktvendim është në të vërtetë akt i 
karakterit tipik dhe të pastër procesual (procedural). Vetëm pasiçë të zgjidhet 
çështja e konfliktit për kompetencë – nga organi kompetent dhe pasi që të jetë 
nxjerrë vendimi meritor (per meritum), pala e pakënaqur, mund të shfrytëzoj 
mjetet juridike në dispozicion dhe mund të iniciojë konfliktin administrativ me ato 
mjete juridike, me të cilat pala do ta godasë vendimin për meritum, mund të goditet 
(atakohet) edhe aktvendimi (vendimi) paraprak mbi konfliktin për kompetencë.  
3.1. Të veprohet kështu, është mirë, ngase garantohet një nivel i lakmueshëm i 
sigurisë juridike për palët e interesuara, do të ekonomizohej procedura (do 
kursehej) dhe mbi të gjitha do të mundësohej një mbrojtje më solide e të drejtave 
dhe interesave të pjesëmarrësve në procedurën administrative.  
3.2. Synimi i zgjidhjes së konfliktit të kompetencës është, që vertetohet se cili nga 
organet në konflikt, është realisht dhe territorialisht kompetent për zhvillim 
(udhëheqje) të procedurës dhe për vendosje, përkitazi me çështjen administrative e 
cila është objekt trajtimi në procedurë.  
3.3. Konflikti për kompetencë në mes të organeve të administratës publike, ka të 
bëj, jo vetëm për kompetencën territoriale(neni 26 i LPA), por edhe për 
kompetencën reale.  

 
4. Dispozita e nenit 26 të LPA., e ka rregulluar konfliktin për kompetencën 

territoriale, por jo edhe atë për kompetencën lëndore (reale), ani që in tacite, për 
zgjidhjen e konfliktit të kompetencave, përkatësisht për organet e autorizuara për 
zgjidhje të konflikteve, flitet në nenin 27 të ligjit.  

 
5. Në rastet kur dy e më shumë organe pretendojnë se janë kompetent për ta 

udhëhequr, rrjedhimisht për të vendosur një çështje konkrete administrative, 
kompetent është organi, ”që ka filluar së pari procedure”.63 Kësaj dispozite i 
mungon një tjetër - pasuese, përkitazi me marrëveshjen për kryerjen e atyre 
veprimeve, tëcilat nuk durojnë shtyerje. Këtë lloj dispozite e kanë ligjet e tjera.  

 
6. Kriteri kryesor i cili duhet t’i shërbejë organit që zgjidh konfliktin, si mekanizëm 

bazik (qenësor) për ta zgjidhur konfliktin mbi kompetencën territoriale, sipas 
dispozitës së nenit 26 të ligjit, duhet të merret vendndodhja e atij organi të 
administratës publike, që lejon më tepër qasje në procedurën administrative.  
6.1. Togfjalëshi i përdorur: “më tepër qasje në procedurën administrative”, 
ndonëse nuk është mjaftë i qartë, perms ligjvënësit, pa mëdyshje synon realizimin 
e parimit të oportunitetit, rrjedhimisht perparësisë në hapa. Më tepër qasje mund të 
kuptohet edhe qasja më e lehtë e më e shpejtë por edhe më tepër punë e bërë në 
procedurën administrative, nga ana e një organi, në krahasim me një tjetër të 

                                                            
62 Zlatan Turcic, Komentar zakona o opcem u pravnom postupku, Zagreb, 2011, fq.47.  
63 Shih dispozitën e paragrafit 15. 1. të nenit 15 të LPA. 
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administratës publike. Vetëm perparësia ne qasje, pa punën e bërë në procedurë 
nuk do të duhej të jetë as prioritet dhe as kriter zgjidhje të konfliktit të K. -së.  

 
7. Palet e interesuara nuk duhet ta anashkalojnë (heshtur) faktin se dy organe e kanë 

iniciuar procedurën për të njëjtën gjë. Nëse kështu veprojnë palët e interesuara, do 
të mund të ndeshen me ligjin (shmangia e ligjit).  

 
Neni 27 [Zgjidhja e konflikteve të kompetencave] 
 
27.1. Konfliktet e kompetencave do të zgjidhen nga:  

a) gjykata kompetente për konfliktet e lindura mes organeve të ndryshme 
të administratës publike;  

b) nga Kryeministri për ministritë e ndryshme;  
c) nga ministri ose udhëheqësi i institucionit qendror për institucionet në 

varësi të tyre.  
27.2. Zgjidhja e konflikteve të kompetencave sipas paragrafit 1 nuk do të cenojë 

kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështje të 
Kornizës Kushtetuese, sipas paragrafëve 9.4.11 (b) dhe 9.4.11 (c) të 
Kornizës Kushtetuese. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 27. në mënyrë taksative dhe numerative ka përcaktuar organet, të cilat kanë 
për detyrë që të merren me zgjidhjen e konflikteve të kompetencave të krijuara në 
mes të organeve të ndryshme.  

 
2. Për lindjen e mosmarrëveshjes a të konfliktit të kompetencave ndërmjet organeve 

administrative, për zgjidhjen e të cilave kërkohet ndërhyrja e gjykatës kompetente, 
është e domosdoshme tëplotësohen tri kushte:  
- mosmarrëveshja apo konflikti të lind ndërmjet organeve të ndryshme 

administrative;  
- mosmarëveshja a konflikti të lind nërmjet organeve që deklarojnë vullnet 

pushteti;  
- mosmarrëveshja të lind për përcaktimin e sferës së kompetencave.  
2.1. Sipas nenit 27., shkronja “a” të LPA-së., gjykatës kompetente i është njohur 
edrejta të marrë në shqyrtim zgjidhjën e konfliktit, kur organet përkatëse e kanë 
konsideruar veten kompetente për të vendosur për çështje konkrete dhe sipas rastit, 
kanë nxjerrë aktet për rregullimin e saj ose kur ato nuk e kanë konsideruar veten 
kompetente të vendosin në raste të veçanta.  
2.2. Mosmarrëveshja e kompetencës krijohet kur organi administrativ ushtron një 
kompetencë ose një të drejtë, ndërkohë që sipas ligjit, ai nuk e ka këtë atribut; si 
dhe kur organi, megjithëse është kompetent të ushtrojë të drejtat e tij, nuk pranon 
ose nuk është në gjendje të kuptojë qenien etij kompetent. Qoftë rasti i parë që 
kërkon veprimin në mënyrë të vullnetshme dhe aktive nga organi inkompetent, 
ashtu edhe rasti i dytë, që shprehet nëpërmjet mosveprimit të organit kompetent, 
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kërkojnë që veprimi ose mosveprimi të cenojë domosdoshmërisht një organ 
administrativ, respektivisht të drejtë-ingerencën-kompetencën e tij ligjore për të 
vendosur përkitazi me çështjen e caktuar administrative.  
2.3. Në vartësi të shkakut që lind apo shkakton mosmarrëveshjen, gjykata duhet të 
vendos, se cili organ administrative, ka në kompetencë zgjidhjen e çështjes 
konkrete, për të cilën ka lindur mos marrëveshja apo konflikti. Sipas formulimit që 
është përdorur në nenin 27., pika”a” të LPA-së, është çdo organ administrativ që 
legjitimohet të bëj kërkesë në gjykatë kur pretendon se ndodhet përpara një 
konflikti kompetence i cili mund të ketë lindur për shkak të ligjit ose të një 
veprimtarie faktike. Përcaktuese është që sfera e kompetencave e organeve 
administrative duhet të jenë e përkufizuar nga norma ligjore.  
2.4. Mosmarrëveshja apo konflikti i kompetencës mund të paraqitet si në formën e 
konfliktit “normativ”, kur kompetenca që përbën objektin e mos marrëveshjes 
parashikohet në ligje, ashtu si edhe në formën e konfliktit “Individual”, kur 
institucionet në konflikt nxjerrin aktet përkatëse të zbatimit të ligjit konkret. Fakti 
secilit organ i takon një kompetencë, përcaktohet duke konstatuar dhe evituar, 
shkakun kryesor, nga i cili ka lindur mosmarrëveshja, si dhe duke përcaktuar 
organin përkatës administrative, që e kanë kompetencë zgjidhjen e çështjës, objekt 
të mosmarrëveshjes, rjedhimisht të konfliktit administrative.  
2.5. Në të gjitha çështjet me objekt zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencave 
ndërmjet organeve të ndryshme administrative, në varësi të shkakut që e ka krijuar 
konfliktin, gjykata kompetente vendos për kompetencën apo “pushtetin” e organit 
konkret, duke evituar dhe shkakun e konfliktit(S>S). 

 
3. Zgjidhja e konflikteve të kompetencave, organet e autorizuara dhe rëndësia 

juridike e kompetencës (zgjidhjes së konflikteve të kompetencës).  
3.1. Zgjidhja e konfliktit të kompetencës në esencë është çështje paraprake.  
Zgjidhja e saj kryesisht kërkohet para perfundimit të procedurës mbi çështjen e 
caktuar administrative. Procedura që zhvillohet për zgjidhjen e kompetencës, për 
nga natyra e saj, kërkesat e interesat e palëve, si dhe për dobi të efikasitetit, 
efektivitetit, ekonomizimit dhe ligjshmërisë në punën e organeve, duhet të jetë e 
shpejtë. Kjo për arsye se zgjidhja sa më e shpejtë e çështjes së Kompetencës, 
ndikon shumë edhe drejtëpërdrejtë në tempon, respektivisht dinamikën e 
perfundimit të procedurës.  
3.2. Zgjidhja e konflikteve të kompetencave, në çështjet e caktuara administrative, 
nenkupton vertetimin se cili organ është realisht dhe territorialisht kompetent, për 
udhëheqjen e procedurës administrative dhe për vendosje për atë çështje konkrete-
të caktuar administrative e cila, në të vërtetë është objekt i procedurës. Siç është 
veçuar edhe më parë, ky në realitet është edhe synimi dhe qëllimi kryesor i ligjit.  
3.3. Ligji ynë për procedurën administrative si një ligj procedural, rregullon 
procedurën se si zgjidhet konflikti për kompetencën.  
3.4. Është parim i përgjithshëm se konfliktin për kompetencën e zgjidh organi (i 
përbashkët) gjegjës-drejtpërdrejtë më i lartë se sa organi në konflikt.64  
Sipas KPASH nga ana tjetër: “konfliktet e kompetencave zgjidhen në radhë të 
parë nga organi, që vjen menjëherë sipas organeve të përfshira në këtë konflikt dhe 

                                                            
64 Agur Sokoli v. c. fq. 66. 
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që ka kompetenca kontrolli”.65 
3.5. Ndonëse neni 27 i LPA., nuk ka dispozita përkitazi me subjektin juridik 
iniciues (propozues) për fillimin e procedurës për zgjidhje të konfliktit të 
kompetencave, është përvojë dhe praktikë e përhapur dhe e zakonshme 
administrative, që përparësi për inicim të kenë organet e administratës, por as 
palëve të tjera në procedurë, kjo mundësi dhe e drejtë nuk u është mohuar. Prandaj 
në rastet kur dy e më shumë organe deklarohen si kompetente ose si jokompetente 
për zgjidhjen e të njëjtës çështje administrative, propozimin për zgjidhje të 
konfliktit (pozitiv ose negativ) e bënë organi i cili i fundit ka vendosur për 
kompetencën e vet, por mund të propozojë edhe pala (sidomos të konflikti 
negativ).66 

 
4. Organi i cili vendos zgjidhjen e kompetencave, njëkohësisht e anulon vendimin të 

cilin në çështjen e caktuar administrative e ka nxjerrë (marrë) organi jokompetent, 
respektivisht e anulon përfundimin, me të cilin organi kompetent është deklaruar 
si jo kompetent dhe ia dërgon shkresat e lëndës, organit kompetent.67  
4.1. Teksti i mësipërm ngerthen në vete situata të ndërduarta të konfliktit të 
kompetencave.  
Ka rëndësi të veçantë p.sh. rasti, kur dy e më shumë organe që janë në konflikt për 
kompetencë në mes veti, kanë marrë vendime për çështjen. Organi apo gjykata e 
cila vendos për konfliktin, është i autorizuar që ta anulojë vetëm vendimin e atij 
organi, për të cilin konstaton që nuk është kompetent për vendosje. Kjo 
rrjedhimisht do të thotë që mbetet në fuqi vendimi i atij organi i cili sipas 
vlerësimit të organit i cili vendos për konfliktin, është kompetent për çështjen 
administrative në trajtim. Në këtë mënyrë, ndonëse anulohet njëri nga vendimet me 
të cilin është vendosur për çështjet administrative, organi kompetent për vendosje 
për konfliktin e kompetencave, nuk e vendos çështjen administrative, meritën e saj, 
por vendos vetëm për konfliktin. Pra, ky organ fare nuk i hulumton (shqyrton) 
dispozitat e së drejtës materiale, por vetëm trajton çështjet që kanë të bëjnë me 
aplikimin e drejtë të dispozitave mbi kompetencën (reale ose territoriale).68 

 
5. Nëse nuk ka vrarë mendjen për të drejtën e palës për dhënie të propozimit për 

zgjidhje të konfliktit të kompetencave, LPA është kujdesur për të drejtën e palëve 
të interesuara në procedurën administrative që ta kundërshtojnë kompetencën e 
organit përkatës të administratës publike.69  
5.1. Ligjvënësi me të drejtë dhe qartë e çiltër është përcaktuar për përmbushjen e 
plotë të anës formale-juridike të kërkesës së palës për kundërshtimin e 
kompetencës. Kërkesa pra duhet të jetë me shkrim (paragrafi 28. 2 i nenit 28 të 
LPA) dhe afati ligjor për vendosje të kërkesës është 30 ditë (paragrafi 28. 6. i nenit 
28 të Ligjit).  

                                                            
65 Krahaso dispozitat e nenit 35. paragrafi 3 i KPASH. 
66 Shih n. 33 të LPPA, përkatësisht komentarin e tij të autorëve: Mladen Kosovac - Hakija Kozarcanin, BG. 
1982., fq. 65.); dhe n. 27 e 28 dhe 29., të LPPA të RS., përkimisht Komentarit të autorëve Slavica Janajlic 
dhe Gordana Stanoic, Bg. 2010, fq. 28-29. 
67 Shih: paragrafi 2. i nenit 33. të LPPA. të ish RFSJ., Bg. 1982, fq. 64. 
68 Shih më shumë: M. Kosovac, H. Kozarcanin v. c. fq. 65. 
69 Më detajisht për këtë shih komentimin e nenit 28 të LPA. 
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5.2. LPA me dispozitat e n. 27. me enumeracion pozitiv, ka përcaktuar organet 
kompetente, për të zgjidhur konfliktet e kompetencave.  
Në mënyrë pothuajse identike ka vepruar edhe KPASH.70  
5.3. Kriteri i parë dhe kryesor të cilin ligjvënësi e ka pajisur me ingerencë 
imperative, ka të bëj me rastet kur në konfliktet për kompetenca përfshihen organet 
e ndryshme të administratës.  
Organi gjyqësor kompetent sipas Ligjit është kompetent, që t’i zgjidhë konfliktet e 
organeve të këtyre organeve. (neni 27 pika e LPA-së).  
5.4. Kriteri i dytë i ligjvënësit i cili sikur edhe kriteri i parë reflekton një rregull të 
përgjithshme, lidhur me zgjidhjen e konflikteve të kompetencave në mes të 
organeve të vetë administratës të së njëjtës administratë (brenda përbrenda saj). Po 
të zbërthehet më tej, kjo do të thotë se konfliktet e kompetencave në mes të 
organeve që i takojnë të njëjtës administratë zgjidhen duke u mbështetur në 
parimin e kierarkisë (nga lartë poshtë). Pra, organi sipëror (organi mbikëqyrës), 
sipas LPA është i autorizuar, që t’i zgjidhë konfliktet e organeve (institucioneve) të 
tij më të ulta (vartëse) për nga hierarkia (neni 27. pika b dhe c të LPA).  

 
Rekapitulim 

 
1. Përkitazi me konfliktin për kompetencë, organi kompetent vendosë sipas detyrës 

zyrtare ose në bazë të kërkesës së palës së interesuar në procedurën administrative.  
 
2. Procedura e vendosjes për konflikt kompetence, iniciohet (fillohet) me propozim të 

organit i cili i fundit ka vendosur përkitazi me kompetencën ose me propozim të 
palës. 

 
3. Organi kompetent duhet të kujdeset për kompetencën e tij reale dhe territoriale 

gjatë gjithë procedurës.  
 
4. Nëse organi dyshon në kompetencën e vet (reale ose territoriale), është i obliguar 

që sipas detyrës zyrtare të propozoj vendosjen për konfliktet e kompetencës; këtë 
gjithnjë mund ta kërkoj dhe propozojë edhe pala. 

 
5. Organi i cili vendos për konflikt kompetence, në të njëjtën kohë do ta anulojë, 

vendimin të cilin e ka nxjerrë organi jokompetent i administratës, respektivisht do 
ta anulojë, vendimin, me të cilin organi kompetent i administratës është shpallur 
(deklaruar) si jokompetent dhe do t’ia dërgoj lëndën për vendosje organit 
kompetent.  

 
6. Kundër vendimit me të cilin është vendosur për konfliktin e kompetencës, siç u tha 

edhe më parë, nuk mund të ushtrohet ankesë dhe as të iniciohet konflikti 
administrativ. 

 
7. Me vendosjen për kompetencë duhet konsideruar deklarimin e organit për 

kompetencën e tij reale dhe territoriale.  
                                                            
70 Krahaso dispozitat e nenit 35, pika a; b dhe c e tij. 
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8. Deklarimi i organit për kompetencën e tij është inicim dhe zhvillim (udhëheqje) të 
procedurës përkitazi me çështjen e caktuar administrative. 

 
9. Procedura për vendosje për konflikt të kompetencës iniciohet me propozim të 

organit i cili i fundit ka vendosur për kompetencën. 
 
10. çdo palë në procedurë mund të propozoj për inicimin e procedurës për vendosje 

për konflikt të kompetencës, kurdoherë kur dyshon në kompetencën e organit, 
pranë të cilit zhvillohet procedura në të cilën ajo palë merr pjesë71.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Kundër vendimit me të cilin gjykata ka vendosur mbi konfliktin e kompetencës së 

organit të administratës, nuk lejohet propozimi për përsëritjen të procedurës. 
Përsëritja e procedurës është mjet i jashtëzakonshëm juridik që mund të përdoret 
vetëm në rastin, kur procedura administrative është përfunduar në çështjen e 
caktuar administrative, në të cilën është nxjerrë vendimi përfundimtar në procedurë 
administrative. Konflikti i k. është çështje incidentale e krijuar me vendim të 
ndonjë çështje administrative, në të cilën organet administrative në konflikt e 
përvetësojnë të drejtën për vendosje për një çështje administrative ose refuzojnë të 
vendosin për atë çështje. Për të organi kompetent ose gjykata vendos me aplikimin 
e dispozitave të veçanta nga LPA dhe ligjit të caktuar material. Nëse është konflikti 
për të cilin vendos gjykata, kundër vendimit të gjykatës nuk lejohet mjeti juridik 
(ankesa), siç është rasti nëse për konfliktin ka vendosur organi. Mirëpo nga kjo nuk 
del që edhe kundër vendimeve të tilla të gjykatës, respektivisht organit që ka 
vendosur mbi konfliktin, do të mund të përdorej ndonjë mjet i jashtëzakonshëm 
juridik i paraparë me LPPA). (gjykata federative, URS. 112/87).  

 
2. Nëse organi i shkallës së dytë e anulon vendimin për shkak të mos kompetencës 

dhe veten e shpall kompetent për vendosje, është i detyruar që ta zgjidh çështjen pa 
parashtresë të veçantë të palës. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Federative UZ. 
Nr. 567/1955 e dt. 19. 02. 1965)  

 
3. Kundër vendimit me të cilin është vendosur mbi konfliktin e kompetencës të 

organeve të administratës, nuk është i lejuar parashtrimi i propozimit për 
përsëritjen e procedurës. (Aktgjykimi i Gj. F. Urs. Nr. 112/1987).  

 
4. Kur dy organe e nxjerrin vendimin për dhënien e një banese të njëjtë, ekziston 

konflikti mbi kompetencën për nxjerrjen e vendimit në procedurën administrative, 
pa marrë parasysh faktin se për zgjidhje të konfliktit, eventualisht duhet të 
shqyrtohet edhe çështja paraprake - cili organ është organ i udhëheqjes 
(menaxhues) i ndërtesës. (Konkluzion nga mbledhja punuese e Departamentit 
për konflikte administrative, dt. 16-17 XI. 1964). 

 
5. Kundër vendimit me të cilin vendoset (zgjidhet) konflikti për kompetencë, nuk 
                                                            
71 Krahaso: Zlatan Turcic, Op. cit. fq. 48, 49.  
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mund të ushtrohet ankesë e veçantë, as që mund të udhëhiqet konflikti 
administrativë. (VSS- Dep. në Prishtinë U. nr. 894/66., dt. 14. 07. 1966).  

 
6. Nëse në mes të dy organeve është krijuar konflikti pozitiv i kompetencës për 

caktimin e tatimit të një personi, organi i cili i fundit ka vendosur për këtë çështje, 
nuk mund ta caktojë tatimin, para se për konfliktin e krijuar, të mos vendos organi 
kompetentë. (Aktgjykimi i Gj. Supreme të RS, U. Nr. 9796/71, dt. 10. 03. 1972).  

 
7. Gjykata Kushtetuese, nuk është kompetente të vendosë konfliktin e kompetencës, 

në mes të organeve të së njëjtës bashkësi lokale.  
Për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës, në mes të sekretariatit për planifikim, 
dhe rregullim hapësinor dhe të policisë komunale, kompetent është administratori 
kryesor i kryeqytetit Cetinë në Mal të Zi.  
AKTVENDIM  
Hidhet poshtë propozimi për vendosje mbi konfliktin e kompetencës, në mes të 
sekretariatit për planifikim dhe rregullim hapësinor dhe policisë komunale të 
Cetinës, për shkak të jokompetencës. (Gjykata kushtetuese e MZ., U. nr. 62/09 
dt. 16. 04. 2009)  

 
8. Kur në procedurën me ankesë, kundër vendimit për caktimin e tatimit, pala thekson 

dhe argumenton se për të njëjtin detyrim tatimor, vendim ka marrë edhe organi 
tatimor i komunës tjetër, organi i shkallës së dytë, për atë ankesë nuk mund të 
vendosë, para se organi kompetent nuk vendos konfliktin e krijuar për kompetencë. 
Propozimin për zgjidhjen e atij konflikti organit kompetent është i detyruar që t’ia 
parashtrojë organi i shkallës së dytë, që procedurën ta ndërpres, derisa të mos 
zgjidhet konflikti, në mënyrë që pastaj varësisht nga zgjidhja e atij konflikti, ta 
vazhdojë procedurën sipas ligjit. (Gjykata Supreme e RS., 2195/63)  

 
Neni 28 [Kundërshtimi i kompetencës të organit të administratës publike] 
 
28.1. Palët e interesuara për procedurën administrative mund të kundërshtojnë 

kompetencën e organit të administratës publike gjatë vazhdimit të 
procedimit.  

28.2. Kërkesa për kundërshtimin e kompetencës duhet të paraqitet me shkrim 
tek organi, kompetenca e të cilit kundërshtohet në çdo fazë të procedimit 
administrativ.  

28.3. Organi i administratës publike, kompetenca e të cilit kundërshtohet nga 
palët në procedim, duhet të kalojë çështjen për vendim përfundimtar tek 
organi kompetent i administratës publike parashikuar në nenin 27.  

28.4. Afati i parashikuar nga ligji për përfundimin e procedimit administrativ në 
shqyrtim duhet të pezullohet derisa të merret një vendim për pretendimet e 
palëve të interesuara.  

28.5. Organet e administratës publike mund të deklarojnë zgjidhjen e konfliktit 
për kompetencë mes tyre, në çdo moment.  

28.6. Organi kompetent për zgjidhjen e konfliktit dëgjon organet në konflikt dhe 
merr një vendim brenda afatit prej 30 ditësh.  
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28.7. Dispozitat e këtij neni nuk do të cenojnë kompetencat e Dhomës së Posaçme 
të Gjykatës Supreme për Çështje të Kornizës Kushtetuese, sipas 
paragrafëve 9.4.11 (b) dhe 9.4.11 (c) të Kornizës Kushtetuese. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 28 i LPA ngërthen në vete të drejtën e patjetërsueshme të palëve të 
interesuara në procedurën administrative, që deri në fund; me kërkesë me shkrim 
dhe në afat ligjor, ta kundërshtojnë kompetencën e organit të administratës publike. 
Ky nen, organeve të administratës u jep mundësinë e deklarimit (marrëveshjes) për 
zgjidhje të kompetencës në mes tyre kurdoherë; që do të thotë, në çdo çast dhe 
etapë të procedurës.  

 
2. E drejta e subjekteve për kundërshtim të kompetencës (ankimim) ndaj organit të 

administratës publike dhe afati i ankesës.  
2.1. Zgjidhja e konfliktit të kompetencave e normuar si kundërshtim i kompetencës 
Nga caktimi i kompetencave, përkatësisht nga delegimi i tyre, duhet dalluar 
kufizimi hapësinor të kompetencës.  
Kufizimi hapësinor i kompetencës do të thotë, që organi që është kompetent në 
pikëpamje territoriale, mund të kryej punët, respektivisht t’i ushtrojë autorizimet e 
veta, vetëm në hapësirën (distriktin), për të cilin është kompetent. Ndonëse LPA, 
nuk e ka përqafuar këtë zgjidhje, kjo tashmë është zgjidhje parimore dhe rregull, 
në shumë ligje dhe kode administrative.  
2.1.2. Vetëm në mungesë përjashtimore, organi i cili e zhvillon procedurën, mund 
të kryej ndonjë veprim zyrtar edhe jashtë kufijve të territorit të vetë. Në raste të 
tilla, po ky organ është i detyruar ta lajmërojë menjëherë në territorin e të cilit e ka 
kryer atë veprim.  
2.1.3. Mirëpo, organi territorialisht kompetent i cili e ka iniciuar procedurën 
administrative e mbanë kompetencën edhe atëherë kur gjatë procedurës krijohen 
aso rrethana, sipas të cilave territorialisht kompetenca do të ishte organi tjetër.  
2.1.4. Organi që zhvillon procedurën, mund t’ia pasojë lëndën (çështjen 
administrative) organit i cili sipas rrethanave të reja është bërë organ territorialisht 
kompetent, nëse ashtu lehtësohet procedura, veçmas për palën.  
2.1.5. Neni 28 i LPA palëve të interesuara për procedurën administrative ua ka 
lejuar mundësinë e kundërshtimit të kompetencës, nëse ato nuk kanë qenë të 
kënaqura me të (paragrafi 28. 1. i n. 28 të ligjit).  
2.2. Kundërshtimi i kompetencës së organit ketu duhet kuptuar si ankesë ose të 
drejtë ankimi e cila (sipas paragrafit 28. 2. të n. 28.) duhet të ushtrohet vetëm me 
shkrim te organi kompetenca e të cilit kundërshtohet.  
2.3. LPA detyron organin, kompetenca e të cilit kontestohet - përmes 
kundërshtimit- që çështjen ta kalojë te organi kompetent i administratës publike 
(nga neni 27 i ligjit) për vendim a vendosje (zgjidhje) përfundimtare (paragrafi 28. 
3. i n. 28).  
2.4. Duke qenë i vetëdijshëm ligjvënësi se çështja e kompetencës është serioze dhe 
e rëndësishme, në interes të palëve të interesuara veçanërisht personave fizikë, po 
ai ka paraparë si të domosdoshëm, pezullimin e afatit ligjor për procedimin 
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administrative, gjithnjë derisa të merret një vendim përkatës, lidhur me 
pretendimet e palëve të interesuara për kompetencën (paragrafi 28. 4. i nenit 28 të 
PLA). Ligji nuk e ka sqaruar deri në fund se, nëse afati ligjor për përfundimin e 
procedimit administrativ duhet të pezullohet, derisa të merret vendimi përkitazi me 
pretendimet e palëve të interesuara në procedurë, se a duhet të ndodhë e njëjta gjë 
edhe sa i përket përbërjes (pezullimit të përkohshëm) edhe i të gjitha veprimeve të 
nevojshme administrative. Bazuar në parimin e analogjisë, përgjigjja në këtë pyetje 
do të duhej të ishte pozitive. Sidoqoftë, një mbishkrim normativë më i saktë e më i 
përpunuar i ligjvënësit, do të ndihmonte-qartësonte shumë interpretuesit dhe 
zbatuesit e këtij ligji-neni.  
2.5. Nga brendia kuptimore e paragrafit 28. 5. dhe 28. 6. të nenit 28 të LPA, 
rezulton se në afatin e caktuar ligjor (30 ditë), organet që gjinden (janë) në konflikt 
për kompetencë, se jo vetëm që te organi instancial, që është kompetent për 
zgjidhjen e konfliktit të jenë palë ankimore (d.m.th. Të ushtrojnë-shfrytëzojnë 
instrumentin-mjetin e ankesës) (paragrafi 28. 6 i nenit 28), por që madje edhe vetë 
ato, pa organet e një niveli-rangu që gjinden në konflikt (negativ ose pozitiv) për 
kompetencë, në çdo çast-fazë të procedurës mund të bëjnë përpjekje, rrjedhimisht 
edhe të gjejnë zgjidhjen adekuate të konfliktit për kompetencë në mes tyre. 
(paragrafi 18. 5. i n. 28. të LPA).  

 
3. Pra, nga sa u tha më lartë rezulton se zgjidhja e konflikteve për kompetencë midis 

organeve diferente administrative në procedurë duhet që:  
- të kërkohet me shkrim nga palët e interesuara;  
- të kërkohet edhe nga organet përkatëse;  
- të kërkohet brenda afatit ligjor;  
- të paraqiten arsyet-provat, të dhënat;  
- zgjidhja të kërkohet edhe nga vetë organet gjegjëse, që gjinden në konflikt, 

nëse ato kanë njohuri dhe informatë të mjaftueshme për këtë;  
- vendimi përfundimtar, nga organi kompetent (sipëror) te nenet brenda afatit 

ligjor.  
3.1. Përmbushja e kushteve dhe kritereve të më sipërme procedurale i legjitimon 
(autorizon) palët e interesuara që të përdorin instrumentet ankimore lidhur me 
zgjidhjen e konfliktit të kompetencave.72  
3.2. Togfjalëshi “vendim përfundimtar” i përdorur në paragrafin 28. 3. të n. 28; 
ndërlidhur me dispozitën e nenit 27 të LPA., duhet kuptuar si vendim përfundimtar 
për zgjidhjen e konfliktit për kompetencë; nga ana e organeve kompetente dhe jo 
vendim përfundimtar në procedurën administrative. Edhe termi “ vendim” i 
përdorur nga Ligjvënësi, në paragrafin 28. 4. dhe 28. 6. të LPA duhet kuptuar ne 
po këtë kontekst (domethënie).  
3.3. Legjitimimi i palëve të interesuara për të kërkuar (edhe kundërshtuar) dhe 
gjetur zgjidhje të përshtatshme, përkitazi me shqetësimet, të drejtat dhe 
pretendimet e tyre që ndërlidhen me konfliktin e kompetencave, sipas ligjit ka për 
qëllim kryesor mbrojtjen e të drejtave dhe interesave parësore të personave fizikë 
(privat) në procedurë si dhe afirmimin e forcimin e mëtejmë të pozitës së tyre-si 
palë të interesuara në procedurë-në relacion me organin shtetëror.  

                                                            
72 Krahaso zgjidhjen administrative të konflikteve nga neni 26 i KPASH, komentari i KPASH, fq. 79-80. 
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4. Rekapitullim lidhur me konfliktin mbi kompetencat në procedurën administrative 
dhe mënyrën e zgjidhjes së tij në rastet dhe rrethanat me të cilat nuk është 
plotësisht e qartë se cili nga dy e më shumë organe është kompetent për të 
vendosur për një çështje konkrete administrative, ashtu sikurse edhe në procedurat 
e tjera edhe në procedurën administrative shkaktohet konflikti për kompetencë;  
II. Konflikti për kompetencë në procedurën administrative, paraqitet si konflikt 
pozitiv ose si negativ për kompetencë;  
III. Sikurse edhe procedurat tjera edhe procedura administrative, përkatësisht LPA, 
përmban dispozita me të cilat zgjidhet konflikti për kompetencë.  
IV. Parim inicial -themelor dhe i përgjithshëm për zgjidhjen e konfliktit mbi 
kompetencë është që atë konflikt e zgjidh organi më i lartë (instancial) i 
(përbashket) i organeve që janë ndeshur rreth kompetencës.  
V. Iniciativa për zgjidhjen e konfliktit për kompetencë mund të ndërmerret (me 
shkrim), si nga pala ashtu edhe nga organi i cili ka ra në konflikt për kompetencë 
(te konflikti negativ pala ka më shumë interes juridik për iniciativë-sepse ngecë 
procedura).  
VI. Procedura për zgjidhjen e komisionit të kompetencës duhet të jetë e shpejtë, e 
thjeshtë, efikase dhe efektive.  
VII. Pasojat juridike (efektet) nga komisioni i kompetencës godasin palët, 
qarkullimin juridik sigurinë juridike, ligjshmërinë, dhe interesin e përgjithshëm 
publik.  



Mazllum Baraliu 

 93 

 
 
Pjesa III: Procedura për garantimin e paanshmërisë të Administratës publike 
 
Neni 29 [Pengesat ligjore] 
 
Nëpunësit publikë të organeve të administratës publike nuk mund të marrin pjesë 
në proces administrativ vendimmarrës në rastet kur: 

a) nëpunësi publik ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  

b) bashkëshorti i tij ose partneri bashkëjetues ose të afërm të tij deri në 
shkallën e dytë kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  

c) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni 
kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje 
të ngjashme me çështjen në shqyrtim;  

d) nëpunësi publik ka marrë pjesë si ekspert, përfaqësues ose avokat 
privat në çështjen në shqyrtim;  

e) personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë marrë pjesë si 
ekspertë, përfaqësues ose avokat privatë në çështjen në shqyrtim;  

f) ndaj nëpunësit publik ose personave të përcaktuar në pikën (b) të këtij 
neni ka nisur një proces gjyqësor nga palët e interesuara në procedimin 
administrativ në shqyrtim;  

g) çështja në shqyrtim është një ankim kundër një vendimi të marrë nga 
nëpunësi publik ose nga personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij 
neni;  

h) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni 
janë debitorë ose kreditorë të palëve të interesuara në procedimin 
administrativ në shqyrtim;  

i) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni 
kanë marrë dhurata nga palët e interesuara përpara ose pas fillimit të 
procedurës administrative në shqyrtim;  

j) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni 
kanë miqësi ose armiqësi me palët e interesuara në procedurën 
administrative në shqyrtim.  

 
Komentimi: 

 
I. Përgjithësisht për pjesen e III (tretë) te LPA 
1. Procedura për garantimin e paanshmërisë se administratës publike 

Qysh në titull të kësaj pjese të LPA, ligjvënësi është përkujdesur që zbatuesit të 
ligjit t’i bëj me dije, se edhe ai gjatë punës e veprimtarisë praktike, duhet të jetë i 
kujdesshëm dhe vazhdimisht i përkushtuar, për të siguruar e garantuar, ligjshmëri, 
paanshmëri, objektivitet dhe profesionalizëm maksimal.  

 
2. Siç është theksuar -apostrofuar edhe më parë, ashtu sikurse edhe procedurat e tjera 

edhe procedura administrative i ka përcaktuar parimet, rregullat dhe dispozitat mbi 
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kompetencën, në mënyrë që çdo organ të shqyrtojë dhe të vendosë, vetëm për atë 
që është (dhe në q’masë) i autorizuar; duke përjashtuar kështu kendo-tjetër, që të 
vendosë pa kompetencë dhe ligjshmëri.  

 
3. Procedura administrative në parim dhe praktikë, përpiqet të sigurojë e garantojë 

ligjshmëri, objektivitet, korrektësi dhe paanshmëri të plotë të personave zyrtar të 
administratës publike, të cilët udhëheqin -zhvillojnë procedurën, përkatësisht 
vendosin në te. Në këtë kontest është evidente që në procedurën administrative 
(sikurse edhe në të tjerat) ndër të tjera çështje, ekzistojnë edhe fakte dhe rrethana, 
që mund të jenë të ndërlidhura në shkallë e gamë të caktuar edhe me personalitetin 
e personit zyrtar dhe raporteve të tij/saj, ndaj palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në 
procedurë. Këto fakte e rrethana mund të reflektohen edhe në punën objektive, 
korrekte, të paanshme, të ligjshme dhe profesionale ose jo - të organit përkatësisht 
zyrtarit të tij në praktikë.  

 
4. Me qëllim të afirmimit të mëtejmë, avancimit dhe mbrojtjes sa më cilësore të 

interesit juridik (privat) të palëve në procedurë, pa lënë anash as interesin publik; 
por për të balancuar këto interesa, ligjvënësi në këtë pjesë të ligjit ka ndërmarrë të 
gjitha masat e nevojshme për të garantuar ligjshmëri, objektivitet, paanësi dhe 
efikasitet, në punën e organeve të administratës publike, rrjedhimisht nëpunësve të 
saj.  

 
5. Përmes institutit të përjashtimit, LPA ia ka arritur që të mënjanojë të gjitha 

pengesat ligjore, që do të mund të ndërlidheshin me mos garantimin e 
objektivitetit, ligjshmërisë dhe paanësisë në punën e organeve të administratës 
publike.  
5.1. Nëpërmjet dispozitave të kësaj pjese të ligjit, ligjvënësi ka sanksionuar 
largimin-përjashtimin (mospjesëmarrjen) në procedurë) të zyrtarëve publikë nga 
pjesëmarrja e tyre në udhëheqjen apo edhe vendosjen e çështjeve të ndryshme 
administrative, për të cilat ekzistojnë indikacione, rrethana ose edhe fakte se ato do 
të ishin të njëanshme dhe joobjektive, po të lejoheshin që të marrin pjesë në to.  

 
II. Përmbajtja e nenit 

Neni 29 rregullon të gjitha situatat juridike dhe rastet, në të cilat ekzistojnë pengesa 
ligjore për nëpunësit publik të organeve të administratës publike, që të marrin pjesë 
në, siç thotë ligji: “procesin administrative vendimmarrës”. Në realitet ky nen 
përjashton nëpunësit publik, dhe personat fizikë të caktuar, me të cilët këta kanë, 
ndonjë marrëdhënie, interes ose leverdi reciproke, të cilat veç e veç dhe së bashku i 
bëjnë, joobjektive, të njëanshme dhe të kundërligjshme, sjelljet dhe veprimet 
zyrtare të tyre, lidhur me çështjen e caktuar administrative. Pra, në nenin 29. LPA e 
ka rregulluar institutin e përjashtimit, procedurën, kushtet dhe rastet e aplikimit të 
tij.  

 
III. Përgjithësisht për përjashtimin nga marja pjesë në procesin adminsitrativ 

vendimmarrës të nëpunësit publik 
1. Ashtu sikurse edhe procedurat e tjera, edhe procedura administrative i përcakton 
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parimet dhe dispozitat mbi kompetencën, në mënyrë që secili organ të shqyrtoj dhe 
vendosë vetëm për atë për të cilën, dhe për aq sa është i autorizuar; duke e 
përjashtuar këndo tjetër që të vendosë për çështjen përkatëse administrative. 
Procedura administrative parimisht dhe praktikisht, përpiqet që të siguroj 
objektivitetin dhe paanshmërinë e plotë të të gjithë personave kompetentë zyrtar, të 
cilët e zhvillojnë dhe e udhëheqin procedurën, përkatësisht nxjerrin vendime në te. 
Objektiviteti, mos interesimi personal dhe paanshmëria për çështjen dhe në 
çështjen administrative, janë të domosdoshme, në mënyrë që plotësisht me të drejtë 
të vërtetohen të gjitha faktet relevante dhe rrethanat, në mënyrë që pikërisht në këtë 
bazë të aplikohen drejt dhe ligjshmërisht dispozitat përkatëse ligjore. Kjo në të 
vërtetë nënkupton sendërtimin e parimit të ligjshmërisë në praktikë. 
Pra në procedurën administrative, sikurse edhe në procedura të tjera relevante, 
ekzistojnë disa fakte dhe rrethana të cilat në mënyrë parësore mund të jenë të 
ndërlidhura me personalitetin e nëpunësit publik (marrëdhënia e tij – nëpunësit dhe 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë), të cilat me vetë ekzistimin e tyre, mund ta 
vënë në dyshim objektivitetin e veprimit dhe vendosjes së atij personi. Prandaj në 
procedurën administrative, parashihet instituti i përjashtimit të nëpunësit publik 
nga vendimmarrja.  

 
2. Përjashtimi është institut përmes të cilit arrihet pamundësimi (shmangia, 

përjashtimi) i pjesëmarrjes në procedurë të atyre nëpunësve publikë, të cilët janë të 
autorizuar dhe kompetent, për ta zhvilluar – udhëhequr procedurën dhe për të 
vendosur në te; që të mos marrin pjesë në ato vendime të procedurës, gjegjësisht 
fare të mos marrin pjesë në procedurë, për të cilat ekzistojnë rrethanat dhe faktet e 
parapara si bazë dhe arsye të përjashtimit të tyre nga procedura73. 

 
IV. Shkaqet dhe arsyet e përjashtimit të nëpunësit publik nga udhëheqja, 

respektivisht vendosja e çështjes konkrete administrative 
1. Përjashtimi i nëpunësit publik bëhet atëherë, kur të jenë përmbushur kushtet 

(shkaqet dhe arsyet) të parapara me dispozitën e nenit 19. të LPA.  
 
2. Shkaqet, përkimet, arsyet për dyshim të paanshmërisë së nëpunësit të caktuar 

publik në punën e tij, mund të jenë të shumta dhe të ndryshme. Ato mund të 
reflektohen në relacion me:  
- çështjen konkrete administrative;  
- nëpunësin publik përkatës;  
- palën e interesuar dhe me  
- pjesëmarrësit e tjerë në procedurë.  

 
3. Nëpunësi publik parësisht mund të përjashtohet, nëse ka marrë pjesë në ndonjë 

shkallë të procedurës (te paren ose të dyten) në cilësi të:  
- palës; dëshmitarit; përfaqësuesit ligjor të saj ose të autorizuarit të saj. Nëpunësi 

në fjalë mund të përjashtohet edhe nëse: është në marrëdhënie të afertë me 
palën (bashkëshorti, partneri bashkëjetues etj.), të autorizuarin, përfaqësuesin e 
saj ligjor, ekspertin etj.  

                                                            
73 Prof. Dr. Mirko Perovic, Hakija Kozarcanin, Vodic kroz postupke, Bg, fq.459. 
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4. Nga dispozitat e LPA., rezulton se ekzistojnë dy grupe të shkaqeve dhe arsyeve, që 

mund të ndikojnë në objektivitetin dhe paanshmërinë e veprimit publik e të cilat 
rrjedhimisht mund të shpijnë edhe te përjashtimi i tij nga procedimi a vendosja e 
çështjes apo rastit të caktuar administrative.  

a) Grupi i parë i arsyeve i përket përjashtimit të detyrueshëm (n. 29 i LPA);  
b) Grupi i dytë i takon përjashtimit fakultativ (n. 31. paragrafi 31.1.) i Ligjit)  
 
5. Disa togfjalësh e terme në nenin 29. të ligjit, në shikim të parë sikur duken të pa 

shpjeguar sa duhet, ndaj si të tillë edhe mund të interpretohen në mënyra të 
ndryshme. Ndër konceptet që mbase në shumë mënyra do të interpretohet nga 
zbatuesit është koncepti (termi) relativisht i gjërë dhe shumë dimensional, miqësi e 
armiqësi. Ndonëse neni 29 është mjaft i qartë, taksativ dhe i vetëkuptueshëm (edhe 
vetë shpjegueshëm) për sa i takon mbarështrimit të rasteve në të cilat nëpunësit 
publik të organit të administratës publike duhet të përjashtohen nga pjesëmarrja në 
procesin vendimmarrës administrativ, mbetet detyrë e organeve zbatimore që të 
veprojnë drejtë e ligjshmërisht në kualifikimin e situatave të dhëna juridike, rasteve 
të mosmarrjes pjesë të nëpunësit publik në vendosje të çështjes administrative, si 
dhe të kuptuarit drejt të termeve nga pika A deri te pika J të nenit 29 të LPA-së. 
Nga ana tjetër, përkundër faktit notor të qartësisë mbarështrimore, taksativitetit dhe 
karakterit plotësisht vetë shpjegues të dispozitave enumerative të nenit 29 të LPA, 
mbetet detyrë e elaborimit dhe komentimit edhe të disa çështjeve relevante, të po 
këtij neni. Çështja e parë mund të jetë ajo e kategorive të individëve inkorporimi i 
të cilëve në procesin administrativ vendimmarrës, rrjedhimisht në situata të 
caktuara prodhon konflikt interesash.  

 
6. Qëllimi i ligjvënësit për eliminimin e të gjitha pengesave ligjore në të mirë të 

sigurimit të objektivitetit, ligjshmërisë, paanshmërisë, transparencës dhe efikasitetit 
në punën e organeve të administratës publike; si dhe përjashtimin e nëpunësve 
publikë nga çështje të caktuara administrative, pa mëdyshje që është arritur në 
masë të madhe (krahaso për informim më të detajuar për këtë komentimet e neneve 
31-34 të LPA).  

 
Disa nga veçantitë kryesore dhe karakteristikat e përjashtimit 

 
1. Kur ekzistojnë rrethanat për përjashtim, nëpunësi publik është i obliguar që të 

kërkoj përjashtimin.  
 
2. Nëpunësi publik i organit të administratës, duhet ta informojë organin gjegjës për 

iniciativën e tij për t’u përjashtuar nga vendosja e çështjes administrative. 
 
3. Rrethanat e përjashtimit duhet të jenë të tilla që ta sjellin në dyshim paanshmërinë 

e nëpunësit publik. 
 
4. edhe palët e interesuara mund të bëjnë kërkesë për përjashtimin e nëpunësit publik. 
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5. Udhëheqësi ose drejtori i organit të administratës publike, merr vendim për 
përjashtim ose për konfirmim të nëpunësit, në afat prej 5 ditësh pune, nga dita që 
nëpunësi e ka deklaruar pengesën ose palët e kanë ushtruar kërkesën për përjashtim 
të nëpunësit publik. 

 
6. Pas marrjes së vendimit për përjashtim të nëpunësit publik, po ai do të 

zëvendësohet, nga zëvendësi i tij ligjor. 
 
7. Mos deklarimi me kohë (për ekzistimin e pengesave ligjore) nga ana e nëpunësit 

publik, sipas dispozitave të nenit 29 të LPA, paraqet shkelje të rëndë të dispozitave 
ligjore. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Fakti që kryetari i komisionit të paditur për zgjidhjen e ankesave të Bashkësisë 

(themelatës) të mbrojtjes sociale ka marrë pjesë në punën e Komisionit mjekësor, 
gjatë vlerësimit të aftësisë punuese të paditësit, paraqet arsye për përjashtim të 
detyruar). (nga vendimi i Gjykatës Administrative të Kroacisë, U-268/77). 

 
2. Në qoftë se personi i njëjtë zyrtar, ka marrë pjesë në marrjen e vendimit edhe në 

shkallën e parë edhe në shkallën e dytë, në atë rast ekziston shkelja e ligjit, 
meqenëse ai person është dashur të përjashtohet. (aktgjykimi i Gjykatës Supreme 
federative, U-7595/1958, datë 10.01.1959). 

 
3. Nuk mund ta udhëheq (zhvilloj) procedurën administrative, as ta nxjerrë vendimin, 

personi zyrtar i cili në të njëjtën çështje, ka marrë pjesë si ekspert. (gjykata 
Supreme e RS. U-1941/78, nga data 7.12.1978) 

 
4. Nuk mund të zhvillohet konflikti administrativ, në çështjen e përjashtimit të 

ekspertit përkatësisht të personit zyrtar – ngase me vendimin për përjashtim, nuk 
vendoset për të drejtën ose detyrimin e palës, por mund të jetë vetëm bazë 
eventuale për çështjen kryesore në procedurën administrative. (UZ-7772/61 nga 
dt.22.09.1961).  

  
Neni 30 [Deklarimi i pengesave ligjore] 
 
30.1. Nëse një nëpunës publik i organeve të administratës publike vëren një nga 

pengesat e parashikuara në nenin 29, ai duhet të njoftojë me shkrim 
menjëherë udhëheqësin e tij ose drejtorin e organit kolektiv të 
administratës publike.  

30.2. Udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv, i cili ka marrë deklaratën lidhur 
me pengesën ligjore, duhet të njoftojë me shkrim palët e interesuara në 
procedimin administrativ lidhur me deklarimin e pengesave nga nëpunësi.  

30.3. Në vijim të deklarimit vetjak të pengesës dhe derisa udhëheqësi ose drejtori 
i organit kolektiv të nxjerrë një vendim përfundimtar, nëpunësi pezullohet 
nga procesi vendim-marrës.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 30 i ligjit përmban detyrimin e nëpunësit publik, që në rastet në të cilat vëren 
ndonjë nga pengesat ligjore të parashikuara me nenin 29.; të marrë masa të 
menjëhershme për përjashtimin e vetes së tij/saj, nga udhëheqja e procedurës 
administrative, përkatësisht vendosja e një rasti apo çështjeje administrative konkrete.  

 
2. Deklarimi i pengesave ligjore të nëpunësit publik për të udhëhequr një çështje 

administrative, përkatësisht për të vendosur për të nuk është vullnet, presupozim as 
alternativë e përcaktimit të tij/saj, por është detyrë imperative.  
2.1. Nëpunësi publik vazhdimisht dhe zyrtarisht duhet gjatë procedurës 
administrative të kujdeset për ekzistimin ose jo (eventual) të ndonjë shkaku apo 
arsyeje nga neni 29 i LPA për përjashtimin e tij/saj.  
Ashtu sikurse për kompetencën edhe për institutin e përjashtimit personi zyrtar i 
organit të administratës publike, gjatë gjithë procedurës administrative, duhet të 
kujdeset ex officio.  
2.2. Në paragrafin 30. 1. të n. 30., të LPA, ligjvënësi e ka paraparë detyrimin e 
nëpunësve publik, që nëse dhe kurdo që paraqitet ndonjë nga shkaqet dhe rrethanat 
(rastet), që janë përcaktuar me nenin 29 të ligjit, pa vonesë - (menjëherë), për këtë 
ta njoftojë me shkrim udhëheqësin e tij të drejtpërdrejtë ose drejtorin e organit 
kolegjial (kolektiv) të administratës publike.  
2.3. Sa i përket mënyrës së deklarimit të pengesave ligjore, nga ana e nëpunësit 
publik, ajo sipas ligjit duhet të bëhet me deklaratë të shkruar, me të cilën 
udhëheqësi ose drejtori i organit, të cilit deklarata i dërgohet, duhet (në afat të 
arsyeshëm - nuk caktohet afati) që me shkrim t’i njoftojë palët e interesuara në 
procedurë, lidhur me deklarimin e pengesave të caktuara nga nëpunësi (paragrafi 
30. 2. i n. 30 të LPA).  
2.4. Duhet vënë re se, në asnjërin nga të dy paragrafët e sipër komentuar, ligji nuk 
ka paraparë që nëpunësi publik të ndërpresë punën në çdo veprim, përderisa 
udhëheqësi ose drejtori i organit kolegjial (kolektiv) i administratës publike të 
nxjerrë një vendim përfundimtar (paragrafi 30. 3. i n. 30 të LPA).  
Mirëpo, me qëllim të afirmimit të pozitës juridike të palëve të interesuara në 
procedurë, të mbrojtjes sa më cilësore të të drejtave dhe interesave të tyre juridike, 
si dhe të krijimit të një sigurie juridike më të lakmueshme në procedurën 
administrative, ligjvënësi ka vepruar në mënyrë tejet restriktive, lidhur me këtë 
çështje dhe e ka lejuar vazhdimin e ushtrimit të kompetencave të nëpunësit publik 
vetëm në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme.74 Kështu, pra me këtë shkallë 
përgjegjësie, duhet të sillet nëpunësi publik, në të gjitha rastet dhe situatat që 
parashohin nenet 29-34 të LPA.  
2.5. Në qoftë se nëpunësi publik do të vepronte ndryshe nga sa u tha më sipër, jo 
vetëm aktet administrative që do të mund të nxirrte, por edhe të gjitha veprimet e 
tjera administrative, që do t’i ndërmerrte ai/ajo e me të cilat do të jenë prekur nga 
cilado qoftë prej pengesave të n. 29., të ligjit, do të ishin të pavlefshme (paragrafi 
33. 4. i n. 33 të LPA).  

                                                            
74 Shih dispozitat e nenit 33., paragrafi 33. 3 të LPA. 
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3. Togfjalëshi: “ta njoftoj me shkrim menjëherë” (paragrafi 30. 1. i n. 30. të LPA), 
padyshim shpreh vendosmërinë dhe qëllimin vazhdues të ligjvënësit parësor për 
sigurim të efikasitetit sa më të lartë në punën e organeve të administratës publike, 
por edhe për të mbrojtur personat fizik (privat) e juridik në procedurë. Termi 
menjëherë shënon çastin e momentin kohor, në të cilin nëpunësi publik ka vërejtur 
(kuptuar) ndonjë nga pengesat ligjore, të cilat sipas ligjit janë shkak apo arsye e 
mjaftueshme për përjashtimin e tij/saj. Po në këtë çast, siç rezulton nga parimet 
dhe fryma e ligjit, nëpunësi duhet ta ndërpresë punën (madje çdo veprim 
administrativ) në çështjen (lëndën) administrative dhe duhet menjëherë ta njoftojë 
me shkrim eprorin e tij ose të organit.  
3.1. Çasti i vërejtjes a të kuptuarit të ndonjërës nga pengesat ligjore nga n. 29. i 
ligjit, mund të ketë qëlluar (ndodhur) edhe para fillimit të çfarëdo veprimi 
procedural ose gjatë punës në çështjen e caktuar (konkrete) administrative.  
3.2. Ndonëse ligjvënësi duke përdorur fjalën “ vëren’, në paragrafin 1(një) të nenit. 
30 të LPA., nëpunësit publik në një mënyrë, sikur ia ka lënë mundësinë 
presupozuese (alternative) ose më mirë thënë mundësinë e vlerësimit se a janë 
shkaqet, arsyet dhe rrethanat e tilla, që do të mund të sillnin përjashtimin e tij ose 
jo, ai/ajo, karakteri, intonacioni dhe përmbajtja e nenit 30., ashtu sikurse edhe 
detyra e nëpunësit për ta paraqitur mundësinë potenciale të përjashtimit të tij, janë 
të natyrës imperative, detyruese dhe jo alternative as dispozitive e as vullnetare.  
3.3. Për më tepër, mosdeklarimi me kohë (që do të thotë menjëherë) i pengesave 
ligjore nga n. 29 i LPA, paraqet shkelje të rëndë të ligjit tonë për procedurën 
administrative.75 Këtë fakt relevant, përkatësisht këtë zgjidhje ligjore, duhet pasur 
vazhdimisht në mend, çdo zbatues i ligjit.  
3.4. Çështja e vlerësimit të shkaqeve dhe arsyeve për “vetpërjashtim” të nëpunësit 
publik, presupozon deri në vetkuptim të plotë (absolut) domosdonë e një niveli të 
lartë jo vetëm të objektivitetit dhe paanshmërisë së këtyre nëpunësve dhe të 
organeve publike në punën e tyre, por po aq edhe shkallën e lartë (maksimale) të 
integritetit, transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë në punën e tyre. Ky 
në të vërtetë do të ketë qenë edhe synimi dhe qëllimi sublim i ligjvënësit.  

 
4. Deklarimi i pengesave ligjore të nëpunësit publik sipas ligjit nuk nënkupton me 

çdo kusht në çdo rast dhe në tërësi përjashtimin e plotë, të nëpunësve publik.  
4.1. Sipas LPA udhëheqësi ose drejtori i organit kompetent të administratës 
publike, gjatë ushtrimit të autorizimeve të tij, lidhur me ekzistimin ose jo të 
pengesave ligjore, me vendim siç thuhet në paragrafin 30. 3. të n. 30. të LPA., 
pezullon nëpunësin nga procesi i vendimmarrjes. Akti apo veprimi i pezullimit, ka 
natyrë, synim dhe efekte veprimi të përkohshme, përkatësisht me mundësi 
rivlerësimi (rishqyrtimi) të çështjes sërish.  
4.2. Themi kështu duke u mbështetur në faktin se LPA, me dispozitat e tij, ka lënë 
mundësinë edhe të mos përjashtimit të nëpunësit publik nga rasti a çështja 
administrative.  
Me dispozitat e paragrafit 32. 1. të n. 32. ligji ka paraparë edhe mundësinë e 
mospërjashtimit; pra të konfirmimit të së drejtës së nëpunësit për të vazhduar veprimet 
e tij në udhëheqjen, respektivisht vendosjen e çështjes konkrete administrative.  

                                                            
75 Shih n. 34. të LPA. 
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4.3. Me gjithë faktin që në paragrafin 30. 3. të n. 30., ligji ka paraparë pezullimin e 
nëpunësit publik nga procesi i vendimmarrjes, në paragrafin 32. 1. të nenit 32., 
thuhet se “ në rastet e organeve kolektive të administratës publike, udhëheqësi ose 
drejtori i tyre, “merr vendim për përjashtim ose konfirmim të nëpunësit në 
procesin vendimmarrës (paragrafi 32. 1. i n. 32., të LPA). Këto dy dispozita sikur 
nuk ngërthejnë (intonojnë) konvergjencë të mjaftueshme. Mirëpo, bazuar në 
metodën juridike të interpretimit analogjik dhe atij teleologjik, jemi të prirë të 
gjykojmë, se ligjvënësi mbase me të drejtë ka përdorur termin pezullim në nenin 
30. paragrafi 30. 3., duke aluduar në karakterin edhe alternativ (pra, 
mospërjashtimin e nëpunësit) madje të përkohshëm të aktit të pezullimit. 
Megjithatë, këto dispozita si edhe shumë të tjera të këtij ligji, sa më parë do të 
duhej qartësuar, harmonizuar dhe avancuar.  

 
5. Me asnjërën nga dispozitat e nenit 30. paragrafi 30. 3. të ligjit, të neneve 32, 33 

dhe 34 të ligjit nuk është paraparë e drejta e ankesës në vendim.  
5.1. Megjithate, me dispozitën e paragrafit 31. 6. të nenit 31., LPA, nëpunësit të siç 
thuhet: ” të prekur”, nga kërkesa ia njeh të drejtën që të mbrohet. Këtu kemi të 
bëjmë me rastet, kur palët e interesuara, kërkojnë përjashtimin e nëpunësit publik 
nga çështja administrative, për shkak të ekzistimit të pengesave ligjore. Ani që i 
pazakonshëm në teknikën legjislative, togfjalëshi i paragrafit 31. 6. nga neni 31. i 
LPA., duhet të interpretohet si e drejtë ankese e nëpunësve publik në kërkesat e 
palëve të interesuara, për përjashtimin e tyre nga procedura. Megjithëkëtë edhe kjo 
dispozitë do të duhej qartësuar në ndryshimet që pasojnë te LPA. 
5.2. Ndonëse ligjvënësi nuk e thotë shprehimisht, do të mund të lejohej konkludimi 
se ai e ka lënë në një mënyrë të hapur mundësinë që nëpunësi të mund të ankohet 
rrjedhimisht ta kontestoj kërkesën e palës për përjashtim nga procedura me një 
ankesë, të cilën do të mund t’ia drejtonte eprorit të tij dhe të organit të 
administratës publike përkitazi me bazueshmërinë ose jo të kërkesës së palës për 
përjashtimin e nëpunësit nga procesi vendimmarrës administrativ – në çështjen 
administrative e cila është objekt i vendosjes në procedurë.  

 
6. Shkaqet, rrethanat dhe arsyet për përjashtimin eventual ose jo të nëpunësit publik, 

duhet të jenë të tilla që e vënë në hamendje e dyshim, objektivitetin, ligjshmërinë 
dhe paanshmërinë e tij (marrëdhëniet miqësore, afinitetet e ndryshme dhe 
animozitetet. Analogjikisht me nëpunësit publik dispozitat e këtij ligji, 
përshtatshmërisht mund të aplikohen edhe në ekspertin, procesmbajtësin dhe 
zyrtarët e tjerë, të organeve të administratës publike, pjesëmarrës në procedurë.  
Në analogji me nëpunësit publik, dispozitat e këtij ligji, përshtatshmërisht do të 
mund të aplikoheshin mbase edhe në përjashtimin e ekspertit, procesmbajtësit dhe 
të zyrtarëve të tjerë te administratës publike, që janë pjesëmarrës në procedurë.  
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Neni 31 [Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtim të nëpunësit publik 
    për shkak të ekzistencës së pengesave ligjore] 

 
31.1. Palët e interesuara në procedimin administrativ mund të kërkojnë 

përjashtimin e një nëpunësi nëse ai ka ose mendohet të ketë interesa të 
lidhura me ndalimet e parashikuara në nenin 29 të këtij Ligji.  

31.2. Kërkesa e palës së interesuar për përjashtimin e një nëpunësi të organeve të 
administratës publike duhet të bëhet me shkrim dhe duhet t’i drejtohet 
udhëheqësit të nëpunësit ose drejtorit të organit kolektiv.  

31.3. Palët e interesuara mund t’ia paraqesin gjithashtu kërkesën e tyre për 
përjashtim të nëpunësit vetë nëpunësit për të cilin pretendohet pengesa 
ligjore dhe ky i fundit duhet t’ia kalojë këtë kërkesë udhëheqësit të tij ditën 
tjetër të punës.  

31.4. Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtimin e një nëpunësi duhet të 
përcaktojë saktësisht llojin e pengesës ligjore dhe të paraqesë të gjitha 
provat e mundshme në të cilat mbështetet kërkesa.  

31.5. Në vijim të kërkesës së palës së interesuar për përjashtimin e nëpunësit dhe 
derisa udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv të ketë nxjerrë një vendim 
përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga procesi vendimmarrës.  

31.6. Në rastet kur kërkesa për përjashtim të nëpunësit bëhet nga palët e 
interesuara në procedimin administrativ, nëpunësi i prekur nga kjo kërkesë 
ka të drejtë të mbrohet.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 31. i LPA, përmban të drejtën e palëve të interesuara për të kërkuar 
përjashtimin e nëpunësve publikë, në rastet kur ekzistojnë pengesat ligjore nga 
neni 29. i tij, si dhe të drejtën e nëpunësve publik të prekur nga kërkesat e palëve 
në procedurë.  

 
2. Detyrimi i nëpunësit publik në cilësi të personit zyrtar dhe e drejta e palës së 

interesuar përkitazi me përjashtimin (diskualifikimin).  
2.1. Është detyrim imperativ i nëpunësit publik të organit të caktuar të 
administratës, që sapo të marrë vesh (të kuptojë) për cilindo nga shkaqet apo arsyet 
për përjashtim nga neni 29 i LPA, të kërkojë përjashtimin e tij nga çështja e 
caktuar administrative, me të cilën është ngarkuar, rrjedhimisht ia ka filluar të 
merret me te, për ta zgjidhur.  
2.2. Për ekzistimin e pengesave të caktuara ligjore, nëpunësi publik, është i 
detyruar që të veprojë aty për aty (pa vonesë), duke e njoftuar me shkrim për këtë, 
eprorin e tij të drejtpërdrejtë ose drejtorin e organit kolegjial (kolektiv) të 
administratës publike (n. 30. paragrafi 30. 1. i LPA).  
2.3. E drejta e palëve të interesuara për të kërkuar përjashtimin e nëpunësit publik 
nga procedura.  
2.3.1. Edhe pala e interesuar mund të kërkojë përjashtimin e nëpunësit publik, nëse 
ekzistojnë pengesat e caktuara ligjore nga neni 29 i ligjit. LPA nuk është kufizuar 
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vetëm me vullnetin e mirë, iniciativën e nëpunësit publik dhe as në detyrimin e tij 
zyrtar. Sipas dispozitës së nenit 3. 1. të ligjit, palët e interesuara, mund të kërkojnë 
përjashtimin e nëpunësit publik nga procedura administrative, nëse nëpunësi është 
në miqësi, dashuri (partneritet), gjini armiqësore, ndonjë marrëdhënie tjetër, që 
nënkupton konflikt interesi ose paraqet pengesë ligjore.  
 

3. Procedura në rastet e përjashtimit (diskualifikimit) duhet të respektohet në tërësi.  
Për ta realizuar të drejtën e saj për përjashtimin e nëpunësit publik i cili do të duhej 
ta zhvillonte procedurën ose të vendoste lidhur me çështjen administrative të palës, 
ajo fillimisht duhet të bëj kërkesë.  
Pala e interesuar mund të kërkojë përjashtimin:  
a. nëse ajo ka ose dyshohet (mendohet) se ka interesa të ndërlidhura me nenin 29 
të ligjit;  
b. Kërkesa duhet bërë domosdoshmërisht dhe ekskluzivisht me shkrim;  
c. Kërkesa dërgohet në adresë të saktë të eprorit të nëpunësit ose drejtorit të 
organit kolegjial (kolektiv) ose drejtpërsëdrejti nëpunësit për të cilin pala 
pretendon se ka konflikt interesi me çështjen konkrete administrative dhe duhet të 
përjashtohet; me kusht që nëpunësi menjëherë ditën vijuese të punës, detyrohet, që 
kërkesën e palës t’ia pasojë udhëheqësit të tij (neni 31. paragrafët 31. 1. - 31. 3. të 
LPA).  
 

4. Bie lehtë në sy mungesa e afatit kohor, në suaza të të cilit pala e interesuar, do të 
kishte të drejtë, ta bëjë kërkesën e saj për përjashtim të nëpunësit të caktuar publik. 
Mirëpo, mbetet të konkludohet dhe interpretohet, se kërkesa e palës për përjashtim, 
duhet të bëhet, menjëherë, pasi që pala të ketë marrë vesh për ekzistimin e cilitdo 
nga shkaqet dhe arsyet, për shkak të të cilave edhe kërkohet përjashtimi. Sidoqoftë 
caktimi i afatit kohor të përjashtimit të kërkesës së palës për përjashtim, do të 
duhej bërë në ndryshimet pasuese të LPA.  

 
5. Kërkesa e palës së interesuar për përjashtim të nëpunësit të caktuar publik, nuk bën 

(mund) të jetë as hamendësuese76, as presupozuese, por as inkriminuese (ndaj 
nëpunësit dhe organit).  
Togfjalëshi i ligjvënësit: ”mendohet të ketë interesa të lidhura…” në nenin 31. 
paragrafi 31. 1. është i pa definuar sa duhet dhe mund të shkaktojë dilema te 
zbatuesi. Prandaj, nocioni “mendohet…” do të duhej kuptuar dhe interpretuar si 
dyshim të bazuar për ekzistimin e interesave të ndërlidhura (konfliktit të 
interesave) në mes të nëpunësit publik dhe çështjes së caktuar, përkatësisht palës 
në procedurë.  
5.1. Kërkesa me shkrim e palës për përjashtim të nëpunësit publik, duhet të jetë e 
bazuar dhe e argumentuar. Rrethanat, llojin dhe natyrën e pengesave ligjore, 
shkaqet dhe arsyet, në të cilat pala thirret në kërkesën e saj për përjashtim 
(diskualifikim), duhet të jenë konkrete, të elaboruara (shkoqitura) dhe bindëse, për 
organin. Për të gjitha pretendimet e saj në kërkesë, pala duhet të ofrojë prova dhe 
dëshmi të shkruara e bindëse, me të cilat duhet të mbështetet kërkesa shkrimore.  

                                                            
76 Nëse pala e interesuar i drejtohet organit me ofendime, nënçmime e fyerje të rënda, mund të përballet 
edhe me pasoja.  
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6. Pezullimi i nëpunësit publik si masë e karakterit të përkohshëm 
Veprimi i parë dhe i rëndësishëm i përfaqësuesit kompetent të organit të 
administratës publike, që lidhet me kërkesën e palës për përjashtim, është pezullim 
i nëpunësit nga procesi vendimmarrës.  
6.1. Pezullimi është i karakterit të përkohshëm. Ai si veprim a masë e caktuar 
administrative, sipas paragrafit 31. 5. të nenit 31. vlen deri sa të merret vendimi 
përfundimtar i përfaqësuesit të organit lidhur me miratimin ose refuzimin e 
kërkesës për përjashtimin e nëpunësit publik të administratës.  
6.2. Është me rëndësi të vërehet lidhur me këtë se ligji e pezullon nëpunësin vetëm 
nga procesi vendimmarrës. Kjo do të thotë se nëpunësi publik i çështjes së caktuar 
administrative, nuk është ose më saktë nuk duhet të përjashtohet nga ndërmarrja e 
veprimeve të caktuara administrative, që kanë të bëjnë me atë çështje.  
6.3. Rrjedhojë (rezultat) i përjashtimit të nëpunësit publik me vendim të eprorit 
kompetent, duhet të jetë zëvendësimi i tij me një nëpunës tjetër.  

 
7. E drejta e nëpunësit publik për t’u mbrojtur 

Është për t’u komentuar dhe vlerësuar qasja korrekte dhe qëllimi sublim i 
ligjvënësit për të mos lejuar debalanse dhe as supremaci (as dominim) në mes të 
palëve pjesëmarrëse në procedurën administrative. Stabilizimi dhe ekuilibrimi i 
marrëdhënieve në mes palëve si qasje e drejtë e korrekte dhe trajtim i barabartë i 
tyre dhe pozitës së tyre në procedurë, nga LPA, padyshim që ka të bëjë edhe me të 
drejtën e nëpunësit publik që të mbrohet nga kërkesat e palëve të interesuara.  
Në këtë mënyrë, ligjvënësi i jep - ofron rast dhe mundësi (gjasa) organeve të 
administratës publike të trajtohen drejtë, por edhe obligim që të jenë maksimalisht 
të përgjegjshëm, më korrekt ndaj palëve dhe më human në punën e tyre. Me këtë 
LPA afirmon dhe avancon pozitën e palës dhe shpreh afinitetin dhe përkushtimin 
maksimal demokratik dhe bashkëkohor (civilizues) ndaj qytetarëve gjithandej.  

 
Neni 32 [Marrja e vendimit në lidhje me përjashtimin] 
 
32.1. Në vijim të vetë deklarimit të nëpunësit ose të kërkesës së palëve të 

interesuara për përjashtimin e një nëpunësi, udhëheqësi ose drejtori, në 
rastet e organeve kolektive të administratës publike, merr vendim për 
përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit në procesin vendimmarrës.  

32.2. Vendimi për përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit merret brenda një 
afati prej 5 ditë pune nga dita në të cilën palët e interesuara kanë paraqitur 
kërkesën e përjashtimit ose nëpunësi ka deklaruar pengesën.  

32.3. Në rastet kur pengesat e parashikuara në nenin 29 kanë të bëjnë me 
drejtorin e organit kolektiv të administratës publike, vendimi për 
përjashtimin ose konfirmimin e tij nga procesi vendimmarrës do të merret 
nga mbledhja plenare e organit kolektiv, pa praninë e drejtorit.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen bën fjalë për procesin e vendimmarrjes lidhur me procesin e përjashtimit, 
për rëndësinë e tij dhe të efikasitetit të këtij procesi.  
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2. Konflikti i interesave si fenomen dhe problem 
2.1. Përjashtimi i nëpunësve publik nga një çështje administrative, për shkak të 
pengesave ligjore, është fenomen dhe problem relativisht i pranishëm në 
përditshmërinë tonë.  
2.2. LPA me dispozitat e tij synim dhe qëllim kryesor, ka pasur jo vetëm 
rregullimin e një procedure, bashkëkohore, demokratike dhe efikase 
administrative, që do zbatohej nga organet e administratës publike, në të mirë të 
palëve, të drejtave dhe interesave të tyre. Edhe palët, logjikisht dhe realisht 
gjykuar, i hyjnë një procedure administrative, me qëllim të zgjidhjes së drejtë, të 
ligjshme, efikase dhe efektive të çështjeve dhe të problemeve të tyre të ndryshme.  
Ndonjëherë në këtë proces, ndodh (rastis) që palët kryesore në procedurë (personat 
fizikë - privat dhe organi kompetent - zyrtari i tij) të gjinden në situata të interesave 
të kundërta (konfliktit apo konfrontimi) i interesave.  
Në interesin huazues (reciprok, si të palëve ashtu edhe të organeve të administratës 
publike (për hir të ruajtjes së kredibilitetit dhe shtimit të autoritetit të saj) është që 
zgjidhja e këtyre situatave konfliktuale ose të interesave antipode, të bëhet sa më 
shpejtë dhe drejtë, Përveç besimit dhe koordinimit reciprok në mes të palëve dhe 
administratës publike në procedurën administrative, kjo është e rëndësishme edhe 
për hir të fuqizimit deri në maksimalizim të sigurisë juridike dhe funksionimit të 
plotë të shtetit të së drejtës.  

 
3. Vendosja efikase dhe efektive e çështjeve të përjashtimit është vendimtare 

3.1. Duke vepruar në vijën e vetëdeklarimit (vetpërjashtimit) të nëpunësit publik 
ose kërkesës së palëve të interesuara për përjashtim, ligji ka paraparë mundësinë që 
udhëheqësi ose drejtori në rastet e organeve kolektive të administratës publike, të 
marrë vendim për përjashtim ose për konfirmimin (mos përjashtimin) e nëpunësit 
në procesin vendimmarrës (paragrafi 32. 1. i nenit 32 të LPA).  
3.2. Shprehjet apo nocionet (termet) “drejtor” dhe “udhëheqës” të cilat i përdor 
LPA në këtë dispozitë, janë konform edhe me ligjin për administratën shtetërore, 
ligjin për shërbimin civil të Kosovës, dhe ligjin për qeverisje lokale të Kosovës77. 
Nga të dhënat dhe njohuritë që kemi nga terreni – praktika administrative, 
vendimet për përjashtim ose konfirmimin e drejtorit (drejtuesit) të organit kolektiv 
të administratës publike, merren nga seancat (mbledhjet) plenare të organit 
kolegjial (kolektiv) me shumicë votash, kuptohet pa praninë e drejtorit.  
3.3. Pikërisht në funksion të efikasitetit të procesit të vendimmarrjes si dhe i 
interesave të palëve në procedurë lidhur me përjashtimin e nëpunësit të caktuar, 
LPA, ka caktuar afatin ligjor të përshtatshëm prej vetëm 5 ditësh pune, nga dita e 
vetë përjashtimit të nëpunësit, ose kërkesës së palës së interesuar (paragrafi 32. 2. i 
n. 32.).  
3.4. Për hir të efikasitetit, por edhe duke u nisur nga fakti, se çështja e përjashtimit, 
nuk është çështje vendimtare por paraprake në procedure administrative, ligjvënësi 
nuk ka paraparë të drejtën e ankesës.  

                                                            
77 Ligji për Administratë shtetërore nr.03/L-189; datë: 16.09.2010, në nenin 36, 44, dhe 45, i ka paraparë 
emërtimet përkatëse; ligji për shërbim civil nr 03/L-149; datë 13.05.2010, në nenin e tij 23 i rregullon 
emërtimet e nëpunësve civilë të niveleve të ndryshme drejtuese; Ligji 03-L-040; datë: 20.02.2008, në nenet 
62 dhe 66 të tij, ka paraparë shprehjet “drejtor” respektivisht “udhëheqës”. 



Mazllum Baraliu 

 105 

4. Në situatat kur, pengesat ligjore që ndërlidhen me konfliktin e interesave (interesi 
personal direkt ose indirekt në vendimmarrje) (n. 29 i LPA) i cili konflikt 
ndërlidhet me drejtorin e organit kolegjial të administratës publike, kompetent për 
të vendosur për përjashtim ose jo të drejtorit të organit ose anëtarit të organit, nga 
procesi vendimmarrës është, organi kolegjial.  
4.1. Parimisht për përjashtimin e personit zyrtar të organit kolegjial nga 
vendimmarrja, vendos kryetari i organit.  
4.2. Ky organ kolegjial, në rastet kur duhet përjashtuar anëtari i tij, duhet të 
vendosë në seancë plenare dhe pa praninë e anëtarit të tij të përjashtuar (paragrafi 
32. 3 i nenit 32 të LPA).  
4.3. Organi kompetent për ndarje për përjashtim nxjerr vendim për përjashtim.78  
 

5. Vendimmarrja për përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit publik 
5.1. Mënyra e vendimmarrjes (vendosjes) së çështjes së përjashtimit ose të 
konfirmimit të nëpunësit publik, bëhet me vendim me shkrim (paragrafi 1 i nenit 
32 të LPA).  
5.2. Natyra juridike e vendimit është më me peshë dhe relevancë, rrjedhimisht 
është më diferente se natyra juridike dhe karakteri i konkluzionit, sepse me vendim 
në procedurën administrative, vendoset për çështje me peshë relevante, kryesore 
dhe parësore; ndërsa me konkluzion, sipas dispozitave të nenit 97 të LPA-së, 
vendoset për çështje dytësore të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e procesit.  
5.3. Pra, për çështjet për të cilat nuk vendoset me aktvendim (vendim), do të 
vendoset me konkluzion79. 

 
Neni 33 [Efektet e përjashtimit] 
 
33.1. Nëse udhëheqësi i nëpunësit publik për të cilin pretendohet përjashtimi ose 

drejtori i organit kolektiv vendos përjashtimin e nëpunësit nga 
vendimmarrja, nëpunësi në fjalë do të zëvendësohet nga zëvendësi i tij 
ligjor në përputhje me nenin 25 të këtij Ligji, me përjashtim kur 
udhëheqësi merr çështjen në shqyrtim nën autoritetin e tij.  

33.2. Kur pengesa ka të bëjë me anëtarin e organit kolektiv të administratës 
publike, organi do të funksionojë si i tillë pa pjesëmarrjen e anëtarit të 
përjashtuar.  

33.3. Pavarësisht nga përjashtimi i nëpunësit të organit të administratës publike 
në rastet dhe sipas procedurës së parashikuar në nenet 29 deri 34 të këtij 
Ligji, nëpunësi i përjashtuar do të vazhdojë të ushtrojë kompetencat e veta 
në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu siç përcaktohet kjo e fundit 
me Ligj.  

33.4. Të gjitha aktet administrative të nxjerra dhe veprimet e tjera të kryera nga 
nëpunësi publik, të cilat janë prekur nga ndonjë prej pengesave të 
parashikuara në nenin 29 të këtij Ligji, janë të pavlefshme.  

 

                                                            
78 Shih paragrafi 32. 1. të nenit 32 të LPA. 
79 Më gjërësisht për konkluzionin shih dispozitat e komentuara të nenit 97 dhe 98 të LPA.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në këtë nen flitet për pretendimin e përjashtimit apo të diskualifikimit të nëpunësit 
publik; për zëvendësimin e tij nga zëvendësuesi i tij ligjor apo eprori dhe për 
efektet e përjashtimit.  

 
2. Fillimisht duhet theksuar që, përjashtimi apo diskualifikimi si veprim, por edhe si 

institut është një mekanizëm i rëndësishëm në procedurën administrative, përmes të 
cilit ligjëdhenësi synon shmangien apo edhe eliminimin e çfarëdo lloj pengese apo 
konflikti të interesit, me rastin e procedimit dhe të vendosjes së drejtë, në mënyrë 
objektive, të paanshme dhe të ligjshme të një çështje apo rasti administrativ, nga ana 
e organit, rrjedhimisht të nëpunësit publik të organit të administratës.  

 
3. Prandaj, nëse për t’u proceduar dhe vendosur një çështje konkrete administrative, 

nga ana e nëpunësit publik, ekziston ndonjë nga pengesat e parapara me nenin 29 
të LPA., atëherë është e domosdoshme që vetë nëpunësi publik, të eprori i organit 
në të cilin punon, sapo të kuptoj se ekziston pengesa, me kërkesë me shkrim e cila 
duhet të bëhet pa vonesë, duhet ta vetëdeklarojë pengesën përkatëse ligjore 
(ekzistimin e konfliktit) dhe të kërkojë përjashtimin e tij (vetëpërjashtimin) nga 
procedimi dhe vendosja e një lënde apo një çështjeje të caktuar administrative. 
Udhëheqësi i nëpunësit publik ose drejtori i organit kolektiv, duhet të vendosë, pra 
të marrë vendim për përjashtim të nëpunësit nga vendimmarrja. Ai nëpunës do të 
zëvendësohet nga zëvendësi i tij ligjor në pajtim me dispozitat e nenit 25 të LPA.  
Mënyra më e mirë dhe më e drejtë vepruese, në këto raste, do të ishte që, vetë 
nepunësi publik, sapo të kuptojë ekzistimin e konfliktit, rrjedhimisht pengesës 
ligjore, ta deklarojë a komunikojë atë pengesë dhe, pa vonesë të vetëpërjashtohet 
ose të kërkojë që të përjashtohet nga shqyrtimi i mëtejmë i asaj çështje 
administrative. Ky veprim do të provonte dhe dëshmonte dinjitetin dhe integritetin 
e lartë e shembullor të punonjësit të administratës publike dhe do ta ngriste e 
afirmonte qenësisht rrolin, autoritetin, kredibilitetin dhe poziten edhe të organit 
kompetent, por edhe të administratës si tërësi në shoqëri. Akte dhe veprime këto, 
për të cilat shumë ka nevojë administrata e jonë dhe të gjitha organizmat e tjerë që 
kanë apo ushtrojnë autorizime të ndryshme relevante administrative -publike.  
3.1. Për hir të respektimit të të drejtave dhe interesave të palës, si dhe të afirmimit 
të parimit të efikasitetit e të efektivitetit në punën e administratës publike, 
menjëherë pas deklarimit të përjashtimit zyrtar të nëpunësit publik, do të duhej të 
bëhej edhe zëvendësimi i tij.  
3.2. Në përputhje me dispozitat e nenit 25 dhe ato të nenit 33. 1., parimisht dhe 
parësisht zëvendësimi i nëpunësit publik për të udhëhequr dhe vendosur një çështje 
administrative, duhet të bëhet nga zëvendësi i tij ligjor. Mirëpo, me të drejtë 
ligjvënësi e ka paraparë edhe alternativen tjetër vepruese; marrjen përsipër të 
çështjës për vendosje nga vetë udhëheqësi-eprori.  
3.3. Përjashimisht pra, ligjdhënësi e ka pajisur me autorizim edhe vetë udhëheqësin 
e nëpunsit të kontestuar publik, që nëse e vlerëson si të nevojshme, ai vetë ta marrë 
në shqyrtim çështjen e caktuar administrative.  
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3.4. LPA në dispozitën e paragrafit 1 të nenit 33., nuk e ka qartësuar gradualitetin e 
efekteve të përjashtimit dha as vetë aktin apo procesin e përjashtimit 
(skualifikimit) të nëpunësit publik. Ligji taksativisht ka theksuar: “vendos 
përjashtimin e nëpunësit nga vendimmarrja” dhe më pas e ka vënë në spikamë 
aktin e ”zëvendësimit të tij nga zëvendësi ligjor…”  
3.5. Sintagma e paragrafit 1 të nenit 33., të LPA., ”vendos përjashtimin e nëpunësit 
nga vendimmarrja, lejon mundësin jo vetëm të prezumimit, por edhe të 
konkludimit, se përjashtimi i nëpunësit, nga udhëheqësi i tij, do të duhej të bëhej 
me vendim me shkrim (shkresor). Disa ligje te procedurës së përgjithshme ose të 
procedurës administrative e kanë paraparë mundësinë e vendosjes së organit ose 
eprorit të tij me konkludim me shkrim, por jo edhe me vendim.80  
3.6. Këtë çështje, zëvendësimin e nëpunësit publik, me vendim ose konkludim, 
ligjvënësi do të duhej të saktësonte qartë dhe në plotni, në mënyrë që, të mos linte 
dilema, huti dhe paqartësi tek zbatuesit e ligjit. Dihet fare mirë, se efekti normal 
dhe i natyrshëm i vendimit të eprorit, për të përjashtuar nga vendimmarrja, 
nëpunësin e prekur nga njera ose disa nga dispozitat e nenit 29 të LPA., është 
zëvendësimi i tij.  
Nga ana tjetër, po t’i referohemi dispozitave të nenit 32., paragrafi 2., të LPA., nga 
aty rezulton se, ligjvënësi e ka paraparë mundësinë që akti i përjashtimit ose 
konfirmimit të nëpunësit publik nga procesi i vendimmarrjes, kurorëzohet (merret) 
me vendim; madje në afat prej 5 ditësh pune, nga dita, në të cilën, palët e 
interesuara, kanë paraqitur kërkesën e përjashtimit ose konfirmimin e nëpunësit në 
procesin vendimmarrës.  
Mirëpo, ligji këtu nuk e ka përmendur në mënyrë taksative dhe shprehimore 
pezullimin e nëpunësit publik; kohëzgjatjën e pezullimit derisa të merret 
vendimi përfundimtar i eprorit të tij për përjashtim; ndërkaq dihet fare mirë se 
efekti i parë dhe i menjëhershëm i kërkesës së palës së interesuar për përjashtimin 
eventual të nëpunësit publik i cili dyshohet të jetë prekur nga konflikti i interesave, 
është pikërisht pezullimi i rrolit dhe aktivitetit të tij, nga çdo vendimmarrje për 
çështjen e caktuar konkrete administrative.  
Kjo për arsye se të gjitha veprimet e kryera administrative dhe aktet e nxjerra në 
procedurën administrative, nga ana e nëpunësit publik e të cilat eventualisht kanë 
qenë të prekura nga ndonjëra nga pengesat e parashikuara në nenin 29., të LPA., . 
do të jenë të pavlefshme.81 
3.7. Kjo gjendje pezulluese do të duhej të vazhdonte gjithnjë deri në çastin, kur 
organi sipëror merr vendim përkatës; për ta pranuar ose jo kërkesën për 
përjashtimin e nëpunësit.82 Mirëpo nuk do të duhej pasur vonesë në këtë proces; 
ngase mbajtja pezull e problemeve administrative, dëmton edhe të drejtat dhe 
interesat legjitime dhe ligjore të palëve në procedurë; krijon pasiguri juridik dhe 
transaksionale dhe dëmton në masë të konsiderueshme edhe besueshmërinë e 
organeve dhe organizmave publikë të administratës. Prandaj veprimet e organit, 
respektivisht të eprorit të organit me rastin e përjashtimit, do të duhej të jenë 

                                                            
80 Shih p.sh. dispozitat e nenit 45., paragrafi 4 të Ligjit të procedurës së përgjithshme të ish- RSFJ, në 
komentarin e autorëve: Mladen Kosovac dhe Hakija Kozarcanin; botimi i dytë i plotësuar, BG., 1982. 
81 Shih për këtë: paragrafin 4., të nenit 33., të LPA. 
82 Shih më në detale KPASH., fq. 90. 
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shumë të shpejta dhe efikase, ; sepse kështu mbrohet jo vetëm interesi i palës në 
procedurë, të drejtat fondamentale të saj, por edhe interesi publik.  
3.8. Me gjithë këtë, LPA., çështjen e pezullimit të nëpunësit publik nga procesi i 
vendimmarrjes derisa udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv, të ketë nxjerrë 
vendim përfundimtar e ka rregulluar me dispozitat e nenit 31. paragrafi 5., të tij.  

 
4. Pavarësisht nga përjashtimi (largimi) i nëpunësit publik në rastet e parashikuara me 

nenin 29 të LPA, ai është i detyruar të ushtrojë kompetencat e tij në raste të 
gjendjes së jashtëzakonshme (shih paragrafin 3 të nenit 33 të LPA).  
4.1. Me dispozitat e paragrafit 3 të nenit 33 të LPA, si duket objektiv dhe synim 
kryesor ligjvënësi ka pasur ekuilibrimin e interesit publik me atë privat. Ndonëse 
në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, kërkesa për largimin e nëpunësit publik, 
nuk prodhon si rrjedhojë – pezullimin e tij nga detyra – në lidhje me çështjen 
administrative konkrete, veprimet e ndërmarrura nga nëpunësit publik (kuptohet 
gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme), në adresë të të cilit është bërë 
kërkesa për largim, përjashtim, duhet doemos të ratifikohet në përfundim të 
gjendjes së jashtëzakonshme. 
4.2. Dispozita e paragrafit 3 të nenit 33 të LPA, nuk e ka saktësuar se cilat 
rrethana, situata apo gjendje, do të cilësohen (kualifikohen) si të jashtëzakonshme; 
gjë që mund të prodhojë mundësi për të abuzuar me gjendjen e jashtëzakonshme, 
nga ana e administratës publike, dhe 
4.3. Dispozita e njëjtë (paragrafi 3 i nenit 33 të LPA), sikur nuk e ka pasur 
parasysh dhe as normuar rastin, kur në përfundim të situatës emergjente; 
rrjedhimisht gjendjes së jashtëzakonshme, organi kompetent (sipëror) nuk e pranon 
kërkesën për largim – përjashtim të nëpunësit publik. 
4.4. Në këto raste mbase nuk do të kishte fare nevojë për konfirmim.  
a) të jetë në formë të shkruar ose shkresore;  
b) t’i drejtohet organit, që është kompetent për tëproceduar(vendosur);  
c) t’i drejtohet në adresë të saktë dhe  
ç) të jetë e kuptueshme, komplete dhe e bazuar në fakte.  
4.5. Në të gjitha rastet kur kërkesa për përjashtimin e nëpunësit publik bëhet nga 
palët e interesuara, nëpunësi publik i goditur nga kjo kërkesë, ka të drejtë të 
mbrohet; pra të kërkojë mbrojtje juridike. Çështja e mbrojtjes juridike, që në këtë 
rast lidhet me të drejtën e ankesës së palës së pakënaqur me vendimin e 
udhëheqësit a të drejtorit kolektiv të organit, është dashur të vendoset dhe 
rregullohet në nenin 32., të LPA; më saktësisht pas dispozitës së paragrafit 2 të 
këtij neni. Meqë kjo nuk është bërë, doemos do të duhej të merrej parasysh me 
rastin e ndryshimeve dhe të plotësimeve të LPA., të Republikës së Kosovës.  

 
5. Në rastet kur nga pala e interesuar bëhet kërkesa për përjashtimin e një anëtari të 

organit kolektiv (kolegjial) të administratës publike, atëherë, nuk ka nevojë që të 
vihet në dilemë apo dyshim e tërë struktura funksionle dhe kredibiliteti i organit 
kolegjial. Pra ai organ edhe mëtej do të mund të veproj e funksionojë si i tillë; do të 
mund ta udhëheqë dhe vendos çështjen e caktuar administrative, por pa 
pjesëmarrjen e anëtarit, për të cilin pala ka bërë kërkesë për përjashtim. (neni. 
33. Paragrafi 2).  
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5.1. Kësodore, ligjvënësi në këtë çështje ka vepruar drejtë, sepse pengesat nga neni 
29 i PLA., kanë të bëjnë vetëm me njërin anëtar të organit kolegjial, përkimisht 
duhet të ndërlidhën vetëm me një anëtar të organit kolegjial dhe jo me tërë 
strukturën e tij. Ndaj nuk ka nevojë as arsye, që i tërë organi të përjashtohet nga 
procesi i vendimmarrjes; në mënyrë që as kredibiliteti i këtij organi si tërësi, të 
mos vihet në dilemë e dyshim.  

 
6. LPA me dispozitën e paragrafit 3., të nenit 33., të tij, duke mbështetur në në rastet 

dhe procedurat e parashikuara me nenet 29-34., i ka ekskluduar efektet e 
përjashtimit të nëpunësit publik nga procesi i vendimmarrjes, vetëm në rastet e 
gjendjës së jashtëzakonshme. Që do të thotë se në këto raste edhe pas përjashtimit 
të tij, nëpunësi publik, sipas ligjit, do të mund të ushtrojë kompetencat e veta, në 
çështjen e caktuar administrative.  

 
7. Sipas dispozitës së paragrafit 4., të nenit 33., të LPA., efektet e përjashtimit të 

nëpunësit, reflektohen në të gjitha aktet administrative të nxjerra dhe 
veprimet administrative të kryera në procedurë, nga vetë nëpunësi publik i 
organit përkatës kompetent.  
7.1. Pra LPA., në dispozitat e paragrafit 4., të nenit 33., taksativisht ka përcaktuar 
se të gjitha aktet e nxjerra dhe veprimet e ndërmarra administrative të nëpunësit 
publik, të cilat janë prekur nga cilado prej pengesave të parapara me nenin 29 të 
ligjit, trajtohen të pavlefshme.  

 
8. LPA e ka parashikuar dhe rregulluar edhe çështjen e pasojave dhe efekteve 

negative, të mosdeklarimit me kohë të pengesave ligjore nga neni 29., nga ana e 
nëpunësit publik.83  
8.1. Efekti i moslajmërimit (mosrespektimit dhe moszbatimit) të ekzistimit të 
pengesave ligjore nga neni 29 i ligjit, sipas ligjdhënësit paraqet shkelje të rëndë të 
dispozitave ligjore dhe për rrjedhojë mund të ketë ndërmarrjen e masave përkatëse.  
8.2. Sintagma: ”shkelje e rëndë e dispozitave ligjore”, si pasojë e mosdeklarimit 
me kohë të pengesave ekzistuese ligjore dhe titullit emërtues të nenit 34., : ”masat 
disiplinore”, në një masë paraqet një lloj zgjidhje disonante, jo korresponduese; 
madje edhe inkopatibile me njera tjetrën. Rëndom, me të drejtë konsiderohet se në 
rastet e shkeljeve të rënda të dipozitave ligjore, shqiptohen edhe sanksione të rënda 
penale dhe jo masa disiplinore.  
Për efekte krahasimore dhe për hapje debati, në vijim ndajshtohet një shembull a 
zgjidhje rregullative e institutit të përjashtimit të nëpunësit publik e normuar në një 
Ligj të procedurës administrative.  
“Personi zyrtar i cili vendos në çështje administrative ose ushtron(kryen) veprime 
të caktuara në procedurë, do të përjashtohet nëse:  
1. në lëndën në të cilën udhëhiqet procedura është palë, bashkautore, respektivisht i 
bashkëdetyruar, dëshmitar, ekspert, autorizues ose përfaqësues ligjor i palës;  
2. me palën, me përfaqësuesin e/ose të autorizuarin e palës është kusheri gjaku në 
vijën e parë, ndërsa në vijën e tërthortë deri në shkallën e katërt; bashkëshort ose i 
afërt sipas vijës së krushqisë deri në shkallën e dytë; madje edhe atëherë kur 

                                                            
83 Shih dispozitat e nenit 34, të ligjit në trajtim. 
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martesa ka pushuar të ekzistojë;  
3. me palën, përfaqësuesin ose të autorizuarin e saj është në marrëdhënie 
kujdestarie, të birësuesit (adoptuesit), të adoptuarit ose të (mbajtësit) ushqyesit;  
4. në shkallën e parë personi zyrtar ka marrë pjesë në udhëheqje të procedurës ose 
në nxjerrjen e vendimit”.84  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Me vendimin për përjashtim, nuk vendoset për të drejtën ose për detyrimin e palës, 

ndaj kundër atij vendimi, nuk mund të udhëhiqet konflikti administrative. 
(Gjykata supreme federative Uzh. 7772/61., dt. 22.09.1961.).  

 
2. Në qoftë se i njëjti person zyrtar (nëpunës publik), ka marrë pjesë në nxjerrjen e 

vendimit edhe në shkallë të parë edhe në shkallë të dytë, në atë rast ekziston 
shkelja e ligjit, ngase ai person zyrtar është dashur të përjashtohet. (Uzh. nr. 
7595/58., dt. 10.01.1959.)  

 
3. Personi i cili ka marrë pjesë në nxjerrjen e vendimit të shkallës së parë, duhet të 

përjashtohet me rastin e vendosjes sipas ankesës, kundër vendimit të njëjtë, 
ndonëse (ani se) ai person është anëtar i organit kolegjial të shkallës së dytë. 
Anëtari i organit kolegjial, që është kompetent për të vendosur në shkallën e dytë, 
nuk mund të vendosë sipas ankesës kundër vendimit të shkallës së parë, në 
nxjerrjen e të cilit edhe vetë ka marrë pjesë. (Aktgjykimi i gjykatës supreme të 
RS., U2195/63., dt. 12. VII. 1963.).  

 
4. Nuk mund ta udhëheqë procedurën administrative, as të nxjerrë vendim, personi 

zyrtar i cili në të njëjtën çështje, ka marrë pjesë si ekspert. (Gjykata supreme e 
RS., U1941?78., dt. 7.12.1978.). 

 
Neni 34 [Masat disiplinore] 
 

Mos deklarimi nga nëpunësi publik me kohë për ekzistimin e pengesave 
ligjore, sipas nenit 29 të këtij Ligji, paraqet shkelje të rëndë të dispozitave 
ligjore. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Përmbajtja e nenit 34 të LPA ngërthen në vete detyrimin e nëpunësit publik, që me 
kohë të informojë përgjegjësinë e tij për ekzistimin e konfliktit të interesit, 
përkimisht pengesave të caktuara ligjore, që ai të mund të vendosë për një çështje 
të caktuar administrative. Moslajmërimi me kohë i pengesave ligjore (konfliktit të 
interesave), sipas ligjit, paraqet shkelje të rëndë të dispozitave të tij.85  

                                                            
84 Neni 32 I Ligjit të procedurës së përgjithshme administrative, botimi i dytë, Poslovni byro, d.o.o., Bg. 
2006. fq. 31. 
85 Shih n. 29. dhe 30. të LPA 
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2. Mosparaqitja me kohë e pengesave ligjore nga ana e nëpunësit publik, paraqet 
shkelje të rëndë të dispozitave ligjore.  
2.1. Gjykuar në bazë të dispozitave të nenit 29., 30. dhe 34., të LPA, çdo përpjekje 
për fshehje, rrjedhimisht çdo fshehje e elementeve apo tërësisë së ekzistimit të 
pengesave ligjore të caktuara (konfliktit të interesave) nga ana e nëpunësit të 
caktuar publik, duhet t’i nënshtrohet procedurës së caktuar disiplinore; që do të 
thotë duhet të trajtohet shkelje e rëndë disiplinore.  
2.2. Efektet dhe qëllimet e ligjit përkitazi me këtë që u tha më sipër e që ka të bëjë 
me dispozitën e n. 34. të LPA., duhet të gjejnë zbatim (shtrirje), jo vetëm në 
drejtim të diskualifikimit (përjashtimit) të nëpunësit publik nga procedimi - 
vendosja e çështjes së caktuar administrative, gjegjësisht ndërmarrja e masave 
disiplinore kundër tij, por edhe në drejtim të pavlefshmërisë së akteve apo 
veprimeve të organit kompetent të administratës publike.  
2.3. Ndërmarrja e masave ndaj nëpunësit publik në rast të mosparaqitjes ose 
mosparaqitjes me kohë të pengesave ligjore, do të mund të korrespondonte dhe 
ndërlidhej edhe me dispozitat e nenit 63, paragrafi 1, dhe të nenit 64 të ligjit për 
shërbimin civil të Kosovës, në të cilat dispozita flitet për përgjegjësitë disiplinore 
të nëpunësit civil86.  
2.4. Ndonëse kjo që u komentua më sipër, nuk është normuar në nenin në trajtim, 
por të gjykatës e interpretohet në bazë të interpretimit teleologjik dhe atij logjik, 
rezulton se, qëllimi i ligjvënësit do të duhej të ishte pikërisht ky, që u elaborua.87 
2.5. Nëse nëpunësi publik nuk e ka pastërtinë, paanshmërinë dhe integritetin e 
supozuar nga ligjvënësi, gjegjësisht nuk i deklaron pengesat e vërejtura 
(detektuara) ligjore (n. 30. paragrafi 30. 1. i LPA) ose edhe vetë udhëheqësi i 
nëpunësit publik ose drejtori i organit kolektiv, nuk vendos brenda afatit ligjor për 
përjashtimin e nëpunësit të tij nga vendimmarrja ose nuk vendos fare n. 31. i LPA, 
ligji do të duhej të kishte paraparë të drejtën e ankesës dhe afatin e ankimit. Kjo do 
të duhej bërë, gjatë ndryshimeve dhe plotësimeve të ardhshme të LPA.  
 

3. Deklarimin e pengesave ligjore nëpunësi publik i organeve të administratës 
publike, drejt udhëheqësit të tij ose drejtorit të organit kolegjial (kolektiv), duhet ta 
bëjë me shkrim dhe pa asnjë vonesë.88  

                                                            
86 Krahaso më detalisht dispozitat e nenit 63 dhe 64 të Ligjit nr. 03/L-149, viti 2010; për shërbimin civil të 
Kosovës 
87 Krahaso paragrafin 1. të nenit 43 të KPA të Shqipërisë 
88 Shih paragrafin 30.1., të LPA 
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Pjesa IV: Procedimi administrativ 
 
Kreu I: Fillimi dhe pjesëmarrja në procedimin administrativ 
 
Neni 35 [Pjesëmarrja në procedimin administrativ] 
 
35.1. Të gjithë personat e interesuar kanë të drejtë të fillojnë një procedim 

administrativ ose të marrin pjesë në të personalisht ose të përfaqësuar.  
35.2. Aftësia për të filluar një procedim administrativ ose për të marrë pjesë në të, 

si dhe rregullat që bëjnë të mundur përfaqësimin përcaktohen në përputhje 
me dispozitat e së drejtës civile mbi aftësinë juridike të personave fizikë dhe 
juridikë.  

35.3. Në mënyrë që të mbrohen interesat publike, të cilat mund të preken nga një 
procedim administrativ, e drejta për të filluar një procedim administrativ 
ose për të marrë pjesë në të, u njihet edhe subjekteve të mëposhtme:  
a) personave të cilëve procedimi administrativ iu shkakton një dëm në të 

drejtat e tyre të përbashkëta të tilla si: shëndeti publik, arsimimi, 
trashëgimia kulturore, ambienti dhe cilësia e jetës;  

b) personave të cilët jetojnë në brendësi ose në afërsi të një prone publike, 
e cila mund të dëmtohet nga procedimi administrativ;  

c) Ombudspersonit (Avokatit të popullit).  
35.4. Shoqatat dhe organizatat e tjera të cilat veprojnë në mbrojtje të interesave 

publike kanë gjithashtu të drejtë të fillojnë një procedim administrativ ose 
të marrin pjesë në të.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni 35. ngërthen në vete të drejtën e të gjithë personave të aftë e të interesuar, për 
të filluar një procedim administrativ ose për të marrë pjesë në të personalisht ose 
përmes përfaqësuesit të autorizuar ligjor.  

 
2. Përgjithësisht për procedimin administrativ, për fillimin dhe pjesëmarrjen e 

palëve si dhe të personave të tjerë të interesuar në procedimin administrativ  
2.1. Gjykuar në pikëpamje teorike, sikurse edhe në pikëpamje legjislative, në degët 
e caktuara të së drejtës, procedurat ndahen në:  
- procedura gjyqësore (civile, penale etj.)  
- kundërvajtëse dhe 
- administrative.  
Dispozitat për procedurën administrative janë në funksion të sendërtimit të 
dispozitave të caktuara - materiale - juridike, sepse sendërtimi i këtyre dispozitave 
material - juridike, nuk mund të bëhet in se (vetvetiu), por pikërisht atëherë kur 
organi kompetent, e zhvillon procedurën, rrjedhimisht e përfundon atë me akt final 
administrativ.  
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2.2. Në teori dhe në legjislacion, për të konceptuar dhe shpjeguar procedurën 
administrative, shpeshherë alternativisht përdoren edhe termat (nocionet) 
procedim administrativ ose edhe proces administrativ. Le të rikujtohet edhe 
njëherë tjetër se procedura administrative ngërthen në vete tërësinë e normave 
(rregullave) juridike, me të cilat rregullohet, mënyra e veprimit të organeve të 
administratës, organizmave të tjera shtetërore dhe personave juridikë që kanë 
autorizime publike, kur këto organe e organizma, duke aplikuar dispozita materiale 
- juridike, në një marrëdhënie konkrete shoqërore, nxjerrin aktet e tyre 
administrative, me të cilat akte vendosin për të drejtat, detyrimet ose interesat 
juridike të subjekteve të caktuara.  
2.3. LPA ashtu sikurse edhe KPASH., në titujt e tyre përdorin nocionin “procedurë 
administrative” (LPA), rrjedhimisht “procedura administrative” (KASH), por edhe 
nocionin “proces vendimmarrës” në paragrafin 31. 5. të n. 31 të LPA dhe 
“procedim administrativ”, brendinë përmbajtjesore të tyre (p.sh. n. 35 të LPA).  
2.4. Gjatë ndryshimeve të pritshme të të dy akteve juridike të përmendura ligjërisht 
do të duhej, një herë e përgjithmonë ta unifikonin terminologjinë, madje në planin 
kombëtar, sa i përket kësaj çështjeje dhe gjithandej Drejtësisë shqiptare. Në 
literaturën juridike administrative haset edhe nocioni proces administrativ, për 
procedurë administrative.89  
 

3. Fillimi i procedurës administrative dhe pjesëmarrja e subjekteve të së drejtës 
(palëve) në te 
3.1. Procedura administrative gjithmonë fillohet dhe zhvillohet nga organi 
kompetent i administratës publike, me iniciativën e palës ose iniciativën vetanake 
të organit (ex officio).  
3.2. procedura administrative definohet edhe si tërësi e rregullave me të cilat 
rregullohet kompetenca, veprimet, format e veprimeve dhe akteve, të cilat i 
ndërmarrin dhe i nxjerrin organet e administratës (publike ose shtetërore), kur në 
çështjen administrative vendosin, përkitazi me të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve 
dhe organizatave e organizmave, të cilat paraqiten si palë, si dhe pjesëmarrësit e 
tjerë në procedurën administrative90.  
Procedura administrative mund të interpretohet edhe në një kuptim më të gjërë sesa 
vetëm në nxjerrjen e akteve administrative; ngase ajo mund të përmbajë (ngërthej 
në vete) çdo veprimtari të administratës publike që ka për qëllim ndërmarrjen e 
masave të ndryshme administrative siç janë p.sh. aktet reale, kontratat publike, 
udhëzimet e brendshme dhe veprimet sipas të drejtës private. Procedura 
administrative ka peshë dhe rëndësi të veçantë edhe në dimensionin e realizimit të 
të drejtave themelore të garantuara me ligjet në fuqi dhe me kushtetutën e Kosovës.  
3.3. Sipas LPA, procedimi administrativ mund të fillohet nga organi i 
administratës publike, me kërkesën e palës së interesuar ose me kërkesën e 
publikut (n. 36 i LPA), përkatësisht neni 37; 38 dhe n. 47 i LPA).  
a) Sipas iniciativës vetanake apo detyrës zyrtare, organi kompetent i administratës 
e fillon procedurën:  

                                                            
89 Shih te: Bajram Pollozhani, Lazim Salihu, Procedura administrative dhe konflikti administrativ, Logos - 
A 2004, Shkup, Prishtinë, Tiranë fq. 59. 
90 Prof. Dr. Mirko Perovic dhe Hakija Kozarcanin, Vodic kroz postupke, privredni pregled, Bg, fq.419.  
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- kur këtë e përcakton ligji ose akti i bazuar me ligj;  
- kur organi kupton ose vërteton që në bazë të gjendjes faktike ekzistuese duhet 
të fillohet procedura administrative për ta mbrojtur interesin publik (p.sh. 
procedura për ndërprerje të ndërtimit të kundërligjshëm).  
b) Me iniciativë të palës, procedura administrative fillohet dhe zhvillohet me 
qëllim që pala që e ka iniciuar atë procedurë të realizojë ndonjë të drejtë ose që të 
lirohej nga ndonjë detyrim (p.sh. kërkesa për dhënie të lejes ndërtimore).  
Procedura administrative konsiderohet e filluar, me dorëzimin e parashtresës (kërkesës 
së caktuar, parimisht me shkrim) organit kompetent, përkatësisht atëherë kur nëpunësi 
zyrtar (publik) e ka ushtruar veprimin e parë, me qëllim të udhëheqjes së procedurës 
ose vërtetimit të gjendjes faktike (parimi i veprimit zyrtarisht ose i oficialitetit).  
Organet (organizmat) juridik publik, munden që me lajmërim (ftesë) publike ta 
fillojnë procedurën, nëse palët janë të panjohura ose nëse kjo mënyrë është 
paraparë me ligj.  
Lajmërimi publik, shpallet në shpallje, fletore zyrtare, ose në mjetet e informimit-
komunikimit publik, në afatin e caktuar ligjor.  
3.3. Qemtimi i togfjalëshit: ” të gjithë personat e interesuar” në nenin 35., të 
LPA-së 
Neni 35 i LPA-së pranon se pjesëmarrës në një procedim administrative, mund të 
jenë “të gjithë personat e interesuar” për çështjen në shqyrtim. Me këtë formulim, 
pavarësisht se nuk është përmendur shprehimisht “interesi i ligjshëm” (siç e 
specifikon pash. Neni 44 i Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së 
Shqipërisë), ështëe nënkuptuar çështja e legjitimimit të pjesëmarrësit apo palës në 
një procedim administrativ, pavarësisht se në nenin 2., të LPA-së jepet përkufizimi 
jo për personat e interesuar, por për palët e interesuara.  
Dihet se pjesëmarrës në një procedim administrative është personi apo subjekti që 
është mbajtës-titullar i të drejtave dhe interesave të ligjshëm, me kërkesën e të cilit 
fillon procesi ose kundër të cilit zhvillohet procesi. Nuk përjashtohen nga qenia si 
palë në këtë procedurë edhe subjektet e tjera, të cilat pretendojnë se prekin interesa 
më të gjerë, nga një procedim konkret administrative, siç janë Avokati i popullit, 
shoqatat apo organizatat tjera që veprojnë në mbrojtje të interesave të publikut. etj.  
Përfshirja e nocionit palë edhe e subjekteve të tillë, është shumë e rëndësishme për 
legjislacionin. Më sa mund të kuptohet, ligjvënësi ka dashur ta liberalizojë në 
maksimum legjitimitetin e subjekteve në procedurën administrative. Ndërsa e 
drejta administrative tradicionale ia njeh të drejtë e fillimit të procesit 
administrative vetëm titullarëve të të drejtave dhe interesave të ndryshëm të 
ligjshme, të prekura nga vendimet që merren gjatë procesit administrative.  
Neni 35., i LPA., me dispozitat e tij, duke e pranuar konceptin, se përveç të 
drejtave individuale, ekzistojnë edhe të drejtat kolektive (të përbashkëta); të tilla si 
Shëndeti publik, arsimi, trashëgimia kulturore, ambienti dhe cilësia e jetës e ka 
shtrirë legjitimimin në procesin administrativ edhe mbi shoqatat, organizatat tjera. 
personat e dëmtuar në mënyrë të tërthortë e deri tek Avokati i Popullit.  

 
4. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni 35 i LPA. përmban dispozitën e cila subjekteve të së drejtës (palëve të 
interesuara), u garanton të drejtën e inicimit të procedimit administrativ dhe 
pjesëmarrjes në të.  
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5. Kuptimi, pozita dhe rëndësia e palës në procedurën administrative  
5.1. Sikurse edhe në procedurat e tjera edhe në procedurën administrative, 
paraqiten pjesëmarrësit e kësaj procedure.  
5.2. Pjesëmarrësit kryesorë apo të grupit të parë në procedurën administrative, 
janë:  
- organi kompetent që zhvillon procedurën dhe 
- pala.  
5.3. Përkufizimi doktrinar i palës në procedurë 
Personi i caktuar në procedurën e administratës e fiton pozitën e palës, për të 
realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tij personale ose interesat juridike të arsyeshme. 
Po të nisemi nga këndvështrimi formal, palët janë persona, sipas kërkesës së të 
cilave fillohet ose kundër të cilave fillohet kërkesa për nxjerrjen e ndonjë akti 
administrativ; për të cilat ose kundër të cilave (palëve), organi kompetent ka 
zhvilluar procedurën… (Dr. Ivo Krbek; Stranka u upravnom postupku, Zg. Fq. 16). 
Sipas po të njëjtit autor, pala në kuptimin material përfshin: personat, të drejtat, 
respektivisht interesat juridikisht të pranueshme të të cilëve preken (tangohen) 
drejtpërsëdrejti me aktin administrativ; për shkak të të cilit zbatohet e tërë 
procedura administrative. Mirëpo palë në procedurë (për nga pozita) janë edhe 
personat, pozita e të cilëve si palë, ndërlidhet me mbrojtjen e interesit të caktuar 
publik.  
5.4. Përkufizimi komparativ i palës nga LPA-të 
Do të ishte me interes, veçmas për praktikën tonë, të mbarështohen këtu 
përkufizimet e palës si nocion, por edhe si institut relevant të karakterit procedural, 
nga ana e ligjeve të disa shteteve evropiane dhe gjithandej.  
Kështu p.sh. Ligji mbi procedurën administrative i Austrisë, palën e përcakton si: 
“person i cili në procedurë merr pjesë, për shkak të kërkesës juridike ose 
interesit juridik” (neni 8 i ligjit). LPA i Hungarisë me nocionin “palë” nënkupton 
çdo person fizik, çdo organ shtetëror, çdo organizatë shtetërore ose ekonomike, e 
drejta e palës, interesi ligjor ose pozita juridike e së cilës është objekti i vendosjes 
në procedurë (n. 175). LPA i Spanjës palën e përkufizon si: personi i interesuar”, 
ndërsa LPA i Polonisë, palën e përcakton si: çdo person, interesi juridik i të cilit 
ose detyrimi janë prekur me prodhimin (produktin) ose personi i cili kërkon 
veprimin e organit lidhur me interesin e tij ligjor ose detyrimin. LPA i SHBA, nga 
ana e tij, palën e definon, si: “çdo person ose organ i cili është shënuar ose pranuar 
si palë ose i cili/e cila, në mënyrë të rregullt kërkon ose ka të drejtë, që të jetë i/e 
pranuar si palë, në cilëndo procedurë të organit. Me palë sipas këtij ligji 
nënkuptohen individët, ortakët, korporatat, shoqatat, organizatat publike ose 
private të cilitdo lloj qofshin, përveç organit.91 
 

6. Pra, veçorinë e palës në procedurë mund ta ketë çdo person që ka ose mund të ketë 
të drejta, gjegjësisht detyrime të caktuara. Meqë, siç është e njohur vetëm 
dispozitat materiale përcaktojnë se kush mund të ketë të drejta, rrjedhimisht 
detyrime të caktuara; atëherë për pranimin e cilësive (veçorive) të palës 
vendimtare janë dispozitat materiale, të cilat rregullojnë materien e caktuar 
administrative.  

                                                            
91 Dr. N. Stjepanoviç: ZUP., fq. 47. 
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Së këndejmi, praktika jonë, gjatë pranimit të cilësive (veçorive) të palëve, duhet të 
jetë shumë e vëmendshme. Kjo do të thotë të ketë qasje reale. As restriktive as 
ekstensive, por në bazë të provave dhe argumenteve gjatë përcaktimit (pranimit) të 
veçorisë së palës, as të mos i neglizhojë (abandonojë) dispozitat material - juridike 
as të mos i interpretojë shumë lirshëm dhe teprueshëm dispozitat procedural - 
juridike.  

 
7. Procedura e palës në procedurën administrative 

7.1. Përgjithësisht për pozitën e palës në procedurën administrative 
Po të trajtohej pala sipas definicionit dhe misionit të saj që ka në procedurën 
administrative, përcaktorin e palës, e meriton secili person:  
a) sipas kërkesës së të cilit ka filluar procedura;  
b) kundër të cilit zhvillohet procedura;  
c) I cili me qëllim të mbrojtjes së të drejtave vetanake ose të interesuarve 
juridikë, ka të drejtë të marrë pjesë në procedurën administrative (personi i 
interesuar).  
Nga që të tri situatat e veçuara, rezulton, një emërues i përbashkët, sipas të cilit, 
palë në procedurën administrative është personi, për të drejtat, detyrimet ose për 
interesat juridike të të cilit vendoset në atë procedurë.  
Mirëpo, përveç organit kompetent të administratës dhe palës që ka iniciuar me 
kërkesë (parimisht) me shkrim procedurën, si dy palët kryesore ose qarku i parë i 
palëve, pjesëmarrësit tjerë në procedurë - si persona të interesuar duhet të kenë 
(ose e kanë) cilësinë e palës, por nuk janë palë në procedurë. Pse? Sepse rrjedhojat 
e aktit administrativ, që nxirren nga procedura administrative, në të cilën ato kanë 
marrë pjesë, nuk kanë të bëjnë me ta; por vetëm në ato subjekte, që mund të jenë 
bartës të të drejtave dhe detyrimeve. Mu për këtë arsye, këta bartës të 
autorizimeve, procedurale (si p.sh. prokurori publik, avokati i popullit etj.) 
konsiderohen palë, vetëm në kuptim formal ose procedural e jo edhe në atë 
material.92 
Prandaj, veçoria (cilësia) e palës në procedurën administrative, nuk duhet të 
pranohet vetëm parashtruesit të kërkesës dhe personit, kundër të cilit udhëhiqet 
procedura, por edhe çdo personi tjetër të tretë, e drejta ose interesi juridik i të 
cilit do të mund të cenoheshin (dënoheshin) me nxjerrjen e aktit administrativ, pa 
pjesëmarrjen e tij në procedurë.  
Pikërisht, për hir të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave juridike të këtyre 
personave që quhen edhe ndërhyrës - intervenues, qysh gjatë zhvillimit të 
procedurës dhe nxjerrjes së vendimit meritor, nga organet që zhvillojnë këtë 
procedurë, u njihet (pranohet) cilësia e palës në procedurë. Mirëpo, te ne në 
praktikën e organeve të administratës publike, ndodh që personave të tillë të 
interesuar për një çështje të caktuar administrative edhe pas kërkesës së palëve - 
personave të tillë, drejtuar organit kompetent, kjo e drejtë e cilësisë së palës në 
procedurë, nuk u pranohet gjithherë! 
Ndonëse në praktikë organet e administratës publike ndonjëherë e kanë të vështirë 
ta caktojnë interesin juridik të personave të tillë për pjesëmarrje në procedurë; me 
interpretim korrekt e të drejtë të dispozitave ligjore; me paanësi, profesionalizëm 

                                                            
92 Shih për këtë më gjërësisht: Dr. M. Kanaric: Upravni postupak, fq. 72 etj. 
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dhe efikasitet veprimi, kjo e drejtë tepër e rëndësishme mund dhe duhet t’u njihet 
palëve të interesuara, kurdoherë që atyre u takon. Kjo për më tepër, ka të bëjë edhe 
me valorizimin e mbrojtjes më efikase dhe më efektive edhe të interesit publik te 
ne dhe gjithandej.  
7.2. Pozita e palës sipas dispozitave të LPA sa i përket fillimit të procedimit 
administrativ.  
LPA nuk e ka përkufizuar taksativisht nocionin e palës në procedurë. Në vend të 
përcaktimit shprehimor dhe kuptimor të nocionit - palë në procedurë, LPA për 
palën në nenin 2 të tij e përdorë togfjalëshin - palë e interesuar, ndërsa në 
paragrafin 35. 1., të nenit 35. për të njëjtin destinim e përdorë togfjalëshin - 
personat e interesuar. Për të tejkaluar këtë ambiguitet terminologjik, ligjvënësi, 
me dispozitat e nenit 36., të LPA e konkretizon dhe qartëson qarkun e subjekteve, 
të cilat në cilësi të palëve, kanë të drejtë ta fillojnë procedimin administrativ.  
Sipas dispozitave të këtij neni (n. 36 të LPA), procedimin administrativ mund ta 
fillojnë:  
- pala e interesuar me kërkesë (me shkrim, shih për këtë n. 38 të LPA);  
- organi i administratës publike;  
- publiku me kërkesë (parimisht) me shkrim.  
I. Nga përkufizimi i LPA (neni 2 i tij) - palë e interesuar, remeton që çdokush që 
ka interes të ligjshëm, ka të drejtë të marrë pjesë, në procedimin administrative. 
Interesi i ligjshëm ose juridik është ai që buron nga ndonjë e drejtë; që bazohet në 
ndonjë të drejtë; që shprehet përmes të drejtës dhe që mund të realizohet përmes të 
drejtës - përmes dispozitave juridike në procedurën administrative. Interesi i tillë 
vlerësohet në çdo rast.  
II. Pjesëmarrja e palës së interesuar në procedurën administrative e garantuar me 
ligj (LPA), mund të bëhet:  
- në mënyrë vetanake (personalisht nga pala), ose 
- nga përfaqësuesi i autorizuar ligjor i palës (n. 2. i LPA)  
III. Palë në procedurën administrative, sipas LPA mund të jetë çdo person fizik, 
juridik dhe çdo person, përkatësisht subjekt tjetër, që nuk ka as cilësinë e personit 
juridik.  
IV. Duke përfshirë rreth të gjerë të palëve të cilat kanë të drejtë të iniciojnë 
procedurën dhe të marrin pjesë në te, ligjvënësi e ka pasur për qëllim që tërë 
sistemin e administratës ta vë në funksion dhe shërbim të subjekteve të interesuara 
të së drejtës; ta mobilizojë dhe demokratizojë atë dhe t’u mundësojë palëve të 
interesuara, që t’i realizojnë me drejtësi dhe me efikasitet të drejtat e interesat e 
tyre juridike, por edhe t’i përmbushin njëkohësisht detyrimet eventuale, që dalin 
nga verdikti i organeve të administratës publike, për ato palë.  
V. LPA, në të njëjtën kohë dhe me po aq intensitet veprimi e përkushtim, ingranon 
një varg e vistër subjektesh të së drejtës, në mbrojtje të siç thuhet: interesave 
publike” (Paragrafi. 35. 3. dhe 35. 4. të n. 35 të LPA). Në këtë mënyrë LPA krijon 
hapësirë dhe rrethana të favorshme për ndërveprim, respektim dhe zhvillim të 
balancuar të interesave private dhe atyre publike në shoqërinë tonë.  
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8. Kushtet që duhet - lypset plotësuar pala për të marrë pjesë në procedura dhe 
veçoritë e saj 
Pala në procedurën administrative mund të ketë statusin:  
- e palës aktive - (ajo palë në bazë të kërkesës së të cilës fillohet dhe zhvillohet 

procedura administrative, me qëllim të realizimit të të drejtave të caktuara të 
saj (p.sh. dhënia e ndonjë leje); zvogëlimit ose lirimit nga ndonjë detyrim);  

- palës pasive - (është ajo palë, kundër së cilës udhëhiqet procedura 
administrative, për t’i imponuar palës ndonjë detyrim (p.sh. për tatim);  

- e palës (personit) të interesuar - (pala e cila vetëm dëshiron mbrojtjen e 
ndonjë të drejte të saj ose interesi juridik (p.sh. personi i cili konsideron që 
ngritja e ndërtesës për të cilën kërkohet leja ndërtimore, do të cenohet e drejta 
e saj).  

8.1. Kushtet që duhet t’i plotësojë subjekti (personi) për të qenë palë e 
pranuar në procedurën administrative 
Për pjesëmarrje në veçori (cilësi) të palës në procedurë, personi duhet të plotësojë 
disa kushte të caktuara. Këto kushte ndërlidhen me:  
a) Zotësinë e palës ose zotësinë - aftësinë juridike (që d. m. th. Aftësia për të 
qenë palë); duhet ta kenë gjithë personat fizik e juridik - dmth. Të jenë bartës të të 
drejtave dhe obligimeve në procedurë);  
b) Zotësinë procedurale (procesuale - legitimatio ad processum) që d. m. th. 
Aftësia për kryerjen e pavarur të veprimeve procedurale);  
c) Legjitimacioni - legitimatio ad consam (që dmth. Ekzistimi i lidhjeve të 
caktuara të personit me lëndën konkrete, sipas së cilës zhvillohet procedura).  
Organi kompetent që zhvillon procedurën në të gjitha fazat e saj është i detyruar që 
të kujdeset zyrtarisht, për atë se a janë përmbushur (a ekzistojnë) kushtet e 
afostrofuara sipër në mënyrë që, të zhvillohet dhe përfundohet procedura 
administrative.  
- Personat fizik dhe juridik në parim zotësinë afariste, gjegjësisht procesuale e 

fitojnë në moshën madhore; Personat juridik ndërkaq nuk kanë zotësinë 
procesuale, por e fitojnë atë përmes personit përgjegjës në personin juridik.  

- Në të shumtën e herëve, në procedurën administrative gjatë shqyrtimit të 
çështjeve të ndryshme, përballen: organi kompetent me një person, 
përkatësisht me vetëm një palë. Nëse përballë organit “paraqiten më shumë 
persona, atëherë kemi të bëjmë me çështje dy e më shumë palëshe. Nga ky 
këndvështrim ekziston procedura administrative një palëshe, dypalëshe dhe 
shumëpalëshe. Natyrisht që në praktikë, edhe më shumë persona (grup syresh) 
mund të paraqiten si një palë e vetme (e përbashkët) në procedurën 
administrative edhe në procedurën dy e më shumë palëshe mund të paraqiten 
më shumë palë, por me interesa juridike të kundërta (te procedura dypalëshe) 
rrjedhimisht me interesa të ndryshme (te procedura shumëpalëshe).  

I. Zotësia për të qenë palë në procedurën administrative i përgjigjet zotësisë 
juridike, që siç është thënë edhe më parë do të thotë aftësi e personit të caktuar, që 
të jetë bartës i të drejtave dhe detyrimeve vetanake.  
II. Zotësia e palës në procedurë është më e ngushtë nga zotësia juridike në 
përgjithësi. Ajo kufizohet – vihet në korniza vetëm në të drejtat dhe detyrimet, për 
të cilat vendoset në atë procedurë. Mirëpo, zotësia e palës mund të jetë edhe më e 
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gjerë se sa zotësia juridike, ngase u pranohet edhe disa subjekteve, të cilat nuk e 
kanë zotësinë juridike.  
III. Zotësinë juridike e kanë edhe personat fizik edhe ata juridik.  
IV. Personat fizik e fitojnë zotësinë juridike me aktin e lindjes, ndërsa personat 
juridik, me regjistrim në regjistrin gjyqësor.  
V. Të gjithë personat juridik dhe ata fizik e kanë të ashtuquajtur zotësinë e 
përgjithshme të palës.  
VI. Personat të cilët, nuk e kanë zotësinë juridike, e në procedurë administrative 
prezantohen (paraqiten) me veçori të palës (grupi i personave, lagjja, organet dhe 
organizatat) e kanë zotësinë e veçantë të palës.  
VII. Në procedurën administrative mund të paraqiten edhe palët, të cilat nuk e 
kanë cilësinë e personit juridik (p.sh. njësitë afariste, organizatat, bashkësitë, 
sindikatat, shoqatat e qytetarëve, prokurori, avokati i popullit) me kusht që të jenë, 
ose nëse janë bartës të të drejtave dhe detyrimeve, që duhet të zgjidhen në 
procedurën administrative.  
VIII. Palë në procedurë mund të jetë edhe ai person i cili, nuk mund të ushtrojë 
“veprime procedurale (procesuale) në procedurë”! 
IX. Derisa ekzistimi i Zotësisë së palës dhe asaj procedurale, përcaktohet nga 
kriteret objektive paraprakisht të njohura, ekzistimi i legjitimacionit të palës, varet 
nga interesi juridik i një personi për çështje konkrete administrative.  
X. Për ekzistimin e legjitimacionit të palëve ose legjitimacionit real, është i 
nevojshëm ekzistimi i zotësisë së palëve, por nuk është i nevojshëm ekzistimi i 
zotësisë procedurale.  
XI. Nëse pala gjatë procedurës e humb zotësinë procedurale, kjo nuk ka ndikim në 
legjitimacionin e saj, sepse në vend të palës, në procedurën e mëtejme, mund të 
paraqitet përfaqësuesi ligjor i saj.  
XII. Ekzistimi i legjitimacionit procesual, nuk është çështje e natyrës procesuale, 
por ka karakter material-juridik.  
XIII. Legjitimacionin e palës aktive e ka personi i cili e ka kërkuar fillimin e 
procedurës, ndërsa legjitimacionin pasiv të palës e ka personi kundër të cilit ka 
filluar procedura administrative - për ta shqyrtuar një çështje (a post) të caktuar 
administrativ - pranë organit të caktuar kompetent të administratës publike;  
XIV. Të gjitha llojet e zotësive (ekzistimi i tyre), së bashku me legjitimacionin, 
përbëjnë prezumimet qenësore dhe ato procedurale, për pjesëmarrjen e palëve të 
interesuara në procedurën administrative, rrjedhimisht zhvillimin dhe përfundimin 
e saj.  
Të shohim në vazhdim se cilat janë kushtet që duhet t’i plotësojë personi, 
rrjedhimisht subjekti i caktuar për të qenë palë e pranuar në procedurën 
administrative:  
E para - Aftësia për të qenë palë, që lidhet me aftësinë e pjesëmarrësit në një 
procedim administrativ për të qenë mbajtës të drejtash dhe detyrimesh.  
E dyta - Aftësia juridike- që nënkupton aftësinë e personave fizik dhe juridik e cila 
aftësi lidhet me personalitetin e tyre juridik.  
Në procedimin administrative mund të jenë palë, krahas shtetasve dhe shoqatave të 
ndryshme edhe vetë organet administrative siç mund të jenë organet e 
administratës qendrore apo vendore, në rastet kur ato janë të autorizuara të 
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përfaqësojnë interesat e caktuara shtetërore apo shoqërore.  
E treta - Aftësia procedurale-ka të bëjë me mundësitë e palës për të kryer të gjitha 
veprimet e nevojshme që kërkohen në një procedim administrativ. Aftësia 
procedurale e nënkupton njëkohësisht edhe aftësinë e palës, por pranohet si një 
element i veçantë që konkretizohet në rastet, kur pala mund të plotësoj kushtin e 
parë dhe të mos jetë në gjendje të plotësoj të dytin. Pra, lidhet, p. sh. me mungesën 
e zotësisë së plotë për të vepruar të shtetasve në një veprim administrativ. Neni 44, 
Pika 2 e Kodit të proceduarave Administrative të Republikës së Shqipërisë e 
trajton këtë aspekt duke parashikuar:  
“Zotësia për të marrë pjesë në procedim administrative rregullohet sipas 
dispozitave të së drejtës civile mbi zotësinë juridike për të vepruar”.  
E katërta - Legjitimiteti i palës në një procedim administrative, nënkupton interesin 
legjitim dhe të vërtetë, që duhet të ekzistojë ndërmjet palës dhe çështjes në 
shqyrtim. Ky legjitimitet i palës është i provuar si në rastin kur pala kërkon një të 
drejtë dhe për këtë arsyje fillon procedimin administrativ-legjitimitet aktiv (p. sh 
kërkon të pajiset me leje ndërtimi apo me një licencë për ushtrimin e një 
veprimtarie) ashtu edhe në rastin kur ndaj palës është filluar një procedimin-
legjitimitet pasiv (p. sh të paguaj ndonjë gjobë ose detyrim tatimor). Në të dyja 
rastet organi duhet të vlerësojë legjitimitetin e palës në procedimin administrative, 
me qëllim zgjidhjen përfundimtare dhe me drejtësi të ceshtjes.  

 
9. Pala e aftë në procedurë, vet i riprezanton dhe i mbron të drejtat dhe interesat 

juridike të saj. Për palën (person fizik) që nuk ka mundur vetë për veti dhe 
plotësisht t’i ushtroj me sukses veprimet procedurale, këto veprime mund t’i 
ndërmarrë për të përfaqësuesi ligjor, ose përfaqësuesi i autorizuar. Kjo që u tha nuk 
e përjashton të drejtën edhe të palës së aftë që të ketë përfaqësues të autorizuar.  
9.1. LPA, me dispozitën e paragrafit 35. 1. të nenit 35., personave të interesuar 
ua njeh të drejtën e inicimit dhe të pjesëmarrjes në procedurën administrative edhe 
personalisht, por edhe përmes përfaqësuesit ligjor të autorizuar.  
9.2. Do të ishte interpretim tepër restriktiv, madje identifikimi i pjesëmarrësve në 
procedurë me personat e interesuar, sepse këta të fundit janë interesent faktik, 
respektivisht palë pa të drejta të veçanta të palëve. Kështu p. sh. nëse një person 
paraqitet me një kërkesë për të marrë pjesë në procedurë, organi gjegjës i 
administratës publike, është kompetent, që të vendosë për pjesëmarrje, gjithnjë në 
bazë të marrëdhënies së atij personi ndaj çështjes, për të cilën zhvillohet procedura. 
Për më tepër edhe në rastet kur pala e interesuar nuk paraqitet me kërkesë për të 
marrë pjesë në procedurë, organi ka për detyrë - duhet që të hulumtojë se a ka 
persona të tillë dhe nëse ka, t’i ftojë ata për të marrë pjesë në procedurë. Kjo për 
arsye se ndodh që në procedurë kundër një personi të dytë ose sipas kërkesës së tij, 
të preket e drejta ose interesi juridik i personit të tretë. Prandaj, për ta mbrojtur të 
drejtën, gjegjësisht interesin juridik të personit të tillë, të njëjtit i njihet cilësia e 
palës në procedurë. Përfundimisht organi në raste të tilla ka për detyrë, që sipas 
gjendjes së gjërave, të përcaktojë (vërtetojë) ekzistimin e personave të interesuar 
dhe t’u mundësojë pjesëmarrjen në procedurë; ani që në praktikë është relativisht 
vështirë përcaktimi i qarkut të personave të interesuar.  
9.3. Përfaqësuesi ligjor është personi i cili në bazë të ligjit ose aktit të organit 
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kompetent shtetëror, ushtron veprime të domosdoshme procedurale, në emër dhe 
llogari të palëve, që nuk kanë zotësi procedural - juridike.  
9.4. Caktimi i përfaqësuesit ligjor për palën bëhet me ligj ose nga organi 
kompetent, ndaj nuk ka të bëjë me vullnetin shprehimor të palës, së cilës i caktohet 
ai, p. sh. të miturve ose madhorëve me zotësi juridike të kufizuar ose të marrë u 
caktohen përfaqësuesit ligjor në procedurë.  
9.5. Është për t’u veçuar fakti, se sa i përket fillimit të procedurës apo procedimit 
administrativ, ligjvënësi e ka harmonizuar veprimin dhe qëllimin e tij normativ 
nëpërmjet dispozitave te nenit 35, 36 dhe 47 të LPA. Duke vepruar kështu 
ligjvënësi e ka rrumbullakuar (kompletuar) plotësisht qarkun e subjekteve, që i 
përkasin palëve, të cilat sipas ligjit, mund të fillojnë procedimin administrativ për 
ndonjë çështje të caktuar administrative.  
9.6. Sa i përket aftësisë (zotësisë) për të filluar procedimin administrative ose për 
të marrur pjesë në te, si dhe rregullat, që bëjnë të mundur përfaqësimin, LPA me 
dispozitat e paragrafit 35. 2. të nenit 35., i ka përcaktuar në pajtim me dispozitat 
përkatëse të së drejtës civile; që do të thotë të ligjit për procedurën kontestimore të 
Kosovës. Sipas dispozitave të nenit 73 të Ligjit Nr. 03/L-006., për procedurën 
kontestimore të Republikës së Kosovës, të miratuar me datë 30. 06. 2008., palë në 
procedurë, mund të jetë çdo person fizik dhe juridik (paragrafi 73. 1). Ky ligj lejon 
mundësinë që me dispozita të veçanta të caktohet se edhe kush tjetër, përpos 
personave fizik dhe juridik, mund të jetë palë në procedurë (paragrafi 73. 2. i nenit 
73 të Ligjit për procedurën kontestimore të Kosovës, në tekstin e mëtejmë LPKK).  
Për më tepër gjykata e çështjes, në mënyrë përjashtimore, mund t’ia njohë cilësinë 
e palës edhe atyre formave të bashkimit, që nuk kanë zotësinë, për të qenë palë në 
procedurë, sipas dispozitave të paragrafit 1. dhe 2. të nenit 73, po që se vërtetohet 
se duke marrë parasysh objektin e kontestit, në esencë i përmbushin kushtet 
esenciale për fitimin e zotësisë për të qenë palë e sidomos në qoftë se disponojnë 
pasurinë, në të cilën mund të kryhet procedura e ekzekutimit (paragrafi 73. 3. i 
nenit 73 të LPKK; ), shih më gjerësisht për këtë edhe nenet 74 dhe 75., të këtij 
ligji). Sipas dispozitës së nenit 76 të LPKK., gjatë tërë procedurës, gjykata (ashtu 
sikurse edhe organi kompetent në procedurën administrative), duhet të kujdeset, 
sipas detyrës zyrtare, nëse personi, që paraqitet si palë, mund të jetë vërtet palë në 
procedurë dhe nëse është me zotësi procedurale, nëse palën me pazotësi 
procedurale e përfaqëson përfaqësuesi i saj ligjor dhe nëse përfaqësuesi ligjor ka 
autorizimin e veçantë, kur ai është i nevojshëm.  
9.7. Me qëllim të mbrojtjes sa më gjithëpërfshirëse, efikase dhe efektive, jo vetëm 
të të drejtave individuale të personave fizikë, por edhe atyre kolektivë (të spektrit 
të gjërë, të përbashkët shoqëror), LPA ia njeh të drejtën për të iniciuar një 
procedim administrativ ose për të marrë pjesë në te, një rrethi të gjerë të subjekteve 
(paragrafi 35. 3. dhe 35. 4. të nenit 35 të LPA).  
Në funksion të mbrojtjes së interesave të gjëra (të përbashkëta e të përgjithshme) 
publike, respektivisht shoqërore LPA me dispozitat e dy paragrafëve të 
sipërpërmendura ka legjitimuar dhe autorizuar edhe avokatin e popullit, shoqatat e 
ndryshme si dhe organizatat e tjera, të cilat veprojnë në mbrojtje të interesave 
publike, që të iniciojnë procedimin e caktuar administrative dhe të marrin pjesë në 
te.  
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Me këtë nominim, ligjvënësi jo vetëm që është vënë në mbrojtje po aq të plotë dhe 
të barabartë (drejtpeshuar) të interesave të gjëra publike të shoqërisë, sa edhe të 
interesave private, por edhe reflekton përkushtim të tij në ruajtjen nga dëmtimi (në 
një procedim administrativ) të vlerave më të rëndësishme dhe më vitale, të 
shoqërisë siç janë: arsimimi, shëndeti, trashëgimia kulturore etj.  
9.8. Kurdoherë kur procedimin administrativ e fillon publiku ose avokati i popullit, 
LPA., e detyron organin kompetent të administratës publike i cili merret me 
çështjen konkrete administrative, që t’i ndërmarrë, të gjitha masat e nevojshme për 
përgatitjen më të mirë të mundshme (maksimale) të çështjes; duke përfshirë këtu 
edhe problemet, të cilat nuk përfshihen në kërkesën e dorëzuar. Të gjitha këto 
veprime e masa organi i administratës publike duhet t’i ndërmarrë, në qoftë se 
konsideron se masat dhe veprimet e tilla, do të jenë në funksion të mbrojtjes së 
plotë, efikase dhe efektive të interesit publik (paragrafi 47. 2. i nenit 47 të LPA).  
 

10. Interesi publik nuk lejon që të mbyllet çështja kur palët tërhiqën apo e 
braktisin procesin 
Përfshirja e çështjeve me inters publik, por edhe e subjekteve që përfaqësojnë 
interesa publike nënjëprocedim administrative, konsiderohet mjaftë e rëndësishme. 
Mund të ndodhë gjatë një procesi administrative, për arsye të ndryshme, që pala e 
interesuar të tërhiqet nga pretendimet e parashtruara ose të heqë dorë 
përfundimisht prej kërkesës. Ndryshe do të paraqitej çështja, kur nismën për 
fillimin e procedurave hetimore administrative e merr vetë organi kompetent. 
Heqja dorë që mund të bëjnë palët e interesuara nga pretendimet e parashtruara ose 
ngaçdo e drejtë e interes i ligjshëm, nuk mund të ndikojë mbi procedurën hetimore. 
Disponibiliteti në raste të tilla bie mbi vetë organin që ka ushtruar nismën e 
procedimit administrativ dhe është ai që ka të drejtë të vlerësojë përfundimin ose jo 
të procedurës hetimore administrative. Megjithatë edhe në rastet kur pala e 
interesuar është iniciuese e procedurës hetimore, e drejta e saj për të tërhequr 
pretendimet, për të hequr dorë nga të drejtat e ligjshme, ose edhe braktisja e 
procesit nuk mund të jetë e pakufizuar. Kështu p.sh., ekzistenca e interesit publik, 
mund të bëhet pengesë për përfundimin e procedurës hetimore, edhe nëse këtë e 
kërkon vetë pala e interesuar, ose kur ajo e braktis procesin. Në këto raste e drejta e 
palës së interesuar, për të përfunduar hetimin administrative, kufizohet për arsye të 
ekzistencës së interesit publik.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Në procedurën për dhënien e lejes për themelimin e punëtorisë hoteliere, 

qiradhënësi nuk është palë në procedurë, ngase të drejtën e tij nga marrëdhënia e 
qiradhënies, mund ta mbrojë në procedurën gjyqësore te gjykata e rregullt 
kompetente. (Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të Kroacisë US 2580/1984).  

 
2. Në qoftë se procedura e pagesës së dhunshme zhvillohet kundër garantit 

(dorëzanit) a zhirantit të obliguesit tatimor, po ky obligues ka të drejtë që në cilësi 
të palës, të marrë pjesë në procedurë. (Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të 
Kroacisë US. 3877/1980).  
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3. Pozitën e palës në procedurën administrative sipas kërkesës që të lejohet riparimi i 
dhomës, shupës dhe garazhës e ka edhe personi i cili, ka të drejtë të përjetshme të 
shfrytëzimit të pjesës ideale të ndërtesës. (Aktgjykimi i Gjykatës supreme të RS. 
U. Nr. 6481/1972).  

 
4. Statusi i palës në procedurën e dhënies së lejes ndërtimore, nuk e ka banuesi i 

ndërtesës tjetër (në fqinjësi). (Aktgjykimi i Gjykatës Administrative te Kroacisë 
US. Nr. 1609/1992)  

 
5. Organi i administratës publike është i detyruar që sipas detyrës zyrtare të kujdeset, 

që personi që paraqitet si palë, a mund të jetë palë në procedurë dhe a është 
përfaqësuar nga ana e personit të autorizuar, apo jo? Në qoftë se kështu nuk vepron 
organi kompetent i administratës publike, bën shkelje qenësore të procedurës). 
(Nga Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Malit të Zi U. Nr. 107/1979).  

 
6. Nëse të dhënat në procedurën administrative sinjalizojnë mundësinë e paaftësisë 

(pazotësisë) procedurale të palës, organi kompetent është i detyruar, që për këtë ta 
informojë organin e kujdestarisë; në mënyrë që të vërtetohet mungesa e zotësisë 
procedurale të palës, që pastaj (nëse vërtetohet paaftësia procesuale), kësaj t’i 
caktohet përfaqësuesi ligjor; ndërsa deri atëherë procedura do të pezullohet. 
(Shqyrtimi i Gjykatës Supreme të RS U. Nr. 3669/1996).  

 
7. Nëse organi në procedurën administrative konstaton që pala është e paaftë për të 

ndërmarrë veprime procedurale, ai është i detyruar që të ndërmarrë masa të 
nevojshme, që asaj pale t’i caktohet përfaqësuesi ligjor. (Nga Aktgjykimi i 
Gjykatës federale supreme UZ. Nr. 4054/1959).  

 
8. Në qoftë se te pala është konstatuar kategoria e parë e skizofrenisë, atëherë duhet 

që sipas detyrës zyrtare të hulumtohet ekzistimi i paaftësisë procesuale të asaj pale, 
si në procedurën administrative ashtu edhe në konfliktin administrativ. 
(Aktgjykimi i Gjykatës supreme te ish Jugosllavisë UZ. Nr. 837/1964).  

 
9. Në procedurën e dhënies së lejes urbanistike, përveç parashtruesve të kërkesës, si 

palë të drejtpërdrejta, mund të marrin pjesë edhe personat e interesuar, si palë të 
tërthorta: e këta janë personat, të drejtat ose interesat juridike, te të cilave, në 
procedurën e dhënies së lejes urbanistike do të mund të cenohen. Në Qarkun e 
personave të interesuar bëjnë pjesë pronarët e objekteve të afërt ose pronarët dhe 
shfrytëzuesit e parcelave të afërta (fqinjësore - në fqinjësi). (Nga Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Novi Sad, U. 219/02., dt. 31. 10. 2003).  

 
10. Mungesa e zotësisë procedurale të palës nuk mund të jetë arsye për refuzimin e 

ankesës, të cilën e ushtron pala pa zotësi procedurale. (Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme të RS. U. Nr. 262/1959).  

 
11. Në procedurën e shndërrimit të lokaleve banesore (të banimit) në lokale afariste 

(biznesore), bartësi (titullari) i së drejtës banesore, ka cilësinë e palës. (Gjykata 
Supreme e RS. U. 6447/76., dt. 01. 09. 1977).  
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12. Deklaratat të cilat në procedurën administrative i japin personat, të cilët pala nuk i 
ka autorizuar, në mënyrën e paraparë me ligj, nuk prodhojnë efekte juridike. 
(Gjykata Supreme e RS., U. 7293/72., dt. 19. 02. 1993).  

 
13. Palë në procedurën administrative mund të jetë jo vetëm personi i cili paraqitet për 

të mbrojtur të drejtat e saj, por edhe personi i cili i mbron interesat e tij. (Gjykata 
supreme federale, U. 4971/57., dt. 04. 10. 1957).  

 
14. Pala në procedurën administrative nuk mund të humb atë cilësi, vetëm për shkak se 

nuk është paraqitur në procedurë te organi i shkallës së parë, por është paraqitur 
me ankesë te organi i shkallës së dytë. (Gjykata Supreme Federale UZ. 3167/60., 
dt. 08. 04. 1960).  

 
15. Është bërë shkelje e procedurës, nëse organi kompetent, nuk është kujdesur sipas 

detyrës zyrtare, se a mundet personi i cili paraqitet si palë në procedurë, të jetë palë 
në atë procedurë. (Gjykata Supreme e Malit të Zi, U-107/74., dt. 17. 07. 1974)  

 
16. Janë shkelur rregullat e procedurës kur palës pa zotësi procedurale, nuk i është 

caktuar përfaqësuesi i përkohshëm, në procedurën e marrjes së tokës ndërtimore, 
në të cilën nuk është ndërtuar. (Gjykata Supreme e Maqedonisë, U-1238/77., dt. 
12. 03. 1978)  

 
17. Organi është i detyruar që të ndërmarrë masat e nevojshme e nëse urgjenca e 

procedurës kërkon ta caktojë madje edhe përfaqësuesin e përkohshëm, në 
mënyrë që pala pa zotësi procedurale, të jetë e përfaqësuar me rregull (drejtë). 
(Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të Kroacisë, Us. Nr. 3914/1980)  

 
18. Përfaqësuesi i përkohshëm i caktuar në çështjen e caktuar (konkrete) 

administrative është i autorizuar, që lidhur me atë çështje, t’a ushtrojë padinë për 
fillimin e konfliktit administrativ. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë., 
Us. Nr. 9670/1993).  

 
Neni 36 [Fillimi i procedimit administrativ] 
 

Procedimi administrativ mund të fillohet nga organi i administratës 
publike, me kërkesën e një pale të interesuar ose me kërkesën e publikut. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni 36 i LPA., ngërthen subjektet e së drejtës, të cilat në cilësi të palëve kanë të 
drejtë, sipas ligjit, që të fillojnë procedimin administrativ.  

 
2. Komunikimi i organeve të administratës publike me palën 

2.1. Subjektet që kanë të drejtë ta fillojnë procedimin administrativ dhe 
parashtresat, me të cilat të mund ta fillojnë procedimin.  
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Komunikimi normal, korrekt dhe në përputhje me ligjin e organeve të administratës 
me palët, rrjedhimisht qytetarët, varet nga shumë faktorë, kushte dhe rrethana.  
Në radhë të parë sistemi ekonomik - shoqëror, në të cilin vepron administrata është 
makro indikator dhe faktor qenësor. Por edhe sistemi i administratës brenda atij 
juridik dhe politik të një vendi, nuk është pa ndikim.  
Është evident fakti se një kohë të gjatë, në mes të organit dhe qytetarëve, ka 
ekzistuar një hulli (vakum) bashkëpunimi. Në kohëra dhe vende të ndryshme edhe 
tani, situata, sjell edhe manire diverse burokratike, të javashllëkut, qëllimeve 
përfituese të korporacionit, të konfliktit të interesave etj., janë prezent, si pjesë e 
aktiviteteve e të veprimtarisë së organeve të administratës publike. Kjo gjendje dhe 
kjo situatë është evidente pak a shumë edhe në segmente të organeve tona të 
administratës.  
Shteti i së drejtës me mekanizmat avancues demokratik dhe praktik të tij do të 
duhej të jetë që hullia e krijuar në mes të organeve kompetente të administratës dhe 
palës - qytetarit të tejkalohet, ose të paktën të vihet në korniza (përmasa) të 
arsyeshme. Kjo do të arrihej, atëherë dhe aty ku (kur) organet e administratës 
zbatojnë në plotni ligjin, kompetencat dhe ingirencat që kanë me rastin e 
shqyrtimit të çështjeve të caktuara administrative. Për të arritur kjo shkallë e 
zhvillimit te administratës, duhet që, në mes të saj (palës) dhe qytetarëve që mund 
të jenë palë në procedurë, te ketë më shumë njohje - afërsi - kontaktesh 
mirëkuptim, bashkëpunim, përgjegjësi, korrektësi dhe besim reciprok.  
2.2. Pala si subjekt potencial dhe real i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me 
organin kompetent të administratës publike.  
2.3. Është komentuar më parë në këtë komentar, se pala në procedurë, është 
personi, me kërkesën e të cilit është iniciuar procedura ose kundër të cilit 
zhvillohet procedura ose personi i cili për të mbrojtur të drejtat e tij ose interesat 
juridike, ka të drejtë, që të marrë pjesë në procedurën administrative.  
2.4. Palë në procedurë sipas ligjit mund të jetë, çdo person fizik dhe juridik. Në të 
vërtetë sipas dispozitave të nenit 36; 37; 38 dhe 39 të LPA., palët që kanë të drejtë 
të fillojnë procedimin administrativ janë:  
- organi i administratës publike;  
- pala e interesuar; dhe 
- publiku.  
2.5. Për të marrë pjesë në procedurë, pra për të komunikuar me organin, palët e 
sipër evidentuara, duhet të kenë (tregojnë që kanë) interes juridik. Konsiderohet që 
interesi juridik është shprehur, nëse personi vërteton që është inkorporuar në 
procedurë, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave ose interesave vetanake (personi i 
interesuar). Interesi juridik në të vërtetë është interesi personal, drejtpërsëdrejti i 
bazuar (mbështetur) në ligj ose në ndonjë akt tjetër.93 
2.6. Komunikimi i organit me palën dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurën 
administrative, paraqet tërësi të veprimeve procedurale (procesuale) dhe të akteve, 
në bazë të të cilave vihet komunikimi procesual në procedurën administrative. Në 
jetën e përditshme paraqiten mënyra dhe forma të shumta të komunikimit të palës 
dhe pjesëmarrësve të tjerë me organin kompetent, si dhe të organit pjesëmarrësve 
me palën dhe pjesëmarrësit e tjerë. Modalitetet e mundshme (parashtresat), me të 

                                                            
93 Shih nenin 39 të LPA të Malit të Zi. 
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cilat apo përmes të cilave, pala mund t’i drejtohet organit, për fillimin e procedurës 
(pra të komunikojë me te) janë disa:  
a) kërkesa (janë dokumente, që paraqesin veprime iniciale për realizimin e të 
drejtave ose interesave të caktuara juridike ose me të cilat kërkohet ndryshimi 
tjetër i një situate vetanake juridike);  
b) fletëparaqitja, formë e njoftimit të organit me fakte të caktuara ose gjl juridike 
(p.sh. paraqitja e vendbanimit të përhershëm) etj.  
c) Lutja (relikt klasor).  
d) propozimi (p.sh. propozimi për përjashtim të publikut nga procedura; për 
nxjerrjen e provave, shikimit, dëgjimit të dëshmitarëve).  
e) Parashtresat e tjera.  
 

3. Palët (subjektet) të cilat sipas dispozitës së nenit 36., të LPA., mund t’a fillojnë 
procedimin administrativ, të njëjtin mund ta fillojnë me kërkesë.  
3.1. Kërkesa e palës (nga n. 36) e cila ka interes juridik, që ta iniciojë procedurën 
pranë organit kompetent, në ato raste kur LPA., lejon, fillimin e procedimit 
administrativ nga pala e interesuar bëhet me shkrim, nënshkruhet dhe datohet 
nga vetë pala ose përfaqësuesi ligjor i saj.94 
3.2. Organi i administratës publike e ka për detyrë që palës t’ia mundësoj që pa 
pengesa burokratike, formalitete të panevojshme dhe pa sjellje të papërshtatshme 
(inkonveniente), t’ia pranojë parashtresën (kërkesën etj.) të palës.  
3.3. Nga pala kërkohet me të drejtë që kërkesa të jetë në rregull dhe komplete me 
përmbajtje, të jetë e kuptueshme në mënyrë që të mund të veprohet sipas saj.  
3.4. Nëse kërkesa e palës është e paqartë, pasaktë dhe jo komplete, asaj nga organi 
i kërkohet me shkrim korrigjimi i pasaktësive të saj (n. 39/1 i LPA). Ligjvënësi do 
të duhej ta caktonte afatin, Brenda të cilit pala do të duhej ta qartësonte - 
kompletonte kërkesën e saj. Kjo detyrë e organit do mund të bëhet ndaj palës (n. 
57 M. zi) me telefon ose gojarisht.  
3.5. Nëse interesat e palëve të interesuara, nuk dëmtohen për aq sa është e mundur, 
organi kompetent i administratës publike, duhet edhe vetë t’ia korrigjojnë kërkesat 
e palëve (n. 39. paragrafi 39. 2 i LPA).  
 

4. Mënyra e dorëzimit të kërkesës së palës organit kompetent.  
4.1. Kërkesa e palës së interesuar organit i dorëzohet drejtpërdrejtë në zyrë (n. 40, 
paragrafi 40.1)  
4.2. Nëse ka organe komunale të resorit gjegjës, kërkesa e palës që i drejtohet 
organit qendror të administratës publike, mund t’i dorëzohet edhe organit komunal 
(neni 40. paragrafi 40. 2 i LPA).  
4.3. Kërkesa e personit të interesuar për fillim të procedimit administrativ, mund të 
dorëzohet, edhe në zyrat konsullore ose ato diplomatike të Republikës së Kosovës. 
Këto zyra janë të obliguara që kërkesat e tilla të palëve t’ua përcjellin në adresë të 
saktë, organeve kompetente në vend me postë diplomatike - brenda 2 ditëve nga 
pranimi (n-41 i LPA).  
4.4. Kërkesa e personit të interesuar për fillim të një procedimi administrativ, 
mund të dërgohet:  

                                                            
94 Shih n. 38. paragrafi 38.1. 



Mazllum Baraliu 

 127 

- me postë të regjistruar (rekomande);  
- në mënyrë elektronike, (nëse pranuesi i dokumentit e lejon qasjen elektronike 

(n. 42 i LPA).  
 
5. Pa marrë parasysh mënyrën se si është dorëzuar kërkesa e personit të interesuar te 

organi gjegjës, për fillim të procedurës, po ai organ është i detyruar, që kërkesën e 
marrë ta regjistrojë - në regjistër të posaçëm, në pajtim me dispozitat pozitive te ne 
(n. 43/1 i LPA).  

 
6. Përjashtimisht, sipas LPA., kërkesa për fillimin e procedimit administrativ, mund 

të bëhet edhe në mënyrë gojore (verbale). Nëpunësi publik ka detyrë që përmes 
shënimit zyrtar të krijoj lëndën e re e cila do të jetë objekt shqyrtimi në 
procedurën administrative.95  
6.1. Ligjvënësi nuk e ka precizuar se a duhet organi kompetent; përkatësisht zyrtar 
i tij që me procesverbal ta pranojë kërkesën gojore të palës dhe ta formojë lëndën, 
por konsiderojmë se kjo do të mund të bëhej dhe është mënyrë e metodë më e 
përshtatshme dhe më efektive e veprimit të organit në punën e tij.  
6.2. Nëpunësi publik i cili e pranon parashtresën (kërkesën) me shkrim ose me gojë 
që pas regjistrimit të kërkesës, palës t’ia lëshojë një letër me shkrim (shkrimore) të 
vulosur, me të cilën dëshmohet saktësisht se pala, në datën (ditën e punës) së 
caktuar, me numër të caktuar, ka dorëzuar kërkesën për fillim të procedimit 
administrativ.  
6.3. Kërkesat e ndryshme nga i njëjti person ose kërkesat e ngjashme të dorëzuara 
organit kompetent nga persona të ndryshëm të interesuar për fillim të procedimit 
administrativ, mund të shqyrtohen së bashku, rrjedhimisht njëkohësisht, nëse 
bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore (paragrafi 49. 1. dhe 49. 2. të nenit 49 
të LPA).  
6.4. LPA lejon mundësinë e plotësimit të kërkesës, deri në nxjerrjen e aktit 
përkatës administrativ, po që se ka të drejtë ankese (n. 50 i LPA). Pala ka të drejtë 
ankese (n. 50 i LPA). Ligjvënësi është dashur ta precizojë se cilit organ mund t’i 
ankohet pala.  
6.5. LPA, parimisht ia ka lejuar palës mundësinë që tërësisht ose pjesërisht, të 
tërhiqet nga procedimi administrativ, si dhe nga të drejtat dhe interesat e saj 
ligjore, me përjashtim të rasteve, kur ligji e mbulon një gjë të tillë (n. 50. paragrafi 
50. 1 i LPA).  
6.6. Për të qenë në shërbim të palëve e në funksion të efikasitetit, racionalizimit, 
ekonomicitetit dhe ligjshmërisë, ligjvënësi e ka ngarkuar me detyrë, nëpunësin 
përgjegjës të administratës publike që për aq sa është e mundur, t’i pajtojë palët 
në procedim (n. 52/1 i LPA).  

 
7. Rëndësia e dispozitës së nenit 36. të LPA., është e madhe, e vetëkuptueshme dhe e 

veçantë, ngase në vete përfshin gjithë qarkun e subjekteve të interesuara, të cilat në 
kuptimin procedural, kanë të drejtë të patjetërsueshme, që përmes fillimit të 
procedimit administrativ, t’i sendërtojnë të drejtat dhe interesat e tyre në 
procedurë.  

                                                            
95 Shih nenin 48 të LPA. 
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7.1. Mirëpo, duhet doemos veneruar se ky nen do të kuptohet dhe interpretohet 
edhe më mirë e në detale, po të merret në një kontekst (të përbashkët) me nenin 37; 
38 dhe 47 te këtij ligji.  
7.2. Është për t’u vlerësuar lartë intenca e ligjvënësit, që përmes dispozitës së nenit 
36; por edhe të n. 37; 38 e 47 të ligjit barabart e me intensitet - fuqi të njëjtë, t’u 
njihet e drejta e inicimit të procedimit administrativ si personave fizik e juridik, 
ashtu edhe organeve të administratës publike.  
Në këtë mënyrë LPA., u ka mundësuar qytetarëve që në mënyrë efektive dhe 
efikase t’i mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjore. Mirëpo, njëkohësisht edhe 
organeve të administratës publike e përmes tyre edhe shtetit, ligji ia ka bërë të 
mundur mbrojtjen dhe valorizimin e interesit publik.  
7.3. Efekti i mundësisë së procedimeve të iniciuara (filluara-nisura) nga ana e 
subjekteve të përmendura në nenin 36 të LPA do të duhej të ishte arritja e 
synimeve dhe objektivave të ligjvënësit që ta baraspeshojë deri në valorizim dhe 
avancim maksimal, të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të interesave të të gjitha 
palëve në procedurë pa dallim, a është fjala për interesat private apo publike - 
gjithandej.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Organi i administratës publike nuk është i autorizuar, që ta hedhë parashtresën e 

pranuar me postë rekomande, për të cilën është kompetent organi tjetër, por është i 
detyruar, që t’ia dërgojë atij organi. (Nga Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RS., 
U. 5220/2005., dt. 26. 04. 2006).  

 
2. Nëse organi që e ka pranuar parashtresën, nuk mund ta përcaktojë, se cili organ 

është kompetent për të vepruar sipas asaj parashtrese; pa vonesë do ta nxjerrë 
përfundimin (konkludimin), me të cilin do ta hudh parashtresën, për shkak të mos 
kompetencës. Organi është i detyruar që këtë përfundim, kundër të cilit është e 
lejuar ankesa e veçantë, menjëherë t’ia dërgojë palës. (Nga Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme të RS., U. 3084/2004., dt. 09. 02. 2005).  

 
3. Lloji i parashtresës në procedurën administrative përcaktohet sipas përmbajtjes së 

saj e jo sipas emërtimit të saj. (Nga arsyetimi i Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të RS., U. 165/2004., dt. 30. 04. 2004).  

 
4. Në shkresat e lëndës gjendet parashtresa e dt. 07. 09. 2001., por ajo nuk është e 

nënshkruar nga paditësi; ndaj edhe nuk mund të paraqesë bazë të sigurt, 
përkatësisht provë për zgjidhje - vendosje të çështjes kontestuese. (Nga Arsyetimi 
i Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Malit të Zi., U. Nr. 2/2001).  

 
5. Nëse Organi pranon disa kërkesa dhe konstaton se për vendosje, për disa syresh 

nuk është kompetent, do t’i trajtojë - marrë në procedurë, vetëm ato kërkesa, për të 
cilat është kompetent. Kërkesat për të cilat nuk është kompetent, do t’ia dërgojë 
për vendosje organit kompetent të administratës ose gjykatës dhe për këtë dërgim-
veprim do t’i njoftojë palët. (Nga Arsyetimi i Gjykatës Supreme të RS., U. Nr. 
2330/1978).  
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6. Nuk ka rëndësi, se si pala e ka emërtuar (quajtur) parashtresën e saj, por është me 
rëndësi përmbajtja e saj. Prandaj organi gjatë vendosjes është i detyruar, që ta 
vlerësojë përmbajtjen e parashtresës e pastaj të veprojë sipas saj. (Nga Arsyetimi i 
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, të Kosovës U. Nr. 446/1983).  

 
7. Në qoftë se kërkesa e palës është e paqartë sa duhet dhe e mangët (jo komplete) 

palës duhet t’i jepet rasti (mundësia) që atë kërkesë ta sqarojë dhe ta plotësojë. 
(Gjykata Supreme federative Uzh. 5534/59).  

 
8. Dërgimi - dorëzimi palës e cila e ka përfaqësuesin, konsiderohet e rregullt 

(plotëfuqishme), vetëm nëse të njëjtit i është bërë në mënyrën e duhur. (Qëndrimi 
juridik i seancës së Drejtoratit për konflikte administrative të Gjykatës 
Supreme të RS. të dt. 14. 04. 1966).  

 
9. Po qe se procedura administrative është iniciuar sipas kërkesës së palës, e njëjta 

nuk do të ndërpritet (pezullohet), nëse pala gjatë procedurës nuk heq dorë nga 
kërkesa. (Gjykata Supreme e RS. U. I. 211/96., dt. 27. 02. 1977)  

 
10. Aktpajtimi të cilin LPA e parasheh si një lloj marrëveshjeje, në procedurën 

administrative nuk paraqet zgjidhje (vendim) për - mbi të drejtat dhe detyrimet e 
palëve, por rregullim të marrëdhënies kontestuese në mes të palëve. Ndaj ai mund 
të goditet me mjete gjegjëse juridike vetëm te gjykata kompetente. (Gjykata 
Supreme e RS U. I. 129. 82., dt. 12. 08. 1982).  

 
Neni 37 [Fillimi i procedimit administrativ nga organi i administratës publike] 
 
37.1. Në ato raste kur procedimi administrativ fillohet nga organi i administratës 

publike, ky i fundit iu dërgon palëve të interesuara në procedimin 
administrativ, në qoftë se ato janë të identifikueshme, një lajmërim për 
fillimin e veprimeve nga ana e organit.  

37.2. Lajmërimi për fillimin e veprimeve bëhet me shkrim, nënshkruhet nga 
drejtuesi i organit të administratës publike dhe përmban informacionin e 
mëposhtëm:  
a) emrat dhe adresat postare të të gjithë personave të interesuar të cilëve 

iu dërgohet lajmërimi;  
b) emrin dhe adresën postare të organit të administratës publike që ka 

filluar procedimin si dhe emrin e nëpunësit përgjegjës të administratës 
publike;  

c) emrin e procedimit në qoftë se ka të tillë;  
d) afatin kohor, që fillon që nga data e nisjes së lajmërimit për fillimin e 

veprimeve, brenda të cilit palët e interesuara mund të bëjnë ndonjë 
ndërhyrje me shkrim;  

e) në qoftë se ligji kërkon zhvillimin e një seance dëgjimore, një njoftim 
për kohën dhe vendin se ku do të zhvillohet seanca dëgjimore, një 
njoftim për qëllimin për të cilin zhvillohet seanca dëgjimore si dhe një 
kujtesë se pala që nuk merr pjesë në seancën dëgjimore mund të 
konsiderohet me faj;  
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f) në qoftë se ligji e lejon zhvillimin e një seance dëgjimore, një 
informacion që t’i kujtojë palët se ato mund të kërkojnë zhvillimin e 
seancës dëgjimore brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose 
rregullat e brendshme të organit procedues;  

g) informacion në lidhje me autoritetin ligjor të organit procedues për të 
zhvilluar procedimin në fjalë;  

h) informacion në lidhje me qëllimin e procedimit dhe, për aq sa është e 
mundur, çështjet në lidhje me të cilat duhen marrë vendime.  

37.3. Organi i administratës publike nuk komunikon me palët e interesuara në 
përputhje me kërkesat e paragrafit 2 të këtij neni në ato raste kur çështja e 
trajtuar nga organi është sekrete ose konfidenciale sipas klasifikimeve që iu 
bëhen këtyre koncepteve me ligj, ose kur në kushtet e gjendjes së 
jashtëzakonshme, komunikimi mund të cenojë efikasitetin e procedimit 
administrativ. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në këtë nen bëhet fjalë për situatat detyruese dhe përjashtuese, në të cilat organi 
kompetent i administratës publike atëherë kur e fillon procedimin administrativ 
palët e interesuara të identifikueshme duhet t’i lajmërojë, përkatësisht të mos i 
lajmëroj për fillimin e veprimeve administrative.  

 
2. Komunikimi i organit kompetent të administratës publike me palët e interesuara, 

zhvillimi i procedimit administrativ - nuk mund të kuptohet as si veprim i izoluar 
as i dominuar nga njëra palë ose tjetra.  
Procedimi administrativ kërkon komunikim, bashkëveprim dhe bashkëpunim në 
mes të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë. Komunikimi duhet kuptuar si interaksion 
dhe interkonjeksion në mes të organit që inicion dhe udhëheq procedurën si dhe 
personave të tjerë të interesuar për çështje të caktuara administrative.  
Komunikimi i pjesëmarrësve në procedimin administrativ në botën bashkëkohore 
zhvillohet në forma dhe modalitete të ndryshme.  
2.1. Në doktrinën, në përmbajtjet dhe praktikat legjislative të shteteve të ndryshme, 
është i njohur fakti se, organi i cili zhvillon procedurën, është i autorizuar, 
rrjedhimisht i detyruar që ta njoftojë (bëjë të ditur) palën e interesuar me veprimet 
të cilat pretendon t’i ndërmarrë në procedimin administrativ. Njoftimi i palës nga 
ana e organit, në rastet kur fillimi i procedimit bëhet me nismën e tij duhet t’u 
bëhet të gjithë personave, të drejtat dhe interesat legjitime të të cilëve efektohen 
nga-me veprimet që organi kompetent i ndërmerr në procedim.  
2.2. Lajmërimi a njoftimi i palës së interesuar parimisht duhet të bëhet me shkrim, 
nëse me dispozita të veçanta nuk është paraparë ndryshe.  
2.3. Disa legjislacione (ligje a kode të procedurës administrative me dispozita të 
veçanta komunikimin në mes të organit dhe palës së interesuar e rregullojnë me 
ftesë - thirrje ose letërthirrje, ndërsa disa jo.  
2.4. Lajmërimi a njoftimi i palës për fillimin e procedurës nga organi, duhet 
kuptuar si e drejtë themelore e saj që të informohet lidhur me zhvillimin e 
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procedimeve, për të cilat ajo palë, drejtpërdrejt është e interesuar.  
2.5. Mënyra më reale e drejtpërdrejtë dhe efikase e komunikimit në mes të organit 
dhe palës, bëhet (realizohet) nëpërmjet thirrjes, që organi ia dërgon asaj.  
2.6. Pala e ftuar - thirrur duhet që t’i përgjigjet thirrjes së organit;  
2.7. Në thirrjen për shqyrtim verbal pala mund të alternoj qëndrimin, duke 
parashtruar prova me shkrim dhe të tjera.  
2.8. Përkitazi me shqyrtimin verbal ose për ndonjë veprim relevant në procedim, 
përpilohet procesverbali, ndërsa për veprime më pak të rëndësishme përpilohet 
shënimi zyrtar.  
2.9. Procesverbali duhet të përpilohet sipas rregullave, nuk mund të 
amandamendohet e ndryshohet pa pëlqimin e palëve) pasi të nënshkruhet.  
2.10. Procesverbali ka karakter të dokumentit publik. 

 
3. Fillimi i procedimit administrativ nga organi i administratës publike 

3.1. Me paragrafin 37. 1. të nenit 37., të ligjit, organit të administratës publike i cili 
e fillon dhe zhvillon procedurën i jepet autorizimi, që ta lajmëroj palën e 
interesuar për procedimin administrativ. Pra organi kompetent e lajmëron palën e 
interesuar përkitazi me veprimet, të cilat pretendon t’i ndërmarrë në procedimin 
administrativ (paragrafi 1 i nenit 37 të LPA).  
Nëse palë te interesuara janë të paidentifikueshme, organi kompetent i 
administratës publike i cili duhet të ndërmarrë veprime përkatëse për të zhvilluar 
me sukses dhe në mënyrë sa më efikase e efektive procedurën, po ky organ duhet 
që nëpërmjet subjekteve të tjera pjesëmarrëse në procedurë ose në institucione 
përkatëse të shtetit, t’i identifikojë sa më parë dhe me saktësi palët pjesëmarrëse në 
procedimin administrativ. 
Këtë veprim të organit (lajmërimin) LPA e ka paraparë, ngase bërja të ditur palës 
së interesuar, prania e së cilës në procedurë është e nevojshme dhe me interes, 
reflektohet pozitivisht në zhvillimin normal; të papengesa, me një fjalë të 
suksesshëm të procedurës administrative dhe në nxjerrjen e vendimit të ligjshëm.  
3.2. Lajmërimi i palës është i rëndësishëm edhe nga fakti se pala sipas LPA, ka të 
drejtë të pakontestueshme, që të marrë pjesë aktive në procedurë. Që të realizoj 
plotësisht dhe maksimalisht subjektivitetin e saj. Ta përmbushë interesin juridik 
dhe funksionin e pjesëmarrësit të barabartë (me organin) në procedurë.  
Për më tepër ndonjëherë duhet që pala drejtpërsëdrejti të marrë pjesë aktive në disa 
veprime administrative si bie fjala të jap deklaratë para organit ose të marrë pjesë 
në veprime të tjera relevante në procedurë.  
3.3. Lajmërimi i palës nga ana e organit i cili fillon procedurën, gjykuar sipas 
intencës së ligjvënësit do të mund të interpretohet edhe me shumë se sa autorizimi i 
tij; që do të thotë edhe i organit për ta njoftuar palën. Ky veprim i organit do të 
mund dhe duhet të kuptohet dhe komentohet edhe si detyrë, rrjedhimisht detyrim 
i organit në relacion me palën e interesuar. Lajmërimi i palës për pjesëmarrje në 
procedim administrativ, i shërben edhe ruajtjes së të drejtave materiale të palës 
përkatëse e jo vetëm atyre procedurale.  
3.4. Me që LPA në këtë paragraf (37. 1), në mënyrë taksative akcepton lajmërimin 
si mjet të komunikimit, do të duhej futur analogjinë në veprim, për të nxjerrë 
interpretimin - (komentimin) logjik se këtu (alternativisht) kemi të bëjmë edhe me 
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njoftimin, informimin, përkatësisht thirrjen e palës. Këto modalitete sinonimore 
kanë të bëjnë shumë me komunikimin e nevojshëm në mes të organit dhe palës. Pa 
këtë komunikim procedimi administrativ dhe vetë Ligji do të cenoheshin.  
3.5. Më mirë do të ishte që Ligjvënësi t’ia saktësonte këto modalitete, për të mos 
lënë dilema në interpretim te zbatuesit e ligjit. Këtë duhet bërë në ndryshimin dhe 
plotësimin e ligjit në të ardhmen.  
3.6. Një kërkesë tjetër e ligjvënësit lidhur me paragrafin 37. 1. te nenit 37. të LPA., 
ka të bëjë me një status specifik apo veçoritë cilën pala duhet ta ketë. Pala sipas 
ligjvënësit duhet të jetë e identifikueshme. Mungimi i kësaj veçorie të palës, 
rezulton të mos e detyroj me çdo kusht organin që ta lajmëroj. Kjo është edhe 
logjikisht e kuptueshme p. sh. kur nuk i dihet as që mund të identifikohet adresa e 
saktë e palës.  
3.7. Ligjvënësi tërheq vëmendjen se lajmërimi duhet të bëhet në ato raste në të cilat 
procedimi administrativ fillohet nga organi edhe atëherë kur palët kanë interes 
direkt juridik që t’i përgjigjen ofertës (ftesës) së organit.  

 
4. Dërgimi i lajmërimit - palëve të interesuara, nga ana e organit përcillet me disa 

kërkesa dhe kushte specifike.  
4.1. Nga dispozita e paragrafit 37. 2. të nenit 37. të LPA., rezulton që organi i 
administratës publike është i detyruar që:  
1. Lajmërimin për fillim të veprimeve, palës t’ia dërgojë me shkrim;  
2. Lajmërimi të jetë i nënshkruar nga drejtuesi i organit;  
3. Të përmbajë informacionet e domosdoshme për fillimin dhe zhvillimin 
normal, të ligjshëm, efikas dhe të suksesshëm të procedimit administrativ;  
4. Lajmërimi palës t’i bëhet në afatin e caktuar kohor.96  
I. Që të përfundohet me sukses procedura administrative, duhet që ajo të zhvillohet 
(rrjedhë) pa pengesa. Disa veprime procedurale duhet të kryhen Brenda afateve të 
caktuara, sepse nëse humben (lëshohen) afatet e caktuara palët në procedurë, mund 
të humbin disa të drejta.  
II. Me afat në procedurën administrative kuptohet një periudhë e caktuar kohore, 
në të cilën duhet të kryhen disa veprime në procedurë. Këto janë afate procedurale 
- juridike, për dallim nga ato materiale - juridike.  
III. Gjykuar sipas mënyrës së caktimit të afateve, mund të dallohen:  
- afatet ligjore (që caktohen me ligj ose dispozitat e bazuara në ligj) dhe 
- afatet zyrtare (që i cakton organi kompetent (personi zyrtar në te) për 

zhvillimin e procedurës administrative.  
IV. Afatet mund të jenë të vazhdueshëm dhe të pa vazhdueshëm. Në parim afatet 
ligjore janë të pavazhdueshëm, përveç nëse mundësia e vazhdimit parashihet në 
mënyrë shprehimore. Afatet e pavazhdueshme janë afatet për mjetet e rregullta dhe 
të jashtëzakonshme juridike Afatet orientuese, mund të shkurtohen ose vazhdohen 
nga ana e personit të caktuar zyrtar. Te afatet brenda kornizave (që kanë distancën 
nga minimumi deri në maksimum), personat zyrtarë, vetëm Brenda asaj kornize, 
mund ta caktojnë afatin.  
V. Ekzistojnë edhe afatet absolute (të pavarura) dhe ato relative (të varura). Afate 
absolute janë ato përmes të cilëve në mënyrë precize është caktuar dita e fundit e 

                                                            
96 Shih pikat a-h të paragrafit 37. 2. të nenit 37. të LPA. 
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afatit, ndërsa afate relative janë ato përmes të cilave varen nga ndonjë fakt.  
VI. Afatet relative ndahen në afate objektive dhe subjektive. Afati objektiv fillon 
nga një fakt objektiv që është i objektivizuar, ndërsa afati subjektiv fillon nga dita 
kur dihet për të.  
VIII. Afati objektiv është gjithmonë më i gjatë se ai subjektiv.  
Po të gjykohet në bazë të efekteve, dallohen:  
- Afatet prekluzive (te të cilat veprimi procedural duhet të kryhet brenda atij 

afati). Të tilla mund të jenë edhe disa afate zyrtare p. sh. afati për eliminimin e 
të metave formale (të parashtresës).  

- Afatet instruktive (janë afate Brenda të cilave, duhet të kryhet veprimi i 
caktuar procedural). Tejkalimi i këtyre afateve, nuk ka pasoja të dëmshme 
(p.sh. afati për dërgimin e vendimit palës etj.) dhe 

- Afatet dilatore (përcaktojnë se në cilin hark kohor, nuk mund të ushtrohet 
(kryhet) ndonjë veprim.97  

 
5. Me dispozitën e paragrafit 37. 3. të neni 37., ligjvënësi i ka vënë kornizat limituese 

të komunikimit me palët në rastet:  
- sekrete;  
- konfidenciale;  
- kur ekzistojnë rrethanat, situatat apo kushtet e një gjendjeje të 

jashtëzakonshme dhe në rastet:  
- kur komunikimi në mes të organit dhe palëve të interesuara, mund ta cenojë 

efikasitetin e procedimit administrativ.  
Në situatat e evidentuara më sipër, përveç efektivitetit organi i administratës 
publike është i detyruar, që në mënyrë strikte të zbatojë kërkesat e ligjit për 
mbrojtjen e të dhënave personale.98  
Përcaktimi i rasteve në të cilat komunikimi i organit me palët e interesuara mund ta 
dëmtojë efektivitetin dhe efikasitetin e procedimit administrativ, është detyrë 
delikate e organit, të cilën ai duhet ta përmbarojë me shumë vëmendje dhe kujdes, 
brenda kufijve të së drejtës së tij diskrecionale.  

 
6. Komunikimi, rrjedhimisht informimi (lajmërimi) i palës për veprimet që organi ka 

filluar t’i ndërmarrë në procedimin administrativ është jo vetëm masë efikase dhe 
kusht i sigurimit të pranisë së palëve të interesuara në këtë procedim, por edhe 
parakusht i domosdoshëm -I mirë i ligjshmërisë, bashkëpunimit, ekuilibrimit të 
pritjes dhe interesave të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurën 
administrative.  
6.1. Komunikimi i plotë, korrekt, zyrtar dhe i vazhdueshëm i organit me palët, 
është faktor i domosdoshëm, që ndikon shumë edhe në suksesin ose jo të 
përfundimit të procedurës administrative.  

                                                            
97 Shih Mr. Svetisllav Vukovic Komentari i LPPA dhe LKA., botimi I dytë, Poslovni byro, Bg. 2006., fq. 
60-61/ 
98 Shih: dispozitat e nenit 7, 13, 21, 24, 28, 29 dhe 79, të Ligjit Nr. 03/L-172 të datës 29. 04. 2010., për 
mbrojtjen e të dhënave personale dhe dispozitat e nenit 23; 24; 25 dhe 31, te Ligjit Nr. 03/L-063, dt. 21. maj 
2008, për Agjensinë e Kosovës për inteligjencë dhe dispozitat e nenit 4; 5; 8; 14; 22; 23; 37 dhe nenit 38 të 
Ligjit nr.03/L-178 për klasifikimin e sigurisë së Kosovës të datës 01.07.2010.  
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7. Sipas dispozitës ligjore (paragrafi 3 i nenit 37., të LPA., organi i administratës 
publike nuk komunikon me palët e interesuara në përputhje me kërkesat e 
paragrafit 2., të këtij neni në ato raste, kur çështja e trajtuar nga organi është 
sekrete ose konfidenciale sipas klasifikimeve që u bëhen këtyre koncepteve me ligj 
ose kur në kushte të gjendjës së jashtëzakonshme, komunikimi mund të cenojë 
efikasitetin e procedimit administrativ.  
7.1. Në kushte dhe rrethana të tilla, pra si më sipër, atëherë është krejt e 
kuptueshme dhe e arsyeshme, që qasja e qytetarëve tek burimet e informacionit të 
administratës, mund dhe duhet të kufizohet. Kjo bëhet me qëllim dhe për hir të 
mbrojtjes së interesave legjitime publike dhe private. Shembuj të interesave 
legjitime publike në një shoqëri demokratike, mund të jenë mbrojtja e vendit, e 
rendit publik, pastaj parandalimi i krimit etj.  
7.2. Çdo person që kryen detyra në një organ administrative ose është pjesëmarrës 
apo i ngarkuar për të marrë pjesë në një procedurë administrative, është i detyruar 
të mos përhapë të dhënat e dala gjatë procedurës administrative, kur ato përbëjnë 
sekret shtetëror ose kanë karakter personal.  
7.3. Hapja e administratës publike ndaj publikut, promovimi i transparencës dhe 
eficencës në veprimtarinë e saj, përbejnë padyshim prioritetin e reformës 
legjislative në fushën administrative. Kjo bëhet evidente nga pesha specifike e 
parimeve që kanë të bëjnë me transparencën dhe përgjegjëshmërinë e administratës 
publike, si dhe nga moria e neneve, që i dedikohen këtyre problemeve(në mënyrë 
të drejtpërdrejt e të tërthortë) në pjesët tjera të ligjit.  
7.4. Megjithëkëtë, qëllimi i ligjvënësit lidhet me nënvizimin e rëndësishëm, se 
kufijtë ligjor të procesit të transparencës, janë sekreti legjitim shtetëror dhe jeta 
private e personave.  
7.5. Në kategorinë e interesave legjitime private, hyjnë të dhënat mbi jetën private 
të qytetarëve, mbi gjendjen e tyre shëndetësore, financiare etj.  
Kështu p.sh. në rast se informacioni i kërkuar prej dikujt, ka të ngjarë të cenojë 
secilën prej interesave të sipër evidentuara, atëherë ky informacion duhet të 
refuzohet nga administrata.  
Patjetër që refuzimi për t’i dhënë dikujt informacion, duhet të shoqërohet me një 
deklarim të autoriteteve administrative, që të shpjegojnë arsyet, të cilat e shtyjnë 
administratën të veprojë në këtë mënyrë. Për më tepër çdokush duhet të ketë të 
drejtën të ankohet në gjykatë ose në ndonjë organ tjetër më të lartë, kur mendon se 
i është refuzuar pa të drejtë dhënia e informacionit. Vetëm një rregullim i tillë i së 
drejtës së qytetarëve për informacion dhe detyrës korresponduese të administratës, 
për ta siguruar atë, mund të krijojë një balancim të drejtë midis dy qëllimeve 
paralele, për të pasur një administratë demokratike, transparente dhe eficente. Të 
dyja këto kategori (sekreti shtetëror dhe jeta private) janë objekt i rregullimit të 
ligjeve të veçanta. Megjithatë analiza e tyre në këtë dispozitë, në kuadrin e 
rregullimit që i bëhet procedurave administrative, është e një rëndësie esenciale, 
pasi është pikërisht në kontekstin e këtyre procedurave, që të drejtat e 
lartpërmendura, nuk respektohen gjithmonë.  
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Praktika gjyqësore 
 
1. Nëse njohja e së drejtës kushtëzohet me parashtrimin e kërkesës së palës, në afatin 

e paraparë dhe pala kërkesën e ka parashtruar në atë afat, nuk mund t’i kontestohet 
palës njohja e së drejtës, për shkak se dëshmitë e nevojshme i ka sjellë më vonë e 
jo në të njëjtën kohë me kërkesën. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RPS. U. 
Nr. 10583/59 dt. 24.02.1960).  

 
2. Nëse dita e fundit e afatit për ushtrimin e ankesës së palës bjen ditën e diel ose në 

ditën e festës shtetërore ose në ndonjë ditë tjetër, kur organi te i cili procedura 
duhet të ushtrohet, në bazë të dispozitave, nuk punon, atëherë afati për 
parashtrimin e ankesës skadon ditën e parë pasuese të punës. (US. Nr. 1347/74. 
dt., 16. IV. 1975).  

 
3. Kur organi kompetent i administratës me konkluzion e urdhëron palën, që në afat 

të caktuar t’i prezantojë provat, në të cilat e mbështetë kërkesën e saj dhe ajo nuk 
vepron sipas kërkesës së organit, atëherë organi, përkitazi me kërkesën e palës 
vendos, në bazë të provave të cilat i ka në dispozicion. (Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme te RSS., U. Nr. 1984/72., dt. 14. 04. 1972.)  

 
Neni 38 [Fillimi i procedimit administrativ nga pala e interesuar] 
 
38.1. Në ato raste kur ligji lejon fillimin e procedimit administrativ nga pala e 

interesuar, kërkesa e palës të interesuar për fillimin e veprimeve nga 
administrata bëhet me shkrim, nënshkruhet dhe datohet nga personi që 
kërkon veprimin e administratës, ose nga përfaqësuesi ligjor i palës së 
interesuar, dhe përfshin informacionin e mëposhtëm:  
a) emërtimin e organit të administratës publike, veprimi i të cilit 

kërkohet;  
b) datën në të cilën kërkesa për veprim nga ana e administratës publike 

është postuar;  
c) një indikacion në lidhje me kompetencat e organit administrativ, në 

kuadrin e të cilave kërkohet veprimi i organit;  
d) veprimin konkret që kërkohet nga organi i administratës publike dhe  
e) numërimin e fakteve dhe të shkaqeve që qëndrojnë në themel të 

kërkesës për veprim nga organi administrativ.  
38.2. Pala e interesuar, e cila kërkon veprimin e organit të administratës publike, 

ia dorëzon kërkesën përkatëse organit kompetent si dhe ua dërgon një 
kopje të kërkesës të gjithë personave të cilët dihet se kanë një interes direkt 
ose indirekt për veprimin e kërkuar të administratës.  

38.3. Organet e administratës publike mund të nxjerrin formularë me anë të të 
cilëve të marrin nga personat e interesuar që kërkojnë veprimin e 
administratës informacionin e kërkuar nga paragrafi 1 i këtij neni;  

38.4. Drejtuesi i organit të administratës publike shqyrton menjëherë kërkesat 
për veprim drejtuar organit nga pala e interesuar dhe kryen veprimet e 
mëposhtme:  
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a) njofton palën kërkuese me shkrim se kërkesa është pranuar dhe se 
procedimi administrativ ka filluar ose  

b) njofton palën kërkuese me shkrim se kërkesa nuk është pranuar dhe se 
pala mund të ankohet kundër këtij vendimi sipas procedurës të 
parashikuar në nenin 101 të këtij Ligji, ose;  

c) njofton palën kërkuese se janë të nevojshme veprime të mëtejshme 
administrative përpara se organi t’i përgjigjet kërkesës. Në këtë rast 
organi cakton edhe një afat të arsyeshëm për kryerjen e veprimeve të 
mëtejshme.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Ky nen përcakton të drejtën e palës së interesuar, që me kërkesë të shkruar, të 
nënshkruar e të datuar, të fillojë procedimin administrativ.  

 
2. Përgjithësisht për inicimin (nismën) dhe fillimin e procedimit administrativ 

2.1. Lehtë mund të vihet re, që ligjvënësi në dispozitat e n. 35, veçanërisht nenit 
36; 37; 38 dhe 47 të LPA, për aktin dhe çastin e fillimit të procedurës 
administrative përdor togfjalëshin: “fillimi i procedimit administrativ”?! 
Ndërlidhjen analogjike dhe kuptimore në mes të këtyre dy togfjalëshave e kemi 
analizuar e komentuar më sipër në këtë komentar. Këtu fjala është për 
distinkcionin që duhet bërë, në mes të kuptimit (domethënies) së termit fillim të 
procedurës ose procedimit administrativ dhe termit inicim ose nismë të procedurës 
- (procedimit).  
2.2. Kur është fjala për nenin 38 të LPA, sipas të cilit, ligjvënësi ia njeh të drejtën 
palës së interesuar për siç thuhet në atë nën: ” fillim të procedurës”, konsiderojmë 
se fjala në të vërtetë është për inicimin (nismën) e palës (me kërkesë) për të filluar 
procedurën. Procedura ndërkaq fillon kur organi kompetent i administratës publike 
fillon ndërmarrjen (ushtrimin e ndonjë veprimi) përkitazi me çështjen e caktuar 
administrative.  
2.3. Pra, ekziston një dallim i qartë në mes të inicimit dhe fillimit të procedimit 
administrativ; dallim ky të cilin ligjvënësi nuk e ka bërë, por zbatuesi i ligjit duhet 
ta kuptojë dhe bëjë.  

 
3. Parimi i fillimit të procedimit administrativ (maksima oficiale) dhe parimi i 

fillimit të procedimit administrativ sipas propozimit ose kërkesës së palës së 
interesuar.  
3.1. Përkitazi me fillimin dhe zhvillimin e procedurës ekzistojnë dy parime 
qenësore:  
1. Parimi i fillimit të procedurës administrative sipas detyrës zyrtare dhe 
2. Parimi i fillimit të procedurës sipas propozimit ose kërkesës së palës.  
- Siç është elaboruar edhe më parë, organi kompetent i administratës është i 

autorizuar, që procedurën administrative, ta fillojë ex officio. Në këto raste 
kërkesa ose propozimi i palës së interesuar, gjegjësisht i personit tjetër, merret 
si paraqitje e rëndomtë e cila ndikon në mënyrë të tërthortë në organin që ai t’a 
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fillojë procedurën. Kur procedura fillon sipas detyrës zyrtare, organi i 
administratës publike e vlerëson vet se a duhet apo jo, që ta fillojë dhe 
zhvillojë procedurën, rrjedhimisht të vendosë për të. Kjo do të thotë që organi 
kompetent është i autorizuar që vetë, në mënyrë diskrete të vlerësojë, se duhet 
ose jo, që të fillojë me procedimin, ndërsa propozimet dhe paraqitjet e palëve 
ose të personave të tjerë, organit mund t’i ofrojnë të dhëna të nevojshme për 
fillimin e procedimit.99  

- Parimi i fillimit të procedurës sipas kërkesës së palës nga ana tjetër, do të thotë 
që, organi nuk mund të fillojë procedurën pa kërkesën e palës së autorizuar.  

Sipas këtij parimi në fakt, kusht i domosdoshëm dhe absolut, për fillimin e 
procedurës administrative është ekzistimi i kërkesës së palës. Pse? Sepse pa 
kërkesë të palës, organi kompetent i administratës publike, nuk mund t’a fillojë 
procedurën. Mirëpo, kjo ndodh në ato raste dhe për ato çështje, për të cilat, sipas 
ligjit ose natyrës së çështjes, për fillimin dhe zhvillimin e procedurës 
administrative është e nevojshme kërkesa e palëve të interesuara. P. sh. lëshimi i 
lejeve të ndryshme, kërkesa për pranim të shtetësisë etj. Këto punë organi i 
administratës publike i kryen ekskluzivisht me kërkesë të palës; kur kemi të bëjmë 
me interesin privat të palës së interesuar.  
3. Pra, me nismën (iniciativën e palës së interesuar, mund të fillohet procedimi 
administrativ, në të gjitha rastet në të cilat ligji e lejon këtë mundësi për palën.  
3.1. Inicimi i palës për fillimin e procedimit parimisht dhe në mënyrë parësore 
bëhet me kërkesë me shkrim të nënshkruar e të datuar (neni 38. paragrafi 38. 1.).  
3.2. Sipas LPA., në fakt kjo kërkesë e palës bëhet me qëllim që organi kompetent i 
administratës publike të ndërmarrë veprime konkrete (paragrafi 38. 1. i nenit 38).  
3.3. Kërkesa për palën sipas ligjit mund të bëhet edhe nga përfaqësuesi ligjor i saj.  
3.4. Përjashtimisht, kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedimit 
administrativ, mund të bëhet edhe në mënyrë gojore (verbale).100  
3.5. Kërkesa e palës duhet të jetë e kompletuar, me të gjitha elementet e duhura të 
cilat në mënyrë të qartë e të artikuluar ngërthejnë synimin dhe interesin juridik të 
saj.  
Informacionet, që sipas kërkesave të LPA, duhet të përmbajnë kërkesa e palës së 
interesuar janë:  
- emërtimi i organit, veprimi i të cilit kërkohet;  
- data e postimit të kërkesës;  
- kompetenca ose një indikacion lidhur me kompetencën e organit kompetent;  
- emërtimi i veprimit apo veprimeve konkrete që kërkohen të ndërmerren nga 

organi i administratës publike;  
- evidentimi numerativ dhe përmbajtjesor i shkaqeve dhe i fakteve që qëndrojnë 

në themel të kërkesës, me të cilën kërkohet veprimi i organit administrativ 
(pika a, b, c, d dhe e paragrafit 38. 1. të nenit 38., të LPA).  

3.6. Për ta zgjeruar e shtrirë sa më shumë komunikimin, informimin dhe 
bashkëpunimin reversibil në mes të pjesëmarrësve në procedimin administrativ, 
ligjvënësi e detyron palën e interesuar që pas dorëzimit të kërkesës organit, nga një 
kopje të saj, t’ua dërgojë të gjithë personave fizikë, të cilët dihet se kanë interes 

                                                            
99 Shih: Dr. Sllavoljub Popovic, Jovanka Savinshek, Procedura administrative, Prishtinë, 1983, fq. 81. 
100 Shih nenin 48. të LPA. 
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direkt ose indirekt, për veprimin e kërkuar të administratës - lidhur me kërkesën 
përkatëse - gjegjëse të palës (paragrafi 38. 2. i nenit 38., të LPA).  
3.7. Me qëllim të ngritjes së efikasitetit si dhe të nivelit sa më të lartë e 
gjithëpërfshirës të komunikimit, informimit dhe bashkëpunimit në mes të organit 
kompetent të administratës publike dhe palës në procedurë, ligjvënësi i ka 
orientuar drejtë organet e administratës publike, që po ato të nxjerrin edhe formular 
udhëzues të ndryshëm, me të cilët palët, më lehtë mund të kërkojnë veprimin e 
organit kompetent të administratës (paragrafi 38. 3., i LPA). Synimi shtesë i 
ligjvënësit këtu, si duket ka qenë edhe që të ndihmojë në procedurë palët 
eventualisht të pa informuara ose edhe të pamësuara sa e si duhet, por edhe të 
shtojë efikasitetin e punës e të veprimtarisë së organeve të administratës.  
3.8. Duke vepruar në pajtim me parimin e efikasitetit dhe të efektivitetit të 
administratës, ligjvënësi e ka detyruar drejtuesin e organit kompetent të 
administratës publike që kërkesat e palëve të interesuara t’i shqyrtojë menjëherë, si 
dhe ta njoftojë me shkrim palën se e ka pranuar ose refuzuar kërkesën e saj. 
(paragrafi 38. 4. (a; b) i nenit 38., të LPA).  
Nëse kërkesa e palës është pranuar nga organi kompetent, po ky organ sipas LPA, 
duhet ta njoftojë me shkrim pa vonesë palën se edhe procedimi administrativ, 
lidhur me atë kërkesë (çështje administrative) ka filluar. Nëse kërkesa nuk 
pranohet nga organi, LPA., ia mundëson palës të drejtën që të ankohet.101  
Mirëpo, me qëllim të zbatimit të parimit të ligjshmërisë e të efikasitetit në 
vendosje, nga ana e organit kompetent, LPA., e detyron drejtuesin e organit të 
administratës publike, që, për t’iu përgjigjur kërkesës së palës, organit i duhet më 
shumë kohë që të ndërmarrë veprime të mëtejme administrative (paragrafi 38. 4. 
pika c e nenit 38 të LPA).  
Për të vendosur lidhur me bazueshmërinë e kërkesës, organi, në njoftimin e tij me 
shkrim i bën me dije palës se i duhet një afat shtesë i arsyeshëm në aspektin e 
kohëzgjatjes për kryerjen e veprimeve të caktuara - të mëtejme administrative.102  
Qasja nomoteknike e ligjvënësit sa i përket dispozitës së pikës b. të paragrafit 38. 
4. të nenit 38., të LPA., ku po ky në funksion të mospranimit të kërkesës përdor 
nocionin vendim, konsiderojmë që nuk është me vend. Kjo për arsye se 
mospranimi i një kërkese të palës në procedurë, për shumë arsye do të duhej të 
procedohej me konkluzion dhe jo me vendim.  
I. Është rregull që organi kompetent i administratës, ta fillojë procedimin sipas 
detyrës zyrtare - ndaj një pale.  
II. Është rregull po ashtu që procedimi administrativ, të fillojë sipas iniciativës së 
palës - ku si bazë për fillimin dhe zhvillimin e procedimit, shërben kërkesa e 
parashtruar më parë e palës.  
III. Është rregull që pala, kur njëherë e ka paraqitur kërkesën për fillimin dhe 
zhvillimin e procedimit, deri në nxjerrjen e vendimit, mbetet pranë pretendimeve të 
saj në kërkesë.  
IV. Megjithatë, LPA parasheh në dispozitat e tij edhe raste e situata, të cilat 
ndikojnë, që gjatë zhvillimit të procedimit administrativ, të mund të ndodhin 
(bëhen) edhe ndryshime, përkimisht ndërhyrje në procedurën e filluar. Ndryshimet 

                                                            
101 Shih nenin 101 të LPA. 
102 Shih p. c. të paragrafit 38. 4., të nenit 38., dhe pikën d. të paragrafit 37. 2., të nenit 37., të LPA. 
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e tilla sipas LPA., kanë të bëjnë me:  
- Korrigjimin e pasaktësive të kërkesave të palëve të interesuara lidhur me nenin 

38., të LPA);  
- Shqyrtimi i përnjëhershëm i disa kërkesave;  
- Plotësimi i kërkesës për fillimin e procedimit (n. 50 i LPA);  
- Tërheqja e kërkesës për fillimin e procedimit; dhe 
- Ujdia e palëve ose aktpajtimi (n. 52 i LPA).  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Në procedurën administrative, nuk mund të kërkohet që me vendim të veçantë 

vërtetohen faktet, që mund të jenë relevante në procedurën për realizimin e ndonjë 
kërkese, por ato mund të vërtetohen, vetëm në procedurën për realizimin e ndonjë 
të drejte. (Gjykata Supreme e Jugosllavisë, U. 2020/65).  

 
2. Sipas rregullave të procedurës administrative, organi kompetent për fillimin e 

procedurës, nuk është i detyruar që në fillimin e procedurës, të nxjerrë konkluzione 
të veçanta, përveç nëse detyrimi i tillë nuk është - vjen përpara sipas dispozitave të 
veçanta të procedurës administrative me ligjin, me të cilin rregullohet materiali i 
caktuar administrativ. Kështu as ankesa kundër konkluzionit mbi fillimin e 
procedurës administrative, kur detyrimi e nxjerrjes së konkluzionit të tillë, nuk 
është paraparë, as me dispozitën e procedurës së veçantë administrative, nuk është 
e lejuar ndaj edhe duhet të hidhet. (Gjykata Supreme e RS., U. 968/86., dt. 17. 
12. 1986).  

 
3. Në çështjet në të cilat, procedura mund të fillohet vetëm me rastin e ushtrimit të 

kërkesës së palës, kërkesa në kuptimin material, duhet të jetë e tillë që për të 
përgjithësisht mund të vendoset në procedurën administrative. (Gjykata Supreme 
e RS., U. 6053/65).  

 
4. Në qoftë se procedura administrative është filluar me kërkesën e palës, po ajo nuk 

mund të pezullohet, po që se pala gjatë procedurës, nuk heq dorë nga kërkesa. 
(Gjykata Supreme e RS., U. i 211/96., dt. 27. 03. 1997).  

 
Neni 39 [Pasaktësitë në kërkesën e palës së interesuar për fillimin 

   e procedimit administrativ] 
 
39.1. Në qoftë se kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedimit 

administrativ nuk është përgatitur në përputhje me kërkesat e nenit 38 të 
këtij Ligji, personit fizik dhe juridik që kërkon veprimin e organit 
administrativ, i kërkohet me shkrim korrigjimi i pasaktësive të kërkesës.  

39.2. Pavarësisht nga përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni dhe për aq sa është e 
mundur, organet e administratës publike duhet t’i korrigjojnë vetë 
kërkesat e palëve të interesuara, duke mos i dëmtuar interesat ligjore të 
palëve të interesuara.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Dispozita e nenit 39., të LPA., autorizon organin kompetent administrativ, që në 
përputhje me dispozitat e nenit 38., dhe 39., të kërkojë me shkrim nga palët e 
interesuara korigjimin e pasaktësive eventuale të kërkesës.  
Dispozita e po këtij neni, për më tepër me kusht të përkujdesjes së arsyeshme për 
interesat e palëve, organizon organin kompetent, që edhe vetë të bëjë korrigjimin e 
kërkesave të palëve, nëse palët këtë nuk e kanë bërë më parë.  

 
2. Përgjithësisht për kërkesën e palës dhe rregullsinë e saj.  

2.1. LPA, në nenin 39., ashtu sikur edhe në nenet tjera, 103 nuk i ka paraparë 
kushtet rigoroze sa i përket përmbajtjes së kërkesës, por i ka paraparë doemos dhe 
në mënyrë taksative (strikte) elementet, përkatësisht të dhënat (informacionet) 
gjegjëse, të domosdoshme, të cilat ajo (kërkesa) duhet t’i përmbaj.  
2.2. Mirëpo, nga përmbajtja, intenca e tekstit të nenit 39., të LPA, rezulton - 
nënkuptohet që kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedimit 
administrativ, duhet të jetë:  
a) e kuptueshme;  
b) e saktë dhe 
c) gjithëpërfshirëse, (të përmbaj të gjitha elementet e mëposhtme, në mënyrë që, 
organi kompetent i administratës publike të mund të procedojë - veprojë sipas saj.  
2.3. Në qoftë se kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedimit 
administrativ, përmban ndonjë pasaktësi apo mangësi formale ose është e 
pakuptueshme, rrjedhimisht e paqartë sa duhet, organi që udhëheqë procedurën, 
nuk mund ta hedhë poshtë për këto arsye. Organi përkatës, përkundrazi, duhet të 
bëj çdo gjë (veprim) që është në dorën e tij, që ato pasaktësi e mangësi të 
eliminohen.  

 
3. Pikërisht për këtë arsye (në përputhje me dispozitat e paragrafit 39. 1., të n. 39., të 

LPA, organi kompetent i administratës, është i autorizuar nga ligjvënësi që, nga 
pala e interesuar, të kërkojë me shkrim përmirësimin e pasaktësive dhe të metave.  
3.1. Nëse pala parashtruese e kërkesës i heq (eliminon) pasaktësitë e konstatuara 
nga organi, kërkesa e saj që nga fillimi duhet të konsiderohet e rregullt - pra pa të 
meta.  
3.2. Nëse pala e interesuar për fillimin e procedimit administrativ, nuk e eliminon 
vetë, pasaktësitë e konstatuara nga organi kompetent i administratës publike, në 
pajtim me dispozitat e paragrafit 39. 2., të nenit 39., të LPA, këtë veprim mund ta 
bëj vetë organi, për të mos dëmtuar interesat ligjore të palëve të interesuara në 
procedurë. Pra dispozita e paragrafit 2 të nenit 39, shprehimisht e përcakton se 
korigjimi nga organi i administratës publike duhet të bëhet pavarësisht nga 
detyrimi i palës, që ajo ta bëjë korrigjimin eventual të pasaktësive. Prandaj efekti i 
dispozitës së paragrafit 2 të nenit 39 të LPA, nuk mund të kushtëzohet nga 
dështimi ose pamundësia e palës së interesuar në procedurë, për të përmbushur 
detyrimin e saj nga po ky paragraf. 

                                                            
103 Shih p.sh. n. 38. 
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Përndryshe, korrigjimi apo eliminimi i pasaktësive shtrihet në të gjitha aspektet e 
përcaktuara në nenin 38 të LPA dhe jo vetëm në aspektet formale.  
3.3. Mirëpo, gjykuar sipas paragrafit 39. 2. të LPA, Ligjvënësi e detyron organin 
kompetent, që gjatë ushtrimit të veprimit administrativ, përkatësisht kompetencës 
së dhënë, të zbatojë në plotni parimin e ligjshmërisë; që do të thotë në asnjë 
mënyrë të mos i dëmtojë interesat e palëve.  
3.4. Organi kompetent i administratës është i detyruar që palës jo vetëm t’ia 
tërheqë vërejtjen me shkrim për pasaktësitë eventuale të kërkesës, por edhe për 
pasojat juridike, të mos eliminimit të tyre në kohë (afat) të caktuar. 

 
4. Heqja, eliminimi apo ndreqja e pasaktësive në kërkesën e palës së interesuar 

për fillimin e procedimit administrativ 
4.1. Eliminimi apo ndreqja e pasktësive në kërkesat e palëve të interesuara, nuk 
duhet të konfondohet me rastet kur organi administrativ shfaq një vullnet pushteti 
dhe as që ai po tregohet i njëanshëm në shqyrtimin që do t’I bëj më pas kërkesës së 
palës së interesuar.  
4.2. Eliminimi i pasaktësive në kërkesën e paraqitur lidhet kryesisht me aspekte 
formale ose edhe me pasaktësi apo gabime të natyrës materiale, ndreqja e të cilave 
nuk ndikon në përmbajtjen e kërkesës.  
4.3. Nëpërmjet eliminimit a ndreqjes së pasaktësive apo gabimeve materiale 
përjashtohet shfaqja e ndonjë vullneti juridik nga organi vendimmarrës.  
4.4. Eliminimet a ndreqjet e gabimeve janë saktësime a ndreqje të të dhënave, të 
cilat nuk e cenojnë përmbajtjen e kërkesës, por kanë të bëjnë kryesisht me anën 
redaksionale e gjuhësore të saj. Në këtë kuptim, kërkesa e ndrequr i vazhdon 
efektet e saj.  
4.5. Gabimet ose pasaktësitë mund të jenë të karakterit të ndryshëm dhe të tilla, që 
e bëjnë të paqartë e të pakuptueshme kërkesën e paraqitur nga pala e interesuar në 
organin kompetent i cili e udhëheq procedurën administrative.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Kur kërkesa e palës e paqartë, e pasaktë dhe e mangët, veçanërisht nëse bëhet fjalë 

për kërkesën e palës së pa arsimuar, organi kompetent, është i detyruar që ta ftojë 
palën, që të sqarohet për atë kërkesë (përmbajtjen e saj). Organi në fjalë i 
administratës publike, nuk mundet vetë ta gjejë ose ta supozojë domethënien 
(kuptimin) e kërkesës së paqartë të palës. (Aktgjykimi i Gjykatës supreme të 
RSS, U. 9980., dt. 23. XI. 1966.).  

 
2. Zhvillimi i procedurës dhe nxjerrja e vendimit në bazë të kërkesës së pasaktë 

veçantë dhe jo të plotë të palës, paraqet shkelje të rëndë të rregullave të procedurës 
e cila shkelje, mund të ndikojë në vendosjen e çështjes së caktuar administrative. 
Kjo shkelje është shkak (arsye) për anulim të vendimit të nxjerrë në atë mënyrë në 
procedurën ankimore, përkatësisht në konfliktin administrativ. (Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të RPS, U. 8103/60., dt. 20. 02. 1961).  

 
3. Organi i shkallës së dytë është i detyruar, që ta anulojë vendimin e organit të 

shkallës së parë dhe ta udhëzojë atë organ, që nga pala të kërkojë, që nga kërkesa 
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të heq (evitojë) mangësitë formale, të cilat pengojnë veprimin e organit sipas 
parashtresës (kërkesës). Prandaj organi i shkallës së parë, nuk ka të drejtë, që në 
atë rast ta refuzojë ankesën. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RPS., U. Nr. 
8103/60., dt. 20. 02. 1961).  

 
4. Fakti që kërkesa e paditësit i është dërguar organit të shkallës së parë e 

pakuptueshme dhe jo e plotë, paraqet arsye që nga parashtruesi i kërkesës, të 
kërkohet që mangësitë të evitohen e jo që formulimet e paqarta të merren, si një 
kërkesë (e caktuar), e plotë dhe që sipas saj të nxirret vendimi. (Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të RPS., U. Nr. 3605/59., dt. 23. 01. 1959).  

 
5. Rrethana që pala kërkesës së saj nuk i ka bashkangjitur provat e tjera, në të cilat e 

bazon kërkesën e saj, nuk është arsye, që kërkesa e palës të refuzohet.104 (Uzh. Nr. 
3486/64., dt. 17.04.1964).  

 
Neni 40 [Mënyra e dorëzimit të kërkesës nga pala e interesuar për fillimin 

e një procedimi administrativ] 
 
40.1. Kërkesa e palës së interesuar për fillimin e një procedimi administrativ 

dorëzohet drejtpërdrejtë në zyrat e organit kompetent të administratës 
publike.  

40.2. Kërkesa e palës së interesuar, që i drejtohet organit qendror të 
administratës publike, mund të dorëzohet edhe në organe komunale, në 
qoftë se ka të tilla.  

40.3. Organet komunale të administratës publike e dërgojnë kërkesën e personit 
të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ në zyrat e organit 
qendror me postë të regjistruar (rekomande) brenda 2 ditëve të punës nga 
dita e dorëzimit. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në këtë nen flitet për mënyrën e komunikimit të palës së interesuar me organin 
kompetent - përmes kërkesës, përkatësisht mënyrës së dorëzimit të saj.  

 
2. Karakteri i parashtresës (kërkesë) dhe mënyra e dorëzimit të saj organit të 

administratës 
2.1. Është sqaruar edhe më parë se parashtresa, ku bën pjesë dhe kërkesa paraqet - 
është, mënyrë e komunikimit të palës së interesuar me organin kompetent. 
Kërkesën pala e bën për të realizuar ndonjë të drejtë, interes juridik, rrjedhimisht 
ndonjë efekt konkret administrative e juridik në procedurë.  
2.2. Për shkak të ngërthimit - ndërlikimit të së drejtës private dhe asaj publike në 
çështjet administrative, si dhe të gërshetimit të instituteve juridike - administrative 

                                                            
104 Pleqësia federative për jurisprudencë në sqarimin e saj nr. 802/., dt. 9. 02. 1971, konsideron që 
parashtresa (kërkesa) është e mangët, kur pala krahas saj (kerkesës) nuk ka bashkangjitur provat e kërkuara, 
të parapara me dispozitat materiale (Shih: Mladen Kosovac, Upravni postupak u praksi, BG. 1976., fq. 90).  
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dhe administrative - civile - procesuale, si duket ligjvënësi nuk e ka përkufizuar 
kërkesën në dispozitat e LPA. Megjithate, kërkesat janë dokumente, që paraqesin 
veprime iniciale për sendërtimin e të drejtave të caktuara ose interesave juridike 
ose me të cilat dëshirohet (pretendohet) të realizohet ndonjë ndryshim tjetër i një 
situate individuale juridike.105  
 

3. Është rregull që parashtresat, duke përfshirë këtu edhe kërkesën, të dorëzohen 
drejtpërsëdrejti në zyrat e organit kompetent të administratës publike dhe organi 
është i detyruar që ta pranojë atë.  
2.4. Dorëzimi duhet të bëhet në:  
- shkrimoren e organit ose 
- me dorëzimin faktik në seancën shqyrtuese.  
Fakti i dorëzimit në shkrimore (arkiv) konstatohet me vulosjen (vulën e pranimit) 
ose shënimin zyrtar të nëpunësit pranues, në kopjen e kërkesës. Nëse kërkesa 
dorëzohet në seancë, ose ndryshe (me gojë), konstatohet në procesverbal.  
2.5. Është rregull gjithashtu që kërkesa (parashtresa) të dorëzohet me postë 
rekomande. Në këto raste palës nga posta i jepet një letër dëshmi - vërtetim me 
shkrim, që dëshmon se kërkesa është dorëzuar.  
2.6. Në kushtet aktuale - bashkëkohore të komunikimit në mes palëve dhe 
organeve, dorëzimi i kërkesave të tyre, bëhet edhe në mënyrë elektronike. Ligji i 
Kosovës për shërbimet e shoqërisë informatike me dispozitat e nenit 6 dhe 52 të tij, 
e rregullon çështjen e nënshkrimeve informatike; me dispozitat e nenit 67 ndërkaq, 
po ky ligj rregullon këmbimin e informatave me nenin 43 rregullohen pagesat 
elektronike; me nenin 9 mesazhet, ndërsa me nenin 32 rregullohet çështja e 
konfirmimit të informacioneve elektronike. Po me këtë ligj, rrjedhimisht dispozitat 
e nenit 27 të tij, rregullohet edhe përgjegjësia për dëmet që pasojnë nga largimi ose 
pamundësimi qasjes në informacion; qasja ilegale në sistemet informatike 
rregullohet me dispozitat e nenit 64 të këtij ligji, ndërkaq mbrojtja dhe siguria e të 
dhënave rregullohen me dispozitat e nenit 48 të ligjit në trajtim.  
2.7. Drejtuesi i organit të administratës publike, në bazë të dispozitave të LPA., 
është i detyruar që me shkrim ta njoftojë palën që kërkesa e saj është pranuar.106  
2.8. Parashtresat, sipas rregullit, dorëzohen drejtpërsëdrejti organit ose i dërgohen 
me postë (me shkrim) ose në formë elektronike ose në mënyrë verbale 
komunikohen në procesverbal; por në qoftë se ndryshe nuk është paraparë me ligj, 
mund të dërgohen edhe me telefaks, gjegjësisht me telegraf.107  
2.9. Përjashtimisht sipas n. 48 të LPA., kërkesa e palës për fillimin e procedimit 
administrativ, mund t’i bëhet organit edhe në mënyrë verbale.  

 
4. Organi i administratës publike, të cilit i drejtohet kërkesa për fillimin e procedimit 

administrativ, është i detyruar, që palëve që paraqesin kërkesë për fillim të 
procedimit administrativ, t’u jap një dëshmi, përmes së cilës organi vërteton 
dorëzimin dhe marrjen e kërkesës.108  

                                                            
105 Shih n. 38. të LPA. 
106 Shih neni 38, paragrafi 38.4. (a). 
107 Shih nenin 53, paragr. 2 I ligjit për procedurën administrative të Malit të Zi. 
108 Shih neni 44. paragrafi 44/1 të LPA. 



Mazllum Baraliu 

 144 

5. Në vendet ku mbretëron gjendje normale në komunikimin brendaligjor të 
pjesëmarrësve të procedurës, në procedurën administrative, ku ka kulturë juridike 
të lakmueshme të qytetarëve (palëve) dhe korrektësisë së organeve kompetente të 
administratës publike, adresimi, rrjedhimisht dorëzimi i kërkesës organit gjegjës 
dhe pranimi i saj nga ai organ, është komunikimi më i mirë i duhur në mes të 
subjekteve të së drejtës.  
5.1. Së këndejmi, dispozitat e paragrafit 40. 1. te nenit 40., të LPA ia garantojnë të 
drejtën e palës për dorëzim të drejtëpërdrejtë të kërkesës së saj në zyrat e organit 
kompetent të administratës publike.  
5.2. Nga sa u tha më lartë, rezulton që organi kompetent i administratës publike, 
është i detyruar që ta pranojë kërkesën e dorëzuar nga pala.  
5.3. Nga fryma prezumuese e LPA., në parim del që kërkesa e palës duhet të bëhet 
me shkrim.  
5.4. Mirëpo, përjashtimisht kërkesa (e palës) për fillimin e procedimit 
administrativ, mund të bëhet edhe në mënyrën verbale (gojore). Përkitazi me 
kërkesën verbale të palës, për fillimin e procedimit administrativ, ligjvënësi e 
detyron nëpunësin civil (publik) të organit kompetent, që nëpërmjet shënimit 
zyrtar, ta formojë lëndën gjegjëse administrative.109 
5.5. Fakti dhe akti i dorëzimit të kërkesës se pala në adresë të organit (neni 40, 
paragrafi 40. 1. të LPA.), të regjistrimit të kërkesës (n. 43 i LPA), si dhe dhënia e 
një vërtetimi (dëshmie) për dorëzimin e kërkesës për fillimin e procedimit 
administrativ (neni 44 i LPA.), janë të peshës dhe rëndësisë së jashtëzakonshme 
dhe për to duhet pasur vëmendje e kujdes rigoroz (maksimal), ngase paraqesin 
provë parësore për:  
- llogaritjen e afateve;  
- përcaktimin e kompetencës;  
- lejueshmërisë së kërkesës; varësisht nga natyra e çështjes administrative edhe 

për një varg e vistër situatash të tjera juridike.  
5.6. Pa marrë parasysh se a e kërkon pala apo jo vërtetimin (dëshminë) për 
dorëzimin, respektivisht pranimin e kërkesës, organet e administratës publike 
duhet ta kenë praktikë (uzus) të përditshëm dhënien e dëshmisë me shkrim të 
dorëzimit të kërkesës. Madje në rastet që pala refuzon pranimin e dëshmisë mbi 
dorëzimin e kërkesës, organi duhet ta këshillojë - (udhëzojë) palën për rëndësinë e 
pranimit të vërtetimit, respektivisht pasojat e mosmarrjes së tij në procedurë.  

 
6. Duke i pasur parasysh edhe situatat e ndryshme hipotetike, në dobi të palës e në 

favor të prakticitetit, ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës; duke qenë 
fleksibil, praktik dhe pragmatik, ligjvënësi, në paragrafin 40. 2., të nenit 40 të 
LPA., ka lejuar mundësinë e dorëzimit të kërkesës së palës edhe në zyrat e 
organeve komunale - për organin gjegjës qendror - në rastet, kur një organ i tillë 
ekziston. Në këtë rast jemi të prirur të konkludojmë se ligjvënësi ia ka hapur 
mundësinë palës së interesuar që kërkesën e saj të mund t’ia drejtojë edhe 
organeve të qeverisjes lokale, edhe atyre të detashuara – dekoncentruara e që janë 
pjesë përbërëse e organeve qendrore – por me autorizime, përgjegjësi dhe detyra të 
dekoncentruara apo të tejbartura nga organet përkatëse të nivelit qendror të 

                                                            
109 Shih nenin 48. të LPA. 
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administratës në nivel lokal por faktik. Termi i përdorur nga ligjvënësi: “organe 
komunal” ndonëse po të precizohej më tepër do të lehtësonte më shumë 
interpretimin dhe zbatimin e ligjit. Mirëpo edhe kështu siç është dhënë, nuk do të 
duhej të inkorporonte organet e vetëqeverisjes lokale e të përjashtonte ato të nivelit 
qendror, që në segmente të caktuara – por relevante, veprojnë e punojnë në nivel 
lokal. Me këtë ligjvënësi ka lehtësuar dhe ndihmuar palën, por edhe ka hapur rrugë 
e perspektivë, për rritjen e shkallës së besueshmërisë e të transparencës së 
administratës – në të dy nivelet – qëndror dhe lokal. Në këtë mënyrë LPA edhe ka 
ofruar zgjidhje edhe për sinkronizim më të mirë të punëve dhe të bashkëpunimit në 
mes të organeve të të dy niveleve të administratës.  

 
7. Me qëllim të sigurimit të një komunikimi efikas, të shpejtë e efektiv në mes të 

organeve të ndryshme të administratës, përkatësisht punën e tyre efikase, në 
zgjidhjen e çështjeve të ndryshme administrative të palëve të interesuara, LPA., në 
paragrafin 40. 3., të nenit 40., ka normuar detyrimin e organit komunal të dërgimit 
të kërkesës me postë rekomande (të regjistruar), në afat prej vetëm 2 ditësh pune, 
nga dita e dorëzimit, organit qendror.  

 
8. Pikërisht për të qenë sa më afër qytetarëve dhe në shërbim të tyre edhe jashtë 

vendit, LPA., ka paraparë mundësinë e dorëzimit të kërkesave të personave të 
interesuar për fillimin e procedimit administrativ dhe në zyrat e përfaqësive 
diplomatike dhe atyre konsullore (paragrafi 1 i nenit. 41., të LPA).  

 
9. Duke rregulluar çështjen e dërgimit të kërkesës fillimin e procedimit administrativ, 

LPA., me dispozitat e nenit 42., të tij, ka paraparë mundësinë, që ky veprim të 
kryhet jo vetëm me postë rekomande, por nën kushte të caktuara, edhe në formë 
elektronike (paragrafi 42. 1 i nenit 42) dhe paragrafët tjerë vijues).  

 
10. Rekapitullimi i kushteve dhe kërkesave të dispozitave të nenit 40., të LPA., sa i 

përket mënyrës së dorëzimit të kërkesës së palës.  
I. Parimisht dorëzimi i kërkesës së palës së interesuar duhet të bëhet (me shkrim) 
drejtpërdrejt në zyrat e organit kompetent të administratës publike.  
II. Kërkesa e palës alternative (gjykuar në përputhje me parimin e oportunitetit), 
mund t’i dorëzohet organit përkatës, komunal (nëse ka organ të tillë, që lidhet me 
kërkesën (çështjen) e palës, për t’u marrë në shqyrtim nga ana e organit qendror të 
administratës, në afat ligjor prej 2 ditësh pune.  
III. Kërkesa e palës mund të dorëzohet edhe në zyrat diplomatike dhe/ose 
konsullare të Republikës së Kosovës, për t’u dërguar organeve kompetente në vend 
për trajtim - në afat prej 2 ditësh pune, nga dita e marrjes së kërkesës së palës (n. 
41., i LPA). Sa i përket kompatibilitetit korrespondues dhe harmonizimit të 
legjislacionit në mes të LPA, respektivisht dispozitave të nenit 41 të tij dhe 
legjislacionit të rinj për shërbim diplomatik të Republikës së Kosovës, nga 
krahasimet dhe hulumtimet e bëra, rezulton se në legjislacionin e ri për shërbimin 
diplomatik të Republikës së Kosovës, vetëm në dispozitën e nenit 14 të Ligjit për 
shërbimin konsullor të shërbimeve diplomatike Nr.03/L-125., dt.16.02.2008 e ka 
rregulluar çështjen e dorëzimit të postës zyrtare. Mirëpo, askund në këtë nen dhe as 
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në tërë këtë Ligj; madje as në Ligjet e tjera të këtij legjislacioni të ri të ne, nuk 
është saktësuar më qartë e më çiltër e drejta e palës së interesuar – që është shtetase 
e Republikës së Kosovës, për të dorëzuar kërkesë eventuale, për fillimin e 
procedurës administrative në rastin tonë. Për çudi, as ligji për shërbimin e jashtëm i 
Republikës së Kosovës me numër 03-L/122 i datës 16.12.2008, dhe as ligji për 
Ministrinë e punëve të jashtme dhe shërbimin diplomatik nr.03/L-207, datë 
08.07.2010; nuk kanë asnjë dispozitë e cila në mënyrë shprehimore dhe taksative 
do ta ketë rregulluar këtë çështje sa e si duhet.  
IV. Dorëzimi i kërkesës ka të bëjë edhe me dërgimin e kërkesës (n. 42. i LPA) 
edhe me regjistrimin e saj (n. 43 i LPA).  
V. Lajmërimi me shkrim i organit të administratës publike, që i bëhet palës, për ta 
njoftuar atë për fillimin e veprimeve (n. 37. paragrafi 2 i LPA), duhet të merret si 
informim i palës, për fillimin e procedurës, meqë askund tjetër, në mënyrë 
taksative, nuk flitet me ligj për këtë.110 

 
Praktika gjyqësore 

përkitazi me mënyrën e dorëzimit të kërkesës nga pala e interesuar 
 
1. Në qoftë se pala nuk parashtron numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve të 

parashtresës, madje edhe pasi që nga ajo është kërkuar, parashtresa e tillë, nuk 
konsiderohet e tërhequr, por atë duhet përshkruar në shpenzime të palës. 
(Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Splitit (Kroaci) Gzh. Nr. 770/1975).  

 
2. Organi i cili e pranon parashtresën është i detyruar që, në atë parashtresë, në formë 

të shënimit (zyrtar) ta shënojë mënyrën dhe kohën e dorëzimit të parashtresës). 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RSU. Nr. 634/1977).  

 
3. Po qe se organi i administratës gjen që për ta trajtuar parashtresën e pranuar, është 

kompetent një organ tjetër i administratës, është i detyruar që pa vonesë, atij 
organi, t’ia parashtrojë parashtresën dhe për këtë ta informoj palën, ndërsa nuk 
mundet me konkluzion (përfundim) ta hedhë poshtë parashtresën, për shkak të jo 
kompetencës. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RS., U. Nr. 3690/1968).  

 
4. Është e parregullt parashtresa me të cilën kërkohet aplikimi i dy mjeteve të 

jashtëzakonshme juridike, pa dorëzimin e provave gjegjëse. (Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të RS. U. Nr. 2018/2002).  

 
5. Rrethana që pala kërkesës së saj nuk ia ka bashkangjitur provat, nuk është arsye që 

kërkesa e saj të refuzohet, por që, në atë rast organi të veproj në përputhje me 
dispozitat ligjore. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Federative, U. Nr. 
9980/1966).  

 
6. Nënshkrimi i Kërkesës së parashtruar nga personi i pa autorizuar, paraqet mangësi 

formale, por kërkesa e parashtruar, për këtë, nuk mund të hidhet si e palejueshme, 
para se të mos ndërmerret gjithçka, që mangësia e konstatuar, të mos evitohet. 

                                                            
110 Krahaso nenin 51 të KPA të Shqiperisë. 
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(Ekstrakt nga Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Ekonomike, U rzh. Nr. 89/66., 
dt. 22. VI. 1966).  

 
Neni 41 [Dorëzimi i kërkesave për fillimin e procedimit administrativ në zyrat 

e përfaqësive diplomatike ose ato konsullore] 
 
41.1. Kërkesa e personit të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ 

mund të dorëzohet edhe në zyrat e caktuara jashtë Kosovës, për këtë 
qëllim, në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së dhe me Kornizën Kushtetuese, të vendosura në ato vende ku palët 
e interesuara banojnë në mënyrë ligjore ose gjenden përkohësisht.  

41.2. Zyrat e përmendura si në paragrafin 41.1, i nisin kërkesat e personave të 
interesuar për fillimin e procedimit administrativ në adresë të organeve 
kompetente të administratës publike me postë zyrtare brenda 2 ditëve të 
punës nga dita e marrjes.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në këtë nen bëhet fjalë për mundësinë e palëve të interesuara, që kërkesat e tyre 
për fillimin e procedimit administrativ, t’i dorëzojnë edhe në zyrat diplomatike e 
konsullore të Republikës së Kosovës në shtetet ku ato ekzistojnë. Kushti ligjor i 
LPA është, që personat e interesuar për të bërë kërkesë për fillimin e procedimit 
administrativ, që ata kërkesën e tyre ta bëjnë, në vendet e huaja përkatëse, në 
mënyrë ligjore (legalisht) ose përkohësisht. Përfaqësitë diplomatike ose konsullore 
kanë për detyrë sipas LPA (neni. 41/2., ) që kërkesat e palëve, me postë 
diplomatike, tua dërgojnë pa vonesë (me së voni 2 ditë pune nga dita e pranimit të 
kërkesës së palës) organeve kompetente të administratës publike.  

 
2. Avancimi shtesë i pozitës juridike të palës së interesuar në marrëdhëniet e saj 

me organet kompetente të administratës publike. 
Në kushte dhe rrethana normale të jetesës, rrjedhimisht të komunikimit dhe 
marrëdhënieve të palëve të interesuara me administratën, në konstalacion te një 
kulture juridike, por edhe të përgjithshme, është përgjegjësi dhe imperativ, që pala, 
kërkesën ose çdo lloj parashtrese të saj, personalisht (vetanake) t’ia dorëzojë 
organit, të cilit ia adreson ate (neni. 40/1 i LPA). Mirëpo, jeta jo rrallë, mund të 
krijojë edhe situate të veçanta (specifike), kur pala e interesuar mund ketë nevojë, 
interes juridik, rrjedhimisht arsye, që kërkesën e saj ta dorëzojë edhe jashtë selisë 
së organit përkatës- kompetent- për çështjen e caktuar administrative. Pra, ta 
dorëzojë atë edhe nga jashtë vendi.  

 
3. Dorëzimi i kërkesës së palës për fillimin e procedimit administrativ edhe në 

zyrat e përfaqësive diplomatike e konsullare të Republikës së Kosovës 
3.1. Pikërisht, në dobi dhe funksion të kërkesave, nevojave dhe interesave të palëve 
të interesuara, LPA, në dispozitat e nenit 41. paragrafi 1 të tij, u ka mundësuar 
atyre që, kërkesat e tyre për fillimin e procedimit administrativ, në rast nevoje, të 
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mund t’i dorëzojnë edhe në zyrat përkatëse të përfaqësive diplomatike dhe 
konsullore të Republikës së Kosovës.  
3.2. Për t’u pranuar kërkesat e palëve nga ana e zyrave tona diplomatike, LPA 
kërkon që palët të kenë status banimi ligjor ose të përkohshëm.  
3.3. Ligjvënësi, nuk e ka spjeguar mëtej se çka nenkupton banimi: ”në mënyrë 
ligjore” as qëndrimi i palës së interesuar: “përkohësisht” në një vend të huaj. 
Mirëpo kjo për zbatuesit e ligjit, mbetet që të vetëkuptohet se:  
- palët e interesuara me rastin e dorëzimit të kërkesave të tyre në përfaqësitë 

tona gjegjëse diplomatike, duhet të posedojnë dëshmi me shkrim dhe zyrtare 
se, kanë të rregulluar statusin e tyre të banimit (qëndrimit) të përhershëm ose 
të përkohshëm ligjor atje. Dëshmitë e statusit të banimit, ligjvënësi i ka vu si 
një kusht triazhues për palët, por edhe për të katalizuar punën dhe detyrat e 
përfaqësive tona diplomatike.  

 
4. Me qëllim të zgjidhjes sa më të shpejtë të kërkesave të palëve, por edhe për të 

siguruar efikasitet maksimal të organeve të administratës, ligjvënësi i ka detyruar 
përfaqësitë diplomatike dhe ato konsullore të Republikës së Kosovës, që ato 
kërkesa, organeve kompetente të administratës publike në vend, tua dërgojnë 
urgjent:  
a) brenda 2 ditëve të punës nga dita e pranimit të kërkesave dhe 
b) me postë të veçantë- diplomatike (paragrafi 2. i nenit 41. të LPA).  

 
5. LPA me dispozitat e nenit 41. sa i përket mënyrës së dorëzimit të kërkesave, nga 

pala e interesuar-komentuar nga këndvështrimi i adresimit të saj e ka zgjeruar 
gamen e organeve (në organin qendror të administratës dhe në organet komunale- 
nëse ato ekzistojnë), siç është paraparë në dispozitat e nenit 40 të tij).  

 
Neni 42 [Dërgimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ me postë] 
 
42.1. Kërkesa e personit të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ 

mund të dërgohet me postë të regjistruar (rekomande) dhe në formë 
elektronike.  

42.2. Komunikimi i dokumenteve elektronike është i lejueshëm, përderisa 
pranuesi i dokumentit e lejon qasjen elektronike.  

42.3. Një dokument i shkruar zyrtar mund të lëshohet ose pranohet në mënyrë 
elektronike, përveç nëse ligji këtë nuk e lejon. Në këtë rast dokumenti duhet 
të përmbajë nënshkrimin elektronik i cili rregullohet me akt të veçantë.  

42.4. Dokumentet elektronike që lëshohen në pajtim me paragrafin 2 dhe 3 mund 
të zëvendësojnë dokumentin e shkruar.  

42.5. Dokumentet që në rrugën elektronike i dërgohen organit publik duhet t’i 
përmbushin kërkesat ligjore të përcaktuara me dispozitat për dorëzimin e 
dokumenteve një organi publik. Nëse dokumenti i dërguar në formë 
elektronike nuk i përmbush këto kërkesa, organi publik e njofton 
parashtruesin e kërkesës për mangësitë formale ose përmbajtjesore.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni 42 i Ligjit për procedurën administrative i Republikës së Kosovës, përmban 
modalitetet e dërgimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ-me postë 
të regjistruar (rekomande) dhe në mënyrë elektronike. Në këtë nen bëhet fjalë edhe 
për dokumentet e shkruara zyrtare, të cilat mund të lëshohen ose pranohen edhe në 
mënyrë elektronike.  
 

2. Dërgimi i kërkesës së palës organit të administratës publike për fillimin e 
procedimit administrativ dhe rëndësia e dërgimit 
2.1. Për të filluar procedimi administrative i një çështjeje administrative, duhet të 
ketë një iniciativë. Procedimi administrativ, mund të fillohet nga organi i 
administratës publike, me iniciativën e publikut, por edhe nga vetë pala e 
interesuar.  
Për ta filluar procedurën, pala duhet t’ia parashtrojë drejtpërdrejtë organit 
kompetent (kërkesën) me shkrim-në adresën përkatëse të tij.  
Kërkesa duhet t’i përmbajë elementet e duhura 111 dhe një a më shumë kopje të 
kërkesës për personat, të cilët kanë interes direkt apo indirekt nga veprimi i kërkuar 
në kërkesën e dërguar të palës/organit kompetent të administratës.  
2.2. Dorëzimi ose dërgimi i kërkesës së palës së interesuar- organit kompetent që 
bëhet me qëllim të fillimit të procedimit administrativ, është veprim i 
domosdoshëm, që ka rëndësi të veçantë juridike dhe praktike, sidomos për palën e 
interesuar. Pa aktin (veprimin) e dorëzimit dhe të dërgimit të kërkesave me shkrim 
të palëve të interesuara (neni 41. dhe 42 të LPA), në parim, nuk mund të ketë fillim 
dhe as zhvillim të procedimit administrativ.  
 

3. Kërkesa sipas rregullit i adresohet ose drejtohet, dërgohet ose i dorëzohet organit, 
që është kompetent për ta pranuar atë, rrjedhimisht për të vepruar sipas saj. Siç 
është komentuar më parë, ky organ mund edhe të mos jetë kompetent, për të 
vendosur përkitazi me kërkesën e parashtruar të palës së interesuar., ndonëse të 
shumtën e herave ai është (p.sh. ankesa sipas rregullit i bëhet organit i cili e ka 
nxjerrë vendimin, ndërsa për ankesë vendos organi instancial- (i shkallës së dytë). 
Për kërkesat me gojë (verbale), që nuk lidhën me afat ose nuk kanë afate të 
pashtyeshme, mund të caktohen orët e punës (gjatë orarit të punës), në të cilat 
kërkesat e tilla pranohen. Kjo duhet të shpallet në tabelat e shpalljes së organit të 
administratës- në vende të dukshme-për palët.  
Organi kompetent është i detyruar ta pranojë kërkesën e palës dhe ta regjistrojë 
atë.112  
3.1. Kur organi i administratës publike, përmes postës pranon një kërkesë, për të 
cilën konsideron që nuk është kompetent për të vendosur, pa vonesë ia dërgon atë 
kërkesë organit kompetent ose gjykatës kompetente dhe për këtë veprim të tij, me 

                                                            
111 Elementet përbërese të kërkesës janë: emërtimi i organit, veprimi i të cilit kërkohet, data e dorëzimit të 
kërkesës, indikacioni përkitazi me kompetencat e organit të administratës publike, veprimi konkret që 
kërkohët nga organi dhe theksimi i shkaqeve dhe fakteve, në të cilat bazohet kërkesa.  
112 Shih nenin 43. të LPA. 
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shkrim e lajmëron palën e cila e ka parashtruar atë kërkesë.  
3.2. Nëse organi i caktuar i administratës publike, përmes postës e pranon padinë 
për inicimin e konfliktit administrativ, po atë padi, pa vonesë, duhet t’ia dërgojë 
gjykatës kompetente për veprim dhe njëkohësisht ta njoftoj për këtë me shkrim, 
palën që ka parashtruar padinë.  

 
4. Për dërgimin e kërkesës së palës së interesuar për fillimin e procedimit 

administrativ pran organit të administratës publike, ligjvënësi, në dispozitat e 
paragrafit 1 (një) të nenit 42., ka paraparë dy mundësi:  
a) dërgimin e kërkesave të palëve të interesuara, me postë të regjistruar dhe 
b) dërgimin në formë elektronike.  
4.1. Kërkesa është një nga llojet e parashtresave, me të cilën, pala e interesuar, te 
një organ kompetent i administratës publike, mund të iniciojë fillimin e 
procedurës, për një çështje të caktuar administrative.  
4.2. Dispozita e paragrafit 1., të nenit 42. të Ligjit, ngërthen një zgjidhje, do të 
thoshim avangarde, për rrethanat dhe kushtet në të cilat, veprojnë organet dhe 
institucionet e administratës sonë publike. Thuhet kështu ngase dispozita në fjalë, 
do të reflektohet mjaftë pozitivisht në komunikimin sa më të lehtë, më të shpejtë 
dhe më efikas në mes të qytetarëve me cilësi të palës në procedurë dhe të 
administratës publike. Akcenti kryesor këtu ndërlidhet, veçanërisht me mundësinë 
ordinare të komunikimit të palëve të interesuara dhe personave të tjerë, në 
procedure, me organin kompetent të administratës.  
4.3. Është mirë, pra, është veprim i drejtë dhe avancues i ligjvënësit, zgjidhja që ai 
e ka paraparë në paragrafin 1., të nenit 42., duke i lejuar në mënyrë të barabartë, që 
të dy modalitetet e dërgimit të kërkesës së palës, për fillimin e procedimit 
administrativ: me postë të regjistruar (rekomande) dhe në formë elektronike.  
4.4. Ka arsye dhe nevojë që të konstatohet se, ndonëse nuk është përmendur 
taksativisht në paragrafin 1., të nenit 42., të LPA, nuk përjashtohet., pra nuk duhet 
përjashtuar as formën e dërgimit të kërkesës për fillim të procedurës, me postë të 
thjeshtë a të zakonshme.  
4.5. Me dispozitën e paragrafit 2., të nenit 42., ligjdhënësi nuk ka qenë mjaftë i 
qartë as konsekuent, (sikur në atë te paragrafit 1., të të njëjtit nen) nga se ia ka 
relativizuar peshën dhe ia ka descenduar kuptimin e normës.  
Pra, komunikimin normal, avancues e të lirë të palëve në procedurë (duke përfshirë 
këtu edhe dërgimin e shkresës) ligjvënësi në këtë dispozitë ka vu në korniza 
kondicionale (kushtëzore) të pranuesit të dokumentit.  
4.6. Prandaj, komunikimi elektronik në mes të palëve, lejohet vetëm nëse 
pranohet nga akceptuesi i kësaj forme të bashkëpunimit e të komunikimit. 
Kjo mënyrë e rregullimit të regjistrimit të kërkesës së palës së interesuar në 
procedure, mund të reflektojë (madje edhe të prodhojë) efekte negative, pengesa 
dhe ngecje në zhvillimin dinamik dhe bashkëkohor, në mes të organit dhe palëve e 
personave të tjerë të interesuar, në procedurën administrative te ne. Kjo zgjidhje 
për më tepër mund të prodhojë edhe voluntarizëm edhe burokratizëm eventual, në 
radhët e punonjësve dhe organeve të administratës sonë., rrjedhimisht edhe ngecje 
në reformimin e saj dhe ngritjen e mëtejme të reputacionit dhe afirmimit të saj, në 
publik, pra në shoqëri në përgjithësi.  
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5. Dispozita e paragrafit pasues 3., të nenit 42., e thellon edhe më tej qasjen 
kondicionalizuese të rregullimit të materies në trajtim. Në fakt kjo dispozitë 
përmban, të paktën dy elemente kushtëzuese, në brendinë e saj.  
E para, dhënien (lëshimin) ose pranimin e një dokumenti të shkruar zyrtar- në 
mënyrë elektronike e ndërlidhë me kufizimet eventuale ligjore.  
E dyta, qarkullimin e lirë elektronik të dokumenteve (akteve) zyrtare e kushtëzon 
me domosdonë e nënshkrimit elektronik i cili më tutje, do të duhej të rregullojë me 
një akt të veçantë., pa precizuar se çfarë fuqie dhe karakteri do të duhej të kishte ai 
akt. Meqë dispozitat e nenit 42 të LPA kanë të bëjnë me dërgimin e kërkesës së 
personit të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ, na duket se po këto 
dispozita (veçmas ato të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 42 të LPA) fushëveprimin e 
tyre në mënyrë parësore e shtrijnë në domenin e kërkesës së personit (palës) së 
interesuar për fillimin e procedimit administrativ. Mirëpo, kjo në asnjë mënyrë dhe 
asnjë rast, nuk do të duhej që të përjashtonte mundësinë dhe të drejtën e palës, që 
edhe shkresa (parashtresa) të tjera të lëndës (çështjes administrative) të tij, pala të 
mund t’i dorëzojë (kompletimi i lëndës) rrjedhimisht dërgojë me postë ose në 
mënyrë elektronike.  
Pra dispozitat e nenit 42 të LPA, veçmas ato të paragrafit 2 dhe 3 të tij, mund të 
merren edhe si dispozita me fushëveprim të përgjithshëm.  
 

6. Edhe në paragrafin 4., të nenit 42., LPA vazhdon të mbaj qëndrim relativizues pak 
a shumë inferior dhe kondicional ndaj komunikimit dhe dokumenteve elektronike. 
Thuhet kështu, ngase për ta barazuar /zëvendësuar/ dokumenti elektronik, atë të 
shkruar, ligjvënësi kërkon, që të përmbushën të gjitha kushtet, të cilat LPA i ka 
vënë në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 42., të tij.  

 
7. Për qarkullim të pa pengesë elektronike të dokumenteve, dispozita pasuese e 

paragrafit të 5., të nenit 42 të LPA, kërkon përmbushjen e plotë dhe rigoroze të 
kërkesave ligjore, që sipas LPA., kanë të bëjnë me dorëzimin e dokumenteve një 
organi publik.  
7.1. Nëse një dokument i tillë i dërguar në formë elektronike, nuk i përmbush 
kërkesat ligjore, të përcaktuara me dispozitat për dorëzimin e dokumenteve, një 
organi publik, ligjvënësi me dispozitën e po këtij paragrafi (5. të n. 42.) e detyron 
organin kompetent, që ta njoftojë (në një mënyrë a një tjetër) palën që ka bërë 
kërkesë, për mangësitë formale ose edhe përmbajtjesore të kërkesës së palës.  
7.2. Dokumentet të cilat në rrugë elektronike nga pala i dërgohen organit 
kompetent pa i përmbushur kërkesat ligjore që ndërlidhen me dorëzimin e 
dokumenteve një organi publik, me kërkesë të po atij organi, pala duhet t’i evitojë 
të gjitha mangësitë eventuale.  
7.3. Pala apo personi i interesuar i cili nëpërmjet modaliteteve elektronike e dërgon 
kërkesën për fillim të procedimit administrativ, duhet t’i korrigjojë dhe eliminojë 
jo vetëm mangësitë përmbajtjesore, por edhe ato formale (paragrafi 5 i nenit 42 të 
LPA-së). 
 

8. Ligjvënësi në dispozitat e nenit 42., të Ligjit, jo vetëm që materien ligjore e ka 
mbarshtruar në mënyrë jo konsistente, por edhe kontradiktore. Ndaj ky nen sikurse 
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edhe shumë të tjerë të këtij ligji, do të duhej të riformulohej e risistematizohej, 
dukshëm më mirë e më me kujdes-logjik dhe nomoteknik.  

 
Neni 43 [Regjistrimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ] 
 
43.1. Pavarësisht nga mënyra e dorëzimit të kërkesave të personave të interesuar 

për fillimin e një procedimi administrativ, organi që merr kërkesat i 
regjistron ato në një regjistër të posaçëm në pajtim me dispozitat pozitive.  

43.2. Regjistri i kërkesave për fillimin e procedimit administrativ përmban 
informacionin e mëposhtëm:  
a) numrin e kërkesës;  
b) datën e dorëzimit;  
c) objektin e kërkesës;  
d) numrin dhe emërtimin e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës, dhe  
e) emrin e kërkuesit.  

43.3. Kërkesat e personave të interesuar për fillimin e një procedimi 
administrativ regjistrohen sipas radhës së dorëzimit. Ato kërkesa që vijnë 
në të njëjtën dërgesë postare konsiderohen si të dorëzuara në të njëjtën 
kohë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Dispozitat e këtij neni rregullojnë regjistrimin e kërkesave të palëve për fillimin e 
procedimit administrativ, elementet dhe informacionin që duhet të ketë kërkesa., 
trajtimin e kërkesave sipas radhës dhe kohës së regjistrimit të tyre.  

 
2. Për të pasur mbarëvajtje të procedimit administrativ, ligjshmëri, transparencë, 

efikasitet dhe efektivitet në vendimmarrje, për të pasur edhe realizim të kërkesave, 
interesave dhe të drejtave të pjesëmarrësve në procedurën administrative, duhet 
pasur në vazhdimësi komunikim adekuat në mes të organeve dhe palëve në 
procedurë.  

 
3. Komunikimi korrekt, ligjor, transparent dhe i mirëfilltë, në mes të organeve dhe 

palës, nënkupton komunikimin juridik në mes tyre, në të gjitha fazat e procedurës 
administrative dhe të ndërlidhur me te.  
3.1. Komunikimi i palës me organin dhe anasjelltas, më së shpeshti bëhet përmes 
parashtresave të shkruara ose gojore, në të cilat palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në 
procedurë i parashtrojnë kërkesat e tyre për realizimin e të drejtave dhe interesave 
të tyre juridike, por edhe për rregullimin e detyrave të tyre, në procedurën 
administrative.  
3.2. Parashtresa në procedurën administrative konsiderohen:  

 Kërkesat.,  
 Propozimet.,  
 Fletëparaqitjet.,  
 Lutjet., ankesat.,  
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 Kundërshtimet (prapësimet)., dhe 
 Komunikimet e tjera.  

3.3. Parashtresa pra është mjet, nëpërmjet të cilit, pala dhe personi tjetër i 
interesuar, komunikon me organin, me qëllim të sendërtimit të të drejtave ose 
interesave juridike dhe për të rregulluar detyrimet e veta, në procedurën 
administrative.  
3.4. Parashtresa më tej është emërtim i përgjithshëm për çdo mjet, me të cilën 
pala i drejtohet organit-lidhur me iniciativën nga parashtesa, organi kompetent e 
fillon procedurën, e modifikon, e plotëson ose e përfundon procedurën në 
çështjen e caktuar, në çështjen administrative ose në lidhje me ndonjë çështje 
administrative.  
3.5. Kërkesën si parashtresë pala e parashtron, atëherë kur me te kërkon p.sh. që të 
fillohet procedura administrative për njohjen e ndonjë të drejte ose te interesit 
juridik113  
3.6. Kërkesa e palës ose e pjesëmarrësit tjetër në procedurë, duhet të jetë e 
kuptueshme, e qartë dhe të përmbajë të gjitha elementet e nevojshme, në mënyrë 
që të mund të veprohet sipas saj.  
3.7. Kërkesa e palës do të duhej t’i drejtohej organit kompetent për trajtimin e saj, 
por nëse kjo nuk ndodh, organi tjetër jo kompetent është i obliguar që nëse ka të 
dhëna dhe elemente të mjaftueshme, kërkesën e palës t’ia pasojë organit që sipas 
ligjit në fuqi, është kompetent për të proceduar dhe vendosur sipas saj.  
3.8. Kërkesa që i parashtrohet organit duhet të nënshkruhet nga parashkruesi. 
Përjashtimisht, nëse ligji e lejon, në vend të tij/saj, kërkesën përjashtimisht mund ta 
nënshkruaj:  

 Bashkëshorti,  
 Prindi,  
 Fëmijët,  
 Avokati i cili në bazë të autorizimit të palës e ka përpiluar kërkesën.  

Këta persona kur nënshkruajnë për palën e vejnë emrin dhe adresën e tyre e jot ë 
palës.  
3.9. Nëse kërkesa ka të meta (mangësi formale), është e pakuptueshme dhe jo e 
plotë; për shkak të këtyre mangësive organi nuk mund ta hedhë poshtë atë. Mirëpo, 
po ky organ ka për detyrë që t’ia tërheq vëmendjen parashtruesit të kërkesës, për 
mangësitë që mund të ketë ajo kërkesë dhe për pasojat juridike, nëse parashtruesi 
në afat të caktuar, nuk i eviton ato mangësi. 114  

 
4. Për të vu rend e rregull në organet e administratës publike e duke e vu në spikamë 

interesin privat të palëve, por edhe atë publik, LPA u ka vënë kusht dhe obligim 
organeve të administratës, regjistrimin e të gjitha kërkesave për fillimin e 
procedimit administrativ (paragrafi 1., i nenit 43 të LPA).  
4.1. Kërkesa e personave të interesuar sipas ligjit, duhet të regjistrohet edhe atëherë 
kur ajo i dërgohet edhe kur i dorëzohet drejtpërsëdrejti organit kompetent në 
zyrën-adresën përkatëse të tij.  
4.2. Organi i administratës që i pranon kërkesat e palëve të interesuara, është i 

                                                            
113 M. Kosovac, H. Kozarcanin, op. cit. fq. 110-111. 
114 Krahaso nenin 68, të LPPA në Komantarin e M. Kosovac, H. Kozarcanin fq. 118 
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obliguar që në bazë të dispozitave të nenit 43 të LPA, të mbaj (krijoj) regjistër të 
veçantë të kërkesave.  
4.3. Ligjvënësi në të mirë dhe dobi të palëve (personave) të interesuar, organit 
kompetent ia ka vu obligim taksativ, se cilat informacione (elemente) duhet të 
përmbajë regjistri i kërkesave.115  
4.4. Për të parandaluar-eliminuar parregullsitë dhe jo ligjshmërinë eventuale në 
fushë veprimtarinë e organeve të administratës publike, LPA ka imponuar rregull 
në regjistrimin e kërkesave., edhe sipas radhës së dorëzimit edhe sipas faktorit 
kohor (paragrafi 3., i nenit 43. të LPA).  
4.5. Për më tepër ligji e ka rregulluar me vemendje e kujdes të duhur edhe trajtimin 
e kërkesave që në organin kompetent arrijnë në të njëjtën dërgesë postare e që 
dorëzohen në të njëjtën kohë (paragrafi 3., i nenit 43 të ligjit për procedurën e 
përgjithshme administrative).  

 
5. Në mes të nenit 42 dhe 43 të LPA., konsiderojmë që do të ishte mirë të ishte 

paraparë materia ligjore e cila do të rregullonte pranimin e parashtresave e në 
kuadër të tyre edhe të kërkesave të personave të interesuar. 

 
Neni 44 [Vërtetimi i dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ] 
 
44.1. Organi i administratës publike, të cilit i drejtohet kërkesa për fillimin e 

procedimit administrativ, u jep një dëshmi personave të interesuar që 
paraqesin kërkesën me anën e së cilës vërteton dorëzimin dhe marrjen e 
kërkesës.  

44.2. Dëshmia tregon faktin e marrjes së kërkesës nga nëpunësi përgjegjës i 
organit të administratës publike si dhe listën e dokumenteve që i 
bashkëngjiten kërkesës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Organi i administratës publike, të cilit i drejtohet pala e interesuar me kërkesë për 
fillimin e procedurës administrative, është i detyruar me ligj që palës t’ia jap një 
vërtetim, si dëshmi për dorëzimin dhe pranimin (marrjen) e kërkesës së saj.  

 
2. Dorëzimi dhe pranimi i kërkesës dhe rëndësia e këtyre veprimeve në 

procedurën administrative 
2.1. Dorëzimi dhe pranimi i parashtresave, në mesin e të cilave bën pjesë edhe 
kërkesa, si veprime janë ngushtësisht të lidhura me komunikimin në mes të palës 
dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurën administrative.  
2.2. Parashtresat në parim dorëzohen drejtëpërdrejtë në seli ose degë të organit 
kompetent ose dërgohen me postë (e mjete tjera bashkëkohore të komunikimit 
elektronik) ose komunikohen me gojë - nga pala dhe shënohen në procesverbal- 
nga personi i autorizuar zyrtar i organit.  
2.3. Është plotësisht notore dhe e vetëkuptueshme se parashtresat i dorëzohen ose 

                                                            
115 Shih paragrafin 2, të nenit 43, të LPA. 
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dërgohen organit i cili është i detyruar, që t’i pranojë ato. Mirëpo, jot ë gjitha 
organet gjithherë janë kompetente për pranim të parashtresave të palëve. Në disa 
organe disa ose vetëm një segment (shërbim) i organit, është i caktuar si kompetent 
për të bërë pranimin e parashtresave, p.sh. Zyrat e pranimit etj.  
2.4. Është obligim i çdo organi kompetent të administratës, që në përputhje me 
dispozitat përkatëse ligjore ta pranojë parashtresën (kërkesën) që i dorëzohet nga 
pala- përkimisht ta marrë në dijeni (përmes procesverbalit).  
2.5. Personi zyrtar i organit, që pranon kërkesën e palës e ka obligim që edhe me 
kërkesën me gojë të parashtruesit, t’ia vërtetojë atij pranimin-dorëzimin e kërkesës.  
2.6. Akti i pranim-dorëzimit të kërkesës, duhet të kurorëzohet (përfundojë) me 
dhënien (lëshimin) e vërtetimit për të.  
2.7. Vërtetimi mund të lëshohet në disa mënyra. Më e rregullt në praktikën e 
administratës sonë është- vërtetimi i cili palës i lëshohet përmes shenjës (shënjimit 
me vulë) të vulës katërkëndëshe ose katrore të pranimit. Në këtë vulë ekzistojnë 
rubrika, në të cilat shënohet data e dorëzimit të kërkesës, numri i evidentimit në te 
dhe në regjistër dhe shtojcat e tjera relevante.  
2.8. Nëse organi të cilit pretendohet t’i dorëzohet kërkesa, nuk është kompetent për 
të vepruar, nëpunësi i administratës e ka për detyrë që aty për aty ta paralajmëroj 
parashtruesin se nuk është kompetent ai organ për pranim të kërkesës së tij dhe ta 
drejtojë palën në adresë të organit kompetent. Nëse parashtruesi insiston, zyrtari 
duhet ta pranojë kërkesën e tij.  
2.9. Nëse kërkesa e palës organit jo kompetent i dorëzohet, i dërgohet me postë ose 
mjete të tjera të telekomunikimit, zyrtari i organit, atë kërkesë, pa vonesë ia dërgon 
organit kompetent ose gjykatës kompetente dhe për këtë veprim menjëherë duhet 
ta njoftojë edhe palën.  
2.10. Përjashtimisht nga parimi i parashtrimit të kërkesave të palëve, që me shkrim 
i drejtohen organeve kompetente, këtyre organeve kërkesat (parashtresat) mund t’i 
deklarohen (adresohen) edhe me gojë- përmes kumtimit verbal-organit.  
2.11. Deklarimet-komunikimet verbale të palëve organeve kompetente trajtohen si 
parashtresa valide.  

 
3. Duke marrë parasysh rastet eventuale të javashllëkut, pakujdesisë ose edhe 

pretendimeve potenciale abuzuese të bartësve të autorizimeve publike në organet e 
administratës te ne, ligjvënësi, në paragrafin 1., të nenit 44., të LPA ia ka vu për 
detyrë organit të administratës publike, që për çdo kërkesë të dorëzuar-pranuar të 
jepet dëshmi, rrjedhimisht vërtetim me shkrim parashtruesit të saj.  

 
4. Ndonëse kolateralisht, LPA., në paragrafin 2., të nenit 44., ka obliguar nëpunësin 

përgjegjës të organit, që krahas kërkesës së palës, të pranojë zyrtarisht dhe në 
mënyrë shkrimore edhe listen e dokumenteve e cila duhet të jetë pjesë e 
bashkangjitur e kërkesës. Në këtë mënyrë Ligji i siguron shkallë më të lartë të 
garancisë juridike palës së dokumentacioni i saj do jetë i tërë dhe i plotë për 
vendimmarrje përkatëse e të ligjshme., ndërsa nga ana tjetër ia pamundëson në 
masë të konsiderueshme nëpunësve të administratës gjasat për keqpërdorim të 
dokumentacionit të palës, duke e hequr p.sh. Ndonjë dokument nga lista e 
kompletuar e tyre.  
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4.1. LPA me dispozitat e nenit 44., përveç nga sa u tha më sipër, ka siguruar gamë 
më të gjërë sigurie dhe garancie juridike për të drejtat dhe interesat e palëve në 
procedurë-sa i përket trajtimit me përkushtim, ligjshmëri dhe efikasitet të 
kërkesave të tyre, por ka intonuar parakushte më të mira për mobilizim dhe 
funksionim me avancues të administratës, si dhe reflektim për me shumë disiplinë 
e përgjegjësi të nëpunësve dhe përgjegjësve të saj, në relacion me qytetarët dhe 
brengat e tyre.  

 
5. Përmbledhtas, përkitazi me modalitetet e dorëzimit, dërgimit dhe regjistrimit të 

parashtresave (dhe kërkesave) për fillimin e procedimit administrativ (n. 41., 42 
dhe 43 i LPA).  
5.1. Në parim ekzistojnë këto mënyra dhe mundësi të dorëzimit, dërgimit 
(regjistrimit) të kërkesës dhe parashtresave të tjera-organit kompetent të 
administratës publike:  
1. Dorëzimi i drejtpërdrejtë i kërkesës ekziston kur pala, rrjedhimisht pjesëmarrësi 
tjetër në procedurë, në mënyrë të drejtpërdrejtë e dorëzon praën organit kompetent 
kërkesën e caktuar. Ajo kërkesë pranohet nga zyra (personi) pranues, evidentohet 
(regjistrohet) në evidencën e caktuar (libër, regjistër ose kartuç (kartelë) etj., me 
ç’rast pala do të duhej ta merrte vërtetimin me numër dhe datë, mbi kërkesën e 
dorëzuar;  
2. Dorëzimi (dërgimi) përmes postës mund të bëhet me postë rekomande ose me 
postë të thjeshtë (rëndomtë). Nëse kërkesa dorëzohet (dërgohet) me postë 
rekomande, si datë e dorëzimit, rrjedhimisht e ankimimit (nëse është fjala për 
ankesë, llogaritet dita kur kërkesa-ankesa i është dorëzuar postës. Me këtë rast pala 
si dëshmi merr vërtetimin e vërtetuar-me datën përkatëse të dorëzimit. Nëse 
kërkesa dorëzohet në postë me dërgesë të thjeshtë (rëndomtë), si ditë e parashtrimit 
(ankimimit) llogaritet, dita kur parashtresa (ankesa) e palës i ka mbërri organit 
kompetent.  
3. Komunikimi -deklarimi gojor (verbal) i kërkesës-parashtresës në procesverbal, 
si mënyrë e dorëzimit të kërkesës, bëhet atëherë, kur pala ose pjesëmarrësi tjetër në 
procedurë, vjen personalisht te organi dhe organit gojarisht ia kumton kërkesën 
(përmbajtjen e saj) në procesverbal.  
3.1. Ky procesverbal në procedurë, shërben si parashtresë (kërkesë) gjegjëse. Si 
datë e dorëzimit të kërkesës merret datë e përpilimit të procesverbalit. Në këtë 
mënyrë rëndomë dorëzohen kërkesat e personave fizik analfabet, ose ata me 
shkallë të ultë shkrim-leximi.  
Datë e dorëzimit të kërkesës, merret data e përpilimit të procesverbalit.  
3.2. Në këtë mënyrë rëndomë dorëzohen kërkesat (parashtresat) e personave 
analfabetë ose jo sa duhet të arsimuar. Këtyre personave u mundësohet nga ana e 
organi, që në procesverbal atyre të u formulohet kërkesa adekuate, ose lutja, 
ankesa, fletëparaqitja etj.  
4. Kërkesa apo ndonjë tjetër parashtresë, organit kompetent të administratës 
publike, mund t’i dërgohet edhe në mënyrë elektronike; nëse kjo mënyrë e 
komunikimit të palës apo të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, është e rregulluar 
me ligj ose nëse organi kompetent këtë modalitet të dërgimit-dorëzimit e trajton 
dhe e pranon.  
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5. Pra është detyrë e organit kompetent, që ta pranojë (të marrë në dorëzim) çdo 
kërkesë të palës, rrjedhimisht çdo deklarim gojor të saj-përmes procesverbalit.  
5.1. Nëpunësi publik i ngarkuar (apo përgjegjës) për pranimin e kërkesës i cili nuk 
e pranon kërkesën (parashtresën) e palës në suaza të modaliteteve të komentuara 
më lartë, në parim mund t’i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore. 116 

 
Neni 45 [Dokumente të tjera të shkruara të paraqitura nga personat e interesuar] 
 

Dispozitat për fillimin e procedimit administrativ zbatohen edhe për 
shpjegimet, kërkesat për rishqyrtim, përgjigjet dhe çdo dokument tjetër 
shkresor, të paraqitur nga personat e interesuar gjatë procesit 
administrativ. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Fillimi i procedimit administrativ, sipas këtij neni është i ndërvarur edhe nga 
shpjegimet, kërkesat për rishqyrtim, përgjigjet dhe dokumentet tjera shkresore e jo 
vetëm nga kërkesa dhe parashtresat e tjera.  

 
2. Përgjithësisht për rëndësinë e komunikimit në parashtresa në mes të 

personave të interesuar dhe organit kompetent të administratës publike  
2.1. Komunikimi në mes të personave të interesuar dhe organit kompetent të 
administratës, është, jo vetëm i rëndësishëm, por edhe i domosdoshëm.  
Pa një komunikim që rrjedhimisht do të thotë edhe bashkëpunim i vazhdueshëm, i 
mirëfilltë, i ligjshëm e korrekt nëpër të gjitha fazat e procedurës, në mesë të palëve 
dhe personave të tjerë të interesuar në procedurën administrative, nuk mund të 
flitet as për një administratë të avancuar, efikase, demokratike e të reformuar; por 
as edhe për një kulturë juridike në nivel të palëve-qytetarëve, që kanë interes për të 
realizuar të drejtat e tyre vitale ligjore-në relacion me administratën.  
2.2. Kurdo që pala dëshiron ta realizojë ndonjë të drejtë apo interes juridik, përmes 
ndonjë organi a institucioni publik, ajo i drejtohet atij me kërkesë; dokument tjetër 
shkresor – rrjedhimisht parashtresë. Është si një lloj udhëzuesi në praktikën 
administrative që dokumentet e ndryshme të komunikimit të cilat qarkullojnë në 
mes të palëve dhe organit të administratës publike, gjatë zhvillimit të procedurës 
administrative, të emërtohen apo të quhen me një emër të përbashkët 
gjithidentifikues dhe gjithëpërfshirës – parashtresa ose edhe shkresa. 
Bazuar në qarkullimin juridik administrativ dhe praktikën administrative, në 
parashtresa rëndom bëjnë pjesë: kërkesat, njoftimet (lajmërimet), përgjigjet, 
shpjegimet, raportet, dhe dokumentet tjera të ndryshme, të cilat shërbejnë në 
korrespondencën dhe bashkëpunimin zyrtar në mes të pjesëmarrësve në procedurë 
dhe organit të administratës publike përkitazi me çështje të ndryshme 
administrative. Na thotë mendja se edhe LPA e pranon dhe e njeh në një mënyrë 
apo në një tjetër këtë praktikë administrative, sikundër edhe vetë nocionin 
parashtresë; por me emërtimin mbase sinonim ose madje edhe njëjtësues – 

                                                            
116 Shih më gjërësisht: M. Kosovac; H. Kozarcanin, op. cit. fq. 112-114.  
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“dokument tjetër shtresor”.  
2.3. Edhe ligjet edhe organi i administratës, duhet të përkujdesen e të krijojnë 
kushte e mundësi që qytetari - në cilësi të palës në procedurë, sa më lehtë, shpejtë 
dhe thjeshtë, t’i drejtohet organit, të komunikoj pa pengesa e vonesa me të; në të 
mirë të realizimit të së drejtës së tij në procedurë, por edhe interesit publik.  
2.4. Për të pasur bashkëpunim e komunikim normal e të mirëfilltë, në mes të 
organit të administratës dhe të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, edhe pala, 
rrjedhimisht edhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, duhet të jenë të përgjegjshëm, 
efikas dhe t’i përmbushin detyrimet e tyre ligjore, si dhe ato procedurale gjatë 
procedimit dhe vendosjes së një çështje të caktuar administrative.  
2.5. Nga pala në procedurë, me të drejtë kërkohet që parashtresa (kërkesa e saj) të 
jetë e kuptueshme; t’i ketë të gjitha elementet e nevojshme; t’i ketë të gjitha provat 
dhe dëshmitë, në të cilat pala e mbështet kërkesën (petitumin) e saj. Është e 
këshillueshme dhe e dobishme që kërkesa e palës të jetë e arsyetuar (justifikuar) 
dhe të thirret edhe në dispozitat përkatëse.  
2.6. Është në interes të palës, të organit dhe në interes shoqëror madje, që parashtruesi i 
kërkesës, ta precizoi e kompletoj atë, si dhe provat në të cilat e bazon kërkesën, t’i 
mbarshtrojë në mënyrë të kuptueshme, të qartë, justifikuese dhe koncize.  
 

3. Parashtresa duhet kuptuar dhe trajtuar edhe si një nga modalitetet e bashkëpunimit 
dhe të komunikimit të pjesëmarrësve të tjerë me organet dhe të organeve me 
pjesëmarrësit në procedurën administrative.  
3.1. Parashtresë si që është komentuar edhe më parë, është çdo kërkesë, formular 
për përpunim elektronik të të dhënave, ankesë, propozim, fletëparaqitje, lutje, 
kundërshtim (prapsim) dhe komunikimet e tjera, me të cilat qytetari-palë ose 
personat juridik-në cilësi të palës u drejtohen organeve të administratës.  

 
4. Forma më e rregullt, parësore dhe më e shpeshtë e komunikimit dhe e përdorimit 

në mes të palëve të interesuara (në procedurë) dhe organit kompetent, është 
parashtresa e shkruar (shkresore).  
4.1. Parashtrimi gojor (verbal) në procesverbal, sipas rregullit, jepet vetëm në raste 
përjashtimore, atëherë kur pala ose pjesëmarrësi tjetër në procedurë është i 
paarsimuar ose edhe fare analfabet. 117 
 

5. LPA me dispozitat e nenit 45; ka shkuar edhe më largë në ingranimin më të gjërë 
të qarkut të parashtresave, të cilat mund të depozitohen dhe trajtohen në 
procedimin administrative. Rrethi i zgjeruar i parashtresave specifike të cilat ligji i 
quan: dokumente të tjera të shkruara, nga LPA të trajtuara si parashtresa, ka 
inkorporuar në komunikimin-në mes të pjesëmarrësve në procedurë dhe organit 
kompetent të administratës publike edhe:  
- shpjegimet;  
- kërkesat për rishqyrtim;  
- përgjigjet dhe 
- çdo dokument tjetër shkresor të paraqitur nga personat e interesuar gjatë 

procesit administrative.  
                                                            
117 Shih: Liliq, op. cit. fq. 278.  
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5.1. Duke normuar edhe disa modalitete do të thoshim të reja dhe specifike të 
komunikimit në mesë të palëve dhe personave të tjerë të interesuar në procedurë, 
ligjvënësi e ka zgjeruar qëllimisht e në mënyrë taksative hapësirën e veprimit; dike 
tejkaluar instrumentet klasike të komunikimit e duke begatuar këtë hapësirë dhe 
gamën e komunikimit, në mes të palëve në procedurë dhe organit administrativ 
(neni 45 i LPA).  
5.2. Në këtë mënyrë ligjvënësi, përmes premisave rregullative, ka krijuar ambient 
dhe kushte më të përshtatshme për të rritur bashkëpunimin (komunikimin) në mes 
të palëve dhe organeve, por edhe sigurinë juridike, efikasitetin e punës së 
administratës, si dhe afirmimin e saj e të besimit të saj tek qytetarët.  
5.3. Pavarësisht karakterit të tyre specifik, begatues dhe avangardist, këto 
parashtresa (dokumente të tjera të shkruara, neni 45 i LPA), duhet tiu nënshtrohen 
të gjitha kritereve, që vlejnë për parashtresat e tjera të themi “klasike”-të 
komentuara tashmë në këtë komentar. Pra, edhe këto dokumente do të duhej të 
përmbanin elementet esenciale të domosdoshme (emrin dhe mbiemrin e 
parashtruesit, emrin e organit të cilit i drejtohet pala, shpjegimet e nevojshme, 
datën dhe nënshkrimin e parashtruesit), në mënyrë që të konsiderohen si complete 
dhe që t’i mundësohet organit kompetent procedimi dhe vendosja e tyre në 
procedurë.  
5.4. Për të krijuar atmosferë të një sigurie dhe garancie më të madhe juridike për 
personat fizikë dhe juridikë/palë në procedurë, ligji në këtë nene, ka kërkuar nga 
pala, që ekskluzivisht me parashtresa (edhe dokumente të tjera të shkruara) të 
komunikojë me organin kompetent të administratës.  
5.5. Ndonëse dispozita e nenit 45., të ligjit, nuk është plotësisht precize dhe lë 
dilema sa i përket totalitetit rregullativ lidhur me parashtresat gojore (kumtimeve 
gojore), konsiderojmë se në raste të caktuara specifike dhe përjashtimore, në të 
mirë të zbërthimit të së vërtetës dhe efikasitetit e të ligjshmërisë në punën e 
administratës, ato do të mund të aplikoheshin në praktikë.118  
5.6. Parashtrimet gojore, të cilat nuk janë të lidhura me afate ose ato nuk janë 
prekluzive, varësisht nga mundësit, kushtet dhe rrethanat, atom und të 
parashtrohen vetëm në kohën (orën-orët) e caktuara, nga organi, gjatë ditës së 
punës së të njëjtit, në vendin e caktuar-brenda lokaleve të punës së organit.  
5.7. Edhe pranimi i parashtresave të palës me gojë, është obligim i nëpunësit 
përkatës të organit kompetent të administratës.  
 

6. Me zgjidhjen e paraparë me këtë nen, ligjvënësi sikur e ka lënë mundësinë për të 
kuptuar dhe rezonuar se, të gjitha dokumentet e tjera të shkruara, të cilat në nenin 
44., paragrafi 2., madje i emërton taksativisht si: “listë të dokumenteve”, në 
cilëndo fazë të procedurës do të mund t’i bashkëngjiteshin kërkesës, të themi 
kryesore; me qëllim të zbardhës së të vërtetës në një çështje të caktuar 
administrative.  

 
7. LPA në nenin 45., për procedurën administrative dhe për termin dokument, do të 

përdor dy variante të ndryshme:  
a) njëherë procedim administrativ dhe herën tjetër proces administrativ dhe 

                                                            
118 Shih nenin 48 të LPA. 
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b) për nocionin dokument, njëherë instalon nocionin dokument-(e) të shkruar dhe 
herën tjetër-dokument shkresor.  
7.1. Doemos, në këtë nen dhe në nenet tjera, dualizmat të cilat janë të shumtë në 
ligj dhe sjell dëme, me rastin e ndryshimeve të ardhshme të ligjit, 
domosdoshmërisht do të duhej të ndryshoheshin dhe plotësoheshin sa më shpejtë.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Parashtresa (kërkesa) e palës që përmban ndonjë mangësi formale e cila e pengon 

veprimin e organit në bazë të saj ose që është e paqartë, nuk mund të hidhet poshtë, 
sepse organi i administratës është i detyruar që t’i evitojë mangësitë e tilla. (Nga 
aktgjykimi i gjykatës supreme të RPS; Uzh. nr. 3605/59., me datë 23.01.1959)  

 
2. Udhëheqja e procedurës administrative dhe nxjerrja e vendimit, në bazë të kërkesës 

së paqartë dhe jo të plotë të palës, sipas pikëpamjes së praktikës gjyqësore, paraqet 
cenim të rëndë të rregullave të procedurës gjë që mund të ketë ndikim në zgjidhjen 
e çështjes administrative. Kjo është arsye e mjaftueshme që vendimi i tillë si në 
procedurën ankimore, ashtu edhe në konfliktin administrative të anulohet. (Nga 
aktgjykimi i gjykatës supreme të RPS; Uzh. Nr. 8103/60., me datë 20.02.1961)  

 
3. Pala e pa arsimuar sa duhet, sidomos pala që nuk di fare shkrim-lexim, jo 

rrallëherë parashtresën (kërkesën) e quan ose e emërton gabimisht. Për këtë arsye 
është detyrë e organit të administratës, që ta vërtetoi përmbajtjen reale të kërkesës 
e jot a trajtoj atë ashtu, si që e ka quajtur pala. Për këtë pala nuk duhet të bartë 
kurrfarë pasojash. (Nga aktgjykimi i gjykatës supreme të RPS., Uzh. Nr. 
2650/58., me datë 09.12.1958).  

 
4. Organet e administratës nuk duhet që ta interpretojnë parashtresën e paqartë të 

palës, ngase nga interpretimi i tillë i saj mund të rezultojnë pasoja të 
papërshtatshme. (Nga aktgjykimi i gjykatës supreme të RSS; Uzh. Nr. 
11574/68., me datë 13.03.1969, “Komuna”, nr. 5/69).  

 
5. Nuk ka rëndësi se si pala e ka quajtur parashtresën (kërkesën) e saj, por vendimtare 

është përmbajtja e saj; ndaj organi kompetent është i obliguar, që me rastin e 
vendosjes ta vlerësojë përmbajtjen e parashtresës e tek pastaj të veproi sipas saj. 
(Gjykata supreme e Kosovës U., nr., 446/83)  

 
6. Në qoftë se organi e pranon parashtresën me më shumë kërkesa dhe vërteton që për 

të vendosur për disa prej tyre nuk është kompetent, do t’i marrë për t’i trajtuar në 
procedurë, vetëm ato parashtresa, për të cilat është kompetent. Kërkesat për të cilat 
nuk është kompetent, organi do të ia dërgojë për të vendosur organit kompetent të 
administratës ose gjykatës dhe për dërgim në kompetencë, do ta lajmërojë palën. 
(VSV., U., 2330/78)  

 
7. Në qoftë se organi i administratës nuk mund ta vërtetojë se cili organ tjetër është i 

detyruar që të veprojë sipas parashtresës (kërkesës), sikur edhe atëherë, kur për të 
vepruar sipas asaj parashtrese është kompetent gjykata, nxjerr konkluzion, me të 
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cilin refuzohet parashtresa e palës. Kundër konkluzionit të organit, sipas praktikës 
gjyqësore relevante, mund të ushtrohet ankesa (Dr. M. Marković, Pozita dhe 
rroli i palës në procedurë, fq. 64-65).  
 
Ndonëse në shikim të parë jo relevant, është me interes të palës dhe me rëndësi për 
te, që me rastin e dorëzimit-pranimit të parashtresës nga pala, organi t’ia lëshojë 
asaj vërtetimin (dëshminë me shkrim) përkitazi me pranimin e parashtresës. 
Dhënia e kësaj dëshmie (vërtetimi) nga organi për palën, është me rëndësi të 
veçantë në rastet e heshtjes së administratës. (Nga bashkëbisedat me palët dhe 
personat e caktuar zyrtar të organeve të administratës në vende të ndryshme të 
Republikës së Kosovës).  
 

Neni 46 [Verifikimi paraprak i disa çështjeve përpara fillimit të procedimit  
administrativ] 

 
Përveç verifikimit të kompetencës, e cila bëhet nga organi i administratës publike 
sipas procedurës të parashikuar në nenin 12 të këtij Ligji, menjëherë pas 
mbërritjes së kërkesës së palës së interesuar për fillimin e procedimit 
administrativ, organi administrativ bën gjithashtu edhe verifikimet e mëposhtme: 

a) nëse të drejtat apo interesat e kërkuara nga personat e interesuar janë 
parashkruar;  

b) legjitimimi i personit fizik dhe juridik që ka dorëzuar kërkesën për 
fillimin e procedimit administrativ;  

c) nëse afatet e parashikuara nga ligji për dorëzimin e kërkesës janë 
respektuar;  

d) nëse kërkesa e një personi fizik dhe juridik për fillimin e procedimit 
administrativ mund të shqyrtohet së bashku me kërkesat e personave të 
tjerë fizikë dhe juridikë sipas procedurës të parashikuar në nenin 49 të 
këtij Ligji.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni përmban verifikim paraprak të disa çështjeve me rëndësi, nga ana e organit 
administrativ për palët dhe procedurën përpara fillimit të procedimit administrativ.  

 
2. Verifikimi paraprak i disa çështjeve përpara fillimit të procedimit 

administrativ 
2.1. Për të vepruar me ligjshmëri, efikasitet, objektivitet dhe paanshëm-organi 
kompetent, Ligjvënësi zbatuesit të LPA., menjëherë pas pranimit të kërkesës së 
palës, ia ka vu për detyrë që të bëj të paktën dy pako verifikimesh:  
a) verifikimin e kompetencës, procedurën e së cilës e ka parashikuar me dispozitat 
e nenit 12 të LPA dhe  
b) verifikimet e tjera (shtesë), të parashikuara me pikat a; b; c; dhe d., të nenit 46., 
të tij.  
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2.2. Sa i përket detyrës së organit kompetent për të konstatuar kompetencën 
(lëndore, neni 13 i LPA ose kompetencën territoriale, neni 14 i tij), duke qenë i 
vetëdijshëm për pasojat e ka ndaluar mosushtrimin e tyre ose heqjen dorë nga to 
(n. 16 i LPA).  
2.3. Me dispozitat e paragrafit 2., të nenit 12 dhe ato të nenit 28., LPA., palëve të 
interesuara në procedurë ua ka dhënë edhe të drejtën e kundërshtimit të 
kompetencës së organit të administratës publike, në një çështje të caktuar 
administrative.  
2.4. Përkitazi me konstatimin (përcaktimin) dhe verifikimin e kompetencës, 
ndërlidhur me dispozitën e nenit 46., të LPA., shih dhe krahaso komentarin e 
dispozitave të pjesës së dytë-kompetenca administrative të ligjit, respektivisht 
dispozitat e neneve 11-18 të LPA.  
2.5. Është detyrë parësore, e menjëhershme dhe tepër e rëndësishme e organit të 
administratës, që pasi që ta regjistrojë e ta pranoj në procedim çështjen (lëndën) 
administrative, pa vonesë ta analizoj me kujdes maksimal profesional atë dhe të 
verifikojë paraprakisht, disa çështje, të cilat ligji ia ka dhënë për detyrë.  
2.6. Verifikimin paraprak duhet ta bëj çdo organ i administratës (organ 
administrativ), përpara fillimit të procedimit.  

 
3. Sipas dispozitave të nenit 46., ndërlidhur me ato të nenit 12., veprimi i par të cilin 

duhet ta ndërmarrë organi kompetent i administratës publike, përpara fillimit të 
procedimit administrativ, është pasja ose mospasja e kompetencës për procedimin 
dhe vendosjen e çështjes së caktuar administrative.  
3.1. Verifikimi paraprak i kompetencës është kërkesë imperative e ligjvënësit e 
shtruar si detyrë, përpara organit të administratës, për të vepruar shpejtë, ligjërisht 
dhe me efikasitet në zgjidhjen e kërkesave, interesave dhe të drejtave të ndryshme 
të qytetarëve në procedurën administrative.  
3.2. LPA nuk e ka parashikuar në mënyrë eksplicite, mundësinë e bartjës së 
pasojave të organit administrativ, nëse ai nuk e bën verifikimin paraprak të 
çështjeve dhe në këtë mënyrë i shkakton dëm eventual palës. Mirëpo kjo mund të 
supozohet dhe kështu duhet interpretuar mbase.  

 
4. Është detyrë e radhës e organit të administratës, që me vigjilencë dhe përkushtim të 

duhur profesional, të verifikojë, nëse të drejtat apo interesat e palëve të interesuara, 
të artikuluara me kërkesë, janë parashkruar ose jo (pika a e nenit 46., të LPA). 
Parashkrimi nuk rregullohet me dispozita të LPA, por meqë Kosova ende nuk ka 
një ligj të saj të veçantë për rregullimin e kësaj materie, atëherë kjo çështje 
rregullohet me dispozitat e ligjit të mëhershëm të parashkrimit të kërkesave 119, i 
cili te ne aktualisht dhe praktikisht ende është në zbatim.  

 
5. Në suaza të verifikimit paraprak ligjvënësi ia ka vu për detyrë organit që ex oficio 

të kujdeset edhe për statusin legjitimitetin (e palës parashtruese e kërkesës në 
procedurë (pika b) e nenit 46., të LPA)  
5. 1. Për të pasur cilësinë e palës apo për të marrë pjesë e për të vepruar si palë në 
procedurën administrative, ekziston prezumacioni, sipas të cilit, personi i tillë i 

                                                            
119 Milos Isakovic, Petar Surla, Ligji për parashtrimin e kërkesave, SA, Bg, 1967. 
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caktuar fizik ose juridik, duhet të posedojë: aftësinë (zotësinë); zotësinë 
procedurale dhe legjitimacionin e palës. Këto kushte në fakt janë prezumcione 
procedurale. Ndaj mungesa e tyre e liron organin nga obligimi që, të lëshohet në 
vendosje meritore të çështjes. Për rrjedhojë parashtruesin e parashtresës së tillë 
organi që udhëheq procedurën, mund ta refuzojë ose personin që në cilësi të palës, 
pretendon që të marrë pjesë në procedurë, ta përjashtojë nga procedura.  
5.2. Përkitazi me prezumacionet procedurale, organi është i detyruar që të kujdeset, 
në çdo fazë të procedurës.  
5.3. Prezumacionet e elaboruara më sipër nuk mund të ndryshohen as me vullnetin, 
as me autoritetin dhe as me arbitrazhin e organit dhe as me marrëveshje të palëve 
në procedurë, me organin e administratës.  

 
6. Për dallim nga zotësia (aftësia) për të qenë palë në procedurë e cila aftësi ia 

mundëson bartësve (titullarëve) të kërkojë të drejtë ose të interesit juridik që, të 
jenë palë në procedurën administrative, zotësia procedurale (procedurale(ia jep 
mundësinë palës që, në procedurë t’i kryejë, të gjitha veprimet procedurale, të cilat 
kanë të bëjnë me një çështje të caktuar administrative. Nuk kanë aftësi 
procedurale:  
- fëmijët dhe 
- personat madhor të cilëve u është marrë aftësia vepruese.  
6.2. Në procedurën administrative secili është i legjitimuar që të mbrojë të drejtat 
dhe interesat e tij juridike. Askush nuk ka të drejtë që në mënyrë të paautorizuar të 
mbrojë çështjen e huaj. Po ashtu askush nuk ka të drejtë të palës që në procedurë të 
paraqitet si mbrojtës i interesit publik, nëse interesi i tij, në atë çështje nuk është i 
angazhuar.  
Ndaj ekzistimi i legjitimacionit procesual, nuk është çështje e natyrës procedurale, 
por ka karakter material - juridik; ngase varet nga ekzistimi i kërkesës e cila buron 
nga e drejta materiale. 120 
6.3. Dispozita e pikës b) të nenit 46., të LPA. përveç legjitimitetit të palës në 
procedurë, kërkon edhe kushtin e radhës, që nënkupton se kërkesa e palës të jetë 
dorëzuar organit të administratës.  

 
7. LPA., në suaza të detyrës së organit që të bëj verifikimin paraprak të çështjeve të 

caktuara relevante - para fillimit të procedurës, zbatuesit të ligjit ia kërkon respektimin 
rigoroz të afateve në procesin e dorëzimit të kërkesës (pika c) e nenit 46).  

 
8. LPA e lejon mundësinë e shqyrtimit të përnjëhershëm të përbashkët të disa 

kërkesave me rastin e fillimit të procedimit administrativ në rast se:  
a) kërkesat e ndryshme të të njëjtit person të interesuar për fillimin e procedurës, 
bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore dhe 
b) kërkesat e ngjashme, të dorëzuara nga persona të ndryshëm, mund të 
shqyrtohen njëkohësisht, nëse bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore.121  
8.1. Kërkesat e ligjvënësit nga pika d) e nenit 46., pikërisht janë të ndërlidhura me 
dispozitat e nenit 49., të LPA.  

                                                            
120 Dr. S. Zuglija; L. Kostic; Dr. M. Kamoric; në Dr. B. Markovic, op. cit. fq. 48-50.  
121 Shih paragrafin 1 dhe 2 të nenit 49, të LPA. 
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9. Verifikimi paraprak i të gjith elementeve (pikave) të nenit 46., është imperativ 
ligjor për zbatuesit e ligjit, ngase moskryerja e kësaj detyre si duhet dhe në kohën e 
duhur (në fill të fillit) do të ketë për pasojë (negative) kontestimin apo edhe 
zhvlerësimin e punës së bërë së organit të administratës-në fazat e mëvonshme të 
procedurës; por edhe dëmtimin eventual të interesave të palëve me çështjen e 
caktuar administrative.  
9.1. Prandaj, kërkesat e nenit 46., pa asnjë shmangie do të duhej zbatuar nga organi 
i administratës.  

 
Neni 47 [Fillimi i procedimit administrativ me iniciativën e publikut] 
 
47.1. Në ato raste kur vërtetohen kushtet e parashikuara në paragrafët 3 dhe 4 të 

nenit 35 të këtij Ligji, procedimi administrativ mund të fillohet nga publiku 
ose Ombudspersoni.  

47.2. Në ato raste kur procedimin administrativ e fillon publiku ose 
Ombudspersoni, organi i administratës publike merr të gjitha masat që i 
quan të nevojshme për përgatitjen e çështjes, duke përfshirë edhe probleme 
që nuk përfshihen në kërkesën e dorëzuar në qoftë se gjykon se kjo është në 
interesin e publikut.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Ndërlidhur me kushtet e parashikuara në dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 të nenit 35., 
të LPA., sipas këtij neni procedimi administrative, mund të fillohet nga publiku ose 
ombudspersoni.  

 
2. Përgjithësisht për palën në procedurën administrative dhe kush mund të 

iniciojë fillimin e procedimit administrativ 
2.1. Në procedurën administrative, ashtu sikurse edhe në procedurat e tjera, përveç 
organeve si pjesëmarrës në procedurë, paraqiten në radhë të parë palët; në bazë të 
kërkesave të të cilave udhëhiqet procedura, në lidhje me të drejtat dhe detyrimet 
udhëhiqet procedura dhe nxirren vendime përkatëse (gjegjëse).  
2.2. Përveç palëve në procedurën administrative, marrin pjesë edhe personat të 
tjerë fizik dhe juridik, të cilët kanë interesa të caktuara juridike122 në një a më 
shumë çështje të caktuara juridike.  
2.3. Zbatuesit e ligjit, gjithmonë duhet të bëjnë dallimin (pavarësisht nga pozita e 
barabartë në procedurë) në mes të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurën 
administrative.  
2.4. Pala në procedurën administrative, është person, sipas kërkesës së të cilit, 
është filluar procedura ose kundër të cilit udhëhiqet procedura ose i cili me qëllim 
të mbrojtjes së të drejtave të veta ose interesave juridike, ka të drejtë të marrë 

                                                            
122 Interesi juridik ngërthen (vetëkupton) interesin specifik i cili rrembton (buron) nga ndonjë e drejtë, që 
konstituohet (formohet) në ndonjë të drejtë, i cili interes juridik, shprehet përmes të drejtës dhe i cili mund 
të realizohet nëpërmjet të drejtës dhe të dispozitave gjegjëse juridike. Ekzistimi i interesit juridik vlerësohet 
në çdo rast konkret.  
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pjesë në procedurë. Nga sa u tha më sipër, pala në procedurën administrative, 
mund të gjendet në tri situata relevante juridike.  
2.5. Pra pala në procedurë është person, për të drejtat, detyrimet ose interesat 
juridike vendoset. Mirëpo, kush mund të jetë palë apo të ketë cilësinë e palës në 
procedurën administrative, për të pasur të drejtë inicimin e fillimit të procedimit 
administrativ. 
2.6. Palë në procedurën administrative, në parim mund të jetë çdo person fizik dhe 
juridik. Persona fizik janë njerëzit, ndërsa persona juridik janë format 
(formacionet) organizative dhe funksionale të jetës shoqërore, të cilat sipas 
sistemit juridik të një vendi i plotësojnë konditat, që të jenë dhe të paraqiten në 
qarkullimin juridik, si persona juridik.  
Me që personat fizikë dhe juridik janë bartës të të drejtave dhe detyrimeve, mu 
këto, për këtë arsye parësore mund të jenë edhe palë në procedurë dhe të iniciojnë 
fillimin e saj.  
2.7. Mirëpo në doktrinën juridike por edhe në rregullimin ligjor të disa vendeve, 
statusi i palës në procedurën administrative, mund tiu pranohet edhe disa 
modaliteteve (formave) të tjera organizative, të cilat, përndryshe nuk kanë ose 
taksativisht nuk e kanë të pranuar statusin e personit juridik. Këto formacione janë 
p.sh.: sindikatat, njësitë organizative (afariste-biznesore dhe të tjera); bashkësitë, 
grupet e individëve, formacionet urbane (p.sh. Ligjet; kuartet dhe variacionet e 
tjera organizative e funksionale, të regjistruara ose dhe të pa regjistruara, në 
institucionet gjegjëse.  
Formacionet e përmendura më sipër mund edhe të mos kenë statusin e personit 
juridik, por janë ose mund të jenë bartës të të drejtave dhe detyrimeve të caktuara, 
për të cilat vendoset në procedurën administrative. Pikërisht për këtë arsye, 
ndonëse mund të jetë akoma çështje diskutabile, konsiderojmë se do të duhej tiu 
pranohej statusi i palëve në procedurë.  

 
3. LPA., nga ana tjetër, në trajtimin dhe zgjidhjen e kësaj çështje- të statusit të palës 

në procedurë, ka shkuar edhe me larg, duke qenë njëherësh edhe më decidiv në 
këtë pikë.  
3.1. Sipas LPA., procedimi administrative, mund të fillohet: nga organi i 
administratës publike, me kërkesën e një pale të interesuar ose me kërkesën e 
publikut (neni 36. i LPA).  
3.2. Për të marrë pjesë në procedim administrative, LPA ua njeh të drejtën të gjithë 
personave të interesuar (fizik e juridik) - personalisht ose të përfaqësuar (paragrafi 
1., i nenit 35., të tij).  
3.3. Të drejtën për të iniciuar fillimin e procedimit administrativ, atëherë kur 
vërtetohen kushtet e parashikuara në paragrafin 3 dhe 4 të nenit 35., të Ligjit, LPA 
ua njeh edhe publikut dhe/ose ombudspersonit.  
3.4. Ligjvënësi në paragrafin 1., të nenit 47, të ligjit e ka përmendur, por nuk e ka 
sqaruar (shpjeguar) më tej, se çka dhe kush nënkupton (përbën) publikun ose edhe 
publikun si palë në procedurën administrative.  
3.5. Me publik kuptojmë dy e më shumë persona, të cilat kanë të drejtë ose interes 
juridik për të iniciuar një të drejtë (të përbashkët, kolektive, të interesit publik) për 
trajtim (procedim) dhe vendosje në procedurën administrative-pranë organit 
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kompetent. Nga ajo që rezulton nga dispozita e paragrafit 1 të nenit 47 të LPA, 
mund të kuptohet fakti se një grup personash (publiku), mund të fillojnë 
procedimin administrative, jo vetëm për të sendërtuar ndonjë të drejtë apo interes 
juridik të tyre në procedurë, por edhe për të vepruar në interes apo mbrojtje të 
interesit të shumicës, pra të publikut; pa pasur domosdoshmërisht në objektiv një të 
drejtë të tyre të prekur. 
3.6. Në paragrafin 1., të nenit 47., LPA, ligjvënësi ka ofruar mundësinë alternative 
(duke zgjeruar qarkun e palëve iniciuese të procedurës), që nëse publiku nuk 
organizohet e vetëdijesohet sa e si duhet për të mbajtur të drejtat e tij (kolektive-
publike), interesin e tyre dhe atë publik-shoqëror, përmes iniciativës së tij, mund ta 
bëjë dhe avokati i popullit.  

 
4. Në rastet kur inicimin për fillimin e procsdimit administrative e bën publiku ose 

Ombudspersoni (Avokati i popullit), LPA., me arsye të plotë e për të mbrojtur 
interesin dhe të mirat publike e detyron administratën publike (organin e saj) që, të 
mobilizohet maksimalisht, të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për 
përgatitjen e çështjes administrative dhe zgjidhjen e përshtatshme; të ligjshme dhe 
efikase të saj. (Paragrafi 2. i nenit 47., të LPA).  
4.1. Për ta përgatitur, proceduar dhe vendosur me kujdesin e duhur (madje edhe 
maksimal të mundshëm), çështjen administrative, fillimin e së cilës e inicion 
publiku, ligjdhënësi e ka autorizuar organin e administratës publike, që me kohë e 
profesionalizëm, shqyrtojë dhe zgjidhë madje edhe problemet eventuale, të cilat 
nuk janë përfshirë në kërkesën e publikut. Pa çka se kjo gjuhë rregullative e ligjit, 
sa i përket problemeve jashtë kërkesës, mund edhe të kuptohet, si një fushë a 
çështje: res inter alios acta, për hir të përkushtimit dhe mbrojtjës së çështjeve të 
interesit publik, LPA në mënyrë inovative ka inkorporuar edhe zgjidhje të tilla. Kjo 
qasje e ligjvënësit, mbase është e mirë dhe e dobishme, kuptohet nëse praktika, na 
e dëshmon se po kjo zgjidhje, do të jetë me të vërtetë në të mirë të interesit parësor 
publik.123 Pikërisht duke u mbështetur në dispozitat e përmendura më herët të nenit 
47 paragrafi 2 të LPA-së, mund të nxirret një lloj konkludimi se asnjë çështje që 
shtrohet drejtpërsëdrejti ose tërthorazi e që rezulton të jetë si çështje preokupuese 
me interes për publikun apo me interesin e përgjithshëm publik, të mos merret, 
konsiderohet apo trajtohet nga ana e organit kompetent të administratës publike, si 
një çështje që nuk i takon organit dhe palëve të interesuara. Kjo madje duhet të 
ndodhë edhe atëherë kur ato çështje, probleme apo kërkesa që shtrohen, nuk janë 
përfshirë në kërkesën e dorëzuar organit, sepse ato probleme apo çështje 
konsiderohet se janë në të mirë të interesit publik; ndaj edhe si të tilla duhet të 
shtrohen dhe shqyrtohen; mbase edhe të zgjidhen me përkushtim, përgjegjësi, 
kompetencë dhe efikasitet maksimal nga ana e organit kompetent të administratës 
publike.  
 

5. Ndërlidhur me tematikën në trajtim, do ishte mirë këtu të elaborohet edhe tematika 
kuptimore dhe zbatuese e bashkësive (procedurale).  
5.1. Në procedurën administrative janë të njohura dy lloje të këtyre bashkësive:  
a) bashkësitë materiale- janë ato bashkësi të cilat, natyra e marrëdhënieve për të 

                                                            
123 Shih paragrafin 2., të nenit 47., të LPA. 
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cilat bëhet fjalë i sjell në situatë (pozicion) që të paraqitën së bashku- ndonëse janë 
palë të veçanta- secila vepron për vete. Në qoftë se p.sh. Do të vendosej për 
rrënimin e ndonjë shtepie a ndërtese, që mund të jetë pronësi e më shumë 
personave - (bashkëpronarëve), atëherë të gjithë ata persona për shkak të 
bashkëpronësisë, do të ishin në situatë procedurale të njëjtë dhe të gjithë do të 
mund të paraqiteshin në procedurë si palë.  
b) bashkësitë formale-krijohen gjatë vetë procedurës, ndonëse të tjera lidhje 
reciproke nuk kanë. Kjo ndodh p.sh. në rastet, në të cilat më shumë persona në 
procedurë paraqesin kërkesa identike dhe kur për të gjitha ato kërkesa vendoset. 
Kjo situatë e bashkësisë formale mund të ndodhë edhe atëherë, kur një kërkesë 
identike paraqitët ndaj më shumë personave.  
5.2. Nëse dy e më shumë palë, në të njëjtën lëndë (nëse me dispozita të veçanta 
nuk është paraparë ndryshe) mund të paraqitën bashkërisht. Në ato raste palët 
duhet ta përcaktojnë, se cila palë nga ato, do të paraqitët si përfaqësuese e 
përbashkët ose ato bashkë mund ta caktojnë të autorizuarin e tyre te përbashkët124.  
 

6. LPA, kur është fjala te mbrojtja e interesave publike, edhe shoqatave dhe 
organizatave të tjera (siç thuhet taksativisht në ligj, ua ka pranuar statusin e 
barabartë të palës në procedurë dhe të drejtën e tyre për inicim dhe pjesëmarrje në 
procedimin administrative.125  

 
Neni 48 [Kërkesa verbale për fillimin e procedimit administrativ] 
 
Përjashtimisht, kërkesa për fillimin e procedimit administrativ mund të bëhet 
edhe në mënyrë verbale. Nëpunësi civil detyrohet me shënim zyrtar të krijojë 
lëndën që përfshinë të dhënat e mëposhtme: 

a) emrin e organit të administratës publike, veprimi i të cilit kërkohet;  
b) emrin e kërkuesit;  
c) datën e bërjes së kërkesës;  
d) veprimin konkret që kërkohet nga organi i administratës publike.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Përjashtimisht nga parimi, pala e interesuar, sipas këtij neni, kërkesën për fillimin e 
procedimit administrativ, mund t’ia parashtrojë organit edhe në mënyrë gojore. 
Nëse kjo ndodh nëpunësi civil detyrohet që me shënim zyrtar të krijojë lëndën me 
të dhënat përkatëse relevante.  
 

2. Si rregull fillimi i procedimit administrativ nga pala e interesuar bëhet me 
shkrim.  
2.1. Si rregull e LPA., ia lejon të drejtën palës së interesuar, për ta filluar në 
mënyrë shkrimore”procedimin administrative (neni 38., paragrafi 1 i LPA). Pra 
inicimi i fillimit të procedurës administrative bëhet me kërkesë me shkrim 

                                                            
124 Shih Vodic kroz postupke: Prof. dr. Mirko Peroviq, Bg. 1974. fq. 467-468).  
125 Shih paragrafin 4, të nenit 35, të LPA. 
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(shkresore) të personit të interesuar.  
2.2. Procedura administrative, konsiderohet e filluar, sapo që organi kompetent e 
ka kryer ndonjë veprim, me qëllim të zhvillimit (udhëheqjes së procedurës).  
2.3. Nëse organi kompetent, me rastin e parashtrimit të kërkesës së palës-personit 
të interesuar e gjen (konstaton) që/se në bazë të dispozitave në fuqi, po ai organ, 
nuk ka kushte, për zhvillimin e procedurës, do të duhej për këtë të nxjerrë 
përfundim (konkluzion), kundër të cilit lejohet ankesa e veçantë.  

 
3. Përjashtimisht nga rregulli i konstituuar në nenin 38., paragrafi 1., LPA., ka lejuar 

mundësinë e fillimit të procedimit administrativ edhe me kërkesë (mënyrë) verbale 
(neni 48. i tij).  
3.1. Për t’ia mundësuar palës së interesuar sendërtimin sa më gjithëpërfshirës të së 
drejtës., që edhe në mënyrë verbale ajo ta iniciojë fillimin e procedimit 
administrativ, ligjvënësi me dispozitën e nenit 48., të ligjit ia ka vu për detyrë, 
nëpunësit civil126, që me shënim zyrtar, ta krijojë-kompletojë dhe përgatis lëndën 
e palës së interesuar për procedim dhe vendosje.  
3.2. Elementet kompozuese të lëndës së palës, të cilën nëpunësi (civil) do të jetë i 
detyruar, sipas ligjit, që ta krijojë për palën janë:  
a) Emri (emërtimi i plotë i organit të administratës publike, veprimi i të cilit 
kërkohet;  
b) Emri i palës- personit të interesuar i cili verbalisht kërkon fillimin e procedimit 
administrativ;  
c) Datën e deklarimit verbal të qëllimit të palës për inicimin e fillimit të procedurës 
administrative për një çështje të caktuar administrative-data e bërjes së kërkesës); 
dhe 
d) Veprimi konkret që kërkohet nga organi i administratës publike (neni 48., i 
LPA).  

 
4. Përkundër faktit pozitiv dhe afirmativ të ligjvënësit i cili qytetarit të interesuar dhe 

subjekteve të tjera në procedurë ua ka dhënë mundësinë e inicimit edhe me gojë të 
fillimit të procedimit administrativ, dy janë mangësitë serioze të kësaj dispozite:  
E para- nuk janë normuar (parashikuar) elementet (veçoritë) përbërëse të shënimit 
zyrtar dhe karakteri juridik i tij dhe 
E dyta- nuk është parashikuar mundësi e përpilimit të procesverbalit, si document 
(akt) public, që mbase do të ishte shumë më i fuqishëm dhe dobishëm-si për palën 
në procedurë, ashtu edhe përkredibilitetin, efikasitetin dhe afirmimin e mëtejmë të 
administratës publike dhe organeve e nëpunësve të saj.  
4.1. Kur dhe pse përpilohet procesverbali e kur shënimi zyrtar 
4.2. Do të ishte me shumë dobi dhe interes për procedurën dhe palën në te, po të 
ishte rregulluar çështja e procesverbalit, ngase ai përpilohet përkitazi me:  
1) shqyrtimin verbal ose lidhur me ndonjë veprim tjetër relevant në procedurë;  
2) deklaratat më të rëndësishme te palëve ose të pjesëmarrësve të tjerë në 
procedurë.  

                                                            
126 Ligjvënësi nuk është as këtu sa duhet konsekuent, në përdorimin e zhargonit terminologjik, ngase 
përdorë sintagmën nëpunës civil, derisa në raste të tjera: nëpunës publik, si p.sh. në paragrafin 1. të nenit 29 
etj. Edhe këto çështje duhen harmonizuar me ndryshimet dhe plotësimet e pritshme në të ardhmen.  
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Procesverbali nuk ka nevojë që të përpilohet lidhur me kërkesat verbale të palëve 
për të cilat vendoset në procedurë të shkurtuar e të cilat pranohen (miratohen) si të 
tilla.  
4.3. Shënimi zyrtar- përpilohet përkitazi me:  
1) veprime me palë të rëndësishme dhe për deklarata (deklarime) të palëve dhe 
personave të tretë, të cilët, nuk kanë ndikim të dukshëm (theksuar) në zgjidhjen 
(vendosjen) e çështjes;  
2) udhëheqjën (drejtimin) e ecurisë së procedurës;  
3) komunikatave (kumtesave), vrojtimeve zyrtare, udhëzimeve gojore dhe 
konstatimeve;  
4) rrethanat që kanë të bëjnë me punën e trupave (organizmave), në të cilat 
zhvillohet procedura.  
4.4. Karakteri, elementet, përmbajtja dhe rëndësia e procesverbalit në 
procedurë 
4.5. Procesverbali është provë shkrimore, gjurmë relevante dhe dokument që 
dëshmon për veprimet e kryera në procedurë. Ai është në të njëjtën kohë edhe 
dokument publik, nëse me ligj është paraparë forma e tij. Sikurse edhe te 
dokumentet tjera publike edhe te procesverbali lejohet argumentimi (të provuarit) e 
pasaktësive në te.  
I. Në procesverbal duhet të vihen këto elemente (të dhëna):  

 emërtimi i organit që e kryen veprimin;  
 vendi ku kryhet veprimi;  
 dita dhe ora e kryerjes së veprimit;  
 objekti (lënda) në të cilin kryhet veprimi; dhe  
 emrat e personave zyrtarë, palëve të pranishme, përfaqësuesve, të autorizuarve 

dhe prezantuesve të tyre.  
II. Procesverbali duhet të përmbajë shkurt dhe saktësisht, ecurinë dhe përmbajtjen 
e veprimeve të kryera në procedurë, si dhe të deklaratave të dhëna.  
III. Deklaratat e palëve, dëshmitarëve, ekspertëve dhe personave të tjerë, që marrin 
pjesë në procedurë e që kanë rëndësi për zgjidhjen e çështjes administrative, 
evidentohen (futen, shënohen) në procesverbal.  
IV. Nëse dëgjimi i palës a personit tjetër bëhet përmes interpretuesit, duhet të 
shënohet se në cilën gjuhë ka folur i dëgjuari dhe kush ka qenë interpretues.  
V. Procesverbali mbahet (përpilohet) gjatë kryerjes së veprimit zyrtar të organit; 
nëse veprimi shtyhet, duhet të shënohet ndërprerja.  
VI. Procesverbali në kushtet bashkëkohore të zhvillimit të administratës e të 
komunikimeve, mund edhe të diktohet në bartësin elektronik të tingullit, në 
mënyrë që në afatin e caktuar me ligj, duhet të transformohet në procesverbal të 
shkruar dhe t’u dërgohet palëve- në afat të caktuar ligjor.  
VII. Për nga natyra e tij procesverbali paraqet një lloj protokolli të procedurës 
administrative.  
VIII. Procesverbali i nënshkruar nga palët është i pandryshueshëm në përmbajtje, 
por mund të redaktohet nga personi zyrtar, i cili e udhëheq procedurën. Profesionet 
eventuale në procesverbalin e nënshkruar, shënohen në formë të shtojcës, se 
nënshkruar të tij, 127  

                                                            
127 Shih më detalisht: Sreten Ivanovic, Komentar ZOUP-a, Podgoricë, 2005, Fq. 155-161.  
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IX. Rëndësia kryesore e procesverbalit dhe e shënimit zyrtar, ndërlidhet me 
maksimen e mirënjohur latine: Quod non est in actus non est u mundo (çka nuk 
është (e shkruar) në shkresa, nuk ekziston as në jetë, ose më thjeshtë: çka nuk 
ekziston në shkresa nuk ekziston.  

 
Neni 49 [Shqyrtimi i përnjëhershëm i disa kërkesave për fillimin e procedimit  

administrativ] 
 
49.1. Kërkesa të ndryshme të të njëjtit person të interesuar për fillimin e 

procedimit administrativ mund të shqyrtohen së bashku nga organi 
kompetent i administratës publike brenda një procedimi administrativ në 
qoftë se kërkesat bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore.  

49.2. Kërkesa të ngjashme të dorëzuara nga persona të ndryshëm mund të 
shqyrtohen njëkohësisht në qoftë se ato bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë 
ligjore.  

49.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike për të shqyrtuar 
njëkohësisht disa kërkesa mund të kundërshtohet nga palët në procedimin 
administrativ.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Ky nen rregullon shqyrtimin e përnjëhershëm ose të përbashkët të disa kërkesave 
të ndryshme të të njëjtit person, të interesuar për fillimin e procedimit 
administrativ dhe shqyrtimin e procedimit administrativ dhe shqyrtimin e 
kërkesave të ngjashme të dorëzuara nga persona të ndryshëm.  
 

2. Bashkimi i çështjeve (kërkesave) të caktuara administrative në një procedurë, është 
tashmë gjatë kohë në teori dhe në praktikë e mirënjohur.  
2.1. Bashkimi i disa çështjeve në një procedurë rregullohet edhe me dispozita të 
caktuara të kodeve apo ligjeve të shteteve të ndryshme të procedurës 
administrative.  
Për t’u bërë bashkimi i kërkesave-çështjeve administrative në një procedurë duhet 
të përmbushën disa kushte:  
a) që të drejtat dhe detyrimet e dy ose më shumë palëve të mbështeten në një 
gjendje faktike të njëjtë ose të ngjashme; rrjedhimisht që të ndërlidhën për një 
ndodhi (çështje) jetësore;  
b) që të drejtat dhe detyrimet e palëve të konstituohen në bazën juridike të 
njëjtë, gjegjësisht në dispozitën e njëjtë materiale; dhe 
c) që organi që e udhëheq procedurën të ketë kompetencë reale- në pikëpamje 
(ndërlidhje) me çdo çështje administrative.  
2.2. Me kushte të njëjta një ose më shumë palë, në një procedurë, mund të 
realizojnë edhe më shumë kërkesa.  
2.3. Atëherë kur do të jenë plotësuar kushtet e apostrofuara më sipër, organi 
kompetent i administratës publike, do të mund ta udhëheq (zhvillojë) procedurën 
dhe të nxjerrë një akt administrativ.  
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2.4. Duhet bërë të qartë këtu se organi kompetent i administratës mundet por nuk 
është i detyruar që ta bëj bashkimin e çështjeve në një procedurë edhe atëherë kur 
të gjitha kushtet të jenë plotësuar.128  
2.5. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që parashtrimi i dy kërkesave të ndara; te 
organi i njëjtë, për të marrë (lëshuar) certifikatën pasuese për punë të ndryshme te 
kryera në objektin e njëjtë, paraqet arsye për bashkimin e lëndëve (çështjeve), për 
shqyrtim dhe vendosje të përnjëhershme.  
2.6. Në rast se organi vendos, që të udhëheq një procedurë- për çështje, kërkesa të 
ndryshme ai duhet atëherë të nxjerrë konkluzion te veçantë.  
Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që vendosja në procedurën administrative; me 
një vendim për dy kërkesa (lëndë) të ndara, pa nxjerrjen e konkluzionit të veçantë 
për bashkimin e tyre, paraqet cenim të rregullave të procedurës. (nga arsyetimi i 
Aktgjykimit të gjs. të RS, U. 945/04., dt. 3.03.2005).  
2.7. Bashkimi i çështjeve në një procedurë mund të bëhet edhe nga organi i 
shkallës së parë edhe ai i shkallës së dytë në kushte edhe prezumacione të njëjta.  
2.8. Qëllimi kryesor i institutit të bashkimit të çështjeve në një procedurë, është 
ekonomizimi i procedurës dhe efikasiteti i saj; gjë që është në dobi edhe të palëve 
edhe të organit.  

 
3. Neni 49., i LPA lejon (mundëson) opcionalisht, por nuk e detyron organin 

kompetent të administratës publike që të shqyrtoj së bashku, rrjedhimisht 
njëkohësisht kërkesat e ndryshme, respektivisht të ngjashme të palëve në 
procedurë.  
3.1. Zbatuesit e ligjit duhet të marrin parasysh këto synime të ligjvënësit lidhur me 
shqyrtimin e kërkesave të ndryshme të parashtruara nga i njëjti person:  
E para- kërkesat duhet të jenë të ndryshme- për nga përmbajtja;  
E dyta- duhet të jenë të parashtruara nga i njëjti person që është i interesuar për 
fillimin e procedimit administrativ;  
E treta- Organi duhet të jetë kompetent për t’i shqyrtuar ato kërkesa;  
E katërta- Kërkesat e palës së interesuar duhet të bazohen në të njëjtat fakte dhe 
bazë ligjore, në mënyrë që të mund të shqyrtohen përnjëherë. (paragrafi 1., i nenit 
49., të LPA). 
3.2. Sa i përket dispozitës së paragrafit 2., të nenit 49., ligjvënësi ka lejuar 
shqyrtimin e njëkohshëm të kërkesave të ngjashme (identike- të përafërta për nga 
përmbajtja), në qoftë se:  
a) janë dorëzuar nga persona të ndryshëm dhe 
b) mbështetën në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore.  
3.3. Sipas dispozitës së paragrafit 3., të nenit 49., LPA ia ka pranuar palës të 
drejtën e ankesës, kundër vendimit të organit kompetent i cili i ka shqyrtuar 
njëkohësisht disa kërkesa. Qasja teleologjike e interpretimit të kësaj dispozite lejon 
nxjerrjen e përfundimit, se për kërkesat e ngjashme, të dorëzuara nga persona të 
ndryshëm, që mund të shqyrtohen njëkohësisht, pala e pakënaqur sipas ligjit, ka të 
drejtë ankese. Mirëpo këtë të drejtë LPA nuk ia ka ofruar palëve të pakënaqura 
eventualisht, sa u përket kërkesave të ndryshme që i parashtrohen organit të 
administratës për shqyrtim nga i njëjti person e që sipas ligjit mund të shqyrtohen 

                                                            
128 Shih paragrafin 1, të nenit 49 të LPA. 
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përnjëherësh. Këtë e konsiderojmë si lëshim i cili do të duhej evituar që në 
ndryshimet e para të LPA.  
Si shembull ekzemplar- kur një palë parashtron më shumë kërkesa të ndryshme ose 
kur më shumë kërkesa të ndryshme parashtrohen ndaj një pale, mund të përmendej 
rasti kur inspeksioni sanitar p.sh. Udhëheq procedurën ndaj një subjekti biznesor i 
cili prodhon dhe shet artikuj jetësor, në mënyrë që në procedurë të jenë konstatuar 
këto çështje (dilematike):  

 a shfrytëzohen përbërësit (aditivët) e dëmshëm për shëndet gjatë prodhimit të 
artikujve 

 a ruhen nga prishja dhe ndotja lëndët e para dhe prodhimet 
 a dërgohen punëtorët rregullisht në kontrollime periodike shëndetësore etj.  

 
4. Shqyrtimi i përnjëhershëm i disa kërkesave për fillimin e procedimit administrativ 

është një nga veprimet e organit të administratës i cili, është i njohur edhe si bashkim i 
çështjeve administrative apo i lëndëve që trajtohen në procedurën administrative.  
4.1. Kërkesat e parashtruara nga palët mund të bashkohen nga organi dhe për to 
merret vendim i përbashkët; kuptohet nën kushtet ligjore që duhet të plotësohen.  
4.2. Ne suaza të kushteve të njëjta dhe bazës ligjore do të mund t’i shqyrtojë edhe 
kërkesat e parashtruara nga më shumë persona.  
Ja një shembull kur më shumë persona- palë në procedurë, mund të realizojnë më 
shumë kërkesa të ndryshme. P.sh. Kur shfrytëzuesi i pjesës së banesës parashtron 
kërkesë për zgjerim- në pjesën e zbrazur të banesës, ndërsa pronari i ndërtesës, 
parashtron kërkesë për t’u vendosur (për banim) në po atë pjesë të zbrazur të 
banesës. Në raste të tilla dhe të ngjashme me këto, organi kompetent i 
administratës mund të zhvillojë një procedurë dhe të nxjerrë një vendim.129 

 
Vazhdim i pasqyrimit të shembujve nga praktika gjyqësore 

 
- Objekt i procedurës administrative mund të jetë vetëm ajo që ka kërkuar pala dhe 

në mes të kërkesës së parashtruar (paraqitur) të palës dhe vendimit të organit lidhur 
me atë kërkesë, duhet të ketë përputhshmëri (identicitet). (Aktgjykimi i gjykatës 
supreme të Malit të Zi U. Nr. 627/2000).  

 
- Nëse pala në të njëjtën kohë ankohet kundër dy ose më shumë vendeve të shkallës 

së parë, organi i shkallës së dytë duhet të nxjerrë vendim meritor sipas të gjitha 
kërkesave ankimore, po që se ka vend për bashkim e çështjeve, në një procedurë. 
(GjSF. Uzh. Nr. 9592 /89; dt. 09. 01. 1960).  

 
- Në rast se pala në procedurën administrative - kundër vendimit të organit të 

shkallës së parë i ankohet organit të shkallës së dytë dhe në të njëjtën kohë- organit 
të njëjtë ia parashtron ankesën kundër disa vendimeve të tjera të organit të shkallës 
së parë, atëherë organi i shkallës së dytë - si organ institucional kompetent, është i 
detyruar nëse për këtë ka vend - në rastin konkret, që me një vendim të vendosë 
për të gjitha ankesat e parashtruara. (Ekstrakt nga vendimi i Gj. S. të RPS., U. 
Nr. 10388/54., dt. 03. 09. 1955.)  

                                                            
129 M. Kosovac; H. Kozarcanin, op. cit., fq. 198-200.  
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- Vendosja në procedurën administrative me një vendim në dy lëndë të ndara (të 
veçanta) pa nxjerrjen e konkluzionit të veçantë- për bashkimin e lëndës, paraqet 
cenim (shkelje) të rregullave të veprimit. (Nga aktgjykimi i gjSS., U. Nr. 
`945/04., dt. 03. 03. 2005).  

 
Relevante: Ndarja e çështjeve administrative mund të ndodhë ngase ndryshohen 
rrethanat për shkak të të cilave gjërat mund të jenë bashkuar në një procedurë.  

 
Neni 50 [Plotësimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ] 
 
50.1. Pas fillimit të procedimit administrativ dhe deri në nxjerrjen e aktit 

përkatës administrativ, personat e interesuar mund të plotësojnë ose 
ndryshojnë kërkesën e tyre fillestare, edhe në qoftë se një modifikim i tillë 
bëhet shkas për ndryshimin e bazës ligjore, në bazë të së cilës shqyrtohet 
kërkesa, me kusht që kërkesa e plotësuar të bazohet në të njëjtat fakte si 
dhe kërkesa e parë.  

50.2. Refuzimi i organit kompetent të administratës publike për të pranuar 
plotësimin e kërkesës mund të apelohet nga pala e interesuar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Ky nen ia mundëson palës te drejtën e plotësimit dhe të ndryshimit të kërkesës së 
saj, që nga fillimi i procedimit administrativ e deri në nxjerrjen e aktit përkatës 
administrativ.  

 
2. Në rastet kur procedura zhvillohet sipas kërkesës së palës, ajo sipas ligjit i posedon 

disa variabla (mundësi) në dispozicion të kërkesës së saj fillestare për fillimin e 
procedurës (neni 50, paragrafi 1 i LPA).  

 
3.  

3.1. Me ndryshim të kërkesës nënkuptohet parashtrimi i kërkesës së re (i 
renovuar) dhe zgjerimi i kërkesës ekzistuese (modifikimi i kërkesës fillestare); në 
mënyrë që gjithsesi (megjithatë) kërkesa e re, duhet të jetë i bazuar në gjendje të 
njëjtë ose të ngjashme faktike dhe që organi përkatës i administratës, duhet të jetë 
kompetent për veprim sipas asaj kërkese.  
3.2. minimizimi (zvogëlimi i petitumit) të kërkesës, në aspektin formal-juridik, nuk 
konsiderohet ndryshim i saj, ngase për këtë nuk ka nevojë të lejohet nga 
udhëheqësi i procedurës.  
3.3. Pala e interesuar-formalisht duhet të kërkojë lejen për ndryshimin e kërkesës-
nga udhëheqësi i procedurës. Udhëheqësi mund të mos e lejojë ndryshimin, Në 
qoftë se konsideron se nuk ekzistojnë (nuk janë përmbushur) kushtet për këtë.  
3.4. Ai pra mund ta refuzojë kërkesën për ndryshim dhe plotësim të saj.  

 
4. Ndryshimi dhe plotësimi i kërkesës së palës në procedurë, mund të bëhet një ose 

më shumë herë- gjatë procedurës- deri në nxjerrjen e aktit përkatës administrativ 
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(paragrafi 1 i nenit 50 të LPA), pa marrë parasysh faktin se kërkesa e plotësuar 
(zgjeruar) ose e ndryshuar - bazohet në bazën e njëjtë juridike; me kusht që ajo 
kërkesë mbështetet në masë të konsiderueshme (rëndësishme) në gjendjen e njëjtë 
faktike; por jo edhe në bazën e njëjtë juridike, gjegjësisht në të drejtën e njëjtë 
materiale.  
4.1. Pra, pas fillimit të procedurës e deri në nxjerrjen e vendimit në shkallë të parë, 
pala e interesuar, ka mundësi, që ta plotësojë (zgjerojë) kërkesën e parashtruar më 
parë ose që në vend të kërkesës së mëhershme, ta parashtrojë një kërkesë të re 
(neni 121 i LPPA të Malit të Zi).  
4.2. Meqë plotësimi dhe ndryshimi i kërkesës është i mundur vetëm në procedurën 
e shkallës së parë, do të thotë që kërkesa e parashtruar në shkallën e parë të 
procedurës, nuk mund të ndryshohet në shkallën e dytë.  

 
5. Instituti i plotësimit ose ndryshimit të kërkesës në procedurën administrative, 

zbatohet në çështjet administrative, të të cilat, procedura iniciohet me kërkesë të 
palës.  
Për aplikimin e këtij institute, do të duhej përmbushur disa kushte:  
1) që procedura të jetë iniciuar port ë mos jetë përfunduar, me nxjerrjen e 
vendimit-aktvendimit të shkallës së parë (sepse pas nxjerrjes së këtij vendimi dhe 
dërgimi i tij palës, nuk mund të ketë ndryshim a plotësim kërkese).  
2) Zgjerimi i kërkesës së parashtruar do të thotë që pala në mënyrë kuantitative e 
ka modifikuar kërkesën e saj; rrjedhimisht që e ka shtuar (rritur) vëllimin (gamën) 
e të së drejtës të cilën e ka kërkuar me kërkesën e bërë më përpara, p.sh. fillimisht 
pala me kërkesë, ka kërkuar njohjen e së drejtës në kategorinë e parë të invaliditetit 
(paaftësinë e plotë për punë), por në ndërkohë, atë kërkesë e zgjeron duke kërkuar 
edhe të drejtën në dëmtim trupor. Ose bën kërkesë për ekspranim e pastaj atë e 
zgjeron në një pjesë tjetër të sipërfaqes etj.  
3) Ndryshimi i kërkesës së parashtruar duhet të mbërthej (përmbaj) në vete 
modifikimin cilësor të saj, p.sh. Kur pala parashtron kërkesë për dhënien e lejes 
ndërtimore për ndërtimin e ndërtesës për banim, kërkesë të cilën në ndërkohë e 
modifikon duke kërkuar nga organi kompetent-lejen për objekt i cili do të ofronte 
shërbime shëndetësore, nëse organi i njëjtë është kompetent që ta lëshojë (jap) leje 
të tilla në të dy rastet.  
4) Gjendja e njëjtë qenësore-faktike është kusht, që kërkesa të zgjerohet ose 
ndryshohet. Kjo gjendje do të duhej të ngërthente elemente (ngjarje, situate, raste) 
që ndërlidhen reciprokisht me fakte dhe veçori (tipare) ose që janë të ngjashme nga 
aspekti faktik. Pra, duhet të kemi të bëjmë me rast të njëjtë-konkret, nga pikëpamja 
(pikëlidhja) kohore, vendit dhe personave.130 

 
6. Me dispozitën e paragrafit 1., të nenit 50., LPA ka paraparë mundësinë, që 

personat e interesuar, mund ta plotësojnë ose ndryshojnë kërkesën e tyre fillestare.  
6.1. Ky ndryshim ose plotësim i kërkesës së palës në procedurë, sipas ligjit 
nënkuptohet se mund të ndodhë në çdo kohë, (deri në nxjerrjen e vendimit gjegjës 
të organit- në shkallë të parë), ani që ligji këtë nuk e ka theksuar- normuar 
taksativisht.  

                                                            
130 Sreten Ivanovic, op. cit, fq. 259, Dr. Zoran Tomic, Vera Bacic, 1995. 
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6.2. Plotësimi ose ndryshimi i kërkesës nga pala, mund të bëhet, madje edhe 
atëherë kur modifikimi i tillë bëhet shkas për ndryshimin edhe të bazës ligjore, në 
bazë të së cilës, shqyrtohet kërkesa.  
6.3. Mirëpo, siç është apostrofuar edhe më parë, ajo që u tha më sipër, pra 
modifikimi mund të bëhet, nëse kërkesa e plotësuar, të jetë e bazuar në të njëjtat 
fakte, sikurse edhe kërkesa e parë (fillestare), (paragrafi 1 i nenit 50., të LPA).  
6.4. Mundësia e plotësimit dhe/ose ndryshimit të kërkesës, palës i është dhënë, në 
mënyrë që ajo ta realizoj interesin e saj juridik edhe më vonë në procedurë.  

 
7. Mirëpo, nëse organi kompetent i administratës publike i cili e udhëheq procedurën 

lidhur me kërkesën fillestare të palës, konstaton se kërkesa e plotësuar ose e 
ndryshuar, nuk mbështetet qenësisht në gjendjen e njëjtë të fakteve, mund të mos 
lejojë (pranojë) plotësimin apo ndryshimin e kërkesës.  

 
8. Ndonëse ligjvënësi as në paragrafin 1 as 2 të nenit 50., nuk e ka normuar se me 

cilin (çfarë) akt-I (konkluzion apo vendim), organi kompetent e refuzon 
pretendimin e palës për plotësim apo ndryshim të kërkesës, ai ia ka mundësuar 
palës të drejtën e ankesës (paragrafi 2., i nenit 50 të LPA).  
8.1. Si më sipër, konsiderojmë që refuzimi i plotësimit të kërkesës së palës, duhet 
të bëhej me konkluzion.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që, pala mund ta zgjerojë (plotësojë) kërkesën 

e saj të parashtruar ose në vend të saj mund të bëj kërkesë të re, vetëm deri me 
nxjerrjen e vendimit në shkallë të parë e jo edhe në procedurën sipas ankesës. (Nga 
arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës supreme të RS., U. 4249/2007., dat. 15. 10. 
2009).  

 
2. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që organi i administratës është i obliguar që 

ta njoftoj palën mbi mundësitë që ajo ka për ta ndryshuar kërkesën e cila bazohet 
në gjendjen e njëjtë faktike, gjithnjë në pajtim me parimin e mbrojtjes së të 
drejtave të qytetarëve. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës supreme të RS., 
U. 3247/2008., dat. 30. 04. 2009).  

 
3. Kërkesa e cila, për shkak të skadimit të afatit, për parashtrimin e saj, nuk mundet 

më (serish) më të parashtrohet; nuk mundet si e tillë as të ndryshohet dhe as të 
plotësohet. (Nga vendimi i gjykatës supreme ish federative., Unss. 953/80; datë 
21. 04. 1980).  

 
4. Organi i shkallës së parë, me aktvendim vendos vetëm për kërkesën e ndryshuar, 

por jo edhe për kërkesën fillestare. (Gjykata supreme e RS., U. 643/72., datë 01. 
11. 1972)  

 
5. Kërkesa e parashtruar para nxjerrjes së vendimit të shkallës së parë, mund të 

konsiderohet si kërkesë e zgjeruar, vetën nëse bazohet (konstituohet) në gjendjen e 
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njëjtë qenësore faktike, respektivisht në ngjarje (ndodhi) të njëjtë jetësore. 
(Gjykata supreme e RS., U. 467/73., dat. 15. 04. 1973).  

 
Neni 51 [Tërheqja e kërkesës për fillimin e procedimit administrativ] 
 
51.1. Me anë të një deklarate me shkrim, palët e interesuara mund të tërhiqen 

nga procedimi administrativ në tërësi ose pjesërisht, si dhe të heqin dorë 
nga të drejtat dhe interesat e tyre ligjore, me përjashtim të rasteve kur ligji 
e ndalon një gjë të tillë. 

51.2. Pas tërheqjes së personit të interesuar, organi kompetent i administratës 
publike merr vendim për përfundimin e procedimit administrativ. Pala 
kundërshtare në procedimin administrativ njoftohet nga organi për 
përfundimin e procedimit.  

51.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike për përfundimin e 
procedimit administrativ, pas tërheqjes së njërës nga palët e interesuara, 
mund të kundërshtohet nga çdo palë tjetër e interesuar.  

51.4. Tërheqja e njërës prej palëve të interesuara nuk sjell ndërprerjen e 
procedimit administrativ në qoftë se organi kompetent i administratës 
publike gjykon se vazhdimi i procedimit është në interesin e publikut ose në 
interesin ligjor të palëve të tjera në procedim.  

51.5. Pala e interesuar që tërheq kërkesën për fillimin e procedimit administrativ 
do të bartë të gjitha shpenzimet e verifikuara deri në momentin e 
ndërprerjes së procedimit, me përjashtim të rasteve kur Ligji parashikon 
një zgjidhje tjetër.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Ky nen rregullon mundësinë dhe mënyrën e tërheqjes së palës të interesuar, nga 
procedimi administrative dhe efektet e pasojat e kësaj tërheqje.  

 
2. Përgjithësisht përqendrimin e doktrinës dhe praktikës gjyqësore përkitazi me 

tërheqjen e kërkesës së palës së interesuar nga fillimi i procedimit 
administrativ.  
2.1. Kur pala e interesuar e inicion procedurën administrative me kërkesë të saj, 
varet ekskluzivisht nga dispozicioni (vullneti) i saj, që të vazhdoj me procedurën 
apo të tërhiqet nga kërkesa e saj, rrjedhimisht nga procedura administrative, në të 
cilën ajo ka hyrë.  
2.2. Kur procedimi administrative iniciohet me kërkesën e palës së interesuar, 
pikërisht nga pala dhe kërkesa e saj, varet vazhdimi i tij. Pra nëse ka interes juridik 
pala, në bazë të kërkesës së saj, vazhdohet me procedimin administrative ose jo.  
2.3. Kërkesa e palës në këto raste, pra është kusht për zhvillimin e procedurës.  
2.4. Nga vullneti dispozitiv i palës varet vazhdimi ose jo i procedurës i bazuar në 
kërkesën e saj fillestare.  
2.5. Me që me kërkesën e saj, pala e interesuar bëhet palë pjesëmarrëse në 
procedurë, nëse në një çast, fazë apo situatë, ajo e vlerëson se, duhet të tërhiqet nga 
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kërkesa e saj, këtë mund ta bëj, jo vetëm në fillim të procedurës por deri në 
përfundimin e saj.  

 
3. Pala e interesuar mund të tërhiqet nga kërkesa e saj vetëm me deklaratë me shkrim.  

3.1. nga kërkesa, pala mund të tërhiqet plotësisht (në tërësi) ose pjesërisht. Nëse 
pala tërhiqet nga një pjesë e kërkesës, procedura mund të zhvillohet nga organi për 
pjesën tjetër- nëse ndonjë palë tjetër- nuk e kundërshton këtë.  
3.2. Pas tërheqjes së palës nga kërkesa, organi, me konkluzion e pezullon 
procedurën, pa u lëshuar në shqyrtime të tjera dhe duhet ta informojë për këtë 
palën eventuale- që ka interesa të kundërta me palën që tërhiqet.  
3.3. Kundër konkluzionit të organit për pezullimin e procedurës, lejohet ankesa (e 
veçantë).  
3.4. Pala mund të heq dorë edhe nga ankesa e ushtruar.  
3.5. Për kundër tërheqjes së palës nga kërkesa e saj, nëse organi vlerëson se është 
në interes publik që procedura të vazhdohet ose nëse në çështjet dy ose më shumë 
palëshe, një palë- e kundërt, ka interes që procedura të vazhdohet, kjo edhe mund 
të ndodh.  
3.6. Nëse procedura është filluar sipas detyrës zyrtare (ex officio) organi 
kompetent, mund ta pezullojë atë kurdo që e konsideron oportune dhe të 
nevojshme (p.sh. Në procedurën e filluar për rregullimin e ndonjë detyre të palës 
etj.).  
3.7. Pala që e tërheq kërkesën i bart shpenzimet e procedurës.  

 
4. Sipas tekstit të ligjit ton: paragrafi 1 i nenit 51 të LPA, palët e interesuara, 

parimisht mund të tërhiqen nga kërkesa për procedimin administrative, kurdoherë 
që e vlerësojnë të nevojshme, deri në përfundim të procedimit administrativ.  
4.1. Tërheqja e palës nga procedura administrative mund të jetë e tërsishme ose e 
pjesërishme dhe se po ajo duhet të bëhet në mënyrë shkrimore. (paragrafi 1 i nenit 
51 të LPA).  
4.2. LPA çështjes së tërheqjes së kërkesës, mbase për hir të krijimit të një ambienti 
dhe të një sigurie më të madhe juridike, i është qasur në mënyrë restriktive. Në 
funksion të kësaj ai ka paraparë vetëm mënyrën shkrimore të tërheqjes së kërkesës 
por jo edhe atë gojore ose me procesverbal.  
4.3. Ligjvënësi sikur ua ka bërë me dije palëve që tërhiqen, se me vetë aktin e 
tërheqjes, do të mund të rrezikonin të drejtat dhe interesat e tyre ligjore; përveç 
rasteve përjashtimore kur ligji e ndalon këtë.  

 
5. LPA me dispozitat e tij ka paraparë që pas tërheqjes së palës nga kërkesa e saj, 

organi, me vendim, të mund ta përfundoj procedimin administrativ.  
5.1. Pra, LPA sikur nuk i njeh dhe as që i përqafon praktikat e ligjeve dhe të 
kodeve të tjera administrative të shteteve me traditë në këtë fushë, që me 
konkluzion ta pezullojë procedurën dhe jo ta përfundojë atë me vendim.  
5.2. LPA përmes dispozitave të tij e ka detyruar organin kompetent të 
administratës publike, që ta njoftojë (pa vonesë M. B.) palën e kundërt, për 
përfundimin e procedimit administrativ (paragrafi 2., i nenit 51 të LPA).  
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6. Ligjvënësi ka qenë i vëmendshëm, madje tejet i kujdesshëm ndaj palëve tjera të 
interesuara; ndaj ua ka dhënë atyre mundësinë, që pas tërheqjes së njërës nga palët 
e interesuara dhe njoftimit të tyre për këtë tërheqje, ato të tjerat mund të ushtrojnë 
ankesë (paragrafi 3., i nenit 51 të LPA).  
6.1. LPA çiltërisht ia ka bërë me dije palës së tërhequr, se akti i tërheqjes së saj nga 
kërkesa për fillimin e procedurës, jo gjithherë dhe në çdo rast, sjell pezullimin a 
përfundimin e procedurës.  
6.2. LPA ia ka lënë në diskrecion alternativën veprimore organit kompetent, që po 
ai të mos e ndërpres (por ta vazhdojë/ procedimin administrative, në të gjitha rastet 
kur:  
a) është në pyetje interesi publik dhe  
b) vazhdimi i procedimit administrativ, është në interes ligjor të palëve të tjera në 
procedurë (paragrafi 4., i nenit 51., të LPA).  
7. Krahas mbrojtjes juridike që LPA me dispozitat e tij specifike ia ka ofruar palës 
së interesuar, duke ia dhënë asaj mundësinë për tërheqje të kërkesës, kurdo që ajo-
pala këtë e konsideron të nevojshme, ai e ka ngarkuar at-palën, me të gjitha 
shpenzimet, që do të mund të jenë shkaktuar, me tërheqjen e kërkesës.131  
Ligjvënësi ka kërkuar që:  
a) shpenzimet të verifikohen;  
b) të paguhen të gjitha shpenzimet e bëra-deri në çastin e ndërprerjes së 
procedimit dhe 
c) të merren parasysh raste, për të cilat ligji, përjashtimisht, parasheh ndonjë 
zgjidhje tjetër (paragrafi 5 i nenit 51., të LPA)  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Në çështjet administrative dypalëshe, pala se cilës i është pranuar kërkesa me 

vendim të shkallës së parë, nuk mund të heq dorë nga kërkesa e saj, ngase pala 
tjetër (kundërshtare), ka të drejtë ankese, kundër atij vendimi dhe me këtë heqje 
dorë të saj, nuk mund t’i merret kjo e drejtë. (U. Nr. 9520/60; dt. 11. 04. 1961).  

 
2. Në rastin kur i siguruari, i cili është ankuar në konstatimin dhe mendimin e 

komisionit më të ulët mjekësor, nuk vjen në kontrollim para komisionit më të lartë 
mjekësor, aniqë është ftuar për këtë me rregull, procedura lidhur me ankesën e tij, 
mund të pezullohet (pushohet). (Uzh. 3144/59., dt. 3. 07. 1959).  

 
3. Heqja dorë nga kërkesa e njërës palë, nuk mund të ketë ndikim në të drejtën e palës 

tjetër. Organi kompetent mund ta pezullojë procedurën, vetëm në relacion me 
palën që ka hequr dorë nga kërkesa, kështu që ne relacion me palët e tjera, 
procedura do të vazhdojë deri me nxjerrjen e vendimit. (Uzh. 2259/60.; dt. 30. 04. 
1960).  

 
4. Kur pala heq dorë nga kërkesa e saj, sipas së cilës është iniciuar procedura, organi 

është i detyruar që me konkluzion të tij ta pezullojë procedurën; me ç’rast vetëm 
duhet ta vërtetojë, se a bëhet fjalë për tërheqje të qartë dhe të padyshimtë të palës e 

                                                            
131 Shih: paragrafin 5., të nenit 51., të LPA. 
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të mos kërkojë (gjejë) arsye të tjera, për shkak të të cilave, pala ka hequr dorë dhe 
as që ato arsye t’i vërë në konkluzionin për pezullimin e procedurës. (Aktgjykimi i 
gjykatës supreme të RPS., U. 3523/59., dt. 23. 01. 1960).  

 
5. Nëse pala në çështjen një palësh tërhiqet nga kërkesa në procedurën e shkallës së 

dytë dhe shtron kërkesën që vendimi i shkallës së dytë, të shfuqizohet, po ai organ 
është i detyruar, që procedurën ta pezullojë dhe ta shqyrtojë vendimin e shkallës së 
parë, e nuk mund të kufizohet vetëm në pezullimin e procedurës, pas ushtrimit të 
mjetit juridik. (Uzh. - 9054/62; dt. 12. 10. 1962).  

 
6. Pala mund të tërhiqet nga kërkesa e saj gjatë procedurës, atëherë kur procedura 

është iniciuar sipas kërkesës së palës. Në atë rast organi i cili zhvillon (udhëheq) 
procedurën, është i detyruar, që të nxjerrë konkluzion për pezullimin e procedurës. 
(Uzh.. - 8891/.; dt. 31.10.1964).  

 
7. Për pezullimin e procedurës, për shkak të tërheqjes së palës nga kërkesa e 

parashtruar për fillimin e procedurës, kompetent për të vendosur, është ai organ i 
administratës i cili është kompetent në fazën gjegjëse të procedurës administrative, 
që do të thotë që procedurën mund ta pezullojë edhe organi i shkallës së dytë, nëse 
tërheqja është bërë, pas ushtrimit të ankesës e para nxjerrjes së vendimit të shkallës 
së dytë. (Aktgjykimi i gjykatës supreme të S., U., 6299/.; dt. 13. 07. 1967).  

 
8. Sipas rregullave juridike të procedurës administrative, mund të hiqet dorë nga 

kërkesa e parashtruar, ndaj pala mund të tërhiqet edhe nga ç’lajmërimi i punëtorisë 
së artizanatit. (Uzh. 2327/58,; 25. 04. 1959).  

 
9. Pala mund ta revokojë tërheqjen e saj nga kërkesa, gjithnjë derisa organi i cili e 

zhvillon (udhëheq) procedurën, të mos e nxjerrë konkluzionin për pezullimin e 
procedurës dhe të mos ia dërgojë atë palës. Pala nuk mund të heq dorë nga kërkesa 
e saj gjatë konfliktit administrativ. (Aktgjykimi i gjykatës administrative te 
Kroacisë US., nr. 943/1985).  

 
10. Pas nxjerrjës së vendimit të shkallës së parë, nuk ka vend për pezullimin e 

procedurës, për shkak të heqjës dorë të palës nga kërkesa. (Aktgjykimi i Gjykatës 
Administrative të Kroacisë Is. nr. 4100/1981).  

 
11. Nuk ka mundësi ligjore për zhvillimin e procedurës administrative për dhënien e 

lejës ndërtimore, nëse pala ka hequr dorë nga kërkesa, ngase ajo procedurë, nuk 
udhëhiqet në interes publik. (Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të Kroacisë 
Us. Nr. 1163/1984).  

 
12. Mbajtja (ruajtja) e rendit dhe qetësisë publike, parësore është në interes publik e jo 

vetëm në interesin e qytetarit, në dëmin e të cilit, është cenuar-qetësia dhe rendi 
publik. Ndaj, nuk ka pasur vend për pezullimin e procedurës, për shkak se paditësi, 
në afatin e caktuar, nuk e ka vënë në dispozicion shumën e parave për pagesën e 
shpenzimeve të procedurës, ngase vazhdimin e procedurës e ka kërkuar interesi 
publik. (Aktgjykimi i gjykatës administrative të Kroacisë Us. Nr. 1973/1977).  
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Neni 52 [Aktpajtimi] 
 
Gjatë gjithë zhvillimit të një procedimi administrativ me palë kundërshtare 
nëpunësi përgjegjës i organit të administratës publike duhet të përpiqet t’i pajtojë 
palët në procedim: 

a) Aktpajtimi mes dy ose më shumë palëve në një procedim administrativ 
bëhet në formë të shkruar dhe pasi të lexohet dhe të nënshkruhet nga 
palët bëhet i plotfuqishëm. Nga një kopje e aktpajtimit iu jepet palëve 
në procedim;  

b) Aktpajtimi mes dy ose më shumë palëve në një procedim administrativ 
ka efekt të njëjtë me atë të aktit administrativ.  

c) Organi kompetent i administratës publike nuk pranon pajtim mes 
palëve në procedim në qoftë se pajtimi është në dëm të interesit publik 
ose në dëm të interesave ligjore të personave të tjerë fizikë dhe juridikë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Me këtë nen është instituuar dhe rregulluar instituti i aktpajtimit ose ujdisë, në 
procedurën administrative.  

 
2. Venerime të përgjithshme përkitazi me aktpajtimin në procedurën 

administrative 
2.1. Procedura administrative mund të përfundojë jo vetëm me aktvendim 
(vendim) ose me konkluzion, por edhe në bazë të veprimeve dispozitive të palëve.  
Njëra nga këto veprime është edhe aktpajtimi i cili është rregulluar me dispozitat e 
nenit 52., të LPA).  
2.2. Pra, sikurse edhe në disa procedura të tjera (si ajo kontestimore p.sh.), në të 
cilat mbizotëron parimi i dispozicionit të palëve edhe në procedurën 
administrative, ekziston mundësia e arritjes së ujdisë ose marrëveshjes 
(aktpajtimit) në mes të palëve; me gjithë faktin që në këtë procedurë mbizotëron 
parimi i oficialitetit, që do të thotë se procedura administrative fillohet dhe 
zhvillohet (udhëhiqet), sipas detyrës zyrtare.  
2.3. Për më tepër organet që udhëheqin procedurën e kanë detyrën ligjore, por 
edhe orientimin e tyre praktik dhe përgjegjësinë, që gjatë të gjitha etapave të 
procedurës, të bëjnë përpjekje esenciale për pajtimin e palëve. Kjo për arsye se 
bashkujdia është mënyra me oportune dhe racionale e zgjidhjes së marrëdhënieve 
të çrregulluara në mes të palëve në njërën anë, por edhe kontribut afirmimit, 
avancimit dhe shtimit të efikasi tetit të punës së administratës publike.  
2.4. Aktpajtimi është marrëveshje, me të cilën palët në mes të cilave ekziston një 
kontest ose paqartësi lidhur me ndonjë marrëdhënie juridike; nëpërmjet 
lëshimeve (koncesioneve) reciproke të tyre, e ndërpresin kontestin ose e evitojnë 
paqartësinë dhe i përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre huazore.132 
Ky përkufizim i ujdisë (aktpajtimit) edhe në çështjet administrative dy e më shumë 

                                                            
132 Shih nenin 1089., të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve-“ fl. zyrtare. e ish RSFJ”, nr. 29/78. 39/85, 
45/89 dhe 57/89 dhe fl. zyrtare. e ish RFJ., nr. 31/93 
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palëshe, është bërë, sepse pikërisht në këto çështje, ne mes të palëve ekziston 
marrëdhënia kontestuese juridike; rrjedhimisht këto çështje, kanë të bëjnë me të 
drejtat dispozitive të palëve, për të cilat ato mund të rakordohen.  
2.5. Në çështjet një palëshe, nuk mund të ketë ujdi, sepse në këto çështje ekziston 
marrëdhënia vetëm ndërmjet organit dhe palës.  
2.6. Aktpajtimi nuk është vetëm çështje dispozitive e palëve, që marrin pjesë në 
procedurë e që kanë interesa ose kërkesa të kundërta në të, por është edhe detyrë 
ligjore e organit (personit zyrtar) i cili e udhëheq procedurën dhe i cili deri në fund, 
duhet të bëjë përpjekje t’i pajtojë palët.  
2.7. Aktpajtimi mund të lidhet edhe në shkallë të parë edhe në shkallë të dytë, 
derisa të merret aktvendim (vendim) nga shkalla e dytë.  
2.8. Aktpajtimi duhet të jetë gjithmonë i qartë dhe i përcaktuar.  
2.9. Aktpajtimi nuk bënë të jetë i lidhur në dëm të interesit publik; moralit 
publik ose interesit juridik të personave të tretë.  
2.10. Aktpajtimi regjistrohet në procesverbal 
2.11. Aktpajtimi konsiderohet se është lidhur, atëherë kur palët, pas leximit të 
procesverbalit për aktpajtim (ujdi) e nënshkruajnë procesverbalin. Procesverbali i 
vërtetuar ose përshkrimi i tij, u dorëzohet palëve, nëse ato e kërkojnë atë.  
2.12. Aktpajtimi e ka fuqinë e aktvendimit ekzekutiv, të nxjerrë në procedurën 
administrative.  
2.13. Lidhur me aktpajtimin (ujdinë) e lidhur, organi para të cilit është kryer ky 
akt, duhet të nxjerrë konkluzion, me të cilin, sipas rrethanave të rastit dhe nevojës e 
pushon (pezullon) plotësisht ose pjesërisht procedurën.  
2.14. Në qoftë se konkluzioni mbi pezullimin, respektivisht vazhdimin e 
procedurës, nuk është në pajtim me ujdinë e lidhur, kundër këtij konkluzioni, si 
rregull, duhet të lejohet ankesa.  

 
3. Ujdia në procedurën administrative mund të arrihet, atëherë kur paraprakisht të 

jenë përmbushur disa prezumacione dhe disa kushte të caktuara.  
3.1. Për t’u arsyetuar aktpajtimi në mes të palëve në procedurë, neni 52., i LPA., i 
ka precizuar të paktën dy kushte esenciale:  
1) që në procedurë të marrin pjesë dy ose më shumë palë kundërshtare;  
2) që kërkesat e palëve të jenë të kundërta- me njëra-tjetrën.  
Përpjekjet e pareshtura të nëpunësit përgjegjës të organit kompetent të 
administratës, që ai i bën ose duhet t’i bëj, gjatë të gjitha fazave të procedurës, për 
t’i pajtuar palët, LPA më tepër i ka dizajnuar si detyrë dhe obligim, (por edhe si 
përgjegjësi) të tij, se sa si kusht.133  
Përpjekjet e nëpunësit përgjegjës për t’i pajtuar palët në procedim, duhet të jenë të 
sinqerta, të përkushtuara dhe maksimale. Kështu duhet të ndodhë edhe për aryse 
dhe efekte të efektuimit dhe ekonomizimit maksimal të procedurës e mbi të gjitha 
për dobinë dhe satisfaksionin e palës së interesuar. 
3.2. Përkitazi me kushtin e parë, duhet veçuar se aktpajtimi mund të lidhet vetëm 
në mes të palëve, që marrin pjesë në procedurë dhe që kanë interesa të kundërta. 
Pra, ujdia ose aktpajtimi vepron apo ka efekt, vetëm në mes të palëve, të cilat e 
lidhin atë. Pra, aktpajtimi ka efekte vepruese inter partes (në mes palëve), por jo 

                                                            
133 Shih paragrafin e parë të nenit 52 të ligjit. 
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edhe inter alios acta. Pra, jo në mes të palës dhe organit i cili e udhëheq 
procedurën, sepse ai organ nuk është palë në procedurë.  
3.3. Rrjedhimisht, edhe ekzekutimi në bazë të aktpajtimit, duhet të zbatohet vetëm 
kundër palëve, të cilat kanë marrë pjesë në aktpajtim.  

 
4. Kushtet e tjera të radhës të ligjdhënësit, lidhur me aktpajtimin e plotfuqishëm, kanë 

të bëjnë me faktet vijuese:  
a) Aktpajtimi në mesë të palëve duhet të bëhet në formë të shkruar;  
b) Duhet të ju lexohet palëve, pas përpilimit të tij;  
c) Duhet të pranohet nga palët-me nënshkrimet e tyre në te dhe  
d) Nga një kopje e barabartë për nga vlera (pra nga një kopje origjinale) duhet t’u 
jepet palëve, që janë në procedim.134  

 
5. Në dispozitën e pikës 2 të nenit 52 të LPA, aktpajtimi barazohet (barasvlerësohet) 

me çdo akt administrativ, për sa i përket efektit juridik. Kjo, rrjedhimisht do të 
mund të interpretohet mbase si vijon: që aktpajtimi si marrëveshje në mes të 
palëve, ka fuqinë e aktvendimit (vendimit) ekzekutues-përmbarimor, të nxjerrë në 
procedurën administrative, që po ta perimtojmë-tjerrim më tutje, do të thotë që, 
mund edhe të ekzekutohet në procedurën administrative; ani që këtë mundësi, 
ligjvënësi këtu nuk e ka normuar me një intensitet dhe në një mënyrë të artikuluar. 
(krahaso nenin 117/1 (a) të LPA). 
5.1.Ndonëse LPA., nuk është taksativ dhe as shprehimor, kundër aktpajtimit (në 
rast lajthitje p.sh. etj.mund të lejohet ankimi administrativ.  

 
6. Përveç kushteve dhe detyrave të parapara me dispozitat e komentuara më sipër të 

nenit 52 të LPA, me dispozitën e pikës 3 të këtij neni, organit kompetent të 
administratës i cili e udhëheq procedurën i është dhënë edhe një detyrë a detyrim 
tjetër i rëndësishëm i cili mund të zbërthehet si vijon:  
a) që aktpajtimi të mos jetë (të mos lidhet) në dëm të interesit publik dhe as 
b) në dëm të interesave ligjore të personave tjerë fizik dhe juridik.  
6.1. Po që se palët eventualisht pretendojnë që, në mes tyre të lidhin aktpajtim i cili 
mund të jetë ose edhe është në dëm të interesit publik, organi kompetent i 
administratës, nuk bën (nuk guxon) ta pranojë atë.  
6.2. Për më tepër, organi kompetent, përveç që është i obliguar, që gjatë gjithë 
procedurës, zyrtarisht (sipas detyrës së tij zyrtare), duhet të kujdeset që aktpajtimi 
në mes të palëve të jetë i qartë dhe i caktuar), ai e ka për detyrë dhe përgjegjësi, 
që i njëjti të jetë në përputhje të plotë me interesin publik.  
6.3. Kjo për arsye se organi kompetent i administratës publike, ndonëse e ka për 
detyrë, që gjatë gjithë procedurës, ndër të tjera, të jetë edhe: objektiv, racional e i 
paanshëm; të mbroj të drejtat dhe interesat juridike e reale të palëve në procedurë, 
ai po ashtu dhe mbi të gjitha e ka për detyrë dhe përgjegjësi, që në rend të parë ta 
mbroj interesin publik dhe moralin publik.  
6.4. Po që se organi kompetent ka konstatuar (vërtetuar) se aktpajtimi, do të mund 
të ishte në dëm të:  
- interesit publik;  

                                                            
134 Shih pikën 1 të paragrafit të parë të nenit 52 të LPA. 
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- moralit publik ose të  
- interesit juridik të personave të tretë, atëherë ai organ, do të nxjerrë konkluzion 

të veçantë për mospranimin e aktpajtimit të tillë.  
I. Aktpajtimi ose ujdia e palëve në procedurën administrative është mënyra më e 
mirë, efikase, racionale dhe ekonomike e zgjidhjes së problemeve, respektivisht 
rregullimit të marrëdhënieve të palëve me interesa të kundërta në procedurë.  
II. Aktpajtimi domosdoshmërisht duhet të jetë i sigurt (përmbajtjesor) (jo i 
dyshimtë), i qartë dhe i përcaktuar saktë. Sipas formës aktpajtimi përafrohet (i 
ngjanë) dispozitivit të aktgjykimit të procedurës kontestimore. Kjo do të thotë më 
tej, se nuk bën të mbesë këtu dilemë se athua palët i kanë rregulluar në mes tyre, të 
drejtat dhe detyrimet.  
III. Ndonëse aktpajtimi (ujdia-marrëveshja) në mes të palëve në procedurë, është 
mënyrë e përfundimit e jo modalitet i fillimit të procedurës administrative, pa 
dyshim që arsyet e racionalizimit, kanë mund të jenë vendimtar, që ai institut të 
gjendet në dispozitat për fillimin e procedurës. Arsye për këtë mund të jetë fakti që 
ne rast te ekzistimit të kushteve për arritjen e ujdisë (aktpajtimit), që personi zyrtar 
që e udhëheq procedurën, pa vonesë të fillojë me iniciativën dhe veprimet 
përkatëse, që pajtimi të arrihet në mes të palëve.  
IV. Pajtimi në mes të palëve, nuk paraqet akt administrativ, as ka domethënie 
stricto sensus të zgjidhjes përkitazi me të drejtat dhe detyrimet e palëve, por 
nënkupton rregullimin e një marrëdhënie të caktuar kontestuese- me marrëveshje 
(ujdi) gjegjësisht me mirëkuptim të plotë të palëve.  
V. Me aktpajtim procedura shpejtë përfundon, pa shpenzime dhe pa zvarritje të 
mëdha dhe kjo veçori e këtij instituti të rëndësishëm në drejtësi përgjithësisht, në 
procedurën administrative, veçanërisht flet mjaftë, për rëndësinë dhe përparësinë 
që ka ky institut, si për interesat e palëve ashtu edhe për shtetin.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që, nuk ka vend për përsëritjen e procedurës 

administrative, në lëndët e përfunduara me aktpajtim, porse nën kushte të 
caktuara, mund të kërkohet anulimi i aktpajtimit në procedurën gjyqësore.  
Vendimet e organit të shkallës së parë paraqesin marrëveshje ndërmjet palëve, që 
do të thotë se kanë karakter të ujdisë (aktpajtimit) në procedurën administrative. 
Aktpajtimi (ujdia) është kontratë në mes të palëve, ndaj në procedurat e 
përfunduara me aktpajtim, nuk mund të parashtrohet propozimi për përsëritje 
të procedurës, por nën kushte të caktuara, mund të kërkohet anulimi i ujdisë- në 
procedurën gjyqësore. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të gj. s. RS., U. 
2799/2004., 13. 01. 2005.)  

 
2. Marrëveshja për kompensimin e patundshmërisë së eksproprijuar, ka kuptimin dhe 

rëndësinë (peshën) e aktpajtimit (ujdisë), që ka fuqinë e aktvendimit (pendimit) 
ekzekutiv, të nxjerrë në procedurën administrative, ndaj nga aty rezulton që kundër 
ujdisë nuk është e lejuar ankesa. (Nga vendimi i gjykatës administrative të 
Kroacisë, Us. 2680/78).  
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3. Ujdia (aktpajtimi) të cilën LPA e parasheh si të mundshme, nën kushte të caktuara, 
në procedurën administrative, nuk paraqet aktvendim (vendim) për të drejtat dhe 
detyrimet e palëve, por rregullim të marrëdhënies kontestuese- me marrëveshje- në 
mes të palëve. Prandaj ujdia -mund të goditet me mjet gjegjës juridik, vetëm të 
gjykata kompetente. (Gjykata supreme e RS., Uvt. I. 129/82., dt. 12. 08. 1982).  

 
4. Meqë mjetët juridike të parapara me LPPA, kanë të bëjnë ekskluzivisht me aktet 

administrative, ato nuk mund të shfrytëzohen për goditjen e ujdisë së lidhur. 
Kundër ujdisë- (aktpajtimit), nuk mund të udhëhiqet as konflikti administrativ, 
sepse objekti (lënda) e kontestit, në procedurën administrative-gjyqësore, është 
vetëm vlerësimi i ligjshmërisë së aktit administrativ. Ndaj ujdia e lidhur në 
procedurën administrative, mund të goditet vetëm te gjykata kompetente. 
(Ekstrakt nga aktgjykimi i gjykatës supreme të M. Zi., U. Nr. 793/2003).  

 
5. LPPA., nuk e njeh institutin e anulimit të ujdisë (aktpajtimit), të lidhur gjatë 

procedurës administrative. (Aktgjykimi i gjykatës supreme të Kroacisë, U. nr. 
7566/1969).  

 
6. Ujdia me të cilën palët janë marrur vesh për objektin (lëndën), për të cilën nuk 

mund të vendoset në procedurën administrative, nuk mund të fitojë (arrijë) fuqinë e 
aktvendimit (vendimit (ekzekutiv (përmbarimor). (Aktgjykimi i Gjykatës 
administrative të Kroacisë Us. nr. 1627/1980)  

 
 
Kreu II: Procedimi administrativ deri në nxjerrjen e aktit administrativ 
 
Seksioni I: Procedura hetimore 
 
Nënseksioni I: Dispozita të përgjithshme 
 
Neni 53 [Parimi i objektivitetit] 
 
53.1. Gjatë procedimit administrativ, nëpunësi që drejton procedimin merr në 

konsideratë të gjithë faktorët që kanë rëndësi për çështjen në fjalë dhe i jep 
secilit faktor vlerësimin e duhur.  

53.2. Gjatë procedimit administrativ, organi i administratës publike vë në 
përdorim të gjitha mjetet e mundshme të zbulimit të parashikuara në këtë 
seksion dhe që janë të përshtatshme për të mundësuar palët në procedim që 
të marrin informacionin e nevojshëm për të mbështetur pretendimet e tyre 
dhe për organin e administratës që të marrë vendime të bazuara.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në përmbajtjen e këtij neni trajtohet domosdoja e respektimit të parimit të 
objektivitetit, nga ana e bartësve të autorizimeve të organit të administratës dhe 
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vetë administratës, në zbërthimin dhe zbardhjen e të vërtetës materiale gjatë punës 
së saj.  

 
2. Përgjithsisht për fazat e procedurës administrative, procedimin administrativ 

deri në nxjerrjën e aktit administrativ; procedurën hetimore; subjektet e 
procedurës hetimore dhe provat e palëve në procedurë 
2.1. Rëndom arsyet praktike implikojnë bërjen e dallimit në mes të fazave, të 
caktuara të procedurës administrative. Më së tepërmi flitet për 5 etapa 
karakteristike të procedurës administrative:  
1) Etapa e inicimit të procedurës (se shkalles së parë) administrative, si fazë 
obligative.  
2) Etapa e procedurës administrative deri me nxjerrjen e vendimit (aktvendimit), 
respektivisht etapa e procedurës hetimore dhe provuese (argumentuese), si etapë 
detyrimore, me përjashtim të mundshëm, të procedura e shkurtuar;  
3) Etapa e nxjerrjes së vendimit (etapa obligative);  
4) Etapa e procedurës se shkallës së dytë-sipas ankesës, si etapë eventuale dhe 
5) Etapa e ekzekutimit (përmbarimit) (të dhunshëm) administrativ; si fazë po 
ashtu eventuale135 
Për dallim të procedurës gjyqsore (kontestimore) e cila mund të iniciohet 
ekskluzivisht me padi (action) te palës së interesuar, procedura administrative, 
mund të iniciohet edhe me kërkesë të pales (ex privato) edhe të organit kompetent, 
sipas maksimes oficiale (ex officio). Në të vërtetë vështruar nga aspekti formal-
juridik, procedura administrative gjithmonë iniciohet nga organi kompetent-edhe 
atëherë kur iniciohet sipas iniciativës vetanake- (detyrës zyrtare) edhe atëherë kur 
iniciohet në bazë të kërkesës së palës.  
2.2. Procedura sipas detyrës zyrtare nga organi kompetent iniciohet atëherë, kur 
kjo është paraparë me ligj ose me dispozitën tjetër-të bazuar në ligj dhe kur organi 
vërteton ose kupton, që në bazë të gjendjes ekzistuese faktike, me qëllim të 
mbrojtjës së interesit publik, duhet të iniciohet procedura administrative.  
2.3. Në çështjet, në të cilat, sipas ligjit ose në bazë të vetë natyrës së çështjes, për 
inicim dhe zhvillim (udhëheqje) të procedurës administrative, duhet të jetë 
parashtruar më parë kërkesa e palës, organi kompetent, mund ta iniciojë dhe 
zhvillojë atë procedurë (çështje administrative), vetëm nëse më pare, është 
parashtruar kërkesa e palës.  
2.4. Procedura administrative konsiderohet se është iniciuar, atëherë, kur organi 
kompetent ka ndërmarrur çfarëdo veprimi- me qëllim të zhvillimit të procedurës. 
Nëse organi e gjen që në kërkesën e palës, nuk janë përmbushur të gjitha kushtet 
për inicimin e procedurës, do të nxjerrë për këtë konkluzion, kundër të cilit lejohet 
ankesa. 136 
2.5. Qëllimi i zhvillimit dhe udhëheqjes së procedurës administrative, është 
nxjerrja e vendimit përkitazi me çështjet e caktuara administrative, të cilat janë 
objekt i procedurës administrative. Para nxjerrjes së vendimit, organi kompetent i 
administratës i cili e udhëheqë procedurën, është i detyruar, që t’i vërtetojë të 

                                                            
135 Nikola Stjepanoviq, Upravno pravo II, Bg., 1973, fq. 118-119.; Dr. Stevan Lilic, Upravno pravo, 
Savremena administracija, Bg. 1998, fq. 346.  
136 Stevan Liliq, op. cit. fq. 247.  
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gjitha faktet dhe rrethanat, që janë relevante për zgjidhjen e çështjes 
administrative, rrjedhimisht organi është i detyruar, që ta zbardhë dhe vërtetojë të 
vërtetën objektive- materiale- në përputhje me parimin e mirënjohur të së vërtetës 
materiale. Zbatimi i këtij parimi, në esencë nënkupton obligimin e organit 
kompetent, që në procedurë t’i vërtetojë të gjitha faktet juridike relevante, që janë 
të rëndësishme për nxjerrje të një vendimi të ligjshëm, të drejtë, efikas dhe të 
rregullt.  
2.6. Sipas rregullave të procedurës administrative, para nxjerrjes së vendimit, palës 
së interesuar duhet mundësuar, që të deklarohet përkitazi me faktet dhe rrethanat, 
të cilat janë relevante, për nxjerrje të atij vendimi. Faktet relevante i vërteton 
organi që zhvillon (udhëheqë) procedurën administrative përkitazi me çështjen e 
caktuar administrative. Kjo mënyrë e sjelljes objektive dhe të veprimit objektiv të 
organit, është në interes të mbarëvajtjes së procedurës, por edhe i mundëson palës, 
që t’i mbroj, ushtroj dhe shfrytzojë të gjitha të drejtat e saj, por edhe interesat 
juridike, gjatë zhvillimit të procedurës. Sjellja tjetërfare (ndryshe) e organit në 
procedurë, paraqet lëshim dhe shkelje të parimeve dhe rregullave të procedurës 
administrative; ndaj dhe rrjedhimisht është arsye për anulim të aktit administrativ 
përkatës.  

 
3. Në kreun e dytë të LPA, është rregulluar faza e procedurës së shkallës së parë e 

determinuar (shenuar) si procedim administrativ deri në nxjerrjen e aktit 
administrativ.  
Kjo është njëra nga fazat më të rëndësishme të procedurës administrative, në të 
cilën duhet siguruar vërtetimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave që janë relevante 
për nxjerrjen e vendimit përkitazi me të drejtat, interesat juridike dhe obligimet, 
për të cilat vendoset në procedurën administrative.  
3.1. Duke u bazuar në rëndësinë që kanë, në disa dispozita të përgjithshme të LPA, 
janë sublimuar parime, procedura dhe subjekte të caktuara të procedurës.  
3.2. Për të siguruar vendime të bazuara-themelta, objetive, të drejta dhe të 
paanshme, me dispozitat e paragrafit 1 të nenit 53 të ligjit, ligjvënësi e ka obliguar 
zbatuesin e tij; pra organin kompetent të administratës, që udhëheq dhe zhvillon 
procedurën administrative, për çështjen e caktuar administrative, që gjatë 
procedimit administrativ t’i analizoj me kujdes, cilësi dhe përkushtim maksimal 
profesional, që të gjithë faktorët relevant, për ta vendosur një çështje të caktuar 
administrative. Faktorë relevant konsiderohen ata faktorë me ndikim që ndërlidhen 
me provat, dëshmitë relevante dhe rrethanat, të cilat në një mënyrë ose tjetër kanë 
të bëjnë me çështjen administrative që është objekt trajtimi në procedurë.  
3.3. Zbatuesi i ligjit apo më sakt nëpunësi i organit i autorizuar, që ta zhvilloj 
procedimin, duhet për më tepër, ta vlerësojë drejtë dhe ligjshëm, secilin nga 
faktorët me ndikim dhe relevancë për çështjen administrative, që është objekt 
shqyrtimi dhe vendosje në procedim.  
3.4. LPA mëtej, me dispozitën e paragrafit 2 të nenit 53., e ka obliguar organin 
(tani ma jo nëpunësin e tij), që gjatë gjithë procedimit administrativ, të angazhohet 
dhe përkushtohet maksimalisht, për të vënë në dispozicion dhe përdorim, të gjitha 
kapacitetet e mundshme, potencialin që ka dhe mjetet e nevojshme, për të arritur 
atë që ligji e quan “zbulim të parashikuar”. Ky togfjalësh në fakt ka të bëj me 
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zbardhjen, rrjedhimisht zbulimin e së vërtetës objektive e cila mund të arrihet, 
përmes aplikimit të parimit të objektivitetit; titull ky të cilin pikërisht në këtë 
mënyrë dhe emërtim, ligjvënësi ia ka vu nenit 53 të LPA.  
3.5. Mjetet e mundshme të zbulimit të parashikuar, sipas ligjit, duhet të jenë të 
përshtatshme; në mënyrë që palëve të interesuara në procedurë, t’u mundësojnë 
marrjen e të gjitha informacioneve, të cilat atyre ju duhen për të mbështetur 
pretendimet e tyre dhe për ta arritur qëllimin e tyre, që në esencë është realizimi i 
të drejtave dhe interesave juridike në procedurën administrative (neni 53., paragrafi 
2., i LPA).  
3.6. Të gjithë faktorët, përpjekjet dhe mjetet ligjërisht të lejuara dhe të 
përshtatshme, që organi i administratës publike, është i obliguar t’ia vej në 
dispozicion palëve në procedurë, duhet të jenë në funksion të nxjerrjes së vendimit 
të bazuar në ligj, objektivitet maksimal dhe në të vërtetën objektive e materiale 
(neni 53., paragrafi 2 i LPA).  

 
Neni 54 [Subjekti i procedurës hetimore] 
 
54.1. Procedura hetimore zhvillohet nga organi administrativ, në kompetencën e 

të cilit është marrja e vendimit përfundimtar. 
54.2. Organi kompetent për marrjen e vendimit mund t’ia delegojë të drejtën për 

zhvillimin e procedurës hetimore organit vartës, me përjashtim të rasteve 
kur delegimi ndalohet me Ligj.  

54.3. Organi që ka kompetencë për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’i 
ngarkojë organit vartës detyra specifike hetimore.  

54.4. Në rastin e organeve kolektive, delegimi i kompetencave të parashikuara në 
paragrafin 2 të këtij neni mund të bëhet në favor të anëtarëve të veçantë të 
organit ose të një organi vartës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen të LPA-së është rregulluar çështja e subjektit të procedurës hetimore; 
nga kush zhvillohet kjo procedurë për delegimin e së drejtës për zhvillim të saj nga 
organi vartës, si dhe për kompetencën e organit i cili e zhvillon procedurën 
hetimore, që t’i ngarkojë organit vartës detyra të caktuara dhe specifike hetimore 
1. Gjatë veprimtarisë administrative, organet e administratës publike marrin në 
konsideratë dhe u japin peshën që u takon, të gjithë faktorëve, rrethanave dhe 
fakteve që lidhen me një akt të caktuar administrativ. Organi administrativ publik, 
siguron që veprimtaria e tyre nuk është e ndikuar nga interesat private ose 
personale ose nga paragjykimet e nëpunësve që ushtrojnë këtë veprimtari.  
2. Qëllimi i inicimit dhe i zhvillimit të procedurës përkitazi me një çështje 
administrative e cila është objekt i procedurës administrative, është nxjerrja e 
vendimit. Mirëpo, për ta zhvilluar procedurën dhe për ta nxjerrë një vendim, organi 
i cili e zhvillon dhe udhëheq atë procedurë, duhet t’i vërtetojë të gjitha rrethanat 
dhe faktet, që janë me rëndësi për zgjidhjen e lëndës apo çështjes administrative; 
rrjedhimisht duhet të vërtetojë të vërtetën materiale. Kjo në fakt ka të bëjë më 
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tutje me parimin e së vërtetës materiale, brendia e të cilit ndërlidhet me domosdonë 
që në procedurën administrative, të hetohen (hulumtohen) dhe vërtetohen të gjitha 
faktet juridike relevante, që kanë rëndësi për nxjerrjen e një vendimi të ligjshëm 
dhe të rregullt në procedurë. Kjo më tutje do të thotë që organi kompetent, 
rrjedhimisht nëpunësi ose personi zyrtar i tij i cili e udhëheq procedurën, duhet ta 
vërtetojë të vërtetën substanciale, reale dhe objektive e cila bazohet në një 
gjendje reale faktike. Faktet relevante ndërkaq, duhet të jenë të ndërlidhura me 
objektin- përmbajtjen-domethënien e kërkesës dhe të cilat për nga pesha, esenca 
dhe përmbajtja e tyre, janë të rëndësishme për veprim dhe vendosje sipas kërkesës.  
3. Organi i administratës i cili vendos në procedurë, është i detyruar që sipas 
detyrës zyrtare, t’i vërtetojë të gjitha faktet.  
4. Faktet dhe rrethanat duhet të jenë vendimtare.  
5. Përveç vërtetimit të fakteve juridike relevante, organi kompetent i 
administrates, gjatë zhvillimit të procedurës dhe vendosjes, është i detyruar që çdo 
pale, t’ia jap mundësinë dhe rastin, që t’i realizojë dhe mbrojë të drejtat e saj dhe 
interesat juridike. Këto veprime të organit janë në pajtim me parimin tjetër 
themelor të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve dhe të mbrojtjes së interesit 
publik, si dhe në pajtim me parimin e dëgjimit të palëve.  
6. Pra organi, përkatësisht personi (nëpunësi) zyrtar i cili e zhvillon procedurën 
gjatë gjithë procedimit, ka rol aktiv në përcaktimin e ecurisë (rrjedhës) dhe vëllimit 
të procedurës. Ai është i detyruar gjatë këtij procesi, që t’i respektojë të gjitha 
rregullat e tij, por edhe iniciativat dhe të drejtat e palëve, që marrin pjesë në 
procedurë, që të japin propozimet dhe kërkesat e tyre, të përcaktohen (deklarohen) 
për provat e ekzaminuara, që të shfrytëzojnë mjetet juridike etj.  
7. Detyrë e organit kompetent të administratës si subjekt i procedurës, 
rrjedhimisht nëpunësit të tij në procedurën hetimore (si një fazë e veçantë e 
procedurës administrative), është që në përputhje të plotë me parimin e së vërtetës 
materiale dhe parimin e ligjshmërisë, të përcaktohet e vërteta objektive; që 
plotësisht dhe drejtësisht të vërtetohen të gjitha faktet dhe rrethanat, sepse nga 
ekzistimi ose jo i tyre, varet zgjidhja (vendosja) e çështjes së caktuar 
administrative, respektivisht realizimi i të drejtave dhe interesave të palëve në 
procedurë. 137 Ky në të vërtetë është edhe qëllimi i procedurës hetimore, që në 
esencën e saj paraqet një fazë të procedurës administrative, në të cilën hetohen, 
përkimisht vërtetohen faktet vendimtare.  
8. Organi kompetent administrative, përkatësisht nëpunësi i autorizuar i tij, i cili 
ka për objektiv a qëllim, shqyrtimin e një çështjeje administrative, rrjedhimisht 
nxjerrjen e një akti administrativ, duhet të zhvillojë doemos edhe procedurën 
hetimore. Gjatë kësaj procedure organi dhe palët e tjera të interesuara, duhet t’i 
kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale, që i parashikon ligji, sipas çdo 
situate juridike dhe rasti konkret138.  
9. LPA në mënyrë decidive ka përcaktuar në dispozitat e tij se procedura 
hetimore, mund të zhvillohet, vetëm nga ai organ administrativ, kompetencë e të 
cilit është marrja e vendimit përfundimtar. Pra kompetenca e organit 

                                                            
137 Prof. Dr. Mirko Peroviç etj, Vodiç kroz postupke, Privredni Pregled, Beograd, fq. 537.  
138 Komentari i kodit të procedurave administrative, Instituti i studimeve publike dhe ligjore, botimet Toena, 
Tiranë, 2004, fq. 178.  
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administrative, duhet të shtrihet dhe respektohet deri në fund të procedurës (neni 
54, paragrafi 1 i LPA).  
10. Delegimin parimor të kompetencave ligjore nga ana e organeve kompetente të 
administratës publike, në favor të organeve të tjera të administratës publike 
(qofshin ato organe vartëse apo të tjera), LPA e ka rregulluar (lejuar) me dispozitat 
e nenit 19 të tij 139.  
11. Me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 54, LPA edhe në fazën e procedurës 
hetimore, parimisht ia mundëson organit kompetent të administratës publike, që 
është i autorizuar dhe kompetent për marrjen e vendimit, që organit vartës të tij, 
t’ia delegojë në plotëni të drejtën për zhvillim të procedurës hetimore.  
12. Vetëm përjashtimisht, dispozitat e paragrafit të sipërevidentuar, ia ndalojnë të 
drejtën e delegimit organit kompetent - drejt organit të tij vartës. Mirëpo duhet 
veçuar këtu faktin notor, se LPA, me dispozitat e nenit 20 të tij, ndalon vetëm 
nëndelegimin e kompetencave, por jo edhe ndalimin e rasteve të delegimit, siç e 
përkufizon sintagmën, dispozita e paragrafit 2 të nenit 54 të ligjit.  
13. LPA me dispozita të veçanta, /paragrafi 3 i nenit 54 të LPA/, ka paraparë dhe 
rregulluar edhe situata, rrethana dhe raste specifike, në të cilat, organi kompetent 
për zhvillimin e procedurës hetimore ia ka dhënë të drejtën, që organin vartës të tij, 
të mund ta ngarkojë me hetimin e vetëm disa nga detyrave hetimore, që janë të 
natyrës dhe relevancës specifike e jo për të gjitha detyrat dhe veprimet hetimore, 
siç është rasti p.sh. me paragrafin paraprak.140  
14. Rregull dhe parim është që delegimi të lejohet, derisa atë ligji nuk e 
ndalon në mënyrë shprehimore.  
15. Delegimi i të drejtave nga organi kompetent, duhet dalluar nga ngarkimi me 
disa detyra, që mund të jenë të natyrës specifike e të cilat detyra mund t’i 
ngarkohen organit vartës - nga ai kompetent, për të vendosur përkitazi me çështjen 
administrative, deri në fund dhe në mënyrë meritore.  
16. Kur është rasti i organeve kolektive, LPA e mundëson delegimin e 
kompetencave e jo të së drejtës, sikur është paraparë në dispozitat e paragrafit 
paraprak të tij.  
17. Delegimi i kompetencave, në rastin e organeve kolektive, sipas dispozitave të 
paragrafit 5, të nenit 54, mund të bëhet edhe në favor të anëtarëve të veçantë të 
organit (kolegjial) ose të një organi vartës.  
18. Mirëpo një dispozitë e nenit 19/4 të LPA, u ka pamundësuar organeve 
kolektive të administratës publike, delegimin e kompetencave - në favor të 
drejtuesve të tyre. Prandaj me rastin e ndryshimit dhe plotësimit te LPA, që është 
një imperativ kohe, dispozitat e paragrafit 4 të nenit 54 dhe ato të nenit 19. 4 të 
LPA, do të duhej mbase, që të harmonizohen në mes tyre.  

 
Vrojtime - konkludime përmbyllëse - përmbledhëse të nenit 54 të LPA 

 
I. Lejon institutin e delegimit të së drejtës nga organi kompetent te organi vartës i tij, 

për të zhvilluar procedurën hetimore;  
 
                                                            
139 Shih më gjerësisht për këtë dispozitat e nenit 19 dhe 20 të LPA, në fq. 7 të tekstit të shpallur të Ligjit.  
140 Shih paragrafin 2 të nenit 54 të LPA. 
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II. Si rregull, delegimi parimisht lejohet nëse, përjashtimisht nuk është i ndaluar me 
ligj. Pra e drejta e delegimit nuk është e pakufijshme dhe as absolute.  

 
III. Kompetencat e organit administrativ janë të përcaktuara me ligj ose me akt nënligjor;  
 
IV. Ushtrimi i kompetencave nga ana e organit, është i detyruar. Pra organi edhe po të 

dojë, nuk mund të heq dorë nga ushtrimi i kompetencave dhe as të heqë dore prej 
tyre.  

 
V. Aktet apo kontratat administrative, që kanë për objekt heqjen dorë nga ushtrimi i 

këtyre të drejtave, konsiderohen të paanshme141.  
 
Neni 55 [Verifikimi i provave] 
 
55.1. Organi kompetent kërkon dhe njihet me të gjitha faktet të cilat janë të 

nevojshme për marrjen e vendimit përfundimtar, duke përdorur për këtë 
qëllim të gjitha metodat e të provuarit të lejuara me Ligj.  

55.2. Për faktet të cilat janë të njohura publikisht, si dhe për ato fakte të cilat 
janë të ditura për organin administrativ për shkak të funksioneve të tij, nuk 
nevojitet verifikimi.  

55.3. Në procedimin administrativ organi administrativ kompetent siguron 
përdorimin e fakteve të njohura prej tij për shkak të funksionit.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Neni 55 i LPA-së ngërthen në vete obligimin e organit kompetent, për t’i pasur 
parasysh të gjitha faktet dhe metodat që janë të nevojshme për marrjen e një 
vendimi përfundimtar në procedurën administrative. Sipas këtij neni, faktet 
noteriale dhe ato të njohura publikisht, nuk ka nevojë të verifikohen, ndërsa faktet 
e njohura nga organi, mund të përdoren në procedimin administrativ.  
1. Është theksuar më parë se në procedurën administrative, trajtohen dhe 
zgjidhen çështjet, që kanë të bëjnë me të drejtat, interesat dhe detyrimet e palëve. 
Vërtetimi i detyrimeve dhe i njohjes së të drejtave dhe interesave, varet nga 
vërtetimi i ekzistimit ose mosekzistimit të fakteve të caktuara, të cilat janë paraparë 
(me dispozitat materiale - juridike) në mënyrë që kjo e drejtë, interesat ose 
detyrimet të mund të vërtetoheshin.  
2. Faktet lypset të vërtetohen, të argumentohet ekzistimi ose mosekzistimi i tyre. 
Ky proces quhet proces i të provuarit, rrjedhimisht i argumentimit të provave! 
Mjetet me të cilat arrihet kjo, quhen prova dhe mjete provuese; ndërsa procedura 
në të cilën ndodh kjo, quhet procedurë provuese ose (argumentuese). Procedura 
provuese është pjesë përbërëse e procedurës hetimore në atë kuptim që në suaza të 
procedurës provuese, zhvillohen veprime procesuale të argumentimit (të 
provuarit)142.  

                                                            
141 Shih në mënyrë të detajuar nenin 21 dhe nenin 80 të Komentarit KPASH.  
142 Shih më gjërësisht Dr. Stevan Liliç, Upravno pravo, SA, Beograd, fq. 357.  
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3. Është për t’u veçuar roli i procedurës së argumentimit ose provuese në 
përgjithësi; si dhe çfarë është rëndësia e provave ose të mjeteve argumentuese.  
4. Argumentohen vetëm faktet, vetëm çështjet faktike, por jo edhe çështjet 
juridike.  
5. Mjetet provuese (argumentuese) mund të jenë të llojllojshme. Më së shumi 
shfrytëzohen: dëshmitarët, ekspertët, parashtresat, këqyrja e shikimi në vend 
të ngjarjes etj.. Kjo duhet të bëhet varësisht nga natyra e vetë çështjes, nga 
kërkesat e palëve - nëse ato janë parashtruar apo jo.  
6. Faktet në bazë të të cilave nxirren vendimet në procedurën administrative, 
vërtetohen me prova. Secili mjet provues mund të përdoret për argumentim të 
cilitdo fakt; varësisht nga natyra e vetë faktit që argumentohet (provohet dhe 
përshtatshmërisë së atij mjeti argumentues), që të shërbejë si mjet për argumentim 
të atij fakti.  
7. Argumentimi dhe mjetet argumentuese në procedurën administrative, janë të 
një peshe dhe rëndësie të veçantë, ngase faktet vendimtare vërtetohen me prova.  
8. Faktet vendimtare dhe rrethanat kanë rëndësi për nxjerrjen e vendimit të 
ligjshëm dhe të rregullt.  
9. Argumentimi si i tillë është veprim procesual apo edhe më saktësisht grup i 
veprimeve procesuale, qëllimi i të cilit është që personi zyrtar, i cili udhëheq 
procedurën, ta vërtetojë vërtetësinë e fakteve relevante, të cilat, gjykuar sipas 
dispozitave materiale, janë bazë për zgjidhjen e një apo më shumë çështjeve 
administrative.  
10. Argumentohen vetëm faktet e pakontestueshme dhe ato që janë vendimtare.  
11. Argumentohen vetëm faktet e kontestueshme dhe ato që janë vendimtare. 
12. Faktet e pakontestueshme që janë noteriale - publike - të njohura për një rreth 
të caktuar profesional ose edhe për mbarë një shoqëri, nuk ka nevojë të 
argumentohen në procedurë (faktet e mirënjohura për një rreth të gjerë njerëzish, p. 
sh. ndërtimet pa leje në Prishtinë e gjetiu në Kosovë).  
13. Megjithatë, për faktin se cili fakt ose cila rrethanë duhet të argumentohet, 
vendos organi/ personi zyrtar i cili zhvillon procedurën, në varësi nga rrethana-
bamuria se cili fakt (provë) është kontestues, por i cili në të njëjtën kohë është 
relevant për zgjidhjen e drejtë, efikase dhe të ligjshme të çështjes së caktuar 
administrative.  
14. Disa legjislacione kanë paraparë mosargumentimin e prezumimeve ligjore, me 
rezervë që megjithatë është e mundur që të argumentohet mosekzistimi i atyre 
fakteve (p. sh. nuk argumentohet sipas tyre saktësia e përmbajtjes së parashtresës 
publike; mirëpo, ky prezumim mund të rrëzohet).  
15. Personi i autorizuar zyrtar, në bazë të parimit të vlerësimit të provave, bën 
vlerësimin sipas bindjes së tij të lirë, se cilat fakte duhet të merren si të 
argumentuara, e cilat jo 143.  
16. Në disa raste, situata dhe rrethana, zbatuesit e ligjit, mund të përballën edhe 
me fakte dhe rrethana, që mund të konsiderohen si të përafërta me të vërtetën, 
probabile, të bindshme, të qarta për tu kuptuar, të vërteta, autentike etj. Çështja 
është këtu se a mjafton vetëm ekzistimi i probabilitetit apo prezumimi dhe se a 

                                                            
143 Shih më detalisht nenin 9 dhe 10 të komentarit të autoreve Slavica Janojliç dhe Gordana Stanojçiç, 
Poslovni biro, d. o. o., Beograd, 2010, fq. 27-29.  
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mundet organi kompetent i administratës/personi zyrtar, të vendosë për çështjen 
administrative në këtë bazë? 
 Po t’i referohemi faktit se probabiliteti (përafërsia me të vërtetën - faktiken, 
mundësia), është një shkallë më e ulët sesa autenticiteti; tërësia apo qartësia 
përmbajtjesore, autentike, atëherë rezulton se, në bazë të fakteve dhe rrethanave 
probabile (të përafërta me autentiken, qenësoren - realen - të vërtetën), organi do të 
mund të vendosë për një rast a çështje administrative, vetëm atëherë kur kjo 
mundësi është paraparë me dispozita të caktuara ligjore. Edhe atëherë, kjo mënyrë 
e veprimit në procedurë, do të duhej të zbatohej në mënyrë dhe raste përjashtuese. 
Në rregullat juridike, por edhe në praktikë të organeve të administratës publike, 
ndodh që çështja administrative të zgjidhet në bazë të fakteve ose rrethanave, të 
cilat nuk janë vërtetuar plotësisht ose me prova, vetëm në mënyrë të tërthortë 
vërtetohen faktet dhe rrethanat, të cilat duken dhe konsiderohen si probabile. 
Mirëpo disa dispozita të disa ligjeve administrative përkitazi me ekzaminimin e 
provave, lejojnë mundësinë që faktet dhe rrethanat të jenë vetëm probabile (p. sh. 
në propozimin për kthim në gjendje të mëparshme, pala duhet t’i bëjë probabile 
rrethanat, për shkak të të cilave ajo (pra pala) ka qenë e penguar, që ta kryejë 
brenda afatit veprimin që e ka lëshuar). Togfjalëshi: “është bërë probabile”, në 
realitet përdoret në disa ligje e kode të procedurës administrative 144.  

 
II.  

1. Me dispozitën e paragrafit 1 të neni 55 të LPA-së, ligjvënësi kërkon nga organi 
kompetent i administratës publike, që, në cilësi të mbrojtësit institucional, publik 
dhe legjitim, të interesave po ashtu publike, të njihet me të gjitha faktet relevante 
dhe vendimtare, e të përdorë të gjitha mjetet dhe metodat e të provuarit, që ka në 
dispozicion - me qëllim të verifikimit të atyre fakteve, në mënyrë që të arrijë të 
vendosë drejt, shpejt dhe ligjërisht për çështjen e caktuar administrative. Organi 
kompetent, / nëpunësi i tij i autorizuar, mund t’i marrë në konsideratë për shqyrtim 
ose jo të dhënat dhe provat e palëve të interesuara; por ai është i autorizuar që edhe 
vetë të kërkojë dhe sigurojë ndonjë të dhënë, informacion ose parashtresë, në 
mënyrë që ta kompletojë lëndën dhe ta zgjidhë atë drejt dhe në mënyre të 
ligjshme.145  
- Provat që organi kompetent i ka në dispozicion, lypsen verifikuar, analizuar, 

vlerësuar dhe argumentuar me objektivitet, efikasitet, ligjshmëri dhe 
vërtetësi.  

- Organi kompetent/ nëpunësi zyrtar i autorizuar i tij, ka të drejtë që ta vërë në 
veprim edhe bindjen e tij të lirë, lidhur me provat dhe dëshmitë që ka në 
dispozicion, përkitazi me çështjen administrative konkrete.  

2. Në paragrafin 2 të nenit 55, LPA-ja ka paraparë taksativisht (qartë) që:  
a) Faktet e njohura publikisht, dhe 
b) Faktet e njohura (të ditura) për organin administrativ, nuk ka nevojë të 
verifikohen.  

                                                            
144 Shih p. sh. nenet 70/5; 94/1; 131/1, pika 3; 166/2 dhe nenin 178/2 të Ligjit të procedurës administrative 
të RS.  
145 Komentari i Kodit të procedurave administrative, Instituti i studimeve publike dhe ligjore, botimet 
TOENA, Tiranë, 2004.  
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Në këtë paragraf nuk janë precizuar se cilat dhe çfarë janë faktet e njohura 
publikisht.  
Ekzistojnë fakte që për qytetarët e një vendi a ambienti, ose për profesionistët e një 
fushe janë të mirënjohura ose të njohura publikisht, siç thekson dispozita ligjore në 
trajtim. Ka edhe fakte që mund të jenë të njohura ose të mirënjohura për tërë një 
shoqëri. Varësisht nga rëndësia e fakteve dhe domethënia e tyre për një qark më të 
gjerë a më të ngushtë të tyre; nga publiciteti që atyre fakteve u jepet (p. sh. ndonjë 
luftë, fatkeqësi elementare natyrore etj.). 
2.1. Këso lloj faktesh “të mirënjohura” publikisht nuk ka nevojë të verifikohen. 
Fakte të tilla personi zyrtar që zhvillon procedurën, i merr, i konsideron dhe i 
trajton si të provuara (argumentuara) sipas detyrës zyrtare (ex officio), pa dallim a 
shkojnë ato në dëm apo në dobi të palës dhe kërkesës së saj.  
2.2. Megjithatë, nëse faktet e tilla reflektohen negativisht në të drejtat dhe interesat 
e palës, atëherë zyrtari i autorizuar duhet t’ia japë palës mundësinë që ajo të 
deklarohet në procedurë, përkitazi me atë fakt.  
2.3. Ndonëse është e njohur premisa e mosargumentimit - mosverifikimit të 
fakteve - ekzistimin e të cilave ligji e presupozon, është e mundur që të provohet - 
argumentohet mosekzistimi i presupozimit të tillë ligjor, përveç nëse nuk është 
rregulluar (përcaktuar) ndryshe me ligj të veçantë.  
3. Përveç fakteve të njohura publikisht, ekzistojnë edhe faktet që dihen a që 
njihen, pikërisht për shkak të funksionit që kryen vetë organi kompetent i 
administratës publike. Për t’i zgjidhur sa më drejt, ligjshëm e shpet çështjet e 
ndryshme administrative, këto fakte ai organ mund t’i vërë në funksion/në 
procedurë.  
3.1. Këto fakte të njohura nga organi kompetent, po ky organ është i detyruar që, 
për nevojat e palëve në procedurë, të sigurojë doemos përdorimin e tyre (paragrafi 
3 i nenit 55 të LPA).  
3.2. Ashtu sikurse faktet e njohura botërisht, edhe ato të njohura nga organi 
kompetent i administratës publike, nuk kanë nevojë të vërtetohen.  

 
Neni 56 [Barra e provës] 
 
56.1. Barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi palët e interesuara në 

procedimin administrativ, pavarësisht nga detyrimi i administratës për të 
vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj. 

56.2. Në mënyrë që të mbështesin pretendimet e tyre, palët e interesuara mund 
t’iu bashkëngjesin kërkesave për fillimin e procedimit administrativ 
dokumente ose fakte të ndryshme. Palët e interesuara munden gjithashtu t’i 
kërkojnë organit kompetent të administratës publike që të marrë masat e 
nevojshme për të siguruar përdorimin e provave të zotëruara prej tij gjatë 
zhvillimit të procedimit administrativ. 
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Barra e argumentimit ose të provuarit për faktet e pretenduara, në procedimin 
administrativ sipas dispozitave të këtij neni, bie mbi palët e interesuara. Nëse palët 
duan t’i provojnë pretendimet e tyre si të bazuara, të drejta e të ligjshme, lypset të 
kompletojnë lëndët e tyre me të gjitha dokumentet dhe shkresat e nevojshme dhe, 
më pasaj, do të kenë të drejtë të kërkojnë nga organi, që ato prova t’i përdorë drejt 
dhe me korrektësi, në zhvillimin dhe përfundimin e procedimit administrativ.  

 
2. Të drejtat dhe obligimet e palës në procedimin administrativ 

2.1. Pjesëmarrja e palës së interesuar në procedurë, nga këndvështrimi i ligjvënësit, 
duhet kuptuar si një nga mundësitë dhe mjetet për vërtetimin e së vërtetës 
materiale në të. Këtu, nuk kemi të bëjmë vetëm për sigurimin, vlerësimin dhe 
trajtimin e atyre rrethanave dhe fakteve, të cilat shkojnë në favor e dobi të palëve 
ose janë në dëm të tyre. Në procedurën hetimore, vërtetohen vetëm ato fakte që 
janë të rëndësishme për nxjerrjen e vendimit, pa dallim se kush (pala a organi) i 
mbarështon ato fakte. Prandaj e drejta e palës në procedurën hetimore dhe 
përgjithësisht në procedurë, nuk mund të trajtohet si diçka formale dhe periferike, 
sepse atëherë do të mungonte realizimi i qëllimit të dyfishtë të procedurës 
hetimore. Prandaj, palës në procedim i duhet mundësuar që t’i mbarështojë pa 
pengesë të gjitha provat dhe dëshmitë relevante, t’i mbarështojë ato në funksion 
dhe dobi të së drejtës së saj ose me qëllim që të lirohet nga ndonjë obligim që ajo 
(pala) ka në procedurë. Palës duhet t’i mundësohet që të deklarohet lirshëm mbi 
faktet që i thekson personi zyrtar, pala kundërshtare ose ndonjë tjetër pjesëmarrës 
në procedurë.  
Organi, përkatësisht nëpunësi i autorizuar i tij, gjatë procedurës ndërmerr veprime 
të caktuara procedurale (nxjerrja e provave etj.) dhe cakton masa të 
nevojshme (kryen veprime të caktuara, urdhëron palët për të kryer veprime të 
caktuara etj.), me qëllim të zgjidhjes së çështjes administrative/ të nxjerrjes së 
vendimit meritor. Në funksion të sigurimit dhe vërtetimit të fakteve relevante për 
zgjidhjen e çështjes administrative, organi administrativ ka mundësi që të kërkojë 
nga palët e interesuara informacione, dokumente apo gjësende (objekte) të tjera me 
qëllim të vërtetimit të fakteve relevante.  

 
3. Pavarësisht nga detyrat dhe përgjegjësitë që organi i administratës publike ka në 

procedurë, për mbarëvajtjen e saj, barra e provës për faktet e pretenduara në 
procedimin administrativ bie mbi palët e interesuara (paragrafi 1. i nenit 56) të 
LPA.  
3.1. Informacionet, dokumentet dhe/ose objektet, të cilat sipas ligjit organi 
kompetent i administratës ua kërkon palëve të interesuara për vërtetimin e fakteve 
relevante, ato në parim janë të obliguara që t’i sigurojnë, përveç nëse njohja (bërja 
publike) e atyre informacioneve është e ndaluar me ligj.  
3.2. Pavarësisht nga sjellja e palës në procedurë, organi kompetent i administratës 
ka detyrim që, me vetiniciativë, t’i vërtetojë faktet relevante për nxjerrjen e 
vendimit përfundimtar.  
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3.3. Nga ana tjetër, ashtu sikurse në procedurën civile, edhe në atë administrative, palët 
e interesuara, të cilat pretendojnë ndonjë të drejtë, kanë edhe obligime ligjore, që t’i 
provojnë (argumentojnë) faktet mbi të cilat mbështesin pretendimet e tyre.  
3.4. Është e drejtë e organit që të përdorë të gjitha mjetet dhe metodat e lejuara me 
ligj për të provuar, por kjo nuk duhet të ngatërrohet kurrsesi me barrën e të 
provuarit. Ajo gjithsesi, sipas LPA-së, i takon palës së interesuar.  
3.5. Prandaj tjetër kuptim ka barra e të provuarit për palët në procedimin 
administrativ, nga detyrimi i organit kompetent të administratës publike, për ta 
organizuar, udhëhequr dhe përfunduar ligjshëmërisht (në mënyrë të ligjshme), drejt 
e me efikasitet procedimin administrativ, por edhe për të nxjerrë një akt 
administrativ të mbështetur në ligj.  
3.6. Të provuarit sipas dispozitave të nenit 56, paragrafi 1 të LPA-së, ndërlidhet jo 
vetëm me detyrimin e palës, po edhe me të drejtën e saj që pretendon të shfrytëzojë 
në dobi të saj, të gjitha ato rregulla që ligji kërkon të zbatohen përkitazi me marrjen 
(sigurimin) e provave, si p. sh. dëgjimi (pyetja) i dëshmitarëve, parashtrimi i 
shkresave, dokumenteve, parashtresave të tjera, ekspertizat, sigurimi i provave etj..  
3.7. LPA-ja u ka mundësuar palëve të interesuara, të cilat dëshirojnë të realizojnë 
të drejtat e tyre; që kërkesave të tyre t’u bashkëngjesin akte ose fakte të ndryshme 
me peshë dhe relevante, për zhvillim dhe përfundim të drejtë, të ligjshëm dhe të 
suksesshëm të procedimit administrativ (paragrafi 2 i nenit 56 të ligjit).  
3.8. Palët sipas ligjit kanë edhe të drejtën që, nga organi administrativ kompetent, të 
kërkojnë ndërmarrjen e masave të duhura për sigurimin e provave, të cilat ai organ i 
ka në dispozicion (neni 56, paragrafi 2 i LPA). Ndërmarrja e masave të duhura nga 
organi i administratës publike që zhvillon procedurën, respektivisht nga nëpunësi i 
këtij organi, nënkupton të drejtën e procedimit, por edhe obligimin e marrjes në 
konsideratë të të gjithë faktorëve që kanë rëndësi për çështjen administrative në fjalë. 
Kjo në të vërtetë përfshi detyrimin e organit respektivisht nëpunësit të tij, që ta 
vlerësojë mirë e në masë të mjaftueshme secilin fakt të mundshëm dhe në 
dispozicion; të vërë në përdorim të gjitha mjetet e mundshme të zbulimit (shih neni 
53 të LPA-së), t’i verifikojë provat dhe të njihet me të gjithë faktorët me ndikim, pra 
me faktet relevante që janë të nevojshme për marrjen e vendimit përfundimtar, si dhe 
të sigurojë përdorimin e fakteve të tjera të njohura (neni 55 i LPA-së); t’u kërkojë 
palëve të interesuara paraqitjen e informacioneve, të dokumenteve, apo objekteve, të 
cilat i nënshtrohen inspektimit, si dhe të ndërmarrë dhe sigurojë çdo formë tjetër 
hetimi, për të provuar pretendimet (neni 57 i LPA-së). 
3.9. Provohen (argumentohen) vetëm faktet, çështjet faktike, po jo dhe çështjet 
juridike.  
3.10. Mjetet provuese mund të jenë të shumta dhe të ndryshme: dëshmitarët, 
ekspertët, parashtresat, këqyrja(shikimi) në vend etj., varësisht nga natyra e 
çështjes, nga kërkesat e palëve, nëse ato kanë kërkesa të tilla.  
3.11.  Barra e argumentimit sipas disa pikëpamjeve, në parim mund të jetë/të bjerë:  
a) Në organin që udhëheq procedurën;  
b) Në palën sipas kërkesës të së cilës iniciohet procedura;  
c) Në organin dhe palën, varësisht nga natyra e rrethanave të tjera të gjërave, për 
të cilat bëhet fjalë146.  

                                                            
146 Prof. dr. Mirko Perovic etj., Vodic kroz postupke, botimi i dytë i ndryshuar, Privredni Pregled, Beograd, fq. 556.  
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Neni 57 [Detyrimi i palëve të interesuara për të paraqitur prova] 
 
57.1. Organi që zhvillon procedurën hetimore mund t’iu kërkojë palëve të 

interesuara paraqitjen e informacioneve, të dokumenteve apo objekteve të 
cilat i nënshtrohen inspektimit, si dhe çdo forme tjetër hetimi për të 
provuar pretendimet.  

57.2. Palët e interesuara mund të refuzojnë bashkëpunimin e paraparë në 
paragrafin 1 të këtij neni, në këto raste:  
a) shkelja e sekretit profesional;  
b) përhapja e të dhënave njohja me të cilat është e ndaluar me ligj;  
c) njohja me të dhëna komprometuese që lidhen me vetë palën e 

interesuar apo me bashkëshortin, prindin, fëmijën vëllain, motrën e tij;  
d) njohja me të dhëna që mund t’i shkaktojë palës së interesuar ose secilit 

prej personave të përmendur në pikën c) të këtij neni, humbje 
financiare apo jo financiare.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në rast se organi kompetent që zhvillon procedurën hetimor, u kërkon palëve të 
interesuara, paraqitjen e ndonjë informacioni, dokumenti apo objekti, ato, sipas 
dispozitave të nenit 57, janë të obliguara t’i sjellin ato brenda afatit të caktuar. 
Palët mund të refuzojnë sjelljen e dokumenteve të caktuara të kërkuara nga organi, 
në rastet e përshkruara nën a, b, c, d, të nenit 57 të LPA-së.  

 
2. Organet e administratës duhet të jenë jo vetëm demokratike, transparente, korrekte, 

efikase e të organizuara mirë, por edhe bashkëpunuese me palët dhe me të gjithë 
pjesëmarrësit e tjerë në procedurën administrative.  

 
3. Bashkëpunimi i frytshëm, efikas dhe efektiv, në mes të palëve dhe pjesëmarrësve 

të tjerë, nënkupton realizimin e të drejtave të caktuara; kryerjen e obligimeve të 
caktuara ligjore në relacion me njëra-tjetrën; si dhe përfundimin me sukses, 
efikasitet e korrektësi të procedimit administrativ.  

 
4. Në procedurën hetimore, duhet të të vij në shprehje, rrjedhimisht, të zbatohet 

posaçërisht parimi i respektimit dhe i dëgjimit të palëve. Personi zyrtar duhet të 
marrë në konsideratë gjithnjë faktin që pala në procedurë ka të drejtë të marrë 
pjesë, jo vetëm për t’i mbrojtur të drejtat e saj, por edhe për të kontribuar në 
sendërtimin e qëllimit të procedurës; që të japë të dhënat, informacionet dhe 
dokumentet e tjera të nevojshme e të kërkuara zyrtarisht nga organi që zhvillon 
procedurën.  

 
5. Personi zyrtar që udhëheq procedurën, duhet t’ia mundësojë palës që të deklarohet 

për të gjitha rrethanat dhe faktet, që janë mbarështuar në procedurën hetimore, për 
propozimet dhe provat e ofruara, që të marrë pjesë në ekzaminimin (nxjerrjen) e 
provave dhe që t’u shtrojë pyetje eventuale palëve të tjera, dëshmitarëve dhe 
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ekspertëve, si dhe që të njihet me rezultatet e ekzaminimit të provave dhe që të 
deklarohet për to. Këto janë disa nga garancitë procesuale që ka pala me ligj.  
Mosplotësimi i këtyre të drejtave të palës nga ana e organit që udhëheq 
procedurën, implikon të drejtën e saj për parashtrim të ankesës, gjegjësisht për 
inicimin e konfliktit administrativ.  

 
6. Mirëpo, krahas të drejtave, palët në procedurën administrative, kanë edhe 

detyrimet e tyre.  
 
7. Brendia kuptimore dhe teleologjike e nenit 57 të LPA-së, ndërlidhet me barrën e të 

provuarit, që i përket palës që pretendon për një fakt konkret, në njërën anë, por 
përmbajtja semantike e këtij neni, ka të bëjë edhe me parimin e hetimit 
inkuizitorial, që karakterizon sidomos organin e procedurës, në anën tjetër.  

 
8. Duke qenë i obliguar që të jetë në shërbim të palëve dhe interesit publik; duke 

pasur detyrë e përgjegjësi që të kryejë një hetim të plotë administrativ, për një 
çështje të caktuar administrative, organi që zhvillon procedurën hetimore, ka të 
drejtë dhe autorizim të plotë që nga palët në procedurë të kërkojë çfarëdo 
informacioni, dokumenti, objekti apo prove tjetër, që i nevojitet organit të 
procedurës për hetim, rrjedhimisht për procedim administrativ (paragrafi 1. i nenit 
57 të ligjit).  
8.1. Pra, sipas LPA-së, organi që zhvillon procedurën, është i autorizuar që palëve 
në procedurë t’u kërkojë ofrimin e çfarëdo informacioni, dokumenti apo objekti, i 
cili po këtij organi, do të mund t’i shërbenin në procedurë si provë për ta zgjidhur 
drejt, shpejt e me ligjshmëri çështjen konkrete administrative. Dokumentet/provat 
që ia paraqesin (ofrojnë) palët organit kompetent të administratës publike, ky organ 
duhet t’ia nënshtrojë inspektimit dhe çdo forme tjetër të hetimit; gjithnjë me qëllim 
të fundit të mirë, përkatësisht për të provuar pretendimet e palëve në procedurë 
(paragrafi 1 i nenit 57 të LPA).  
8.2. Me qëllim të realizimit të një procesi hetimor gjithëpërfshirës, të drejtë dhe të 
shpejtë, ligjvënësi ka autorizuar organin, që të gjitha parashtresat provuese, të cilat 
ia vënë në dispozicion palët e interesuara organit, ky i fundit t’i analizojë, 
inspektojë dhe hetojë gjithanshmërisht (paragrafi 2 i nenit 57 të LPA).  
8.3. Pavarësisht nga komentet e mësipërme, as autorizimi ligjor, as e drejta e 
organit kompetent të administratës dhe as obligimet e palëve për bashkëpunim 
korrekt dhe efikas me organin kompetent, për të ofruar çdo provë që ato kanë në 
dispozicion ose/dhe i është kërkuar paraprakisht palës nga organi, për të zhvilluar 
një proces hetimor adekuat, - nuk ngërthen në vete as karakterin e një kërkese as 
absolute dhe as të pakufishme. Njihen edhe situatat dhe rastet kur refuzimi i 
bashkëpunimit në mes palëve dhe organit, nuk konsiderohet i paligjshëm dhe nuk 
lidhet me barrën e të provuarit. Kjo ndodhë parësisht në ato situata, rrethana dhe 
raste, kur të dhënat që u kërkohen palëve që të mblidhen, rrjedhimisht organit t’i 
prezantohen, janë të karakterit sekret, dhe mund të kenë të bëjnë me të dhëna 
personale, specifike; përhapja e të cilave të dhëna do të mund të cenonte jetën 
private të qytetarëve.  
Të gjitha të dhënat, informacionet dhe dokumentet, të cilat mund të konsiderohen 
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si prova e të cilat njëherësh përbëjnë sekret profesional, /që i klasifikon ligji si të 
tilla, nuk lejohet të bëhen publike nga pala e interesuar në një proces hetimor 
administrativ.  
8.4. LPA-ja, vetëm përjashtimisht dhe në rastet e caktuara, të veçanta dhe të 
arsyeshme, u ka lejuar palëve të interesuara në procedurë, që të mos 
bashkëpunojnë me organin kompetent; rrjedhimisht të refuzojnë bashkëpunimin në 
procesin e sigurimit dhe ofrimit të provave (paragrafi 2 i nenit 57 të ligjit).  
8.5. Kjo ka të bëjë, në radhë të parë me të dhëna sekrete, private, intime, 
komprometuese. Pra, me të dhëna që, po të bëhen publike, mund të shkaktojnë për 
palët ose të afërmit a bashkëpunëtorët e tyre, pasoja dhe dëme të pariparueshme 
morale, materiale dhe të sigurisë 147.  
8.6. Përfundimisht dhe lirshëm mund të thuhet që, sipas LPA-së, palët në 
procedurën administrative mund tëa refuzojnë bashkëpunimin me organin e 
administratës publike si dhe detyrimin për të paraqitur provat që ua kërkon organi, 
e që mund të konsiderohen (trajtohen) si: shkelje e sekretit profesional; përhapje e 
të dhënave-njohja me të cilat është e ndaluar me ligj; njohja me të dhëna 
komprometuese, që lidhen me vetë palët e interesuara ose me njërën syresh, apo 
me bashkëshortin, prindin, fëmijën, vëllain a motrën e tij; njohja me të dhëna që 
mund t’i shkaktojnë ndonjë dëm ose palës së interesuar ose secilit prej personave 
të përmendur më sipër, që lidhen me të dhëna komprometuese; apo me të dhëna që 
lidhen me humbje financiare ose jofinanciare 148.  
8.7. LPA-ja nuk ka paraparë detyrimin e palëve në procedurë që, të dhënat e tilla të 
përmendura më lart, t’i parashtrojnë si prova para organit që i kërkon ato për 
zhvillim dhe përfundim të ligjshëm, të drejtë e të suksesshëm të procedurës.  

 
Neni 58 [Metodat për paraqitjen e informacionit dhe të provave] 
 
58.1. Në rastet kur nevojitet paraqitja e informacionit ose e provave nga pala e 

interesuar, organi kompetent i administratës publike e njofton palën me 
shkrim ose gojarisht, brenda afateve të parapara me dispozita të këtij Ligji. 

58.2. Palët e interesuara mund të paraqesin informacione dhe prova shkresore 
ose në mënyrë verbale në çdo kohë gjatë zhvillimit të procedimit 
administrativ.  

58.3. Kur pala e interesuar nuk banon në vendin ku ndodhet selia e organit 
administrativ që zhvillon procedurën hetimore dhe nuk dëshiron të 
paraqitet përpara organit kompetent, me vendim të këtij organi, njoftimi 
me gojë mund të bëhet me ndërmjetësinë e një organi tjetër, i cili ndodhet 
në vendbanimin e palës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen janë paraparë mënyrat dhe metodat e paraqitjes së provave ndaj 
organit kompetent të administratës publike nga ana e palës së interesuar.  

                                                            
147 Shih komentari e LPA të Shqipërisë, fq. 184-185.  
148 Shih më gjerësisht nenin 57, a), b), c) dhe d) të LPA.  
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2. Sipas dispozitave të nenit 58, paragrafi 1 të LPA-së, në rastet kur organit 
kompetent të administratës publike, për të proceduar çështjen administrative, i 
duhen provat e caktuara të palës së interesuar, po ai organ, mund ta njoftojë palën:  
a) Me shkrim, ose 
b) Me gojë, që do të thotë edhe me telefon.  
2.1. Në realizimin e këtij autorizimi ligjor, organi kompetent i administratës 
publike është i detyruar të respektojë afatet e parapara me dispozitat e këtij ligji.  

 
3. Edhe palët e interesuara sipas dispozitave të paragrafit 2 të nenit 58 të ligjit, 

organit kompetent të administratës publike, mund t’ia dërgojnë provat e tyre me 
shkrim dhe me gojë, madje në çdo fazë të procedurës administrative. Nga ana 
tjetër, organi kompetent, i cili zhvillon procedurën administrative, ka të drejtë dhe 
autorizim që të sigurojë prova për zgjidhjen e çështjes së caktuar administrative.  
3.1. Për dallim nga paragrafi 1 i nenit 58., ku pala sipas dispozitës mund të 
komunikojë me shkrim me organin, në paragrafin pasues të nenit, në vend që të 
vazhdohet akordi(kontinuiteti) terminologjik i filluar më parë, është përdorur 
sintagma “prova shkresore”, prandaj, në të ardhmen, ashtu sikurse në këtë 
dispozitë edhe në raste të tjera, duhet të harmonizohet dhe të njësohet tërë 
terminologjia e përdorur në këtë ligj.  

 
4. LPA-ja, përkitazi me metodat dhe mënyrat e komunikimit e të bashkëpunimit në 

mes palëve të interesuara dhe organit si dhe me sigurimin e provave të nevojshme 
për zhvillimin me sukses dhe të ligjshëm të procedurës, ka paraparë edhe situata 
dhe modalitete të tjera. Në rastet kur pala e interesuar nuk banon në vendin ku 
ndodhet selia e organit kompetent të administratës publike, që zhvillon procedurën 
hetimore dhe/ose nuk dëshiron të paraqitet para organit kompetent, atëherë, sipas 
ligjit, po ky organ merr vendim që pala të mund të njoftohet me gojë përmes një 
organi tjetër, i cili ndodhet në vendbanimin e palës, lidhur me sigurimin dhe 
sjelljen e provave.149  
4.1. Ndonëse nuk është përmendur në ligj, se cili është ai organi tjetër, të cilin 
LPA-ja e ka autorizuar për të komunikuar me palën për sigurimin e provave të 
nevojshme, del i natyrshëm, i drejtë dhe i logjikshëm konkluzioni që ai organ do të 
duhej të ishte (në relacion por jo detyrimisht) një organ i vartësisë në raport me 
organin kompetent të procedimit administrativ.  
4.2. Ani që ligjvënësi si metodë dhe modalitet komunikimi me palët e interesuara, 
ka paraparë (lejuar) edhe informimin - bashkëpunimin gojor, komunikimi me 
shkrim, konsiderojmë se është mënyra më e mirë, e drejtë dhe e përshtatshme për 
paraqitjen e informacioneve dhe të provave të palëve, tek organi kompetent, kur ai 
i kërkon ato.  

 
Neni 59 [Mosparaqitja e provave] 
 
59.1. Kur pala e interesuar nuk i përgjigjet njoftimit, administrata mund të bëjë 

një njoftim të ri ose të ndërpresë procedimin, kur një gjë e tillë nuk 
komprometon ndonjë interes publik ose ndonjë interes ligjor privat.  

                                                            
149 Shih paragrafin 3 të nenit 58 të LPA. 
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59.2. Mungesa e përgjigjes ndaj njoftimit mund të merret në konsideratë për 
qëllimet e të provuarit, në përputhje me rrethanat e çështjes, por në asnjë 
rast kjo nuk e liron administratën nga detyrimi për t’i kërkuar provat dhe 
faktet dhe për të marrë një vendim përfundimtar.  

59.3. Kur informacioni apo dokumentet e kërkuara nga palët janë të 
domosdoshme për shqyrtimin e pretendimit të ngritur nga vetë palët, 
procedimi pezullohet deri në sigurimin e informacionit dhe pala e 
interesuar njoftohet për këtë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e shkurtër e nenit 

Në këtë nen bëhet fjalë për mosparaqitjen e provave nga ana e palëve, të cilave 
organi kompetent i administratës ua ka kërkuar më parë, si dhe për pasojat 
eventuale - për palët dhe procedurën - në rast të mospërgjigjes së palëve.  

 
2. Është çështje detyrimi dhe jo vullneti të lirë për organin kompetent të administratës 

publike informimi i palëve të interesuara, lidhur me procedurat hetimore 
administrative dhe veprimet procedurale, që janë kryer deri në një fazë të caktuar, 
ose që do të duhej të zhvilloheshin ndërkohë. Prandaj e drejta e palëve për të qenë 
të informuara, si dhe për të ofruar provat e tyre, ndikon dhe ndihmon në zhvillimin 
dhe përfundimin e një procedimi të drejtë administrativ dhe me një vendim a 
zgjidhje përfundimtare të ligjshme e të shpejtë të çështjes së caktuar 
administrative.  

 
3. Së këndejmi, mospërgjigjja e palës së interesuar ndaj njoftimit të parë që i bëhet 

lidhur me nevojën (domosdonë) e paraqitjes së provave, nuk e liron organin e 
administratës nga obligimi që t’i bëjë palës edhe një njoftim tjetër. Kjo do të duhej 
bërë me qëllim të përshpejtimit të procedurës dhe përfundimit të saj të 
suksesshëm.150  
3.1. Dispozita e paragrafit 1 të nenit 59 të LPA-së, megjithatë i ka lënë 
administratës mundësinë e zgjedhjes (opcionale) të veprimit, me këtë rast. Pra, 
administrata, sipas ligjit, edhe vetëm pas njoftimit të parë që i ka bërë palës e ajo 
nuk i është përgjigjur, mund ta ndërpresë procedimin administrativ për një 
kohë të caktuar. Duhet të jetë e qartë se ndërprerja e procedimit, pasi që pala e 
interesuar në procedurë, nuk i është përgjigjur njoftimit të parë të organit, mund të 
bëhet (nga organi), vetëm në qoftë se kjo ndërprerje nuk dëmton (komprometon) 
qoftë interesin publik, qoftë atë privat të ligjshëm. 
3.2. Mirëpo për këtë, ligjvënësi ka vënë një kusht. Pra, administrata mund ta 
ndërpresë procedimin administrativ vetëm nëse ky veprim nuk cenon dhe 
dëmton:  
a) Ndonjë interes publik, dhe/ose 
b) Ndonjë interes të ligjshëm privat, që në zbërthim të mëtejmë nënkupton që të 
mos cenohet ndonjë interes i cilitdo person fizik, i cili është i involvuar në cilësi të 
palës në procedurën administrative (neni 59, paragrafi 1 i LPA-së).  

                                                            
150 Shih paragrafin 1 të nenit 59 të LPA-së. 
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3.3. LPA-ja sikur toleron në një mënyrë mungesën e përgjegjësisë së palës lidhur 
me ofrimin e provave ndaj organit, nëse këtë mosveprim e arsyetojnë rrethanat e 
çështjes; por e detyron shprehimisht dhe në mënyrë rezolutive administratën 
(organin) që të këmbëngulë edhe më tej në kërkimin e provave dhe fakteve, deri në 
marrjen e një vendimi përfundimtar lidhur me çështjen e caktuar administrative.151  
3.4.  Së këndejmi, pavarësisht nga mungesa e përgjigjes së palës për vënien në 
dispozicion të provave apo të dokumentacionit të kërkuar – ndaj organit kompetent 
të administratës publike, po ky organ edhe më tej, sipas ligjit, është i detyruar që të 
ndërmarrë veprime përkatëse për sigurimin e provave e fakteve relevante dhe 
vendimtare; në mënyrë që, përmes një vendimi përfundimtar, të zgjidhë çështjen 
administrative të caktuar 152.  
3.5. Në dispozitat e paragrafit pasues, pra paragrafit 3, të nenit 59 të ligjit, në rastet 
dhe situatat kur informacionet a dokumentet e kërkuara nga palët e interesuara (e 
jo nga organi kompetent i administratës), janë të domosdoshme për shqyrtimin e 
pretendimit të ngritur nga vetë palët. Organi kompetent, sipas LPA-së, është i 
autorizuar të pezullojë procedimin e mëtejmë. Lypset vënë në spikamë fakti se 
ndërprerja e procedimit, atëherë kur pala e interesuar nuk i është përgjigjur 
njoftimit të parë të organit, mund të bëhet vetëm nëse ndërprerja nuk dëmton 
(komprometon) ndonjë interes publik ose privat të ligjshëm (paragrafi 1 i nenit 59 
të LPA-së). Pezullimi i procedimit, nga ana tjetër, sipas LPA-së, mund të bëhet 
vetëm derisa organi që zhvillon procedurën, të sigurojë informacione të nevojshme 
(paragrafi 3 i nenit 59 të LPA-së).  
Që të dy këto masa kanë karakter të përkohshëm, sepse LPA-ja ka detyruar 
administratën që, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, të kërkojë prova dhe 
fakte të nevojshme nga palët. Pasojat juridike të ndërprerjes dhe të pezullimit të 
procedimit administrativ, shkaktojnë vonesa të procedimit, por mund të 
reflektohen edhe në procesin apo epilogun përfundimtar të vendimmarrjes 
administrative.  
3.6. Mirëpo, për të krijuar e garantuar një ambient sa më të sigurt juridik, por edhe 
për të siguruar efikasitet dhe efektivitet në punën dhe veprimtarinë e organit të 
administratës, ligjvënësi ka kufizuar kohën e pezullimit të procedurës. Procedimi, 
sipas LPA-së, pezullohet vetëm derisa po ky organ vetë, ta ketë siguruar 
informacionin e duhur e të kërkuar paraprakisht nga palët. Nga dispozita e 
paragrafit 3 të nenit 59 të LPA-së, rezulton se organi kompetent i administratës 
publike është i detyruar të njoftojë palën e interesuar për informacionin që ka 
siguruar ndërkohë, pra, pas pezullimit të procedimit, po ky organ.  
3.7. Ligji, për më tepër, duke qenë në funksion dhe dobi të avancimit të pozitës së 
palës, të drejtave dhe interesave të saj juridike, ia ka vënë për detyrë organit 
kompetent informimin (njoftimin) sa më të përshtatshëm dhe më efikas të palës, 
përkitazi me masën e pezullimit të procedimit.153  

 

                                                            
151 Shih dispozitën e paragrafit 2 të nenit 59 të LPA. 
152 Shih Kodin e procedurave administrative të Shqipërisë, fq. 189.  
153 Shih paragrafin 3 të nenit 59 të LPA. 
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Neni 60 [Ndihma nga organet e tjera] 
 

Organi kompetent për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’iu kërkojë 
organeve të tjera të administratës publike marrjen e masave për sigurimin 
e provave në rastet kur nuk mund ta bëjë vetë një gjë të tillë brenda një 
afati për të cilin bien dakord të dyja palët, por jo më gjatë se 30 ditë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen flitet për ndihmën që organi kompetent për zhvillimin e procedurës 
hetimore, mund t’u kërkojë organeve të tjera të administratës publike, në suaza të 
nevojës për atë lloj ndihme, të marrëveshjes dhe afatit.  

 
2. Përgjithësisht, për ndihmën juridike të organeve të tjera, për organin 

kompetent në procesin e sigurimit të provave.  
2.1. Në parim procesi i të provuarit (sigurimit të provave dhe dëshmive) zhvillohet 
nga organi kompetent, i cili zhvillon procedimin administrativ. Kështu duhet të 
ndodhë, duke u mbështetur në imperativin ligjor të respektimit të kompetencës 
reale dhe të asaj territoriale të organit që është kompetent për zgjidhjen e çështjes 
së caktuar administrative.  
2.2. Përjashtimisht, të provuarit mund të bëhet, ose disa prova të caktuara mund të 
ekzaminohen (nxirren), edhe nga organi tjetër i administratës ose edhe nga organi 
gjyqësor.  
2.3. Ndihma juridike e të provuarit mund të kërkohet nga organi tjetër atëherë kur 
të provuarit në organin që zhvillon procedurën, është i parealizueshëm (i 
pazbatueshëm) për shkak të, ta themi, ngushtësisë hapësinore, kushteve të tjera dhe 
kostos, rrjedhimisht parimit të ekonomizimit.  
2.4. Rëndom nga organi tjetër kërkohet ndihma juridike për kryerjen e ndonjë 
veprimi procesor (procedural, siç është p. sh. dëgjimi i dëshmitarëve etj.). 
2.5. Të provuarit në përgjithësi, sikurse edhe ekzaminimi (nxjerrja) i ndonjë 
prove, duhet të bëhet në prani të palëve. Kështu do të duhej të ndodhte edhe në 
rastet kur kjo bëhet në organin nga i cili kërkohet ndihma juridike.  
2.6. Për të provuarit në përgjithësi për ndonjë çështje ose për ekzaminimin e 
provave të caktuara pranë organit tjetër, duhen plotësuar disa kushte:  
a) Nëse nxjerrja e provave pranë organit kompetent që zhvillon procedurën, është 
e parealizueshme;  
b) Nëse të provuarit pranë organit kompetent, ndërlidhet me shpenzime 
joproporcionale dhe 
c) Nëse të provuarit pranë organit kompetent, tek i cili zhvillohet procedura, 
ndërlidhet me humbje të madhe kohe.  
2.7. Ekzistimi real dhe faktik i rrethanave dhe kushteve “të parealizueshme”, që 
ndërlidhen me shpenzime joproporcionale ose me humbje të madhe të kohës, në 
praktikë, janë punë dhe çështje e vlerësimit të organit, respektivisht të personit 
zyrtar të tij - në secilin rast konkret154.  

                                                            
154 Mladen Kosovac, Hakija Kozarcanin, op. cit., Bg, 1982, fq. 241; Prof dr. Mirko Peroviç etj., op. cit., fq. 559.  
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3. Pra, sipas dispozitave të nenit 60 të LPA-së, organi kompetent i administratës 
publike, me qëllim të zhvillimit të procedurës hetimore, varësisht nga kushtet, 
rrethanat, nevoja dhe arsyet:  
- Mund të kërkojë ndihmë nga organe të tjera;  
- Ndihma ka të bëjë me marrjen e masave për sigurimin e provave;  
- Ndihma kërkohet në raste të caktuara dhe përjashtuese, kur organi që kërkon 

ndihmën, nuk mund të bëjë vetë sigurimin e provave.;  
- Për realizimin (ofrimin e ndihmës nga organet e tjera) lypset të dakordohen të 

dyja palët; dhe 
- Afati ligjor, brenda të cilit lypset të sendërtohet ndihma nga organet e tjera, 

nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë.  
3.1. Është për t’u vënë re fakti se, ligjvënësi në nenin 60 të ligjit, ka specifikuar që 
ndihma e organit tjetër për sigurimin e provave, kërkohet nga organi kompetent për 
zhvillimin e një faze të caktuar saktësisht të procedurës - procedurës hetimore.  
3.2. LPA-ja nuk e ka precizuar se cilat janë ato organe, nga të cilat organi 
kompetent që zhvillon procedurën, mund të kërkojë ndihmë juridike, por kjo 
vetëkuptohet se mund të kërkohet si nga organet administrative dhe gjyqësore të 
nivelit (pushtetit) qendror, ashtu edhe nga ato të nivelit lokal.  
 

Neni 61 [Paraqitja e parakohshme e provave] 
 
61.1. Në rast të dyshimit të bazuar se sigurimi i provave që nevojitet për marrjen 

e vendimit mund të bëhet i vështirësuar ose i pamundur, organi kompetent, 
me nismën e tij ose me kërkesën e arsyetuar të palëve të interesuara, mund 
të procedojë për sigurimin paraprak të tyre.  

61.2. Paraqitja paraprake e provave mund të bëhet edhe para fillimit të 
procedimit.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen rregullohet çështja e paraqitjes së parakohshme të provave, si dhe 
kushtet dhe rrethanat në të cilat mund të bëhet kjo paraqitje.  

 
2. Është rregull që, nëse ekziston droja e justifikueshme se ndonjë provë nuk do të 

mund të ekzaminohet (nxirret) më vonë, ose që nxjerrja e saj do të vështirësohet, 
me qëllim të sigurimit të provave, ka mundësi që, në çdo gjendje (fazë) të 
procedurës, madje edhe para fillimit të saj, të nxirret prova e nevojshme (e tillë)155  
2.1. Sigurimi i provave bëhet sipas detyrës zyrtare ose sipas propozimit të palës a 
të personit tjetër, i cili ka interes juridik.  
2.2. Për sigurimin e provave gjatë procedurës, kompetent është organi që zhvillon 
procedurën.  
2.3. Sigurimi i provave, si veprim procesor, paraqet zbatimin e provave para kohës 
në të cilën do të duhej të ekzaminohej prova në procedurën e rregullt të të provuarit 
(argumentimit).  

                                                            
155 Shih nenin 199/1 të LPPA i ish-RSFJ 
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2.4. Ekzaminimi i parakohshëm i provave, në të vërtetë, paraqet sigurimin nga 
rreziku që, më vonë, ajo provë nuk do të ketë mundësi të ekzaminohet ose që 
ekzaminimi i saj do të vështirësohet.  
2.5. Pra, sigurimi i provave mund të kryhet atëherë kur ekziston droja e arsyeshme 
se ndonjë provë - më vonë, nuk do të mund të ekzaminohet, rrjedhimisht që 
ekzaminimi i saj më vonë do të vështirësohet.  
2.6. Droja e arsyeshme duhet të ekzistojë pavarësisht nëse procedura për ndonjë 
çështje administrative është iniciuar apo jo; rrjedhimisht, prova do të duhej të 
merrej në konsideratë edhe para fillimit të procedurës, në të cilën do të duhet 
nxjerrë ajo provë.  
2.7. Kërkesa për sigurimin e provave mund të parashtrohet edhe për shfrytëzimin e 
provave në procedurën që iniciohet sipas detyrës zyrtare, por edhe sipas kërkesës 
së palës së interesuar. Kjo mundësi buron nga parimi i së vërtetës materiale dhe 
parimi i oficialitetit, parime që përfaqësohen (zbatohen), gjatë gjithë procedurës.  
2.8. Për ekzaminimin e provave me qëllim të sigurimit, është kompetent organi 
zhvillon procedurën për çështjen kryesore. Mirëpo, prova mund të ekzaminohet, pa 
dyshim, edhe përmes aktlutjes (kërkesës për ndihmë juridike), që i drejtohet 
organit tjetër.  
2.9. Përkitazi me sigurimin e provave, nxirret konkluzion i veçantë. Ky konkluzion 
nxirret para se organi t’i qaset ekzaminimit të provave - me qëllim të sigurimit të 
tyre.  
2.10. Kundër konkluzionit me të cilin refuzohet propozimi për sigurimin e 
provave, lejohet ankesa e veçantë, e cila, në të vërtetë, nuk e ndalon ecurinë e 
procedurës. Mirëpo, kundër konkluzionit me të cilin përcaktohet sigurimi i 
provave - sipas propozimit të palës së interesuar, nuk lejohet ankesa156. Sigurimi 
i provave është një veprim procedural që aplikohet në raste të veçanta, atëherë kur 
kushtet dhe rrethanat janë të tilla që imponojnë domosdoshmërisht marrjen dhe 
administrimin e parakohshëm të tyre. Sendërtimi i sigurimit të parakohshëm 
(paraprak) të provave kërkon që provat të kenë ndikim direkt në zgjidhjen e 
çështjes administrative, dhe të ekzistojnë arsye për rrezikun e pengesave a 
vështirësive në marrjen (sigurimin) e tyre 157. Pra instituti i sigurimit të provave 
ekziston dhe aplikohet në procedurën administrative atëherë kur ekziston droja e 
arsyeshme se një a më shumë prova, nuk do të mund të nxirreshin më vonë ose që 
nxjerrja e tyre do të mund të vështirësohej ose edhe të pengohej. Kjo mund të 
bëhet në çdo gjendje të procedurës; madje edhe para fillimit të saj. Se kur kemi të 
bëjmë me “drojë të arsyeshme” në çdo rast të caktuar, vlerësohet nga organi, 
respektivisht personi zyrtar që udhëheq procedurën. 
 

3. Sipas dispozitës së paragrafit 1. të nenit 61 të LPA-s; , organi kompetent është i 
autorizuar që të procedojë sigurimin paraprak të provave për marrjen e një vendimi 
në procedurën administrative. Për të ndërmarrë organi këtë veprim, paraprakisht 
lypset që:  
a) Të ekzistojë dyshimi i bazuar (pra, jo çfarëdo intensiteti dhe shkalle e 
dyshimit) se sigurimi i provave që nevojiten për marrjen e vendimit, në një hark 

                                                            
156 Mladen Kosovac, Hakija Kozarcanin, op. cit. fq. 293-294.  
157 KPASH, op. cit., fq. 191.  
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tjetër kohor - më vonë, do të mund të bëhej më i vështirë ose fare i pamundur;  
b) Të ekzistojë nisma e organit kompetent, ose 
c) Të ekzistojë kërkesa (e arsyetuar) e palëve të interesuara në procedurë.  
3.1. LPA-ja in tacite në mënyrë kondicionale, (të kushtëzuar) lejon paraqitjen e 
provave, përkatësisht sigurimin e tyre në çdo fazë (a gjendje) të procedurës; madje 
edhe para fillimit të saj (paragrafi 2 i nenit 61 të ligjit).  
3.2. Togfjalëshat: “paraqitje e parakohshme e provave” dhe “paraqitje 
paraprake e provave”, mund të shkaktojnë hamendësim, paqartësi dhe konfuzion 
te zbatuesit e ligjit, prandaj këto çështje do të duheshin qartësuar dhe harmonizuar, 
me ndryshimet dhe plotësimet e pritshme të LPA-së.  

 
Neni 62 [Shpenzimet për sigurimin e provave] 
 

Shpenzimet që krijohen gjatë veprimeve të ndërmarra nga administrata 
për sigurimin e provave, përveç atyre provave që zotërohen prej saj, 
mbulohen nga pala e interesuar që i kërkon ato. 

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Me dispozitat e këtij neni, LPA ka rregulluar çështjen e pagimit të shpenzimeve që 
mund të krijohen gjatë veprimeve të administratës për sigurimin e provave.  

 
2. Sigurimi i provave bëhet sipas detyrës zyrtare (ex officio) ose me propozim të 

palës, respektivisht të personit që ka interes juridik.  
2.1. Duke komentuar dispozitat e nenit paraprak të këtij ligji, nga përmbajtja e tyre 
rezulton se, në raste të ekzistimit të dyshimit të bazuar se sigurimi i provave që 
nevojiten për marrjen e vendimit, do të mund të bëhej i vështirësuar ose edhe fare i 
pamundur, organi kompetent i administratës, qoftë me nismën e tij ose me 
kërkesën e arsyetuar të palës së interesuar, mund të procedojë sigurimin 
paraprak të provave.  
2.2. Për sigurimin e provave gjatë procedurës, kompetent është organi që zhvillon 
procedurën.  
2.3. Për sigurimin e provave para fillimit të procedurës, kompetent është organi, 
në territorin e të cilit gjenden gjërat/gjësendet, që duhet të shikohen, përkatësisht 
në territorin e të cilit banojnë personat që duhen dëgjuar.  
2.4. Sigurimi i provave, ashtu sikurse edhe inicimi (fillimi) i procedurës 
administrative, mund të bëhet:  
a) Sipas detyrës zyrtare (nga ana e organit), ose/dhe 
b) Me kërkesë të palës, përkatësisht të personit tjetër që ka interes juridik.  

 
3. Procedura administrative, e në kuadër të saj edhe procedura për sigurimin e 

provave, rëndom është e lidhur me një çmim/kosto financiare. Nëse gjatë 
ndërmarrjes së veprimeve të caktuara administrative për nxjerrjen e provave 
(qofshin ato edhe të parakohshme), bëhen /shkaktohen shpenzime materiale - 
financiare, atëherë pala (subjekti) i procedurës administrative, që ka kërkuar 
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sigurimin e atyre provave, duhet t’i paguajë ato shpenzime (neni 62 i LPA-së).  
3.1. Ligji që po komentojmë, në nenin 62. nuk e ka precizuar as specifikuar se cila 
palë në procedurë (pala humbëse apo ajo fituese), duhet t’i bartë shpenzimet 
procedurale në fjalë.  
3.2. Mirëpo, nga brendia kuptimore dhe kontekstuale e dispozitës, rezulton se 
cilado palë që ka kërkuar sigurimin e provave nga organi kompetent, pa marrë 
parasysh epilogun e procedurës, është e detyruar të përballet me pagimin e 
shpenzimeve që janë bërë gjatë sigurimit të provave, qofshin ato edhe paraprake.  
3.3. LPA në nenin 62, megjithatë nuk e ka ngarkuar palën e interesuar - subjektin e 
procedurës, që t’i bartë shpenzimet edhe për provat që ka në dispozicion (zotërim) 
organi kompetent. Kjo dispozitë, mbase do të duhej interpretuar dhe komentuar 
ashtu që, organi kompetent, nuk do të duhej të ngarkonte palën e interesuar për të 
paguar shpenzimet për sigurimin e provave, kurdoherë kur po ky organ, me 
iniciativën e tij - ka siguruar zyrtarisht provat e caktuara.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Është rregull themelore në procedurën administrative që çdo fakt i mundshëm 

(potencial), mund të vërtetohet me të gjitha mjetet e mundshme provuese. 
(Gjykata supreme e RS, 4. 7622/76)  

 
2. Të gjitha mjetet provuese, në parim, kanë të njëjtën fuqi. Nuk mund të 

konsiderohet se në sistemin tonë të të provuarit, ekzistojnë mjete provuese më të 
forta dhe më të dobëta, sepse kjo nuk rezulton as nga parimet, as nga dispozitat e 
akteve përkatëse ligjore. Prandaj, të gjitha mjetet provuese, në parim, kanë të 
njëjtën fuqi. Është çështje e organit që i vlerëson provat, se cila nga to do të 
konsiderohet themelore dhe autentike, e cila mund të jetë e pathemeltë dhe 
joautentike. Pra, organi i tillë vlerësues i provave, nuk mund t’i shkallëzojë provat 
me fuqi të ndryshme për nga intensiteti, ngase një shkallëzim (diversifikim) i tillë, 
nuk do të ishte real, objektiv dhe as i dobishëm. Për më tepër, një renditje e tillë e 
provave sipas fuqisë së tyre nuk ka as mbështetje në sistemin tonë juridik.  
Organi vlerësues i provave, vetëm në kushte të caktuara - konkrete, në rrethana të 
caktuara, si dhe me vlerësim konkret, mund t’u japë rëndësi e peshë më të madhe 
provave të caktuara; pra t’i konsiderojë disa syresh si autentike, ndërsa të tjerat më 
pak autentike. (Uzh. - nr. 597/58, dt. 7. 02. 1958). 

 
3. Organi që zhvillon procedurën, është i detyruar që t’i vlerësojë në mënyrë të 

gjithanshme provat përkitazi me faktet juridike-relevante, nëse në vendim janë të 
evidencuara arsyet, që kanë qenë vendimtare gjatë atij vlerësimi - nuk janë të 
mjaftueshëm; kjo paraqet cenim qenësor të rregullave të procedurës - (që) janë me 
ndikim në zgjidhjen e çështjes dhe vetvetiu janë edhe arsye për anulimin e 
vendimit në procedurën administrative, përkatësisht në konfliktin administrativ. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të RPS, Unr. 10570/60, dt. 25. 05. 1961).  

 
4. Në procedurën administrative mund të provohet kundër përmbajtjes së 

dokumenteve (parashtresave) publike, me të gjitha mjetet juridike të parapara 
dhe të lejueshme. (Uzh. -nr. 3851/57, dt. 25. 07. 1957).  
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5. Kur procedura administrative iniciohet në bazë të së drejtës dispozitive të palës, 
rrjedhimisht në bazë të kërkesës së saj, pala është e detyruar që kërkesën ta ketë 
(për nga përmbajtja):  
• Të qartë 
• Të saktë,  
• Të plotë, dhe 
• Të përcaktuar.  
- Pra, pala lypset të pasqyrojë në kërkesë gjendjen faktike, në bazë të së cilës 

mbështet kërkesën e saj. Ajo është e detyruar po ashtu që, për pretendimet e 
saj, të propozojë prova dhe që brenda mundësive t’i parashtrojë (bashkëngjesë) 
ato krahas kërkesës.  

- Pala nuk është e detyruar të ofrojë fakte notere (të mirënjohura). Nga pala nuk 
mund të kërkohet që të sigurojë dhe parashtrojë aso provash, të cilat mund t’i 
sigurojë shpejt e lehtë vetë organi që zhvillon procedurën.  

- Është qëndrim i praktikës gjyqësore që pala nuk është e detyruar që kërkesës 
t’i bashkëngjesë provat, të cilat i posedon organi që zhvillon procedurën të cilit 
pikërisht pala i është drejtuar. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të Gjykatës 
supreme të RS., U 3073/2002, dt. 11. 12. 2002)  

 
6. Në qoftë se pala nuk i parashtron provat, të cilave u referohet vetë ajo, e ato nuk 

sigurohen sipas detyrës zyrtare, personi zyrtar që zhvillon procedurën, duhet ta 
thërrasë atë që t’i ofrojë provat. Po qe se pala, nuk i parashtron provat as në afatin 
e caktuar më pas, organi do ta hedhë poshtë kërkesën me konkluzion, sikur të 
mos ishte parashtruar fare.  
- Qëndrimi i praktikës gjyqësore është se ankesa e veçantë lejohet vetëm kundër 

konkluzionit, me të cilin organi i administratës hedh poshtë kërkesën e palës, 
por jo edhe kundër konkluzionit me të cilin i urdhërohet palës parashtrimi i 
dokumentacionit. (Nga arsyetimi i Aktgjykimit të Gjykatës supreme të RS., 
U. nr. 1154/98, dt. 24. 06. 1998) 

 
7. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që organi që zhvillon procedurën, nuk 

mundet ta hedhë poshtë kërkesën e palës si të papërshtatshme (të papërgjegjshme), 
nëse ajo në afatin e caktuar më vonë nuk ka ofruar prova të reja. Organi është i 
detyruar të vazhdojë procedurën dhe, në përputhje me rregullat e procedurës dhe të 
dispozitave materiale, të zgjidhë çështjen administrative. (Nga arsyetimi i 
aktgjykimit të gjykatës ish-Federative US. nr. 377/99).  

 
8. Po qe se gjatë vendosjes së çështjes administrative në procedurë, konstatohet që 

një fakt i kontestuar, i cili është objekt i shqyrtimit, tashmë është vërtetuar në një 
lëndë tjetër, e cila është përfunduar në procedurë gjyqësore ose administrative, 
madje në kundërshtim me rezultatin që është arritur në procedurën administrative, 
sipas lëndës që vendoset tani, organi i administratës, para të cilit gjendet lënda, ani 
pse nuk ka të bëjë me gjendjen faktike që është vërtetuar në lëndën e mëhershme të 
përmendur më lart, është i detyruar ta vlerësojë dhe t’i trajtojë rezultatet e njërës 
procedurë dhe të procedurës tjetër- në mënyrë që faktet kontestuese të zbardhen 
dhe gjendja faktike të vërtetohet në mënyrë të sigurt. (Gjykata Supreme e RS., 
U 16142/69).  
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Nënseksioni II: Ekspertizat dhe masat e tjera 
 
Neni 63 [Marrja e masave] 
 
63.1. Gjatë procedimit administrativ, ekspertizat, raportet, vlerësimet dhe masat 

e tjera të ngjashme, kryhen vetëm nga ekspertë të specializuar apo nga 
organet e specializuara të administratës.  

63.2. Mënyrat e zgjedhjes të ekspertëve dhe shpërblimi i tyre rregullohet me ligj.  
 

Komentimi: 
 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen, LPA ka paraparë ekspertizën si mjet provues në procedimin 
administrativ si dhe ndërmarrjen e masave të tjera të ngjashme.  
 

2. Përgjithësisht për ekspertët dhe ekspertizën 
2.1. Ekspertiza është mjet provues që aplikohet në procedurën administrative dhe 
në procedura të tjera. Për aplikimin dhe përdorimin e ekspertimit në procedurën e 
zgjidhjes së një çështjeje të caktuar administrative - si një mjet provues, është e 
domosdoshme të përmbushet një kusht i përgjithshëm. Ky kusht ka të bëjë me 
diturinë e veçantë profesionale që duhet ta ketë eksperti, pa të cilën në procedurë 
nuk mund të vërtetohet ndonjë fakt, të cilin nuk e posedon personi zyrtar që 
zhvillon procedurën. Dituritë a njohuritë e veçanta kanë të bëjnë me: teknikën, 
mjekësinë, financat, kontabilitetin etj..  
2.2. Ekspertimin e bën një ose më shumë ekspertë, të cilët mund të jenë persona 
fizikë ose juridikë, si p. sh. ekonomistët, inxhinierët, mjekët e specializimeve të 
ndryshme, si dhe institutet e specializuara, fakultetet, entet, klinikat etj., të cilët 
disponojnë njohuri të veçantë në fusha të caktuara të dijes. Në bazë të asaj diturie, 
ata hetojnë (hulumtojnë) faktet që u janë besuar dhe për to japin konstatime e 
mendime profesionale.  
2.3. Ekspertët si persona profesionistë caktohen për ekspertizë, nga personat 
zyrtarë të autorizuar, të cilët zhvillojnë procedurën administrative.  
2.4. Nëse të provuarit me ekspertizë do të ishte shtrenjtë joproporcionalisht - në 
krahasim me rëndësinë ose vlerën e lëndës, çështja administrative mund të zgjidhet 
në bazë të mjeteve të tjera provuese. Në këto raste ekspertiza do të bëhet nëse e 
kërkon vetë pala dhe nëse pranon t’i heqë shpenzimet.  
2.5. Me qëllim të ekzaminimit të provave, ekspertët i zgjedh personi zyrtar që 
zhvillon procedurën, qoftë sipas detyrës zyrtare, qoftë me kërkesë të palës. 
Ekspertët duhet të jenë njerëz profesionistë dhe të kenë autorizim të veçantë 
(licencë) për dhënien e mendimeve për fusha të caktuara të dijes, duke qenë edhe 
të përzgjedhur dhe të inkorporuar në listën zyrtare të ekspertëve, në 
institucionin/organin gjegjës që zhvillon procedurën.  
2.6. Eksperti mund të urdhërohet të kryejë ekspertizën edhe jashtë shqyrtimit 
verbal.  
2.7. Eksperti mund të mos e japë ekspertizën për arsyet e njëjta, për të cilat edhe 
dëshmitari mund të mos e japë dëshminë (p. sh. personi i punësuar në organin 
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shtetëror mund të lirohet nga obligimi i ekspertimit etj.).  
2.8. Nëse janë caktuar disa ekspertë, ata ekspertizën mund ta japin së bashku ose 
secili veç e veç.  
2.9. Eksperti në procedurë jep mendimin e tij dhe tregon për faktet e gjetura, dhe 
në bazë të urdhrit të personit zyrtar.  
2.10. Eksperti, për dallim nga dëshmitari, nuk mund të zëvendësohet. Eksperti 
mund të përjashtohet, kurse dëshmitari jo, eksperti nuk betohet, kurse dëshmitari 
mund të betohet.  
2.11. Konstatimet e ekspertëve duhet të jenë të arsyetuara. Ka raste kur këto 
konstatime dhe mendime të tyre jepen në formë të vendimit.  
2.12. Në praktikë mbretëron mendimi që konstatimet dhe mendimet e 
ekspertëve, kur të jepen në procedurë të caktuar, nuk e kanë peshën dhe rëndësinë 
e akteve administrative, por paraqesin mjetin provues, autenticiteti i të cilit, 
mund të goditet me aplikimin e mjeteve juridike kundër vendimit për çështje të 
kushtëzuar, për të cilën është vendosur, në bazë të këtij lloji të mjetit provues.  
2.13. Ekspertimi ka të bëjë vetëm me çështje faktike, po jo edhe me ato juridike.  
2.14. Personi zyrtar e cakton ekspertizën si mjet provues edhe atëherë kur pala e 
kundërshton këtë.  
2.15. Për ekspertizë nuk mund të caktohet personi që nuk mund të bëhet dëshmitar.  
2.16. Pala ka të drejtën e propozimit të ekspertit.158  

 
3. LPA, me dispozitën e paragrafit 1 të nenit 63, ia ka bërë të ditur qartë e çiltas 

zbatuesit të tij se, gjatë procedimit administrativ, të gjitha ekspertizat, raportet, 
vlerësimet dhe masat e tjera të ngjashme, mund të kryhen vetëm nga:  
a) Ekspertë të specializuar, apo nga 
b) Organet e specializuara të administratës.  
3.1. Është krejtësisht e arsyeshme dhe e kuptueshme që, gjatë procedurës hetimore 
administrative, për shkak të veçantive dhe natyrës specifike, që mund të ketë 
(paraqesë) çështja konkrete administrative, e me qëllim të përfundimit të saktë, të 
drejtë, ligjor e shkencor të asaj çështje, - të kërkohet kryerja e ekspertimit.  
3.2. Edhe ekspertiza është provë; madje një nga provat që duhet të vlerësohet nga 
organi i procedurës - në pajtim të plotë me të gjitha provat e tjera, për t’ia dalë 
mbanë marrjes së një vendimi përfundimtar.  
3.3. Ekspertiza madje ka vlerën e një prove shkencore e profesionale dhe 
sendërtohet nëpërmjet formave të ndryshme, ku ndikojnë në radhë të parë:  
‐ Lloji i objektit që ekspertohet,  
‐ Natyra e çështjes që shqyrtohet, si dhe  
‐ Përfundimi që kërkohet të arrihet.  
3.4. Siç është theksuar edhe më parë, ekspertët duhet të jenë persona kompetentë, 
të specializuar e me përvojë në fushat e tyre të ekspertizës; ndërsa përfundimet e 
tyre duhet të jenë detyrimisht të sakta, të plota dhe shkencore - profesionale.  
3.5. Me gjithë rëndësinë në orientimin e drejtë dhe përfundimin e procedurës, 
ekspertizat nuk ngërthejnë në vete zgjidhjen juridike të çështjes; ngase ajo 
mbetet e drejtë dhe detyrë e organit të procedurës, që merr vendim 
përfundimtar.  

                                                            
158 Mladen Kosovac, Hakija Kozarcanin, op. cit. fq. 278-281.  
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3.6. Organi i procedurës hetimore, ta themi edhe këtu, mund të kërkojë ekspertizën 
edhe nga persona juridikë, që në fakt mund të jenë institute, institucione dhe 
organe administrative që janë të specializuara për fushat gjegjëse të ekspertimit 159.  
3.7. Rregullat dhe modalitetet e zgjedhjes së ekspertëve të fushave të ndryshme, si 
dhe shpërblimi i punës së tyre, nuk janë përcaktuar me dispozitat e LPA-së.  
3.8. Ato janë lënë të rregullohen posaçërisht dhe plotësisht, me një ligj tjetër të 
veçantë (neni 63, paragrafi 2. i LPA-së).  

 
Neni 64 [Njoftimi i palëve të interesuara për ekspertizat] 
 
64.1. Palët e interesuara njoftohen për ekspertizën, qëllimin si dhe për ekspertin 

ose ekspertët e caktuar nga administrata, me përjashtim të rasteve kur 
masat në fjalë kanë të bëjnë me çështje sekrete apo konfidenciale.  

64.2. Njoftimi bëhet në afat prej 10 ditësh para ditës së caktuar për ekspertizën 
ose masat e tjera dhe përmban datën, orën dhe vendin ku do të zbatohen 
masat në fjalë.  

 
Komentimi: 

 
 
1. Përshkrimi shkurtër i nenit 

Në dispozitat e nenit 64 të LPA-së, është normuar e drejta e palëve të interesuara, 
për të qenë të informuara nga organi kompetent i administratës publike, përkitazi 
me ekspertizën ose masat e tjera që do të ndërmerren, si dhe me afatin e zbatimit të 
tyre.  

 
2. E drejta e palës në procedurë për t’u informuar në mënyrë të gjithanshme dhe 

në vazhdimësi nga organi lidhur me veprimet e tij administrative, që planifikon t’i 
ndërmarrë gjatë zhvillimit të procedurës, pothuaj është ngritur në parim nga 
ligjvënësi.  
2.1. Kjo e drejtë e rëndësishme për palën në procedurë, pra e drejta për të qenë në 
vazhdimësi i njoftuar për masat dhe veprimet e organit në procedurë, sipas LPA-së 
është në mënyrë reverzibile (të dyanshme) e lidhur me obligimin e organit të 
administratës publike, që të jetë bashkëpunues, efikas e efektiv dhe transparent 
me publikun në përgjithësi.  
2.2. Pala e interesuar ka të drejtë/duhet të informohet nga organi, jo vetëm sa për të 
thënë; për të qenë e pranishme gjatë ekspertizës dhe masave të tjera eventuale që 
ka synuar t’i ndërmarrë organi, për të siguruar provat e nevojshme, për 
përfundimin e çështjes administrative.  
2.3. Prania e palës së interesuar gjatë kryerjes së ekspertizës, ndihmon në nxjerrjen 
e një konkluzioni sa më të saktë e më të drejtë, sepse ajo (pala) mund t’u vërë në 
dispozicion ekspertëve dokumente, materiale apo gjësende të tjera të nevojshme e 
të dobishme, për një ekspertizë të plotë.  
2.4. Prania e palës në ekspertizë, nga ana tjetër, mund të ndihmojë shmangien e 
ndonjë manipulimi të mundshëm gjatë ekspertizës.  

                                                            
159 Komentari i Kodit të procedurave administrative të Shqipërisë, fq. 195-196.  
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3. Pra, sipas dispozitave të paragrafit 1 të nenit 64 të LPA-së, ligjvënësi e ka 

detyruar organin e administratës që, kurdo që ka për qëllim dhe në plan kryerjen e 
çfarëdo ekspertize ose të ndonjë mase tjetër të ngjashme, për procedimin e një 
çështjeje të caktuar administrative, domosdoshmërisht duhet t’i njoftojë për këtë 
palët e interesuara. Këto masa të tjera (të ngjashme) mund të jenë: vlerësimet, 
raportet dhe masa të tjera të ngjashme (neni 63, paragrafi 1 i LPA-së. Masat e 
sipërpërmendura të emërtuara nga LPA-ja si masa të tjera të ngjashme, organi 
kompetent për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’ua kërkojë organeve të 
tjera të administratës publike, në funksion të sigurimit të provave, në rastet kur 
vetë organi, nuk mund të bëjë një gjë të tillë brenda një afati prej 30 ditësh, për të 
cilin do të mund të jenë dakorduar paraprakisht të dy palët (shih më për së afërmi 
për këtë dispozitat e nenit 60 të LPA-së).  
3.1. Përjashtimin apo kufizimin e njoftimit të palëve për ekspertizën dhe/ose për 
masat e tjera, ligjvënësi e ka paraparë në LPA vetëm për masat dhe vetëm 
atëherë kur ato ndërlidhen në mënyrë të pashkëputshme me rastet që kanë të 
bëjnë me çështje:  
‐ Sekrete, apo 
‐ Konfidenciale.  
Pra, LPA-ja ka bërë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, që palët e interesuara të 
informohen për ekspertizën, qëllimin e saj si dhe për ekspertin që është i ngarkuar 
të bëjë ekspertizën, vetëm e vetëm në rastet kur ndërmarrja e masave të tilla ka të 
bëjë me çështje të rëndësishme delikate, sekrete dhe konfidenciale (të besueshme). 
Raste të tilla ose të ngjashme përjashtuese, janë paraparë rrjedhimisht, normuar në 
paragrafin 2 të nenit 57, të LPA-ë. Për çështjet sekrete (të fshehta, private) dhe 
konfidenciale (të besueshme), organi kompetent që zhvillon procedurën, mund të 
mos i njoftojë palët e interesuara as për ekspertizën. 
3.2. Në cilindo rast që organi administrativ kufizon të drejtën e palëve për t’u 
informuar (për arsyet e sipërpërmendura), po ai është i detyruar ta arsyetojë bindshëm 
kufizimin e tillë, që ndërlidhet me natyrën sekrete a konfidenciale të çështjes.  

 
4. Duke e precizuar afatin brenda të cilit organi i administratës e ka për detyre që ta 

njoftojë palën e interesuar për veprimet e tij, ligjvënësi ka dëshmuar domosdonë e 
aplikimit të parimit të efikasitetit dhe efektivitetit të administratës në veprimtarinë 
e saj.  
4.1. Duke çmuar peshën dhe rëndësinë e ekspertizës dhe masave të tjera, me të 
cilat sigurohen prova shtesë për procedimin e mëtejmë të çështjes - drejt vendimit 
përfundimtar në procedurë, pra, të përfundimit sa më të shpejtë të procedurës, 
LPA-ja ka dhënë vetëm 10 ditë afat, brenda të cilit organi e ka për detyrë ta 
njoftojë palën e interesuar, përkitazi me ekspertizën ose/dhe masat e tjera që do të 
mund të ndërmerreshin nga ai.  
4.2. LPA ka obliguar organin kompetent për më tepër që palën e interesuar ta 
njoftojë madje edhe për datën, orën dhe vendin, ku do të zbatohen masat në fjalë.  

 
5. Ligjvënësi, në dispozitat e këtij neni, nuk e ka qartësuar saktë dhe deri në fund 

nëse njoftimi që organi duhet t’ua bëjë palëve të interesuara, duhet të jetë 
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ekskluzivisht me shkrim apo edhe me gojë dhe me mënyra të tjera të komunikimit 
me palën.  
5.1. Informimi me shkrim i palëve të interesuara nga ana e organit kompetent të 
administratës, është pa dyshim më i favorshëm dhe i rëndësishëm për palët, 
prandaj ky informim do të duhej kuptuar pikërisht si i tillë. Mirëpo as mënyrat e 
tjera të komunikimit të organit me palët, nuk duhen përjashtuar të aplikohen në 
praktikë, nga zbatuesit e ligjit.  

 
Neni 65 [Caktimi i ekspertëve nga palët e interesuara] 
 

Çdoherë që administrata cakton ekspertë, edhe pala e interesuar mund të 
caktojë ekspertët e saj në një numër të njëjtë me ata të administratës. 

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit  

Dispozitat e këtij neni e kanë barazuar me pozitën e palëve, për sa i përket 
mundësisë së tyre, për të caktuar ekspertët përkitazi me ekzaminimin e ndonjë 
prove.  

 
2. LPA-ja me dispozitën e nenit 65., i ka vënë në pozitë të barabartë palët e 

interesuara, për sa i takon caktimit të ekspertëve.  
2.1. Ky nen u ofron mundësi palëve të interesuara në procedurë që, krahas caktimit 
të ekspertëve për një çështje, nga ana e organit kompetent të administratës, edhe 
ato, nga ana e tyre, po të duan të mund të caktojnë, në të njëjtën kohë me organin, 
ekspertët e tyre- madje me numër të njëjtë.  
2.2. Ekspertët e caktuar nga palët kanë të njëjtin status, të njëjtin numër, të drejta 
dhe obligime të njëjta, pikërisht ashtu sikurse ata të organit administrativ.  
2.3. Ky qëndrim i ligjvënësit ndërlidhet me afirmimin e mëtejmë të parimeve të 
procedurës administrative, sidomos të parimit të barazisë së palëve, si dhe atij të 
paanësisë në procedurën administrative.  
2.4. Palët kanë të drejtë të caktojnë ekspertë, por edhe të kërkojnë përjashtimin 
e ekspertëve të caktuar më parë.  
2.5. Për ekspertë palët mund të caktojnë vetëm personat e kualifikuar, në aspektin 
shkencor dhe profesional, në fushat e tyre respektive, por jo çdokënd që ata 
duan.  
2.6. E drejta e palëve të interesuara që të caktojnë ekspertë për të provuar një 
çështje, nuk e vë në pikëpyetje dhe as në diskutim çështjen se kush është 
vendimmarrës në procedurë. Dihet se organi që zhvillon procedurën, ka edhe 
ingerenca ligjore, dhe jo palët e tjera pjesëmarrëse, për të zgjidhur çështjen 
përfundimisht. 
2.7. Prandaj i takon organit të administratës që të vlerësojë edhe punën e 
ekspertëve- në relacion me provat e tjera të çështjes administrative (lëndës në 
procedurë).  
2.8. As palët e tjera të interesuara dhe as organi i administratës që është kompetent 
për ta zhvilluar procedurën, nuk mund të caktojnë për ekspertë të tyre personat që 
nuk mund të jenë dëshmitarë në procedurë.  
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Neni 66 [Parashtrimi i pyetjeve për ekspertët] 
 
66.1. Organi që zhvillon procedurën hetimore dhe palët e interesuara mund të 

parashtrojnë pyetje të cilave ekspertët duhet t’iu përgjigjen ose t’iu 
kërkojnë atyre mendime për çështje të caktuara.  

66.2. Organi që zhvillon procedurën hetimore refuzon parashtrimin e pyetjeve 
nga palët e interesuara, kur pyetjet prekin çështje sekrete apo 
konfidenciale.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen është normuar mundësia e të gjithë pjesëmarrësve në procedurën 
administrative, që t’u shtrojnë pyetje ekspertëve; përveç atyre që prekin çështje 
të caktuara sekrete apo konfidenciale.  

 
2. Pasi të caktohen për ekspertizën e caktuar, ekspertët duhet të kenë në dispozicion 

kohë të mjaftueshme, për t’u njohur mirë me materialet e çështjes.  
2.1. Pas njoftimit të ekspertëve për shkresa të lëndës-prova dhe dëshmi të saj, si 
organi kompetent, që zhvillon procedurën hetimore, ashtu edhe palët e tjera të 
interesuara, mund t’u shtrojnë atyre pyetje të ndryshme.  
2.2. Ekspertët, sipas dispozitave të paragrafit 1 të nenit 66, të LPA-së, janë të 
obliguar që t’u përgjigjen të gjitha pyetjeve të parashtruara nga palët dhe të japin 
mendimet e tyre përkitazi me çështje të caktuara, për të cilat janë pyetur më parë.  
2.3. Pyetjet që ekspertëve mund t’ua shtrojë organi ose palët e tjera të interesuara 
në procedurë, duhet të jenë korrekte e qëllimmira; të natyrës teknike dhe të asaj 
shkencore-profesionale.  
2.4. Pyetjet që u parashtrohen ekspertëve, nuk bën të jenë kapriçoze160 dhe as 
sugjestive161. Ato duhet të kenë lidhje me çështjen që shqyrtohet (provohet) në 
procedurë.  
2.5. Ekspertët nuk janë të autorizuar të japin përgjigje e konkluzione juridike 
(ligjore).  
2.6. Edhe ekspertët kanë të drejtë pjesëmarrjeje në seancat gjegjëse të procedimit 
administrativ, po dhe të bëjnë pyetje e të marrin të dhëna nga palët dhe personat e 
tretë; mirëpo gjithnjë në suaza të çështjes, për të cilën është ngarkuar eksperti i 
fushës së caktuar të japë ekspertizën.  

 
3. Përjashtimisht nga parimi, të cilin e ka vënë/shkruar (instaluar) ligjvënësi në 

dispozitat e paragrafit 1 të nenit 66 të ligjit, sipas dispozitave të paragrafit 2 të të 
njëjtit nen, organi që zhvillon procedurën hetimore, është i autorizuar t’i refuzojë 

                                                            
160 Pyetjet kapriçoze janë ato me të cilat pyetësi synon përgjigje të shpejtë për pyetjen që ka premisë të 
gabuar ose të paverifikuar. 
161 Pyetjet sugjestive janë të tilla, që sugjerojnë përgjigjet e dëshiruara, të shkurtra dhe konkrete. Pyetjet 
sugjestive më tutje janë ato që sugjerojnë se si duhet t’i përgjigjet pyetësit pala apo personi i pyetur. Pyetjet 
e tilla synojnë zakonisht përgjigjet e shkurtra me PO ose JO; që në një mënyrë a në një tjetër, personin që u 
përgjigjet pyetjeve të tilla, e zënë/vënë në befasi, në situatë të papritur, të pakëndshme dhe të padobishme 
për të.  
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pyetjet e palëve të interesuara, nëse ato ngërthejnë në vete çështje sekrete apo 
konfidenciale.  
3.1. Se cilat pyetje mund të cilësohen si sekrete a konfidenciale, ligji ia ka lënë 
për vlerësim dhe diskrecion (zgjedhje) organit administrativ.  
3.2. Po qe se nga përgjigjet e ekspertëve, organi ose dhe palët e interesuara në 
procedurë, fitojnë përshtypjen se përfundimet e ekspertizës, janë konfuze, të çala, 
me të meta, të paqarta, ose kur mendimet e më shumë ekspertëve janë të ndara në 
atë masë, në nivel e përmbajtje, saqë ia bëjnë të pamundur organit të administratës 
për të zgjedhur njërën alternativë, atëherë mund të kërkohet përsëritja e ekspertizës 
ose superekspertizë në ndonjë institucion autoritativ, të licencuar, me përvojë dhe 
kompetent për ekspertiza.  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Organi që zhvillon procedurën, është i obliguar që palës t’ia vërë në dispozicion (ta 

njoftojë për) konstatimin dhe mendimin e ekspertit dhe t’ia mundësojë asaj që të 
deklarohet për të. (Gjykata supreme e ish RSFJ., U. nr. 1260., dt. 21. 05. 1966).  

 
2. Vlerësimin e çmimit të mjetit motorik në procedurën e doganimit, nuk mund ta 

bëjë komisioni i përbërë ekskluzivisht nga nëpunësit doganorë, të cilët nuk kanë 
përgatitje profesionale të mjaftueshme për atë punë. (U. nr. 503/58., dt. 
11.07.1958).  

 
3. Anëtarëve të komisionit për kontroll teknik nuk u takon kompensimi (shpërblimi) 

për ekspertizë. (Shpjegim i ish-Sekretariatit Federativ për Jurisprudencë) nr. 
04-8-24/65., dt. 11. 01. 1966.).  

 
4. Konflikti administrativ udhëhiqet kundër vendimit, me të cilin është urdhëruar 

riparimi (adaptimi) i hapësirave të caktuara, të dedikuara për nevojat sanitare, dhe 
të atyre të mbrojtjes shëndetësore të punëtorëve. Për këtë adaptim është caktuar 
afati prej 10 muajsh. Duke marrë parasysh vëllimin dhe natyrën e punimeve në 
adaptimin e ndërtesës për lavatore dhe për depo për tharjen e petkave, para 
përcaktimit të afatit, është dashur të sigurohet mendimi i ekspertit të ndërtimtarisë, 
sepse bëhet fjalë për fakte, për vërtetimin e të cilave është e nevojshme dituria 
profesionale inxhinierike e caktuar, e inspektorati sanitar ka qenë i autorizuar ta 
kërkojë atë mendim profesional. (Uzh. Nr. 6871/58., dt. 28. 11. 1958.  

 
5. Gjykata ka konstatuar se vlerësimin e automjetit në fjalë, kanë mundur ta bëjnë 

personat që kanë përgatitjen e nevojshme profesionale, ngase në këtë rast rrethanë 
vendimtare ka qenë, pa dyshim, vërtetimi i shkallës së amortizimit të automjetit në 
fjalë, e kjo, gjykuar sipas dispozitave në nenit 63 të LPA., ka mundur të bëhet 
vetëm nga personat që kanë njohuri të nevojshme profesionale. Meqë në këtë rast 
komisioni ka qenë i përbërë nga nëpunës të doganave, pa asnjë person profesionist, 
është evidente që personat e tillë nuk kanë mundur të kenë përgatitjen e nevojshme 
profesionale. (U. nr. 503/58., dt. 11. 07. 1958)  
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6. Amortizimi i automjetit të caktuar mund të vërtetohet, vetëm në bazë të njohurive 
profesionale, prandaj organi i administratës është i obliguar që, në një rast të tillë, 
t’i ekzaminojë provat përmes ekspertizës (ekspertimit); duke marrë parasysh sidom 
os faktin që kjo ekspertizë bëhet në shqyrtimin (kryesor) dhe që palës i është dhënë 
mundësia, për të bashkëpunuar gjatë gjithë ekspertizës. (U. nr. 1735/57., dt. 07. 
02. 1958).  

 
7. Organi i paditur, sipas rregullave të procedurës administrative, është dashur që 

paditësit t’ia tregojë konstatimin e themelatës Profesionale, e cila ka kryer 
ekspertizën, në mënyrë që më pastaj të mund të deklarohej; mirëpo, nga vetë fakti 
që nuk është vepruar në këtë mënyrë, është bërë cenimi (shkelja) i rregullave të 
procedurës administrative, e cila nuk është e tillë dhe vetëm për shkak të saj, është 
dashur të anulohejt vendimi i kontestuar. (U. nr. 260/58., dt. 04. 1958)  

 
8. Pala ka të drejtë që të marrë pjesë në ekspertizë, ekspertëve t’iu shtrojë pyetje dhe 

nga ta të kërkojë sqarime, ashtu siç është paraparë në dispozitat e LPA-së (n. 66. i 
LPA-së). Mirëpo, kjo dispozitë mund të aplikohet, vetëm atëherë kur kemi të 
bëjmë me asi lloj ekspertize, në të cilën pala sipas natyrës së gjërave, mund të 
marrë pjesë dhe të bëjë vërejtje të tilla, të cilat mund të jenë me ndikim në 
vlerësimin e ekspertëve, por jo edhe në rastin kur ekspertiza kryhet nga ana e një 
themelate të caktuar profesionale dhe ku prania e palës është pa kurrfarë ndikimi, 
jo vetëm në ekspertizë, sepse në seancën shqyrtuese, mund të thirrët eksperti në 
cilësi të personit fizik; por jo edhe themelata. Në fakt organi i paditur, sipas 
rregullave të procedurës administrative, që paditësi t’ia bëjë me dije konstatimin e 
themelatës profesionale, në mënyrë që për te të deklarohet. Mirëpo, me vet faktin 
që nuk është vepruar ashtu, është bërë cenimi i rregullave të procedurës 
administrative, po që nuk është i tillë që, vetëm për shkak të tij, do të duhej anuluar 
vendimi i kontestuar. (U. nr. 260/58., dt. 25. 04. 1958).  

 
9. Konstatimi dhe mendimi i komisionit të shkallës së parë, respektivisht të shkallës 

së dytë, duhet të jetë i plotë, i qartë dhe i arsyetuar; në mënyrë që personi zyrtar, 
të mund ta vlerësojë atë. (Uzh. Nr. 6247/60., dt. 16. 07. 1960)  

 
10. Nëse organi i doganës në pikëpamje të cilësisë së mallit ka siguruar konstatim 

profesional, gjegjësisht ekspertizën e organit profesional, në kuptim të dispozitave 
përkatëse të Ligjit të Doganave dhe dyshon në atë konstatim, atëherë nuk mund të 
vendosë në kundërshtim me atë konstatim, por duhet ta sigurojë një konstatim të ri. 
(U. nr. 417/62., dt. 27. 04. 1962).  

 
11. Gjatë këqyrjes në vend të ngjarjes nga ana e ekspertit ose organit profesional, që 

zbatohet vetëm me qëllim që eksperti ose organi profesional të mund të mbledhë të 
dhëna për mendimin e tij profesional, nuk janë të obliguara të marrin pjesë palët në 
procedurë. (Gjykata supreme e Kroacisë, nr. U. 7969/1969).  
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Nënseksioni III: Dëgjimi i palëve të interesuara 
 
Neni 67 [E drejta për t’u dëgjuar] 
 
67.1. Pas përfundimit të procedurës hetimore, palët e interesuara kanë të drejtë 

të deklarohen para marrjes së vendimit përfundimtar.  
67.2. Organi që zhvillon procedurën hetimore vendos për çdo rast nëse palët e 

interesuara do të deklarohen me shkrim apo me gojë.  
 

Komentimi: 
 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit  

Ky nen rregullon të drejtën e palëve të interesuara në procedurë, që të deklarohen 
para marrjes së vendimit përfundimtar, lidhur me çështjen administrative e me 
qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre legjitime juridike.  

 
2. Përgjithësisht për rëndësinë e të drejtës së palës për t’u dëgjuar në sistemin e 

drejtësisë e në veçanti në procedurën administrative.  
2.1. Barazia e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, që nënkupton edhe të drejtën e 
palës së interesuar, për t’u trajtuar e dëgjuar në mënyrë të barabartë dhe 
ligjshmërisht edhe në procedurë, është njëra ndër goditjet më flagrante dhe 
serioze që i është bërë arbitrarizmit, padrejtësisë dhe diskriminimit, por në të 
njëjtën kohë edhe njëra ndër arritjet dhe sukseset (rezultatet) më kolosale të 
civilizimit dhe të demokracisë.  
2.2. Është parim i kamotshëm i mirënjohur dhe i përjetshëm i drejtësisë romake-
AUDIATUR ET ALTERA PARS (le te dëgjohet edhe pala tjetër në 
procedurë) Pra, të gjitha palët në procedurë duhet padallueshmerisht të trajtohen, 
konsiderohen dhe dëgjohen.  
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në dy nene të saj- në nenin 3 dhe nenin 24 j e 
ka rregulluar barazinë e qytetarëve para ligjit162.  
2.3. Barazia e qytetarëve (palëve) para ligjit është ngritur në parim edhe në LPA. 
163  

 
3. Deklarata e palës së interesuar si mjet provues në procedurën administrative  

3.1. Deklarata e palës si mjet subsidiar provues në procedurë.  
Deklarata e palës së interesuar është mjet provues, por subsidiar, në procedurë. Ajo 
nuk mund të shfrytëzohet derisa të ketë në dispozicion mjete të tjera provuese, për 
të vërtetuar ndonjë fakt të caktuar relevant.  
3.2. Deklarata e palës së interesuar, mund të përdoret si mjet provues, nëse për 
vërtetimin e një fakti, nuk ka prova direkte ose nëse fakti i tillë, nuk mund të 
vërtetohet, me mjete të tjera provuese (subsidiariteti).  
3.3. Pala mund të deklarohet në atë formë, në të cilën vendos organi që zhvillon 
procedurën hetimore.164 Ka pikëpamje në doktrinë, se deklarata e palës së 

                                                            
162 Shih më detajisht dispozitat e nenit 3 dhe 24 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës. 
163 Shih më detajisht dispozitat e nenit 5 veqanërisht 5/2 të LPA.  
164 Shih nenin 67., paragrafi 2 të LPA. 
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interesuar, nuk paraqet mjet provues. Ajo në fakt jepet pas përfundimit të 
procedurës hetimore, gjë që mund të përjashtojë natyrën e deklaratës si mjet 
provues.  
3.4. Para deklarimit pala paralajmërohet për rrjedhojat e deklarimit të pavërtetë.  
3.5. Vlefshmërinë e deklarimit të palës e vlerëson lirshëm personi zyrtar i cili e 
zhvillon procedurën.  
3.6. Rëndësia provuese e deklaratës së palës është dytësore, ngase nuk mund të 
pritet objektiviteti i plotë i palës, kur deklaron për çështje të interesit të saj primar 
juridik. 165 
2.4. Sipas dispozitave të paragrafit 2 të nenit 5, të LPA-së, organet e administratës 
publike janë të obliguara, që gjatë veprimtarisë së tyre, të mos bëjnë asnjë lloj 
dallimi në mes të personave fizikë dhe juridikë; që në të vërtetë do të thotë edhe në 
mes të palëve në procedurë.  

 
4. E drejta e palës për t’u dëgjuar është parim  

4.1. E drejta e pakontestueshme e palës për t’u dëgjuar paraqet njëkohësisht 
obligim për organin, që këtë të drejtë t’ia mundësojë pa pagesë palës së 
interesuar (paragrafi 1 i nenit 67, të LPA-së.). Kjo e drejtë sipas ligjit mund të 
realizohet, përmes deklarimit, pas përfundimit të procedurës hetimore dhe para 
marrjes së vendimit përfundimtar nga ana e organit kompetent. (paragrafi 1. i nenit 
67, të LPA-së).  
Para marrjes së vendimit, palës duhet t’i mundësohet që të deklarohet për faktet 
dhe rrethanat relevante mbi të cilat merret vendimi. Përjashtimi nga ky parim 
ndodh vetëm te procedura e shkurtuar. 166  
4.2. Ligji ia ka lënë në diskrecion organit kompetent që vendos për çështjen e 
caktuar administrative, nëse palët e interesuara do të deklarohen me shkrim ose 
me gojë, për pretendimet e tyre në procedurë.167  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Kur organi i shkallës së dytë i vërteton disa të dhëna (fakte), te cilat organi i 

shkallës së parë nuk i ka ekzaminuar, është i detyruar, që me këtë rast ta respektojë 
parimin e dëgjimit të palëve. (Aktgjykimi i gjykatës supreme ish federative 
Uzh. Nr. 6030/1958).  

 
2. Parimi i dëgjimit të palëve duhet të jetë i përfaqësuar edhe në procedurën e 

vendosjes sipas ankesës, kur organi i shkallës së dytë, vet i vërteton faktet 
vendimtare, ndaj ky organ (i shkallës së dytë), duhet t’ia mundësojë secilës palë, që 
të deklarohet për faktet dhe rrethanat, të cilat janë të rëndësishme për nxjerrjen e 
vendimit. (Aktgjykimi i gjykatës supreme të ish RFJ., Uzh. Nr. 7329/1964).  

 
3. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që palës duhet t’i ofrohet mundësia, që të 

deklarohet edhe për provat, të cilat nuk janë ekzaminuar para organit të shkallës së 

                                                            
165 Mr. sc. Agur Sokoli, E drejta procedurale administrative, Prishtinë, 2005, fq. 150.  
166 Shih: nenin 9., dhe 131 të LPPA të RS., S. Janojlic etj. Bg. 2010 
167 Shih dispoziten e paragrafit 2. të nenit 67., të LPA. 
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parë, por para organit të shkallës së dytë. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të 
Gjykatës ish federative, Us. Nr. 201/2002., datë 10. 07. 2002).  

 
4. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që në procedurën e nxjerrjes së konkluzionit 

për përsëritje të procedurës, palës kundërshtare duhet t’i lejohet mundësia, që në 
procedurë, të marrë pjesë dhe që të deklarohet se a konsideron se janë përmbushur 
kushtet ligjore për përsëritje apo jo. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës 
supreme të RS., U. 714/2004., dt. 17. 11. 2004).  

 
5. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është se në procedurën e marrjes së vendimit të 

kontestuar, është bërë shkelje (cenim) qenësore e rregullave të procedurës, kur në 
shkresat e lëndës, nuk ka prova, që paditësit i është ofruar mundësia, që të deklarohet 
për faktet dhe rrethanat relevante për marrje të vendimit. (Nga arsyetimi i 
aktgjykimit të gjykatës supreme të RS., U. 1100/2002., dt. 26.06.2002).  

 
6. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është se organi tatimor e ka për detyrë, që në 

procedurën e kontrollit të zyrave të caktuara, ta përpilojë procesverbalin dhe t’i 
mundësojë palës, që të marrë pjesë në procedurë dhe të deklarohet me vërejtje të 
shkruara në procesverbalin e përpiluar. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës 
supreme të RS., U. 6311/2004., dt. 01. 06. 2005).  

 
7. Qëndrimi i praktikës gjyqësore është që caktimi i pagesës së dhunshme të tatimit 

në pronë, në bazë të gjendjes kontabilore, të cilën e udhëheq organi tatimor., pa 
pjesëmarrjen (praninë) e palës, paraqet cenimin e parimit të dëgjimit të palëve. 
(Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës supreme të RS., U. 1063/2002., dt. 29. 
08. 2002).  

 
8. Qëndrim i praktikës gjyqësore është se mbajtja shqyrtimit (seancës gojore) verbale 

në procedurën administrative, pa marrë parasysh faktin, që pala paraprakisht e ka 
arsyetuar mungesën- duke e dërguar dokumentacionin mjekësor, paraqet shkelje të 
parimit të dëgjimit të palëve. (Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës supreme 
të RS., U. 322/2002., dt. 11. 10. 2002).  

 
9. Qëndrim i praktikës gjyqësore është që organi i cili e zhvillon procedurën e 

përcaktimit të interesit të përgjithshëm për eksproprijim, bën shkelje të rregullave të 
procedurës të LPA-së, po qe se pronarit të patundshmërisë, nuk ia mundëson që (ai) 
të deklarohet për të gjitha faktet e rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm 
dhe të rregullt. (Gjykata supreme e RS., U. nr. 3655/97, dt. 10. mars., 1999.) 168 

 
10. Deklarata e palës në procedurë e dhënë për të provuar (dëshmuar), nuk mund të 

jetë provë vendimtare, në të cilën do të mund të bazohet vendimi i organit, në 
qoftë se me prova të tjera, nuk është vërtetuar asnjëra nga rrethanat, e rëndësishme 
për ekzistimin e një fakti të caktuar. (Gjykata supreme e Kroacisë nr. U. 
7533/70., dt. 21. 01. 1971).  

                                                            
168 Shih më detalisht, Sllavica Janojlic; Gordana Stanojqic, Komentar ZUP-a., Poslovni biro, Bg. 2010, fq. 
24-29.  
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Neni 68 [Deklarimi me shkrim] 
 
68.1. Kur organi që zhvillon procedurën hetimore vendos t’u kërkojë palëve të 

interesuara të deklarohen me shkrim, palët njoftohen për të paraqitur 
deklaratën me shkrim jo më vonë se 10 ditë nga dita e pranimit të njoftimit.  

68.2. Njoftimi duhet të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë 
që palët e interesuara të kuptojnë arsyet pse kërkohet deklarata me shkrim. 
Njoftimi duhet të përmbajë gjithashtu kohën dhe vendin se ku mund të 
konsultohet dosja përkatëse.  

68.3. Në përgjigjen e tyre, palët e interesuara mund të shprehen për ato çështje 
që përbëjnë objektin e procedimit, të kërkojnë marrjen e masave të tjera si 
dhe të bashkëngjisin dokumente dhe prova të reja.  

68.4. Palët e interesuara mund t’i kërkojnë organit kompetent të administratës 
publike të organizojë një seancë dëgjimore. Në këtë rast, organi 
administrativ merr menjëherë masat për organizimin e seancës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Nëse organi që e zhvillon procedurën hetimore vendos, që t’u kërkojë palëve të 
interesuara që të deklarohen me shkrim, ai i njofton për këtë palët e interesuara dhe 
palët duhet që, në afat prej 10 ditësh t’i përgjigjen organit ose të kërkojnë nga ai 
organizimin e një seance dëgjimore.  

 
2. Deklarata e palës- mjet provues ose jo 

2.1. Marrë në tërësi, pala në procedurë do të duhej të ishte më së miri e njoftuar me 
faktet dhe rrethanat relevante, për ta zgjidhur çështjen administrative respektive 
(përkatëse).  
2.2. Pala do të duhej poashtu të jetë subjekti më i motivuar dhe më i interesuar, për 
mbarëvajtje, efikasitet, paanshmëri dhe zbërthim të së vërtetës materiale në 
procedimin administrativ. Këtë e themi këtu, për arsye se, pala ka interes juridik, 
që e drejta e saj e pretenduar në procedurë, të sendërtohet.  
2.3. Në këtë kontekst pala si e tillë mund të ofrojë të dhënat me të sigurta dhe 
autentike përkitazi me faktet dhe rrethanat e çështjes në procedurë.  
2.4. Mirëpo, shpesh konsiderohet se pala është pikërisht pjesëmarrës më i 
njëanshëm në procedurë.  
2.5. Megjithëkëtë LPA-së ia njeh të drejtat palëve, që t’ua pranojë atyre të drejtën e 
dyfishtë të deklarimit të tyre si mjet provues:  
a) Me shkrim dhe 
b) Me gojë.  
2.6. Mirëpo, deklarimit të palëve si mjet provues në procedurë i kufizohet shtrirja 
cilësore, efekti, mbase edhe validiteti- në masë të caktuar, për të mos thënë të 
konsiderueshme.  
2.7. Autenticiteti i deklaratës së palës vlerësohet sipas parimit të vlerësimit të lirë 
të provave. Kjo do të thotë, që varet shumë nga organi a nëpunësi i tij i autorizuar 
se sa dhe në çmasë, do të merret si e besueshme dhe e vërtetë deklarata e dhënë e 
palës.  
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2.8. Për më tepër, personi zyrtar i cili e zhvillon procedurën, është i detyruar, që 
t’ia tërheqë vërejtjen paraprakisht palës, për rrjedhojat e dhënies së deklaratave të 
pavërteta. 169 
2.9. Si mjet më pak i fuqishëm provues, deklarata e palës nga organi kompetent, 
mund të përdoret, vetëm në rastet e caktuara si p.sh.:  
1) Nëse për vërtetimin e fakteve të caktuara, nuk ekziston ndonjë provë direkte;  
2) Nëse fakti nuk mund të vërtetohet në bazë të mjeteve të tjera provuese;  
3) Nëse është fjala për çështje me rëndësi të vogël;  
4) Nëse për shkak të marrjes së provave të tjera, do të vështirësohet realizimi i së 
drejtës së palës, dhe 
5) Nëse me ligj është caktuar, që fakte të caktuara mund të pranohen me anë të 
deklaratës së palës. 170  

 
3. Pasi që dhe atëherë kur organi kompetent i administratës publike e konsideron te 

nevojshme, ai mund të vendosë, që palëve të interesuara t’iu jap mundësinë e 
deklarimit të mendimeve, pretendimeve dhe qëndrimeve përfundimtare, përkitazi 
me çështjen e caktuar administrative (paragrafi 1. i nenit 68., të ligjit).  
3.1. Kur organi i administratës e vlerëson se deklarimet përfundimtare të palëve 
duhet të jepen me shkrim, ai i njofton ato, që këtë veprim duhet ta kryejnë jo më 
vonë se 10 ditë nga dita e pranimit të njoftimit (paragrafi 1 i nenit 68, të LPA-së).  
3.2. Ligji ia ka lënë në diskrecion të plotë organit zgjedhjen e modalitetit opcional 
të ekspozimit të pretendimeve të palës dhe mbrojtjen e tyre para organit në 
procedurën administrative.  
3.3. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, në mënyrë që njoftimi, që organi ia bën 
palës, të mos jetë formal i mangët dhe me lëshime. Njoftimi prandaj lypset të jetë 
gjithëpërfshirës, në mënyrë që palët ta kuptojnë, se çka, ku dhe përse kërkohet nga 
to. Jo rastësisht njoftimi i organit, që i behët palës, përmban detyrimisht edhe 
vendin edhe kohën, se kur pala e interesuar, mund ta shikojë dhe konsultojë lëndën 
e saj, me të gjitha shkresat përkatëse (shih paragrafin 2 të nenit 68, të LPA-së).  
3.4. LPA ua ka dhënë mundësinë palëve të interesuara që, gjatë mbarështimit dhe 
paraqitjes së provave me shkrim, të mund të deklarohen për të gjitha çështjet që 
e përbëjnë objektin e procedimit administrativ, por edhe për ndërmarrjen e masave 
të tjera eventuale, për të cilat palët janë të bindura, se i shërbejnë dendur 
procedimit administrativ, paragrafi 3 i nenit 68, të LPA-së.  
3.5. Pala sipas dispozitës së paragrafit 3 të nenit 68, ka të drejtë, për më shumë që 
lëndës t’ia bashkangjes edhe ndonjë dokument, argument apo provë të re 
eventuale, të cilat do të mund ta avanconin dhe përfundonin, sa më parë e sa 
më drejt çështjen administrative të caktuar.  
3.6. Nëse palët e interesuara e shfrytëzojnë të drejtën e tyre ligjore, që nga organi 
të kërkojnë, madje edhe organizimin e një séance dëgjimore, për këtë organi 
sipas ligjit është i detyruar që sa më parë, të ndërmerr masa dhe ta organizojë pa 
vonesë atë seancë dëgjimore, në procedurë (paragrafi 4 i nenit 68, të LPA-së). 
Seanca dëgjimore të cilën palët e interesuara e kërkojnë nga organi kompetent i 

                                                            
169 Dr. Stevan lilac, Upravno pravo, Bg., 1998, fq. 364-365.  
170 Dr. Bajram Pollozhani, Lazim Salihu, Procedura administrative dhe konflikti administrative, fq. 132-
133.  
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administratës publike, po ky organ sipas ligjit është i detyruar që menjëherë, pra pa 
asnjë vonesë t’i ndërmarrë masat e nevojshme për organizimin e seancës së 
kërkuar (shih paragrafin 4 të nenit 68 të LPA-së). Dallimi apo raporti në mes të 
seancës dëgjimore dhe deklarimit me shkrim në procedurën administrative, është 
se: seancën dëgjimore mund ta kërkojnë palët e interesuara, ndërkaq për 
deklarimin me shkrim të palëve në procedurën hetimore, duhet të vendosë organi 
që zhvillon procedurën. Ky organ kërkon nga palët e interesuara që ato të 
njoftohen që të paraqesin madje deklaratë me shkrim (shih paragrafin 1 të nenit 68, 
të LPA-së). 
 

Neni 69 [Deklarimi me gojë] 
 
69.1. Kur organi që zhvillon procedurën hetimore vendos t’u kërkojë palëve të 

interesuara të deklarohen me gojë, ai cakton një datë për takim me palët jo 
më herët se 8 ditë nga njoftimi.  

69.2. Në seancat ku palët deklarohen me gojë mund të diskutohen të gjitha 
çështjet ligjore apo faktike, që kanë rëndësi për marrjen e vendimit.  

69.3. Mosparaqitja e palëve të interesuara nuk e justifikon shtyrjen e seancës, me 
përjashtim të rastit kur palët paraqesin arsye përpara fillimit të seancës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit  

Në këtë nen flitet për të drejtën diskrecionale të organit qe zhvillon procedurën, për 
të kërkuar nga palët deklarimin e tyre gojor në procedurë. Mosparaqitja e 
paarsyeshme e palëve në seancën gojore sipas ligjit, ia jep mundësinë dhe të 
drejtën organit që të mos e shtyjë seancën, por të vendosë/ta zgjidhë çështjen 
administrative që e ka në procedurë. 

 
2. Shqyrtimi gojor (verbal) - paraqet një ndër veprimet më të rëndësishme në 

zbatimin e procesit të veçantë provues. Qëllimi i mbajtjes së shqyrtimit gojor ka të 
bëjë me vërtetimin e fakteve dhe ofrimin e mundësisë palëve të interesuara që në 
seancat përkatëse t’i mbrojnë të drejtat e tyre dhe interesat juridike.  

 
3. Krahas deklarimit me gojë, ligjvënësi nuk i ka përjashtuar rastet, kur organi 

kompetent që zhvillon procedurën hetimore, të mund të vendosë vetë t’u kërkojë 
palëve të interesuara ushtrimin e se drejtës së tyre, për t’u mbrojtur apo për të 
paraqitur opinione dhe fakte të ndryshme, lidhur me çështjen administrative 
nëpërmjet të shprehurit me gojë.  
3.1. Nëse organi kompetent vendos, kjo formë a modalitet i të provuarit, është po 
aq i ligjshëm dhe legjitim, për tu aplikuar, sa edhe ato të tjerat. Pra, zbatimi i kësaj 
forme të deklarimit, mbetët i vlerësueshëm dhe opcional nga vullneti, përcaktimi 
dhe diskrecioni i organit kompetent përkatës (neni 69 p. 1 i LPA-së).  
3.2. Deklarimi me gojë, rendomë aplikohet në ato raste kur procedura hetimore 
administrative kërkon:  
- fleksibilitet;  
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- shpejtësi në vendimmarrje apo  
- kur dokumentacioni është aq i plotë sa që, çdo lloj modaliteti tjetër i realizimit 

të mbrojtjes e zvarritë procesin në procedura të panevojshme. 171 
3.3. Organi që zhvillon procedurën hetimore, pasi që vendos për deklarim me gojë 
të palëve në procedurë, e ka për detyrë, të caktojë një datë për deklarim me gojë të 
palëve e cila nuk bën të jetë më herët se 8 ditë, nga dita e njoftimit të tyre nga 
organi (paragrafi 1 i n. 68, të LPA-së). Afati tetëditor është konsideruar si i 
arsyeshëm dhe i mjaftueshëm për palët, nga ligjvënësi.  
3.4. Deklarimi verbal i palëve në seancë, është mundësi dhe rast i mirë e i 
përshtatshëm, për t’i shprehur mendimet e tyre, por edhe për të parashtruar e 
argumentuar fakte, që mund të jenë të çmueshme dhe të rëndësishme edhe për 
organin kompetent. Aty palët kanë mundësi t’i mbrojnë qëndrimet dhe faktet 
(provat) e tyre, por edhe t’i kundërshtojnë ato pretendime e kundërshtime, të 
palëve të tjera, të cilat i konsiderojnë të pasakta dhe joautentike.  
3.5. Në të gjitha rastet e pajustifikueshme, ku palët e kanë neglizhuar njoftimin, 
rrjedhimisht ftesën e organit, për deklarim me gojë të palëve, që do të thotë se nuk 
kanë ardhur në seancë, sipas ligjit, organi është i autorizuar që seancën ta mbajë pa 
praninë e palëve, pra të mos e shtyjë atë për ndonjë datë tjetër (neni 69, paragrafi 3 
i LPA-së).  
3.6. Organi kompetent sipas LPA-së nuk është i autorizuar ta shtyjë seancën e 
deklarimit gojor, përveç nëse palët e interesuara, arsyet e tyre të mosardhjes i kanë 
justifikuar me kohë, pra para fillimit të seancës (neni 69, paragrafi 3 i LPA-së). 
Pra, pala kur ka arsye, ka të drejtë që para fillimit të seancës, të kërkojë shtyrjen e 
saj, nga organi kompetent.  
3.7. Ndonëse nuk është rregulluar në mënyrë taksative me ligj, është krejtësisht e 
kuptueshme, madje imperative, që deklarimet gojore në seancë të sintetizohen në 
një procesverbal i cili duhet të mbahet për këtë qëllim.  
3.8. Procesverbali paraqet një dokument publik dhe provë, përkitazi me rrjedhën 
dhe objektin e shqyrtimit gojor-publik, përkatësisht ecurinë e deklaratave të dhëna 
nga pjesëmarrësit në procedurë. Në procesverbal mund të futen edhe theksimet 
(deklarimet) juridike, që i përkasin çështjes administrative, rrjedhimisht që janë të 
ndërlidhura me te.  

 
Neni 70 [Përjashtimet nga detyrimi për të dëgjuar palët] 
 
70.1. Palës së interesuar mund t’i mohohet e drejta për t’u deklaruar gjatë 

procedimit administrativ në rastet e mëposhtme:  
a) kur marrja e vendimit është urgjente,  
b) kur është e qartë se një masë e tillë do të vështirësonte ekzekutimin e 

vendimit.  
70.2. Kundër vendimit të organit kompetent të administratës publike për të mos 

dëgjuar palët, mund të paraqitet ankesë nga palët e interesuara, e cila 
ankesë nuk ndalon procedimin administrativ.  

70.3. Organi që zhvillon procedurën hetimore mund t’i mohojë të drejtën për t’u 
deklaruar palës së interesuar edhe në këto raste:  

                                                            
171 Kodi i procedurave administrative i Shqipërisë, fq. 208-209. 
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a) në qoftë se palët e interesuara kanë pasur rast të deklarohen për 
çështjet që kanë rëndësi për marrjen e vendimit gjatë zhvillimit të 
procedimit dhe mbi bazën e provave ekzistuese.  

b) në qoftë se informacioni i paraqitur gjatë procedimit shpie drejt një 
vendimi në favor të palës së interesuar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë nen të LPA-së, përjashtimisht është parashikuar se e drejta për t’u dëgjuar 
mund edhe të kufizohet.  
 

2. Ashtu sikurse të drejtat dhe liritë e njeriut që nuk janë absolute dhe të pakufishme, 
edhe të drejtat e palëve të interesuara në procedurë, në raste, rrethana dhe 
situata të caktuara njohin limitet e tyre. Në raste, situata, rrethana dhe kushte të 
caktuara, limite të caktuara, ka paraparë edhe LPA-ja e Republikës së Kosovës.  
2.1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës me dispozitat e nenit neni 55 paragrafi 1 
të saj, ka paraparë se të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë 
Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm me ligj.  
Përderisa gjykuar sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kufizimi i të 
drejtave lejohet vetëm atëherë kur bëhet me ligj, dhe meqenëse kjo është një 
dispozitë ligjore, atëherë ky kufizim është i pranueshëm. Sipas dispozitave të nenit 
17 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kufizime të të drejtave dhe lirive të 
parashikuara me këtë kushtetutë, mund të vendosen vetëm me ligj, për një interes 
publik, ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve.  
2.2. Kufizimi i të drejtave dhe i lirive të njeriut, duhet të jetë në proporcion të plotë 
me gjendjen, rrethanat dhe faktorët që i kanë shkaktuar ato.  

 
3. Në nenin 70 të LPA-së është parashikuar se e drejta e palës për t’u dëgjuar apo 

deklaruar gjatë procedimit administrativ, mund të kufizohet.  
3.1. Ky kufizim apo mohim i së drejtës së palës për deklarim në procedurë paraqet 
përjashtim nga parimi dhe aplikohet vetëm në raste, rrethana dhe situata specifike 
dhe taksativisht të caktuara në dispozitat e nenit 70 të LPA-së. E numërimi taksativ 
shkon në favor të mbrojtjes së palës në procedurë, ngase e limiton ose edhe 
pamundëson organin kompetent i cili e zbaton ligjin, rrjedhimisht e zhvillon 
procedurën, që eventualisht ta zgjerojë gamën e rasteve, në të cilat do ia kufizonte 
deri në mohim palës gjatë procedimit administrativ, të drejtën për tu 
deklaruar/dëgjuar.  
3.2. Mirëpo, rastet e numëruara në dispozitat e nenit 70 të ligjit, në të cilat 
kufizohet e drejta e palëve të interesuara për t’u dëgjuar në procedurë, paraqesin 
rastet dhe situatat përjashtuese nga e drejta e palëve për t’u dëgjuar në procedurë. 
Pra paraqesin përjashtim nga parimi i mirënjohur dhe tradicional: audiatur et 
altera pars (le të dëgjohet edhe pala tjetër-kundërshtare).  
3.3. Ndonëse dispozita e paragrafit 1 të nenit 70 të LPA-së, mund t’ia mohojë palës 
të drejtën për t’u deklaruar gjatë procedimit; në fakt paraqet një përjashtim nga 
detyrimi, për t’i dëgjuar palët në procedurë.  
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3.4. Së pari duhet duhet thënë se ligjvënësi kësaj zgjidhjeje komplekse ligjore ia ka 
lënë brenda dy alternativa mjaft të rëndësishme për veprimin e organit kompetent:  
a) Në paragrafin 1 të nenit 70, ligji ka thënë qartë, se organi mund t’ia mohojë të 
drejtën e palës për deklarim; që do të thotë se e ka relativizuar shumë, (ngase e ka 
përdorur termin “mundet” që do të thotë ligji ia ka lenë organit mundësinë e 
veprimit alternativ nuk e ka përdorur p.sh. sintagmën: ” ia mohon të drejtën”) 
dhe  
b) nëse organi ka të bëjë me raste të tilla, ai duhet të vendos për mohim të së 
drejtës me vendim me shkrim.172  
3.5. Pra, në të dy rastet (a dhe b) të paragrafit 1 të nenit 70, organi administrativ që 
zhvillon procedurën hetimore, është i autorizuar (ligji thotë: ”mund”, ), por jo i 
detyruar, të mos e dëgjojë palën e interesuar.  
3.6. Në paragrafin 2 të nenit 70, ligjvënësi sikur e ka relativizuar edhe efektin dhe 
gradacionin e veprimit të organit, duke e lejuar për palën e pakënaqur të drejtën e 
ankesës; pavarësisht që ajo nuk e ndalon procedimin administrativ. Çështja se kur 
marrja e një vendimi në procedurë administrative paraqet urgjencë ose jo i takon 
vetë organit që zhvillon procedurën në mënyrë që ai ta vlerësojë urgjencën. 
Urgjenca ekziston atëherë kur rrethanat, kushtet dhe atmosfera në të cilën nxirret ai 
vendim, janë të tilla, sa që e detyrojnë edhe organin, që të veprojë me shpejtësi, 
menjëherë dhe pa vonesë. Pra vetë procesi i marrjes së një vendimi nga ana e 
organit kompetent, nuk mund të shtyhet, sepse paraqet urgjencë. Është e 
kuptueshme dhe e mundshme, që në veprimtarinë administrative të ndodhin dhe 
pranohen rastet, në të cilat nevojat e veprimit urgjent, mund të jenë primare dhe 
vendimtare për nxjerrjen e një veprimi konkret, procedurë kjo e cila përjashton 
detyrimin e organit, për ta dëgjuar palën e interesuar; respektivisht nuk lejon 
respektimin e të gjitha të drejtave të qytetarit – palë në procedurë, në mesin e të 
cilave të drejta bën pjesë edhe e drejta për t’u dëgjuar. Në këto raste kemi të bëjmë 
me kufizime të parapara edhe me ligj (neni 70 i LPA-së), edhe me Kushtetutë (neni 
55 i saj), edhe me Konventën Evropiane; ku interesi publik dhe parimi i 
proporcionalitetit (përpjesëtueshmërisë) janë evident. Organi i administratës 
publike e ka për detyrë megjithatë që ta arsyetojë ekzistencën e urgjencës e cila ka 
shërbyer si bazë dhe arsye, për ta përjashtuar palën nga dëgjimi. Ligjshmërinë e një 
vendimi të tillë e vlerëson gjykata kompetente. Sa i përket kufizimit të së drejtës 
për t’u dëgjuar pala, për arsye se një masë e tillë nga ana e organit kompetent të 
administratës do ta vështirësonte ekzekutimin e vendimit, çështja rezulton të jetë 
edhe më e koklavitur. Mund të ketë situata, gjendje dhe raste, kur subjektet e 
ndryshme të së drejtës, të mos kenë vullnetin e mirë dhe as dëshirën e mjaftueshme 
për ekzekutimin (përmbarimin) e vendimit të nxjerrë. Mirëpo, shteti përmes 
organeve të tij përmbarimore, është i detyruar që të veprojë në mënyrë efikase dhe 
të ligjshme, për t’i zbatuar ato vendime. Sido që të jetë, nëse në procedurën 
administrative të supozojmë që ngec apo çalon fare çështja, ligjshmërinë e aktit të 
nxjerrë në aspektin e kontrollit të ligjshmërisë e vlerëson gjykata e cila e zgjidh 
konfliktin 173. 

                                                            
172 Shih paragrafin 1 dhe 2 të nenit 70 të LPA. 
173 Komentari i Kodit të procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë, Instituti i studimeve 
publike dhe ligjore, botimet Toena, Tiranë, 2004, fq. 212 – 214. 
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3.7. Organit kompetent të administratës i mbetet detyrimi i arsyetimit për 
ekzistencën e një urgjence (pika a) dhe vështirësive reale për ekzekutimin e 
vendimit (pika b) të paragrafit 1 të nenit 70, të LPA-së.  
3.8. Është problematike dhe e vështirë përpjekja, për relativizim deri në 
njëjtësim, të termit kufizim duke e krahasuar atë me mohim dhe përjashtim nga 
detyrimi për t’u dëgjuar pala e interesuar.  
Pra, dispozita e paragrafit 1 të nenit 70 të LPA-së flet për mohimin dhe jo 
kufizimin e së drejtës së deklarimit, gjë që është vështirë të justifikohet.  

 
4. Nga të dy rastet (zgjidhjet) e paragrafit 3 të nenit 70, rasti nën b, na duket të jetë 

më diskutabil dhe paragjykues, në relacion me nenin a, veçmas për sa i përket 
saktësisë së vlerësimit te vendimit, nga pala e interesuar, që është palë e barabartë 
në procedurë.  
4.1. Sikur mund të krijohet përshtypja, mbase që shteti nëpërmjet organeve të tij 
dhe dispozitave të nenit 70 të ligjit, duke normuar pak si më shumë kufizime dhe 
përjashtime te të drejtave të palëve, disi sikur lë hapësirë për të spekuluar ose 
kalkuluar nga qarqe të ndryshme teorike dhe praktike të zbatimit të ligjit se sikur 
në një mënyrë po ndodh një farë tejkalimi dhe stërkeqje e parimit të 
proporcionalitetit, ku raporti në mes te drejtës së individit dhe të drejtës së shtetit 
shkon më tepër në favor të këtij të fundit, pra shtetit.  
4.2. Veçanërisht shumë hipotetik dhe fluid do te ishte vlerësimi, se një informacion 
në procedurë, do të mund të shpinte lehtë e shpejtë drejtë një vendimi i cili do të 
mund të ishte gjithsesi, në favor të palës së interesuar (pika b e paragrafit 2, të 
nenit 70, të LPA-së).  
4.3. Sido që të jetë, përjashtimi i dyfishtë, nga detyrimi për të dëgjuar palët, si dhe 
vetë formulimi fluid dhe mbase në masë të konsiderueshme hipotetik dhe 
paragjykues implikon nevojën e ndryshimit dhe plotësimit të këtij ligji si dhe 
evitimin e gabimeve formulative dhe normative të tij.  
4.4. Sigurisht që problemi i ekzekutimit të vendimeve, në çdo rast praktik, është 
prezent, por shteti është i vetmi mekanizëm që, do të duhej të krijojë ambient të 
sigurt për zbatimin efektiv të vendimeve nëpërmjet ekzekutivit të tyre.  
 

Neni 71 [Masat plotësuese] 
 

Pas dëgjimit të palëve të interesuara, mund të merren edhe masa të tjera 
shtesë, me nismën e organit që zhvillon procedurën hetimore ose me 
kërkesën e palës së interesuar. 

 
Komentimi: 

 
1. Përshkrimi i shkurtër i nenit 

Në këtë dispozitë të ligjit bëhet fjalë për mundësinë që subjektet e procedurës 
administrative (pjesëmarrësit) kanë të drejtë për të ndërmarrë masa të tjera shtesë 
edhe pas dëgjimit të palëve të interesuara në procedurë.  
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2. Dispozita e nenit 71., të LPA-së, ka një natyrë dhe karakter të përgjithshëm e 
suplementar.  
Kjo dispozitë në fakt, nuk detalizon dhe as nuk specifikon llojin e masave që 
subjektet e procedurës, mund të propozojnë dhe t’i ndërmarrin, por ato masa 
eventuale zbatuesi i ligjit, ashtu sikurse subjektet pjesëmarrëse të procedurës, do të 
duhej t’i kishin në mendje dhe t’i nënkuptojnë.  
2.1. Specifikimin dhe konkretizimin e masave që do të duhej ndërmarr organi 
kompetent i cili e zhvillon procedurën hetimore, do të duhej bërë, varësisht nga 
rastet dhe rrethanat e ndryshme, që mund të sjellin nevojat konkrete dhe praktika 
administrative.  
2.2. Masa plotësuese, janë të gjitha veprimet, të cilat duhet të kryhen, pra të 
ndërmerren për t’u siguruar prova, dokumente, ekspertiza, pyetje apo masa të tjera 
vijuese-specifike, të cilat kanë mbetur pa u administruar gjatë seancave hetimore 
dhe që çmohen si të rëndësishme, për zgjidhjen sa më të drejtë, korrekte dhe 
efikase të çështjes administrative.  
2.3. Ligjvënësi, pjesëmarrësve kryesor të procedurës (organit dhe palës së 
interesuar) iu ka njohur në mënyrë të barabartë të drejtën, për kryerjen e veprimeve 
dhe ndërmarrjen e masave plotësuese, që konsiderohen të nevojshme.  
2.4. Këto masa plotësuese sipas ligjit, mund të ndërmerren me iniciativë të organit 
kompetent, për zhvillimin e procedurës ose me kërkesën e palëve të interesuara.  
2.5. Kërkesa e palës së interesuar për ndërmarrjen e masave plotësuese, duhet t’i 
drejtohet organit kompetent i cili e vlerëson rëndësinë dhe vlerën e masës e cila 
duhet të ndërmerret.  
2.6. Zbatimi i kësaj dispozite të ligjit, nuk mund të ndërlidhet me kërkesat që palët 
e interesuara i kanë shtruar, gjatë zhvillimit të procedurës normale administrative, 
por këtu bëhet fjalë për masa të veçanta dhe përtej procedurës normale.  
2.7. Kjo dispozitë e ligjit do të duhej të aplikohej, pasi që palët në procedurë janë 
dëgjuar dhe që në ndërkohë pritet mbyllja e saj (e procedurës). Pikërisht në këto 
raste pjesëmarrësit kryesorë në procedurë (organi apo pala), në mënyrë 
diskrecionale e vlerësojnë, se a ka nevojë që të ndërmerren edhe masa të tjera 
plotësuese apo jo.  

 
3. Gjykuar sipas nenit 71 të ligjit, masat plotësuese mund të ndërmerren:  

a) Pas dëgjimit të palëve të interesuara 
b) Nëse çmohet (vlerësohet) se ka nevojë të ndërmerren,  
c) Nga cilido subjekt pjesëmarrës i procedurës administrative.  
3.1. Masat shtesë vijuese ose plotësuese sipas LPA-së, organi i procedurës 
hetimore i inicion, ndërsa pala e interesuar, me kërkesë dërguar organit kompetent 
i kërkon.  
3.2. Ndonëse në dispozitën e nenit 71 të ligjit, askund nuk thuhet në mënyrë 
eksplicite dhe taksative, se kërkesa e palës së interesuar për masa plotësuese, duhet 
të behët me shkrim, mund të supozohet se vetëm kërkesa me gojë e palës 
drejtuar organit kompetent, si e tillë, do të mund të ishte bazë e pamjaftueshme 
dhe e pajustifikueshme sa duhet për këtë qëllim. 
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Neni 72 [Raporti i organit që zhvillon procedurën hetimore] 
 

Kur organi që zhvillon procedurën hetimore nuk është kompetent për 
marrjen e vendimit përfundimtar, ai përgatit një raport, në të cilin paraqet 
pretendimet e palëve të interesuara, përmbledh historinë e procedimit dhe 
formulon një rekomandim paraprak për vendimin përfundimtar, duke 
përmbledhur arsyet ligjore dhe faktike, që, sipas vlerësimit të tij e 
arsyetojnë vendimin. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i ligjit i referohet raportit të organit që e zhvillon procedurën hetimore, 
organit që në të njëjtën kohë, nuk është kompetent edhe për marrjen e vendimit 
përfundimtar. Në të shkurtimisht përshkruhet përmbajtja e raportit që në vete 
përmbledh historinë e procedimit. 

 
2. Vrojtime të përgjithshme për procedurën hetimore 

Nuk ka dyshim se procedura hetimore përbën njërën prej fazave më të rëndësishme 
të procedimit administrativ. Prandaj, është e kuptueshme që legjislacionet e 
kodifikuara për procedurën administrative në vende të ndryshme e kanë të 
rregulluar në mënyrë të veçantë dhe i kanë dhënë vend të meritueshëm procedurës 
hetimore, duke pasur parasysh ndikimin e saj në marrjen e vendimit përfundimtar.  
Edhe pse në këtë nen të ligjit bëhet fjalë për raportin e organit që zhvillon 
procedurën hetimore dhe atë për raportin e organit që nuk është kompetent për 
marrjen e vendimit përfundimtar, e shohim me interes për komentarin që 
paraprakisht, për shkak të krijimit të një përfytyrimi më të plotë për procedurën 
hetimore, ndryshe nga “klishetë e komentareve”, që i kufizojnë shqyrtimet vetëm 
në dispozitat konkrete të ligjit, së pari t’i përgjigjemi pyetjes: se ç’e “shtyn një 
organ në procedimin administrativ që të zhvillojë procedurë hetimore?”.174 
Edhe pse do të mund të flitej edhe për ndonjë arsye tjetër, arsyeja kryesore që një 
organ të zhvillojë procedurë hetimore përmblidhet në një parim të vetëm dhe 
shumë të rëndësishëm të vetë procedurës administrative. Bëhet fjalë për parimin e 
objektivitetit me rastin e marrjes së vendimit. Pra, që të zhvillojë një procedurë 
hetimore, një organ që zhvillon procedimin administrativ, është i “shtyrë” 
drejtpërsëdrejti, para së gjithash dhe, në radhë të parë, për “arsye objektiviteti” në 
marrjen e vendimit. 
Prandaj, nevoja dhe domosdoshmëria e organit administrativ që zhvillon 
procedimin administrativ dhe në kompetencën e të cilit është marrja e vendimit 
përfundimtar, për të zhvilluar një procedurë hetimore, buron pikërisht nga nevoja 
dhe domosdoshmëria që, në mënyrën më objektive të mundshme, “të zgjidhë 
çështjen” që paraqitet si “objekt i procedimit administrativ”. Së këndejmi, me 
qëllim të “përligjjes së këtij parimi”, subjekti që udhëheq procedimin 
administrativ, nga njëra anë, merr në konsideratë, të thuash, “të gjithë faktorët që 

                                                            
174 Kemi përzgjedhur metodologjinë e shtruarjes së pyetjeve dhe përgjigjeve në to, si më të përshtatshme 
për “komunikimin”me lexuesin e komentarit. 
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kanë rëndësi për çështjen”, ndërsa, nga ana tjetër, “i jep secilit faktor vlerësimin e 
duhur”. Me një fjalë, organi i administratës, kompetent për nxjerrjen e aktit 
administrativ, gjatë procedimit administrativ, “përdor të gjitha mjetet e mundshme 
të zbulimit për të arritur qëllimin e procedimit”. Natyrisht se këtu mendohet në 
“mjetet që konsiderohen të përshtatshme”, me qëllim që, nëpërmjet tyre, “t’ua bëjë 
të arritshme palëve marrjen e informacioneve të nevojshme për të mbështetur 
pretendimet e tyre” dhe, përtej kësaj, me qëllim që organi administrativ të marrë 
“vendim të themeltë”. 
Për të arritur objektivin e pretenduar, organi që zhvillon procedurën hetimore, qysh 
me fillimin e procedimit administrativ, do të mund t’i shtronte disa kërkesa për 
palët. Para së gjithash, ai do të mund të kërkonte prej tyre që, atij t’i paraqesin 
“informacionet e duhura”, të cilat ndërlidhen me “objektin e hetimit”. Me këtë rast, 
do të duhej të kihej parasysh se këtu nuk bëhet fjalë për prova “të tjera”, përveç se 
për ato prova të cilat “shihen si më të domosdoshme” dhe të cilat, logjikisht, “kanë 
lidhje me çështjen që gjykohet”. Në këtë mënyrë, organi procedues do të gjendej 
para detyrës që, provat që i paraqiten për shqyrtim, “t’i vlerësojë dhe t’i 
argumentojë” në vendimin përfundimtar. Prej organit, njëkohësisht, kërkohet që, 
argumentimi dhe vlerësimi të bëhen në mënyrë objektive dhe në përputhje me 
ligjin, natyrisht duke mos e shpërfillur edhe “bindjen e brendshme” të tij.  
Ky nen i ligjit, duke iu referuar raportit që bën organi që zhvillon procedurën 
hetimore, por që, njëkohësisht, nuk është dhe kompetent për marrjen e vendimit 
përfundimtar, ka të bëjë, pra, vetëm me organin, i cili me ligj është i “ngarkuar” që 
të zhvillojë një “proces të plotë hetimor administrativ”, pa mundësinë a të drejtën 
që, njëkohësisht, “të vendosë për çështjen”, që do të thotë se bëhet fjalë për një 
“kompetencë në kuptim të kufizuar” të këtij organi i cili, me këtë rast, shfrytëzon 
vetëm kompetencën të cilën ia “ka deleguar” një organ më i lartë. Prandaj, kjo 
dispozitë ligjore është e zbatueshme vetëm për organet të cilat janë të ngarkuara të 
zhvillojnë një proces të plotë hetimor, por pa pasur të drejtën e marrjes së një 
vendimi përfundimtar për zgjidhjen e çështjes. Për këtë arsye konsiderohet një 
“kompetencë e kufizuar”e këtyre organeve, sepse në raste si këto, ato veprojnë si 
“hallka apo organe”, të cilave u janë deleguar kompetenca nga organet eprore. 
Për komentin më të plotë të kësaj dispozite është me interes të thuhet se jo çdo lloj 
pretendimi që mund të ketë çdokush për cenim të procedurës hetimore, të zhvilluar 
nga organi administrativ që përpilon raportin “mund të ndikojë drejtpërdrejt mbi 
vlefshmërinë e aktit administrativ të nxjerrë nga organi kompetent”. 

 
A. Informacione paraprake në lidhje me raportin e organit 

Edhe pse organi që zhvillon procedurën hetimore, nuk ka kompetencë për marrjen 
e vendimit përfundimtar, ai, në ndërmarrjen e veprimeve hetimore, nuk dallon prej 
organit vendimmarrës, sepse është vetë ligji që e ka “pajisur” me kompetencën 
“për të kryer veprimet përkatëse hetimore”. Prandaj, ky organ, mbi “bazën e 
analizës së provave të administruara”, do të hartojë një “mendim të tij paraprak”, të 
cilin mendim do ta “paraqesë në një raport”, i cili do të “përmbledhë të gjitha të 
dhënat dhe faktet e administruara gjatë procesit” dhe këtë do t’ia jep për shqyrtim 
organit kompetent vendimmarrës”. 
Ndonëse dispozita e këtij neni të ligjit “nuk parashikon efektet juridike që duhet të 
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ketë për organin vendimmarrës raporti i paraqitur nga organi që zhvillon procedurë 
hetimore administrative”, është “e pritshme” që organi vendimmarrës “t’i qaset”, si 
thuhet, “me arsye”, si raportit, ashtu dhe analizës juridike e faktike “të 
përmbledhur në të”, natyrisht duke “ruajtur për vete” të drejtën e marrjes së 
vendimit përfundimtar. 
Për të kuptuar më shumë për raportin e organit që zhvillon procedurën hetimore, 
paraprakisht duhet pasur disa informacione. 
Së pari, për parimet e përgjithshme, mbi bazën e të cilave “zhvillohet procedura 
hetimore”. 
Së dyti, për ekspertizat dhe masat e tjera që “kryhen nga organet e specializuara të 
administratës”. 
Së treti, për dëgjimin e palëve të interesuara “pas përfundimit të procedurës 
hetimore”. 
Kur bëhet fjalë për parimet e përgjithshme mbi bazën e të cilave zhvillohet 
procedura hetimore, ato mund të shtrihen në disa rrafshe: në subjektin e procedurës 
hetimore; në verifikimin e provave; në barrën e provave; në detyrimin e palëve të 
interesuara për të paraqitur prova; në metodat për paraqitjen e informacionit dhe të 
provave; në mosparaqitjen e provave; në ndihmën nga organet e tjera; në paraqitjen 
e parakohshme të provave dhe në shpenzimet për sigurimin e provave. 
Mësimi i parë që do të mund të nxirrej është se procedurën hetimore e zhvillon 
organi administrativ që ka kompetencën e nxjerrjes së vendimit përfundimtar. Ai 
organ është, në të vërtetë, subjekti i procedurës hetimore, me mundësinë që, të 
drejtën për zhvillimin e procedurës hetimore “t’ia delegojë edhe organit vartës”, 
duke përjashtuar, në këtë kuadër, rastet kur delegimi, do të ishte i ndaluar me ligj. 
Informacioni tjetër që do të duhej të kihej parasysh ndërlidhet me ekspertizat dhe 
masat e tjera. Ato kryhen nga organet e specializuara të administratës dhe shtrihen 
në njoftimin e palëve të interesuara për ekspertizat dhe parashtrimin e pyetjeve për 
ekspertët. Ndërkaq, dëgjimi i palëve të interesuara mund t’i përkasë: të drejtës për 
t’u dëgjuar; deklarimit me shkrim; deklarimit me gojë; përjashtimeve nga detyrimi 
për të dëgjuar palët; masave plotësuese dhe vetë raportit të organit që zhvillon 
procedurën hetimore. 
Mësimi tjetër që do të duhej të kihej parasysh është se organi që zhvillon 
procedurën hetimore vetë e bën raportin për procedurën e zhvilluar hetimore. 
 

B. Përmbajtja e raportit 
Ligji për Procedurën Administrative shprehet qartë për përmbajtjen e raportit të 
organit për procedurën e zhvilluar hetimore. 
Raporti i organit që zhvillon procedurën hetimore hartohet në një përmbajtje që do 
të duhej të pasqyronte rrjedhat e vet procedurës dhe të rezultateve të arritura në të. 
Prandaj, raporti i organit nuk do të duhej të linte jashtë tij, veçanërisht:  
e para, pretendimet e palëve të interesuara;  
e dyta, historinë e procedimit;  
e treta, rekomandimin paraprak për vendimin përfundimtar, dhe 
e katërta, arsyet ligjore dhe faktike (që bëhen sipas vlerësimit të tij). 
B.1. Në lidhje me pretendimet e palëve të interesuara, ligji parasheh të drejtën e 
tyre që kërkesave për fillimin e procedimit administrativ t’ua bashkangjisin 
dokumentet ose faktet e ndryshme. 
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Vlen të theksohet se pretendime të palëve të interesuara do të mund të 
konsideroheshin edhe kërkesat e tyre drejtuar organeve të administratës publike që 
të marrin masat e nevojshme për të siguruar “përdorimin e provave të zotëruara 
gjatë zhvillimit të procedimit administrativ”. 
Për të provuar pretendimet e palëve të interesuara, organi që zhvillon procedurën 
hetimore, do të mund t’u kërkonte atyre paraqitjen e informacioneve të cilat do t’i 
“nënshtroheshin inspektimit”, si dhe çdo forme tjetër hetimi. Natyrisht se, në raste 
të përcaktuara me ligj, palët e interesuara do të mund ta refuzonin 
bashkëpunimin.175 
B.2. Historia e procedimit do të duhej t’i përmbante të gjitha informacionet e 
nevojshme që përbëjnë objektin e procedimit. 
B.3. Prej organit që zhvillon procedurën hetimore dhe që, njëkohësisht, nuk është 
kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar, kërkohet që, në raport, të bëjë 
rekomandimin paraprak për vendimin përfundimtar. 
B.4. Natyrisht se do të jetë detyrë e këtij organi që, sipas vlerësimit të tij, të 
arsyetojë vendimin, përkatësisht “t’i përmbledhë në raport arsyet ligjore dhe 
faktike” që e bëjnë të themeltë justifikimin e tij. 
 

Seksioni II: Ndërhyrja  
 
Neni 73 [Procedurat për ndërhyrjen e një pale të tretë të interesuar në një  

procedim administrativ] 
 
73.1. Çdo person fizik dhe juridik, që nuk është palë në një procedim 

administrativ në vijim, mund të bëjë një kërkesë me shkrim për ndërhyrje 
në procedimin në fjalë.  

73.2. Personi që dëshiron të ndërhyjë në një procedim administrativ në zhvillim e 
sipër duhet t’i dërgojë një kopje të kërkesës së tij organit kompetent të 
administratës publike dhe secilës prej palëve në procedim.  

73.3. Kërkesa e një pale të tretë të interesuar për të ndërhyrë në një procedim 
administrativ në zhvillim duhet të përmbajë elementet e mëposhtme:  
a) emrin e organit të administratës publike që po zhvillon procedimin 

administrativ;  
b) emrin e procedimit;  
c) një përmbledhje të fakteve që tregojnë që të drejtat dhe interesat 

ligjore të kërkuesit preken nga procedimi administrativ në zhvillim;  
d) tregimin e veprimit që kërkuesi kërkon nga organi i administratës 

publike.  
73.4. Udhëheqësi i organit të administratës publike, që zhvillon procedimin, 

pranon kërkesën për ndërhyrje në qoftë se kërkuesi i plotëson kushtet e 
mëposhtme:  
a) të drejtat, liritë ose interesat ligjore të kërkuesit mund të preken nga 

procedimi administrativ në vijim;  
b) zhvillimi i shpejtë dhe i rregullt i procedimit administrativ nuk 

vështirësohet për shkak të ndërhyrjes;  
                                                            
175 Shih në lidhje me këtë nenin 57 të ligjit. 
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c) interesat e publikut përfitojnë nga ndërhyrja.  
73.5. Vendimi i udhëheqësit të organit të administratës publike për pranimin ose 

refuzimin e ndërhyrjes jepet gjithnjë me shkrim dhe iu dërgohet me postë 
kërkuesit dhe palëve në procedimin në vijim.  

73.6. Me vendimin që lejon ndërhyrjen mund të vendos disa kushte për 
ndërhyrësin me qëllim që ndërhyrja të mos vështirësojë zhvillimin e shpejtë 
dhe të rregullt të procedimit në vijim.  

73.7. Udhëheqësi i organit që zhvillon procedimin mund t’i vendosë kushtet për 
ndërhyrësin në çdo kohë pas pranimit të ndërhyrjes.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligjvënësi ka rregulluar, në këtë nen, në mënyrë të veçantë, çështjen e ndërhyrjes 
në procedimin administrativ, duke e kufizuar atë me afat.  
Këtu bëhet fjalë për rregullimin e procedurave që zhvillohen për ndërhyrjen e një 
pale të tretë të interesuar në një procedim administrativ, natyrisht në qoftë se ajo 
palë do të pretendonte se, në një procedim administrativ, i janë “prekur të drejtat 
dhe interesat ligjore” të saj. 

 
2. Vrojtime hyrëse për ndërhyrjen përgjithësisht 

Ndihet nevoja për disa vrojtime të përgjithshme për ndërhyrjen. Në fakt, te 
ndërhyrja është me interes që të kihen parasysh disa momente që do të mund ta 
bënin shumë më të qartë përfytyrimin për të:  
2.1. Ndërhyrja në një procedim administrativ mund “t’i lejohet çdo personi fizik 
dhe juridik”;  
2.2. Për të shfrytëzuar mundësinë për të ndërhyrë në një procedim administrativ, 
“duhet të ekzistojë një kërkesë me shkrim” nga ana e personit të interesuar për 
ndërhyrje;  
2.3. Prej personit që pretendon të ndërhyjë në një procedim administrativ kërkohet 
që, “nga një kopje të kërkesës t’iu adresojë, si organit kompetent të administratës 
publike, ashtu edhe palëve në procedim”. 
Edhe disa vrojtime të tjera. 
Është e kuptueshme që, prej personit që pretendon të ndërhyjë në një procedim 
administrativ, njëkohësisht, lypset edhe “arsyeshmëria dhe bazueshmëria e 
kërkesës për ndërhyrje”. 
Kjo është arsyeja që ligjvënësi përcakton elementet që do të duhej t’i përmbante 
kërkesa e personit që pretendon të ndërhyjë në një procedim administrativ. 
Pra, ky nen i ligjit pranon ndërhyrjen e një pale të tretë të interesuar në një 
procedim administrativ. 
Paragrafi 4 i nenit 73, të ligjit përcakton kushtet që duhet të plotësojë kërkuesi për 
ndërhyrje në një proces, një prej të cilave është pretendimi për prekjen e të 
drejtave, lirive dhe interesave të tij ligjor nga një procedim administrativ. Ky 
formulim është i rëndësishëm sepse, në fakt, evidenton çështjen e legjitimimit të 
pjesëmarrësit në procedim administrativ. Duhet të thuhet se sipas dispozitës 
ligjore, nuk përjashtohen nga qenia si palë në këtë procedurë, përveç palës që fillon 
procesin apo asaj kundër së cilës zhvillohet ai, edhe subjekte të tjerë të cilët 
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pretendojnë se “u preken interesa nga një procedim konkret administrativ”.Ajo që 
kërkohet prej palës që ndërhyn në një procedurë administrativ është që “të provojë 
interesin e saj të ligjshëm me çështjen në shqyrtim”. 
Legjitimiteti në një proces ka rëndësinë e vet, sepse ai, në të vërtetë, “nënkupton 
interesin legjitim dhe të vërtetë që duhet të ekzistojë ndërmjet palës dhe çështjes në 
shqyrtim”. 
Interesi legjitim i përket të drejtës së palës për të kërkuar njohjen ose rivendosjen e 
një të drejte të mohuar ose të cenuar prej dikujt tjetër. Këtë pala e bën nëpërmjet 
organit administrativ. 
Ndryshe nga interesi legjitim, interesi i ligjshëm i kërkuesit për ndërhyrje “lidhet 
me të drejtën e tij për të kërkuar atë që pretendon se i përket sipas ligjit dhe i është 
prekur si e drejtë”. 
Legjitimiteti i kërkuesit për ndërhyrje duhet provuar, duke pasur parasysh faktin se 
interesi në këtë procedurë është i lidhur me atë se pa ndërhyrjen e kërkuesit, dëmi 
do të ndodhte. Prandaj, pikërisht shmangia e dëmit që mund t’i vijë kërkuesit nga 
veprimi i një tjetri e nënkupton interesin e ligjshëm të tij për ndërhyrje në një 
procedim administrativ. 
Do të theksojmë edhe një moment tjetër të rëndësishëm, balancën ndërmjet 
interesave të individit dhe të publikut që, ndryshe, kupton respektimin e parimit të 
proprocionalitetit, për faktin se dispozita ligjore përcakton që nga ndërhyrja “nuk 
duhet të pësojnë interesat e publikut”.  
 

3. Përmbajtja e kërkesës për ndërhyrje 
3.1. Kërkesa për ndërhyrje në një procedim administrativ, në radhë të parë, do të 
duhej të përmbante “titullarin e procedimit administrativ”ose, shprehur ndryshe, 
emrin e organit të administratës publike që zhvillon procedimin administrativ. 
Arsyeja për këtë është e kuptueshme, sepse “kërkesa do të duhej të korrespondonte 
me procedimin përkatës”, pra ajo do të duhej“t’i adresohej procedimit të caktuar”. 
3.2. Boshtin e kërkesës për ndërhyrje në një procedim administrativ do të duhej “ta 
përbënin faktet mbi bazën e të cilave do të mund të kërkohej ndërhyrja në 
procedim”. Parashtruesi i kërkesës për ndërhyrje në një procedim administrativ do 
të duhej që t’ia bënte me dije organit se cilat të drejta dhe interesa ligjore “i preken 
në procedimin administrativ”, në mënyrë që kërkesa e tij të mund të konsiderohej e 
themeltë. 
3.3. Përveç kësaj, kërkuesi i ndërhyrjes në procedim do të duhej“t’ia bënte me dije 
organit” edhe veprimet që “do të kërkonte të bëheshin prej tij”. 
 

4. Veprimet e organit 
Vlen të theksohet fillimisht se personi që drejton procedimin administrativ, pra 
titullari i organit të administratës publike, nuk do të thotë se “do të pranojë çdo 
kërkesë për ndërhyrje”. 
Kërkesa për ndërhyrje në një procedim administrativ do mund të pranohej prej 
organit të administratës publike vetëm nëse me te parashtruesi i kërkesës për 
ndërhyrje në procedimin administrativ do të mund të “arsyetonte se vërtet do të 
mund t’i prekeshin”, nga një procedim administrativ në zhvillim e sipër, qoftë të 
drejtat, qoftë interesat ligjore të tij. 
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5. Kushtet për ndërhyrje 
Ligjvënësi i ka dhënë të drejtën organit të administratës që, sipas nevojës, të mund 
të vendosë kushte për ndërhyrësin, madje “në çdo kohë pas pranimit të 
ndërhyrjes”. 
5.1. Në pikën 73.4. të ligjit, bëhet fjalë për kushtet që do të duhej t’i plotësonte 
kërkesa për ndërhyrje në procedimin administrativ. 
Së pari, prej parashtruesit të kërkesës për ndërhyrje lypset që “të dokumentojë” se 
të drejtat, liritë ose interesat ligjore të tij “preken nga procedimi administrativ”. 
Së dyti, kërkohet që, për shkak të ndërhyrjes, të mos pësojë vetë procedimi 
administrativ, përkatësisht të mos vështirësohet zhvillimi i shpejtë dhe i rregullt i 
tij, rrethanë kjo të cilën do ta çmojë vetë organi. 
Së treti, kërkohet që nga ndërhyrja të mos pësojnë interesat e publikut. 
Në të njëjtën kohë, me dispozitat e këtij neni të ligjit, lypset edhe prej vetë 
udhëheqësit të organit të administratës publike që drejton procedimin 
administrativ, që pranimin ose refuzimin e kërkesës për ndërhyrje në procedimin 
administrativ, ta bëjë në formë shkresore dhe që ta arsyetojë atë; njëkohësisht prej 
tij lypset që shkresën t’ua dërgojë me postë, si kërkuesit për ndërhyrje në 
procedimin administrativ, ashtu dhe palëve në procedim. 
Organi që vendos në lidhje me kërkesën për ndërhyrje, mund t’ i shtrojë kushte 
ndërhyrësit edhe me vendimin me të cilin do të mund të lejonte ndërhyrjen. Këto 
kushte i referohen veçanërisht njërit prej tri kushteve që ligji parashtron për 
kërkesën për ndërhyrje në pikën 73.4. përkatësisht që ndërhyrja “të mos 
vështirësojë zhvillimin e shpejtë dhe të rregullt të procedimit”. 
5.2. Ligji thekson, në mënyrë të qartë, se këto kushte do të mund të vendoseshin 
nga ana e organit që zhvillon procedimin administrativ “në çdo kohë pas pranimit 
të ndërhyrjes”. 

 
6. Edhe disa shpjegime të nevojshme 

6.1. Kërkesën për ndërhyrje në një procedim administrativ mund ta bëjë çdo person 
fizik dhe juridik. 
6.2. Kërkesa duhet të përmbajë elementet e parapara në paragrafin 3 të nenit 73 të 
ligjit. Ato ndërlidhen me:  
a) të drejtat, liritë ose interesat ligjore mund te preken nga procedimi administrativ 
në vijim;  
b) zhvillmi i shpejtë dhe i rregullt i procedimit administrativ nuk vështirësohet për 
shkak të ndërhyrjes;  
c) interesat publike përfitojnë nga ndërhyrja;  
d) vendimi për pranimin ose refuzimin e ndërhyrjes jepet gjithnjë me shkrim. 

 
7. Disa sqarime terminologjike 

7.1. Dokumentimi nënkupton dëshmimin, vërtetimin ose mbështetjen në 
dokumente. 
7.2. Vështirësimi i zhvillimit të shpejt të procedimit administrativ ndodh në rastet 
kur paraqiten forma të ndryshme pengesash që nuk e vejnë në pyetje zhvillimin e 
procedimit administrativ, por që mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e veprimit që 
duhet të ndërmerret në procedimin administrativ. 
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7.3. Interesat publike pësojnë në rastet kur ato ose nuk merren fare parasysh ose 
kur relativizohen.  

 
Seksioni III: Vendimet e ndërmjetme  
 
Neni 74 [Rastet kur mund të jepen vendime të ndërmjetme] 
 
74.1. Organi administrativ, që është kompetent për marrjen e vendimit 

përfundimtar në një procedim administrativ, mund të marrë edhe vendime 
të ndërmjetme kur gjykon se mos marrja e disa masave mund t’iu 
shkaktojë një dëm të rëndë dhe të pariparueshëm interesave të publikut 
dhe palëve të interesuara.  

74.2. Vendimet e ndërmjetme mund të merren me iniciativën e organit 
administrativ ose me kërkesën e palëve të interesuara.  

74.3. Vendimi për të marrë masa të ndërmjetme duhet të jetë i justifikuar dhe 
me afat kohor të përcaktuar.  

74.4. Revokimi i vendimit për marrjen e masave të ndërmjetme duhet të jetë 
gjithashtu i justifikuar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Në këtë nen të ligjit bëhet fjalë për rastet dhe rrethanat në të cilat mund të jepen 
vendimet e ndërmjetme. 
Ligjvënësi ka parashikuar këtë mundësi për organin administrativ nëse gjykon se 
mosmarrja e disa masave mund t’iu shkaktojë dëm interesave të publikut dhe 
palëve të interesuara. 

 
2. Për vendimet përgjithësisht 

Vendimet janë aktet kryesore që nxirren nga organet shtetërore në procedimet 
administrative. Janë këto aktet që nxirren“në bazë dhe për zbatimin e ligjeve”, me 
të cilat vendoset për një çështje konkrete administrative, me qëllim që, qoftë të 
njihet një e drejtë, qoftë të përcaktohet një detyrim, për subjektin e caktuar.  
Organet që zhvillojnë dhe që udhëheqin një procedurë administrative, përveç 
vendimit të plotë, vendimit të pjesshëm dhe vendimit plotësues, nxjerrin edhe të 
ashtuquajturat vendime të ndërmjetme. 
- Cilat nga aktet që nxjerrin organet e administratës konsiderohen “vendime të 

ndërmjetme?” 
Kjo është pyetja në të cilën do të duhej të përgjigjeshim paraprakisht për të krijuar 
idenë e përgjithshme për to, duke pasur parasysh se “nuk del shumë qartë, nga 
mënyra e hartimit të dispozitës ligjore, se si mund të identifikohen vendimet e 
ndërmjetme”. 
Ka mendime se ligjvënësi, ndoshta, “me të drejtë nuk i ka parashikuar në detaje 
llojet e vendimeve të ndërmjetme, duke lënë të hapur natyrën e tyre, në funksion të 
rrethanave të krijuara”. 
Vendime të ndërmjetme janë vendimet që nxirren para përfundimit të procedurës, 
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nëse sipas rrethanave të rastit, do të ishte e domosdoshme që, përkohësisht, të 
rregulloheshin ca marrëdhënie ose çështje kontestuese. 
Përkohshmëria e rregullimit të marrëdhënieve ose çështjeve kontestuese me 
vendime të ndërmjetme flet për një moment të rëndësishëm që do të duhej të kihej 
parasysh: se me nxjerrjen e vendimit për çështjen kryesore, që do të merrej pas 
përfundimit të procedurës, do të prishej vendimi i ndërmjetëm i nxjerr gjatë 
procedurës. 
- Cilat do të mund të ishin shkaset e drejtpërdrejta për marrjen e vendimeve të 

ndërmjetme? 
Do të mund të bëhej fjalë për më shumë shkase. Shkase të drejtpërdrejta për 
marrjen e vendimeve të ndërmjetme do të mund të përbënin vetë kërkesat e palëve 
të interesuara. Mirëpo, do të duhej të kihej parasysh se vendimet e ndërmjetme do 
të mund të nxirreshin edhe me vetë iniciativën e organit administrativ. 
- Pse quhen vendime të ndërmjetme? 
Quhen vendime të ndërmjetme për shkakun se ndërlidhen me ndërmarrjen e 
“masave të ndërmjetme”. 
Ligjvënësi kërkon që, në vendimet e ndërmjetme, shprehimisht të theksohet se 
kemi të bëjmë me vendime të përkohshme, duke pasur parasysh se ato vendime, në 
të vërtetë, kanë vlerë të kufizuar kohore. 
Vendimet e ndërmjetme emërtohen edhe si vendime pezulluese, sepse organi 
administrativ pezullon, p.sh. veprimtarinë e firmës së ndërtimit apo të një fabrike, për 
shkak të dëmit të rëndë të pariparueshëm që pretendohet se i vjen kërkuesit, apo 
interesave publike në tërësi. Bëhet fjalë për dëmin që shkakton pasoja dhe që me 
lindjen e tyre, është shumë e vështirë të riparohen. Kjo është arsyeja e pezullimit të 
mundshëm të vendimeve nga ana e organeve administrative për t’i ulur përmasat e 
shfaqjes së dëmit dhe për të mos vështirësuar rëndë riparimin e tyre. 
 

3. Praktika 
Vendimet e përkohshme do të mund të merreshin në fushën e shpronësimit, 
sigurimit social etj. p.sh., nga praktika administrative mund te merret si shembull 
vazhdimi i lejimit të punës së ndërmarrjes shoqërore “Trepça”. Ky veprim ka 
ndodhur me akt të ndërmjetëm, natyrisht shoqëruar me argumentimin se një 
veprim i tillë është në interesin publik.  
Nuk do të mund të përjashtohej si një rast ku mund të zbatohej marrja e një 
vendimi të ndërmjetëm, kur personi kërkon ndërhyrjen e organit administrativ, 
nëpërmjet një veprimi urdhërues me fuqi të përkohshme, për të mos lejuar 
vazhdimin e mëtejshëm të aktivitetit, si p.sh. të një firme ndërtimi, ose të një 
fabrike, e cila po ndot mjedisin dhe ndaj të cilëve ka filluar procedimi 
administrativ për heqjen e licencës, për shkak të shkeljes së ligjit. 
Është me interes të theksohen disa nga karakteristikat e këtyre akteve. 
Së pari, përmbajtja e akteve të ndërmjetme do të duhej të lidhej me marrjen e 
masave të cilat do t’i “përgjigjeshin rrethanave të krijuara”, rrethana këto që, për 
shembull, do të mund të vinin në rrezik interesat publike nga dëmet e rënda dhe të 
pariparueshëm. 
Së dyti, aktet e ndërmjetme do të duhej të shtrinin efektet e tyre në një afat të 
caktuar kohor. 
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Së treti, aktet e ndërmjetme apo vendimet që do t’i revokonin ato, do të duhej që të 
ishin të arsyetuara.176 
Kur merren vendime të ndërmjetme ose pezulluese, ligji kërkon që organi 
administrativ duhet të plotësojë disa kërkesa që praktika administrative dhe në 
mënyrë të veçantë jurisprudenca gjyqësore, i ka vendosur. 
Bëhet fjalë për kërkesën e palës së interesuar; për dyshimin e fortë për 
paligjshmërinë e veprimtarisë së kryer nga subjekti konkret që kërkohet të 
procedohet; ku për marrjen e vendimit të ndërmjetëm ka një urgjencë, për shkak të 
shmangies së një dëmi të rëndë, gati të pamundur për t’u riparuar dhe kur dëmi 
prek interesat e një, apo më shumë personave, ose të interesit të përgjithshëm 
publik(shtetëror). 
- Çfarë kërkohet prej organit me këtë rast? 
Prej tij kërkohet që të tregohet shumë i kujdesshëm, por edhe i vetëpërmbajtur, me 
qëllim që të mos implikohet si i njëanshëm, në zgjidhjen përfundimtare të çështjes. 
3. Edhe një pyetje me interes: a mund të atakohet një vendim i ndërmjetëm përmes 
ankimit administrativ? 
Edhe pse Ligji për Procedurën Administrative nuk e ka paraparë taksativisht 
ankimin, palët mund të atakojnë një vendim të ndërmjetëm. 
4. Sa i përket çështjes së kërkesave që i ka vendosur praktika administrative, si 
shembull mund të merret kërkesa për leje ndërtimi, në organet e administratës së 
pushtetit lokal, nga fusha e ndërtimit.  

  
Neni 75 [Përfundimi i vendimeve të ndërmjetme] 
 
Vendimet e ndërmjetme, të nxjerra nga organet kompetente të administratës 
publike gjatë zhvillimit të procedimeve administrative, mbarojnë në këto raste: 

a) pasi jepet vendimi përfundimtar;  
b) kur afati kohor i vendimeve të ndërmjetme mbaron;  
c) kur, në mungesë të afateve të parashikuara nga ligji ose vendimi i 

organit administrativ, që zhvillon procedimin për marrjen e masave të 
ndërmjetme, kalojnë 6 muaj nga data e fillimit të procedimit.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 75 i ligjit rregullon çështjen e përfundimit të vendimeve të ndërmjetme, duke 
i përcaktuar edhe rastet e përfundimit konkretisht të cilat i përmbledh në tri dhe që 
lidhen me dhënien e vendimit, afatin kohor dhe mungesën e përcaktimit të tij. 

 
2. Edhe një herë për vendimet e ndërmjetme 

Në lidhje me vendimet e ndërmjetme, në pjesën e komentarit të Ligjit që i 
referohetnenit të mësipërm, theksuam se vendime të ndërmjetme konsiderohen ato 
lloje vendimesh të cilat nxirren nga organet e administratës, kompetente për 

                                                            
176 Me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit do të duhej të harmonizohej përdorimi i singularit (njëjësit) dhe 
pluralit (shumësit) në tekstin e ligjit. P.sh., nëse në titullin e këtij seksioni bëhet fjalë për vendimet (në 
shumës), atëherë do të duhej që, në të njëjtën mënyrë, shumësi të përdorej në gjithë tekstin e seksionit. 
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marrjen e vendimeve përfundimtare në procedimet administrative kur ato gjykojnë 
se mosmarrja e disa masave do të mund t’u shkaktonte dëm të rëndë dhe të 
pariparueshëm, qoftë interesave të publikut, qoftë palëve të interesuara. Këto janë, 
në të vërtetë, ato vendime që mbarojnë “pasi të jepen vendimet përfundimtare” ose 
pasi të ketë “mbaruar afati kohor i vendimeve të ndërmjetme”. 

 
3. Përfundimi i vendimeve të ndërmjetme 

Neni 75 i Ligjit i referohet ekskluzivisht përfundimit të vendimeve të ndërmjetme. 
Dispozitat e këtij neni, në të vërtetë, i referohen “fuqisë së vendimeve të 
ndërmjetme” dhe “shtrirjes në kohë” të efekteve të tyre. 
Duke qenë se vendimet e ndërmjetme janë “vendime me afat”, me të drejtë 
theksohet se “mënyra më e mirë për të humbur efektet është ajo e mbarimit të 
afatit”, brendapërbrenda të cilit afat parapërcaktohet se do të mund të vepronin ato 
vendime. 
Në lidhje me rastet për përfundimin e vendimeve të ndërmjetme, të cilat 
përmenden në këtë nen të ligjit, do të mund të theksohej se ato, në fakt, do të 
humbnin fuqinë juridike, “pa pasur nevojë që organet administrative të cilat kanë 
vendosur të nxirrnin akte të tjera për shfuqizimin e tyre”. Do të duhej të theksohej, 
gjithashtu, se organet përkatëse kanë të drejtë që, edhe para përfundimit të afatit 
ligjor ose të caktuar në vendime, të mund të dilnin me “qëndrime të reja” që do të 
mund “t’u shërbenin rregullsive të procedimeve”. 
Më në fund, do të ishte me rëndësi të kihej parasysh se vendimet e ndërmjetme të 
organeve administrative u “nënshtrohen”, qoftë procedurave, qoftë dhe afateve të 
ankimimeve të parashikuara në këtë ligj. 

 
4. Rastet e përfundimit të vendimeve të ndërmjetme 

Ligji flet për tri raste të përfundimit të vendimeve të ndërmjetme. 
4.1. Rasti i parë i përfundimit të vendimeve të ndërmjetme ndërlidhet me dhënien e 
vendimit përfundimtar, në kuptimin që vendimet e ndërmjetme përfundojnë pasi 
“të jepen vendimet përfundimtare”. 
4.2. Rasti i dytë i përfundimit të vendimeve të ndërmjetme kushtëzohet nga afati 
kohor i vendimeve. Në fakt, vendimet e ndërmjetme përfundojnë me përfundimin e 
afatit kohor të tyre. 
4.3. Rasti i tretë i përfundimit të vendimeve të ndërmjetme është “më kompleks”se 
dy rastet e para të përfundimit të vendimeve. Në rastin e tretë, përfundimi i 
vendimeve të ndërmjetme është “pasojë e mungesës së afateve të parashikuara me 
ligj ose vendimeve të organeve administrative”, atyre organeve që zhvillojnë 
procedimet “për marrjen e masave të ndërmjetme”. 
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Seksioni IV: Përfundimi i procedimit administrativ  
 
Neni 76 [Shkaqet e përfundimit] 
 

Procedimi përfundohet me marrjen e vendimit përfundimtar ose për shkak 
të fakteve të tjera që parashikohen në këtë ligj. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 76 i ligjit fokusohet në shkaqet e përfundimit të procedimit administrativ që 
kryesisht lidhen me marrjen e vendimit përfundimtar por e parashikon përfundimin 
e procedimit administrativ edhe për fakte të tjera. 

 
2. Parimi i përgjithshëm i përfundimit të procedimit administrativ 

Procedimi administrativ zhvillohet me qëllim të nxjerrjes së një vendimi të  
ligjshëm dhe të drejtë. Ky është misioni i drejtpërdrejt i tij. Si rrjedhojë e zhvillimit 
të procedimit, në parim, ai mbyllet me marrjen e një vendimi përfundimtar. 
Mirëpo, procedimi administrativ do të mund të mbyllej edhe për shkak të fakteve 
të tjera që parashikohen në ligj. 
Përfundimi që do të mund të nxirrej në lidhje me këtë dispozitë të ligjit është i 
qartë. Bëhet fjalë për nxjerrjen e vendimit që, në të vërtetë, përbën shkakun kryesor 
që organi administrativ ta konsiderojë një proces të përfunduar. 

 
3. Momentet e tjera “që do të mund të sillnin përfundimin e procedimit 

administrativ” 
Një moment që do të mund të sillte përfundimin e procedimit administrativ do të 
mund të paraqiste “tërheqja e pretendimeve” nga pala e interesuar ose “heqja dorë 
prej tyre”; momenti tjetër që do të mund të sillte përfundimin e procedimit 
administrativ do të mund të paraqiste “braktisja e procesit”, ndërsa momentin e 
tretë që do të mund të sillte përfundimin e procedimit administrativ do të mund ta 
përbënte “pamundësia” për ta vazhduar më tej të njëjtin procedim administrativ. 
 

4. Një vërejtje ligjvënësit të Kosovë dhe diçka nga rregullativa në Shqipëri 
Kur jemi te përfundimi i procedimit administrativ, të cilit i referohet ky seksion i 
ligjit, vërejmë mungesën e dispozitave me të cilat ka qenë dashur të rregullohet 
tërheqja e pretendimeve ose heqja dorë prej tyre nga palët e interesuara. 
Gjykuar në bazë të dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative të 
Shqipërisë, “tërheqja e pretendimeve” ose “heqja dorë prej tyre” vështrohet në 
raport me rregullat procedurale civile, duke pasur parasysh se, si në rregullat 
procedurale civile, ashtu edhe në procedimin administrativ, “respektohet e drejta e 
palës së interesuar për të disponuar mbi kërkesën e paraqitur”. Pala e interesuar, 
ajo që ka iniciuar një procedim administrativ, në të vërtetë, ushtron të gjitha të 
drejtat procedurale që i njeh ligji. 
Tërheqja e pretendimeve ose heqja dorë prej tyre, paraqesin “fundin e hetimit 
administrativ”, por njëkohësisht edhe përfundimin e procesit nga ana e organit 
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kompetent, organ që, një veprim si ky, e ndërmerr nëse do të kishte një deklaratë 
në “formë shkresore” nga ana e palës. Prej saj do të kërkohej që, në një deklaratë 
me shkrim, të shprehte si vullnetin, ashtu edhe arsyen e saj, pse kërkon 
përfundimin e procedurës hetimore. 
Do të mund të theksohej se, në rastet kur pala e interesuar është iniciuese e 
procedurës hetimore, e drejta e saj për të tërhequr pretendimet ose hequr dorë nga 
të drejtat e ligjshme, nuk do të mund të ishte e pakufizuar. Kështu, vështruar sipas 
Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë (neni 110), për shembull, bëhet 
një përjashtim lidhur me pamundësinë që ka pala e interesuar për ta ushtruar këtë 
të drejtë, në rast se vetë ligji, në mënyrë të shprehur, e ndalon atë. Pra, shfrytëzimi 
ose jo i kësaj të drejte nga ana e palës së interesuar, mbetet “në vlerësimin e 
ligjvënësit”. 
Natyrisht, se aty nuk bëhet fjalë për çdo rast që mund të parashikojë një ndalim të 
tillë. 
“Interesi publik”, për shembull, “do të mund të bëhej pengesë për përfundimin e 
procedurës hetimore”, madje edhe nëse këtë do ta kërkonte vetë pala e interesuar. 
Në këto raste, e drejta e palës së interesuar, për të përfunduar hetimin 
administrativ, do të mund të kufizohej për arsye të “interesit publik”. Nëse do të 
merrej si shembull Shqipëria, do të theksonim se ligjvënësi në Shqipëri këtu ka 
parasysh dispozitën kushtetuese (neni 17 i Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë), sipas së cilit, njihet “kufizimi i të drejtave të individëve”. 
 

Neni 77 [Vendimi përfundimtar] 
 

Në vendimin përfundimtar, organi administrativ kompetent vendos për të 
gjitha çështjet e ngritura gjatë zhvillimit të procedimit. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i ligjit i referohet vendimit përfundimtar dhe çështjeve që vendosen me të. 
Vendimin e nxjerr organi administrativ kompetent dhe me të ai vendos “për të 
gjitha çështjet e ngritura gjatë zhvillimit të procedurës”.  

 
2. Mbi llojet e akteve përgjithësisht 

Përpara se të bëjmë fjalë për vendimin përfundimtar, të cilit i referohet ky nen i 
ligjit, theksojmë se, gjykuar sipas legjislacionit të aplikueshëm në Kosovë, për nga 
efekti juridik, nxirren këto lloje vendimesh: vendimi përfundimtar; vendimi i 
formës së prerë dhe vendimi i ekzekutueshëm. 
Vendimi i formës së prerë është vendimi kundër të cilit nuk mund të paraqitet 
ankesë, e as të hapet konflikt administrativ. 
Vendim i ekzekutueshëm është akti i cili është bërë i ekzekutueshëm. Vendimi i 
nxjerrë në procedurën administrative ekzekutohet pasi të jetë bërë i 
ekzekutueshëm, e akti bëhet i ekzekutueshëm: me kalimin e afatit për ankesë; me 
dorëzimin e vendimit palës, në qoftë se ankesa nuk është e lejueshme; me 
dorëzimin e vendimit palës, nëse ankesa nuk ka efekt suspenziv; me dorëzimin e 
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vendimit palës me të cilin ankesa hidhet poshtë ose refuzohet dhe, në rastin kur 
vendimi i shkallës së dytë me të cilin vendimi i shkallës se parë është ndryshuar, 
bëhet i ekzekutueshëm kur t’i jetë dorëzuar palës. 
Kur bëhet fjalë për vendimin përfundimtar, është me rëndësi të kihen parasysh 
edhe dy momente: së pari, se koncepti për vendimin përfundimtar nuk mund të 
kufizohet vetëm tek vendimet që nuk rishqyrtohen dhe, së dyti, se vendimet që 
merr organi administrativ dhe që priten t’i nënshtrohen ankimit administrativ, e 
kanë cilësinë e vendimit përfundimtar. 
Çdo vendim që nxjerr një organ administrativ është përfundimtar, por jo dhe një 
vendim i formës së prerë. Një vendim është përfundimtar në kuptimin që organi i 
cili e ka filluar procedimin administrativ, e ka përfunduar atë. Para, është një 
vendim që e përfundon procedimin, “pa synuar për ta barazuar këtë vendim 
përfundimtar me vendimin e formës së prerë”.  
 

3. Praktika 
Akti administrativ duhet të emërtohet që në fillim: vendim, konkluzion etj. 
Praktika flet edhe për shembuj të tjerë. Kështu, për shembull, Ligji për Ndërtime, 
në vend të emërtimit vendim apo konkluzion, përdor edhe shprehjet: ”kushte 
urbanistike” apo”leje ndërtimi”. Pavarësisht emërtimit, secila formë e vendimit 
duhet gjithmonë të përmbajë elementet e parapara në nenin 84 të Ligjit të 
Procedurës Administrative. 
Vendimi i dorëzohet parashtruesit të kërkesës përmes fletëdërgesës, të cilës i 
bashkëngjitet kopja e vendimit që mbetet tek organi administrativ apo drejtpërdrejt 
me nënshkrim. 
Vendimi përfundimtar është vendimi me të cilin përfundon procedura 
administrative që do të thotë vendimi kundër të cilit nuk mund të paraqitet a 
përdorët mjet i rregullt juridik, si rishqyrtimi i vendimit apo ankesa. Të gjitha 
vendimet e shkallës së dytë, të nxjerra në procedurën administrative, janë vendime 
përfundimtare. Kundër vendimit përfundimtar mund të hapet konflikt administrativ 
me padi pranë Gjykatës Supreme të Kosovës. 
Palët e interesuara, me një deklaratë me shkrim, mund të tërhiqen nga procedimi 
ose nga ndonjë prej pretendimeve të formuluara, si dhe të heqin dorë nga të drejtat 
dhe interesat e tyre të ligjshme, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë nuk 
lejohet me ligj. Tërheqja ose heqja dorë e palëve të interesuara nuk ndikon në 
vazhdimin e procedimit, në qoftë se administrata është e mendimit se procedimi 
është në interes të publikut. 
 

4. Edhe një qasje vendimit përfundimtar 
Vendimit përfundimtar do të mund, dhe do të duhej t’ i bëhej edhe një qasje tjetër, 
nga një “kënd tjetër”. Legjislacioni dhe praktikat në Shqipëri e bëjnë pothuajse të 
pashmangshme këtë qasje, për shkak se Ligji për Procedurën Administrative i 
Kosovës ka si pikë referimi pikërisht Kodin e Procedurave Administrative të 
Shqipërisë. 
Vendimi përfundimtar paraqet “aktin e organit kompetent administrativ me të cilin 
zgjidhet një çështje e caktuar ligjore”. Kjo është komponentja e parë e tij. Mbetet 
për diskutim, mbase jo vetëm teorik, se me aktin administrativ në procedurë 
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“vendoset” apo “zgjidhet” çështja, duke pasur parasysh se kontrollin e ligjshmërisë 
së aktit e bën gjykata kompetente. Pyetja që do të mund të shtrohej është se mos, 
ndoshta, do të ishte “më logjike” të thuhej se në procedurën administrative 
“vendoset për çështjen”, sepse në raste të ankimimit të vendimeve administrative, 
“zgjidhja e çështjes” bartet në kompetencën e gjykatave kompetente. 
Zgjidhja e çështjes bëhet, qoftë nëpërmjet të krijimit, qoftë nëpërmjet të 
ndryshimit, qoftë nëpërmjet të shuarjes së marrëdhënies juridike të caktuar, të asaj 
marrëdhënieje që përbën “objektin e shqyrtimit në procesin ligjor”. Kjo 
marrëdhënie bëhet objekt i shqyrtimit “nëpërmjet apelimit administrativ a 
gjyqësor”. 
Me gjithë kuptimin pothuajse të njëllojtë që i jepet në praktikë “vendosjes së 
çështjes” dhe “zgjidhjes së çështjes”, paraqitet si shumë i nevojshëm unifikimi i 
terminologjisë në rastin e përfundimit të procedimit administrativ. Është organi 
administrativ që vendos për çështjen, në dallim nga gjykata, e cila e zgjidh 
përfundimisht konfliktin. 
Përndryshe, vendimi përfundimtar, me të drejtë, konsiderohet një akt i 
“konkretizimit dhe respektimit të të gjitha veprimeve procedurale”, të atyre që janë 
të domosdoshme, për t’u kryer nga organi kompetent, natyrisht në bazë të ligjit. 
Ja se si e parasheh këtë Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë(neni 110): 
“Në vendimin përfundimtar, organi administrativ kompetent vendos në lidhje me 
të gjitha çështjet e ngritura gjatë zhvillimit të procedimit dhe që nuk kanë marrë 
zgjidhje gjatë tij”. 
Ligjvënësi kërkon që vendimi që do të nxirrej nga organi kompetent do të duhej të 
përmbante të gjitha elementet formale, si dhe përfundimet e procesit hetimor 
administrativ të zhvilluar. 
Shtrohet pyetja: pse është i nevojshëm një përpilim i këtillë i vendimit? Përpilimi i 
këtillë i vendimit shihet i nevojshëm për t’i shërbyer organit “për të ligjëruar 
qëndrimin e mbajtur prej tij në mënyrën e zgjidhjes së çështjes konkrete”. Por, 
edhe përtej kësaj. Përpilimi i këtillë i vendimit, para së gjithash, do të mund “t’i 
interesonte vetë palës në proces”, e cila ndonjëherë do të mund edhe të mos ishte 
“në pajtim me përmbajtjen”. Në atë rast, palës do t’i bëhej e mundshme “për ta 
kundërshtuar nëpërmjet ankimit administrativ ose gjyqësor”. 
 

5. Shembull i përpilimit të aktit 
Nëse do t’i ktheheshim praktikës në Kosovë, Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe 
Mbrojtjes së Mjedisit e Komunës së Prishtinës, në lidhje me kërkesën e një personi 
për leje ndërtimin e një objekti kolektiv afaristo-banesor, sipas dispozitave të nenit 
77 të Ligjit për Procedurën Administrative, do të mund të nxirrte vendimin 
përfundimtar me të cilin atij do të mund t’i lejonte ndërtimin e objektit në një 
parcelë kadastrale me numër të caktuar. Organi me këtë vendim do të mund të 
obligonte kërkuesin që punimet t’i bënte sipas dispozitave të parapara për atë lloj 
të punimeve. Në arsyetimin e vendimit, organi do të duhej të theksonte se janë 
përmbushur dispozitat e Ligjit për Ndërtime, për ç’arsye, edhe do të vendoste si në 
dispozitivin e vendimit.  
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6. Elementet formale të vendimit 
Vendimi përfundimtar kërkohet që të përmbajë të gjitha elementet formale, që 
zakonisht aplikohen edhe për vendimet gjyqësore. Me gjithë se dispozita konkrete 
nuk jep me hollësi mënyrën se si duhet të hartohet një vendim administrativ dhe 
formën që ai duhet të ketë, ajo është mjaftuar me parashikimin si të domosdoshme 
në vendimin përfundimtar të të gjitha çështjeve të ngritura gjatë zhvillimit të 
procedimit. Pra, një vendim do të konsiderohet i pa plotë dhe i mangët nëse nuk do 
të përmbajë anën formale, që përfshin pjesën hyrëse, pjesën përshkruese e 
arsyetuese, si dhe pjesën urdhëruese.  
Përfundimisht mund të thuhet se është detyrim i organit që në vendimin e tij të 
përshkruajë të gjitha çështjet që janë ngritur gjatë procedurës hetimore. Prandaj, 
vendimi duhet të përmbajë, në mënyrë përfundimtare, konkluzionet e të gjithë 
procesit hetimor administrativ të zhvilluar.  
 

Neni 78 [Braktisja] 
 
78.1. Procedimi konsiderohet i braktisur në qoftë se pala e interesuar, për fajin e 

saj, ka qenë joaktive mbi 3 muaj, me përjashtim të rastit kur ka interes 
publik për marrjen e një vendimi përfundimtar.  

78.2. Braktisja e procedimit nuk e shuan të drejtën, të cilën pala kishte kërkuar 
të zbatohej.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 78 i ligjit rregullon çështjen e braktisjes së procedimit, duke përcaktuar se kur 
konsiderohet një procedim i braktisur, ndërsa në të bëhet fjalë edhe për pasojat që 
shkaktohen me braktisjen e procedimit, duke nënvizuar se ajo, në të vërtetë, nuk i 
referohet shuarjes të së drejtës, të cilën pala kishte kërkuar të zbatohej. 
 

2. Rreth braktisjes parimisht 
Braktisja përbën një prej shkaqeve të përfundimit të procedurës hetimore. Ky 
shkak është drejtpërsëdrejti i lidhur me “qëndrimin dhe vullnetin e një pale të 
interesuar”. 
Edhe pse Ligji për Procedurën Administrative, sikur “ka mbetur borxh” për një 
sqarim më të plotë rreth braktisjes së procedimit, po sikurse që, siç do të theksojmë 
më vonë, edhe rreth pamundësisë së marrjes së një vendimi përfundimtar, do të 
duhej të theksohej qysh në fillim të shqyrtimeve rreth braktisjes së procedimit, se 
kur bëhet fjalë për braktisjen, kemi të bëjmë“me shfaqjen e vullnetit”nga një palë 
gjatë procedimit administrativ që ta braktisë atë. 
Në parim, pala që inicion një procedurë hetimore, mendohet se do të duhej të ishte 
aktive në atë proces, që “ta mbante gjallë procesin”, madje edhe “ të jepte 
ndihmesë të drejtpërdrejtë në të”, me qëllim që “të arrihej te një vendimmarrje sa 
më e drejtë” që, fundi i fundit, paraqet dhe vetë misionin e procedurës. Megjithatë, 
në praktikë nuk përjashtohet mundësia që ai vullnet, nga ana e palës në procesin 
vendimmarrës, të mungojë. Në atë rast kemi të bëjmë me mosveprimin e palës.  
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Kur do të mund të ndodhte një situatë e tillë? 
Kjo situatë do të mund të ndodhte në qoftë se pala nuk do të paraqiste të dhëna të 
nevojshme ose në qoftë se nuk do t’i vente në dispozicion të dhënat e nevojshme. 
 

3. Praktika 
P.sh., personi N. N., do të mund t’i paraqiste organit kompetent një kërkesë për 
marrjen e një leje për ushtrimin e veprimtarisë së autotaksistit. Organi kompetent, 
Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit e Komunës së Prishtinës, duke shqyrtuar 
kërkesën e parashtruar, do të mund të nxirrte një konkluzion, pra jo vendim, sipas 
të cilit do të mund ta pezullonte procedimin administrativ, me arsyetimin se 
kërkuesi i lejes nuk ia kishte bashkëngjitur asaj të gjitha provat e kërkuara prej 
organit. 
Ja një shembull tjetër. Një individ apo një shoqatë, që vepron, për shembull, në 
mbrojtje të mjedisit, i kërkon organit administrativ heqjen e licencës të një subjekti 
juridik privat, nëse fabrika e tij ndot mjedisin. Në qoftë se pas kërkesës për fillimin 
e procedimit administrativ, subjektet e interesuara që kanë kërkuar heqjen e 
licencës së subjektit përkatës e braktisin procesin, organi administrativ mund të 
mos e përfundojë procedimin, kur vlerëson ekzistencën e një interesi të 
rëndësishëm publik. Në këtë rast, braktisja e procesit nga ana e palës së interesuar, 
nuk e përfundon procedimin administrativ.  
 

4. Arsyet e braktisjes dhe procedura 
Do të mund të bëhej fjalë për më shumë arsye të braktisjes, por ajo që do të kërkojë 
Ligji është domosdoshmërisht “faji i palës së interesuar”, që të mund të përfundojë 
një procedim administrativ. 
Neni 78.1. i Ligjit parashikon një afat prej 3 muajsh që mund vërtet të konsiderohet 
si një afat, edhe “optimal”, edhe “i arsyeshëm”, që do t’i nevojitej organit 
kompetent për të “konkluduar ekzistencën e braktisjes së procedurave hetimore për 
faj të palës së interesuar”. 
Është e rëndësishme që të kuptohet se nga cili moment fillon të rrjedhë ky afat 
ligjor? 
Ky afat ligjor fillon të rrjedhë nga momenti që pala e interesuar, ose “ta ketë 
kontaktuar” ose “të ketë komunikuar”, dhe atë për herë të fundit, “me organin 
kompetent”.  
Ligji thotë se duhet të kihen parasysh dy momente, në mënyrë që procedimi 
administrativ të konsiderohet i përfunduar. 
4.1. Së pari, afati prej 3 muajsh. 
4.2. Së dyti, faji nga pala e interesuar. 

 
5. Një moment tjetër i rëndësishëm që do të duhej të kihej parasysh është se braktisja 

nuk do të mund të sillte në çdo rast përfundimin e procedimit administrativ, nëse 
në “lojë” do të mund të paraqitej “interesi publik për çështjen konkrete”. Në fakt, 
organi kompetent, edhe pse do të mund të konstatonte ekzistimin e kushteve ligjore 
të braktisjes, do të mund të mos e konsideronte “të përfunduar procedimin 
administrativ”. Këtë do të mund ta bënte nëse do të vërente se ka një “interes 
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publik për çështjen konkrete”.Pra, do të ishte vetë organi që do të merrte vendimin 
për ekzistencën ose jo të interesit publik për çështjen konkrete. 

 
6. Momenti i radhës i rëndësishëm që do të duhej të kihej në konsiderim është ai, 

sipas të cilit, vetë braktisja nuk do të mund t’ia mohonte individit që “më pas të 
kërkonte të drejtën e tij”. 
Këtë çështje do të duhej parë më gjerë se në dukje të parë.  

 
7. Momenti tjetër i rëndësishëm do të mund të ishte se pala e interesuar, pas këtij 

afati, do të mund t’i drejtohej përsëri organit kompetent për të njëjtën çështje. Pra, 
problem të vetëm do të mund të paraqiste parashkrimi i së drejtës së tij.  

 
8. Edhe një sqarim më shumë në fund të komentimit të këtij neni! 

Nocioni i dispozitës “joaktive”(inaktive) nënkupton mospërfshirjen aktive të palës 
së interesuar në procedurat hetimore përkatëse. Kjo është arsyeja që ligji kërkon që 
të kihen parasysh ato dy momentet për të cilat u bë fjalë më lartë e të cilat i 
referohen afatit dhe fajit. 
Nga ana tjetër, faji korrespondon me shkeljen e rregullave ose normave që 
nënkupton një gabim të bërë. Behët fjalë për veprim ose mosveprim në situatat e 
dhëna. Si u tha më lartë, ligji kërkon që të kihen parasysh këto dy momente, në 
mënyrë që procedimi administrativ të konsiderohet i përfunduar. 

  
Neni 79 [Pamundësia] 
 
79.1. Procedimi administrativ përfundon kur organi administrativ kompetent 

për marrjen e vendimit përfundimtar konstaton se objekti për të cilin 
kishte filluar procedimi ose qëllimi i vendimit është bërë i pamundur.  

79.2. Deklarimi i përfundimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të 
jetë gjithnjë i arsyetuar dhe kundër tij mund të bëhet ankesë tek organi 
administrativ ose në gjykatë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 79 merret me pamundësinë si mënyrë e përfundimit të procedimit 
administrativ. Bëhet fjalë për rastin kur organi bën konstatimin se objekti për të 
cilin ka filluar procedimi ose vetë qëllimi i vendimit është i pamundur. Ligjvënësi 
kërkon që deklarimi i përfundimit të procedimit administrativ të jetë i arsyetuar.  
 

2. Mbi pamundësinë parimisht 
Procedimi administrativ zhvillohet me qëllim të marrjes së një vendimi, me të cilin 
dhe do të përmbyllej vetë procedimi. Mirëpo, në një procedim administrativ, do të 
mund të paraqiteshin rrethana të ndryshme të cilat do të mund ta bënin të 
pamundshme mbylljen e procedimit. Pra, pikërisht prania e atyre rrethanave do të 
mund ta bënte të pamundshëm përfundimin e tij. Bëhet fjalë për ato rrethana të 
cilat objektivisht do ta bënin të pamundshme marrjen e një vendimi përfundimtar. 
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3. Rrethanat për të cilat flet ligji dhe vërejtja në lidhje me to 
Mendojmë se ligjvënësi ka qenë dashur t’i bëjë më të sqaruara rrethanat që 
objektivisht bëjnë të pamundshme marrjen e një vendimi përfundimtar në mbyllje 
të një procedimi administrativ dhe, në zbërthim të kësaj dispozite të ligjit, të 
theksonte se për cilat rrethana, në të vërtetë, bëhet fjalë, edhe pse logjikisht do të 
mund të nxirrej një përfundim se është menduar në faktet, ngjarjet apo fenomenet 
“të cilat lidhen në mënyrë të pazgjidhshme me çështjen që paraqet objekt 
shqyrtimi”. Pavarësisht se ligji nuk e thekson, mendohet se prania e këtyre 
rrethanave të ndryshme do të duhej të ishte e asaj natyre që do ta bënte 
“objektivisht të pamundur marrjen e një vendimi përfundimtar”. 
Sikur ta ndiqnim shembullin e praktikës nga neni i mëparshëm, vendimi do të 
mund të bëhej i pamundur në rast se, p.sh., kërkuesi i lejes për ushtrimin e 
veprimtarisë së autotaksistit, ndërkohë, do të kishte bërë shitjen e veturës së tij, me 
të cilën kishte menduar ta ushtronte veprimtarinë e autotaksistit. Kjo rrethanë do të 
ishte e mjaftueshme për organin kompetent që të mund të përfundonte procesin 
administrativ për shkak të pamundësisë së marrjes së vendimit. 
Sa jemi te shkaqet e pamundësisë për marrjen e vendimit në një procedim 
administrativ, të theksojmë se, në situata të caktuara, nuk do të mund të 
përjashtohej mundësia e zhdukjes së objektit material, po sikurse dhe mundësia e 
dëmtimit ose e prishjes së tij. Mund të ndodh që gjatë një procedure administrative, 
objekti për të cilin duhet të vendos organi administrativ të zhduket, të dëmtohet ose 
të prishet, p.sh., kur pala e interesuar vdes e nuk le dëshmitar, apo person të 
autorizuar ose kur organi administrativ shuhet. 
Pra, nuk do të duhej të përjashtohej as mundësia që një palë e interesuar në një 
procedurë administrative të vdes, natyrisht kur bëhet fjalë për personin fizik ose të 
mbarojë a të suprimohet, kur bëhet fjalë për personin juridik. 
3.1. Bëhet pyetja se ç’ndikim mund të kenë rrethanat e këtilla në procedimin 
administrativ? Padyshim se ato rrethana janë me ndikim dhe ato do të mund të 
ndikonin, si në nisjen e procedurës hetimore, ashtu dhe në vazhdimin e saj. 
3.2. Pyetja tjetër që do të mund të shtrohej është se çfarë do të mund të bëhej në ato 
rrethana? 
Shkurt: nuk do të mund të kërkohej të bëhej asgjë më shumë se vërtetimi i fakteve. 
Në të vërtetë, vërtetimi i fakteve apo ngjarjeve do t’i bënin të mundshme organit që 
të përfundonte procedimin administrativ, natyrisht duke e mbështetur veprimin e tij 
në dispozitën përkatëse të ligjit. 
 

4. Humbja e qëllimit të nxjerrjes së aktit 
Do të mund të bëhej fjalë edhe për shkaqe të tjera të pamundësisë së marrjes së 
vendimit nga ana e organit. Duke hulumtuar shkaqet e tjera të pamundësisë së 
marrjes së një vendimi përfundimtar, do të mund të ndaleshim tek humbja e 
qëllimit të nxjerrjes së vendimit. Për çfarë do të mund të bëhej fjalë këtu? Do të 
mund të bëhej fjalë për arsyen e ndryshimit të rrethanave, të kushteve, madje edhe 
të vetë ligjit. Nëse do të humbej aktualiteti i nxjerrjes së aktit, cili do të mund të 
ishte qëllimi i marrjes së tij? Cili përfundim do të mund të nxirrej? Do të mund të 
nxirrej përfundimi se, në praninë e tyre, qoftë fillimi, qoftë vazhdimi i procedurës, 
do të bëhej i pakuptimtë. 
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Do të jetë detyrë e organit procedues që, pasi ta çmonte që, si rrjedhojë e situatës 
së krijuar, është bërë objektivisht e pamundur nxjerrja e një vendimi përfundimtar, 
nëpërmjet të konkluzionit, ta arsyetonte qëndrimin e tij. Ky arsyetim do të ishte më 
se i nevojshëm, sepse do t’ua krijonte mundësinë palëve të pakënaqura me 
përfundimin që, me atë rast, ta përdornin ankimimin, si mjet juridik. 
Çfarë do të mund të bënte pala e interesuar nëse nuk do të ishte dakord me 
përfundimin në një mënyrë të këtillë të procedurës hetimore? Pala e interesuar do 
të mund ta ankimonte vendimin e tillë dhe të kërkonte shfuqizimin e tij, kur do të 
pretendonte se vendimi ishte marrë në kundërshtim me ligjin.  
Deklarimi i përfundimit nga organi kompetent duhet të jetë gjithnjë i arsyetuar dhe 
kundër tij mund të bëhet ankesë tek organi administrativ. Nga ajo që u përmend, 
shkaqet e pamundësisë mund të jenë edhe objektive, edhe subjektive, edhe 
fillestare, por edhe të mëvonshme.  
 

Neni 80 [Mospagimi i tarifave ose i detyrimeve të tjera] 
 
80.1. Procedimi përfundon si pasojë e mospagimit brenda afatit kohor të tarifave 

ose të detyrimeve të tjera, pagimi i të cilave, sipas ligjit, është kusht për 
zbatimin e akteve procedurale.  

80.2. Palët e interesuara mund të parandalojnë përfundimin e procedurës në 
qoftë se ato paguajnë dyfishin e shumës fillestare, brenda 10 ditëve, pas 
përfundimit të afatit kohor të përcaktuar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i ligjit rregullon mospagimin e tarifave ose të detyrimeve të tjera që ka për 
pasojë përfundimin e procedimit administrativ. Bëhet fjalë për mospagimin e tyre 
brenda afatit kohor, pagimi i të cilave përbën, në të vërtetë, kushtin për zbatimin e 
akteve procedurale. Një pikë e veçantë e këtij neni rregullon mundësinë e 
parandalimit të përfundimit të procedurës.  
 

2. Pagimi i tarifave dhe detyrimeve të tjera dhe afati i përcaktuar me ligj 
Ligjvënësi përcakton mundësinë e përfundimit të një procedimi administrativ edhe 
në rast të mospagimit të tarifave ose të detyrimeve të tjera. Edhe pse, në parim, 
shërbimet e administratës publike janë pa pagesë, ekziston një numër shërbimesh 
për të cilat kërkohet pagimi i tarifave ose detyrimeve të tjera, madje pagimi i 
tarifave ose detyrimeve të tjera, për disa prej shërbimeve të administratës, është i 
detyrueshëm.  
Prandaj, pagimi i tarifave dhe i detyrimeve të tjera, të atyre që janë të parashikuara 
me ligj, shihet si kusht për zbatimin e akteve procedurale. Megjithatë, praktika flet 
dhe ndodh që tarifat dhe detyrimet e tjera të mos paguhen në afat të caktuar. 
 

3. Pasojat në rast të mospagimit të tarifave dhe detyrimeve të tjera 
Çfarë pasojash do të mund të prodhoheshin nëse tarifat dhe detyrimet e tjera nuk 
do të paguheshin brenda afatit kohor të tarifave ose të detyrimeve të tjera?  
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Pikërisht si pasojë e mospagimit të tarifave dhe detyrimeve të tjera brenda afatit të 
përcaktuar me ligj, do të mund të përfundonte procedimi administrativ. 
 

4. Praktika 
Kërkesa për lëshimin e një leje të një personi për ushtrimin e një veprimtarie, do të 
mund të refuzohej, nëse kërkuesi i lejes për ushtrimin e veprimtarisë, nuk do ta 
paguante taksën e paraparë me ligj. Refuzimi i kërkesës do të bëhej me vendimin e 
organit kompetent, të cilit i është adresuar kërkesa. Kundër një vendimi të tillë, 
ankesa do të ishte e lejueshme dhe shqyrtimin e saj do ta bënte organi i shkallës së 
dytë, përkatësisht organi i shkallës më të lartë.177 
 

5. Parandalimi i përfundimit të procedurës 
Ligji parashikon mundësinë që palët e interesuara të mund ta parandalonin 
përfundimin e procedurës, me kusht që të paguanin dyfishin e shumës fillestare 
dhe atë në afat të caktuar, duke pasur parasysh faktin se ligji përcakton afatet për 
pagesë. 
Ligji përcakton një afat prej dhjetë ditësh, pas përfundimit të afatit kohor, për 
pagimin e dyfishit të shumës fillestare. 
Një person, p.sh., do të mund t’i drejtohej organit kompetent me kërkesën për 
parandalimin e përfundimit të procesit administrativ, me premtimin se do ta 
paguante dyfishin e shumës fillestare.  
 

6. Karakteri i vendimit 
Është e nevojshme që të thuhen dy fjalë edhe në lidhje me karakterin e vendimit që 
merr organi administrativ për përfundimin e procedurës hetimore për arsye të 
mospagimit të tarifës ose detyrimit konkret. Ky vendim nuk do të mund të 
konsiderohej një vendim përfundimtar. 
 

7. Vërejtje për ligjvënësin 
Edhe në lidhje me këtë dispozitë të ligjit kemi një vërejtje, po sikurse që e kishim 
në lidhje me dispozitat e ligjit në lidhje me braktisjen dhe pamundësinë. 
Vërejtja që kemi në lidhje me këtë dispozitë të ligjit është se ai nuk deklarohet 
shprehimisht për rastet e pamundësisë për të paguar tarifat ose detyrimet e tjera. 
Supozohet se këtë “ua lë” akteve nënligjore që ta rregullojnë më hollësisht.  

 
Neni 81 [Afate të përgjithshme kohore për përfundimin e procedimit  

administrativ] 
 
81.1. Procedimi administrativ përfundon brenda një periudhe kohore prej 3 

muajsh nga dita e paraqitjes së kërkesës, me përjashtim të rasteve kur 
parashikohet ndryshe në ligjet e posaçme ose kur shtyrja bëhet e 
detyrueshme për shkak të situatave të jashtëzakonshme. 

81.2. Në rastin e situatave të jashtëzakonshme, procedimi administrativ përfundon 
brenda 3 muajve nga dita e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.  

                                                            
177 Shih shembullin përkatës në shtojcën e komentarit. 
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81.3. Mosrespektimi i afateve kohore, të parashikuara në paragrafin 1 të këtij 
neni, duhet të justifikohet prej organit ose nëpunësit përgjegjës përpara 
organit ose udhëheqësit, brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit 3 mujor 
ose nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 81 i ligjit i kushtohet afateve të përgjithshme kohore për përfundimin e 
procedimit administrativ dhe justifikimit që duhet të bëhet prej organit ose 
nëpunësit përgjegjës përpara organit ose udhëheqësit, duke përcaktuar afatin kohor 
ose duke e ndërlidhur me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme.  

 
2. Për afatet përgjithësisht 

Afatet në procedurën administrative paraqesin ato intervale kohore 
brendapërbrenda të cilave do të duhej të kryhej ndonjë veprim. Pra, bëhet fjalë për 
ato intervale kohore të cilat do të duhej të kalonin për t’u ndërmarrë ndonjë 
veprim. Afatet në të drejtën, përgjithësisht, janë intervalet e kohës brenda të cilave 
norma juridike prodhon efekt të caktuar juridik, përkatësisht brenda të cilave do të 
duhej të kryhej një veprim në procedurë. Po ashtu, afatet janë periudha me kalimin 
e të cilave fillon efekti i veprimit juridik, përkatësisht krijohet mundësia për 
kryerjen e ndonjë veprimi procedural. 
Afatet janë elemente të parimit të ekonomizimit të procedurës. Ato në procedurën 
administrative shihen të domosdoshme, sepse nëpërmjet tyre sigurohet vazhdimësia 
e veprimeve procedurale. Në fakt, nëpërmjet afateve, evitohet pasiguria për shkak të 
zvarritjes dhe ato ndihmojnë që procedura të shpihet deri në fund. 
 

3. Afatet për përfundimin e procedimit administrativ 
Dispozitat e nenit 81 të Ligjit për Procedurën Administrative i referohen afatit për 
nxjerrjen e vendimit në procedurën administrative. Caktimi i afatit ka rëndësi të 
veçantë për palën, sepse pala „është e siguruar“ se në afatin e përcaktuar me ligj 
„do të vendoset për çështjen e saj“. 
Krahasuar me dispozitat e ligjit të mëparshëm, me të cilin parashiheshin dy afate: 
një muaj, përkatësisht dy muaj, ky ligj ka paraparë afatin prej tre muajsh për 
përfundimin e procedimit administrativ, duke theksuar „nëse me ligj nuk është 
caktuar ndryshe“.  
 

4. Praktika 
Ligji për Ndërtimet, ka paraparë që kushtet urbane për lejimin e ndërtimit të 
ndërtesës së banimit, palës duhet t’i lëshohen brenda 21 ditësh nga dita e paraqitjes 
së kërkesës, apo lëshimi i lejes për punë duhet të bëhet brenda 15 ditësh nga dita e 
paraqitjes së kërkesës sipas Ligjit për Tregtinë e Brendshme.178 

                                                            
178 Pra, ligji ka parashikuar vetëm afatet e përgjithshme kohore për përfundimin e procedimit administrativ, 
duke përjashtuar rastet kur me ligjet e posaçme mund të jenë parashikuar afate të tjera. 
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5. Mundësia e shtyrjes së afateve 
Një moment që do të duhej të theksohej me këtë rast është mundësia e shtyrjes së 
afateve në procedurë. Shtyrja e afateve do të mund të ndodhte dhe të bëhej e 
detyrueshme nëse do të paraqiteshin situata të jashtëzakonshme. 
Në parim, nëse do të kalonin 3 muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës për 
përfundimin e procedimit administrativ, procedimi administrativ do të mund të 
përfundonte. Ky është afati që nuk do të mund të shtyhej. Ndryshe do të mund të 
ndodhte vetëm nëse këtë do ta parashikonin ligjet e posaçme ose kur shtyrja do të 
bëhej e detyrueshme nëse do të paraqiteshin situata të jashtëzakonshme. 
Mirëpo, edhe në rastet kur do të mund të paraqiteshin situata të jashtëzakonshme, 
do të mund të ekzistonte një përcaktim kohor dhe ai afat do të mund të ndërlidhej 
me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme. Kështu, nëse do të paraqiteshin 
situata të jashtëzakonshme, do të parashihej afati prej 3 muajsh nga përfundimi i 
tyre, në mënyrë që procedimi administrativ të mund të konsiderohej i përfunduar. 
Në rast të mosrespektimit të afateve kohore, të atyre afateve që janë përcaktuar në 
paragrafin 1 të këtij neni, kërkohet që të bëhet arsyetimi prej organit ose nëpunësit 
përgjegjës. Natyrisht se ky arsyetim nuk do të mund të bëhej pa afat. Ligji 
parashikon që ky arsyetim do të duhej të bëhej brenda 10 ditësh nga përfundimi i 
afatit 3 mujor ose nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme. 
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Pjesa V: Veprimtaria administrative  
 
Kreu I: Akti administrativ 
 
Seksioni I: Vlefshmëria e aktit administrativ 
 
Neni 82 [Përcaktimi i aktit administrativ] 
 

Akte administrative janë të gjitha aktet individuale dhe kolektive sipas 
përkufizimeve që janë bërë në nenin 2 të këtij Ligji. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i ligjit rregullon çështjen e përcaktimit të aktit administrativ, në kuadër të 
seksionit që i referohet vlefshmërisë së aktit administrativ. Ky nen i ligjit e bën 
përcaktimin e aktit administrativ duke e bazuar këtë në përkufizimin që ligjvënësi e 
ka bërë për aktin administrativ qysh në nenin 2 të këtij Ligji. 

 
2. Përkufizimi ligjor 

Ligji i Procedurës Administrative e përkufizon aktin administrativ, qoftë 
individual, qoftë kolektiv, si vendime të administratës publike të cilat krijojnë 
pasoja juridike. Dallimin midis akteve administrative individuale dhe akteve 
administrative kolektive nuk do të duhej vështruar në raport me pasojat juridike që 
do të mund të prodhonin në raste individuale apo për dy ose më shumë persona 
fizikë dhe juridikë. 
Mendojmë se përkufizimi i aktit administrativ do të mundej dhe do të duhej të 
bëhej më gjerësisht në Ligj. Komponentë nisëse e përkufizimit të aktit 
administrativ do të duhej të shërbente fakti se akti administrativ përbën “një 
koncept thelbësor të së drejtës administrative”.179 
Do të duhej të theksohej se në paraqitjen e tij, akti administrativ si koncept 
“mbulonte të gjitha masat dhe veprimet e administratës, duke përfshirë si të drejtën 
private dhe atë publike”, ndërsa “me kalimin e kohës”, kuptimi i parë për aktin 
administrativ kufizohet “në masat administrative në fushën e së drejtës publike”. 
Në kuadër të shqyrtimeve për aktin administrativ, asnjë autor deri më sot nuk ka 
anashkaluar pikëpamjen e teoricienit të shquar të së drejtës administrative 
gjermane, Otto Mayer, si njërit ndër studiuesit më të mirë nga kjo fushë, i cili në 
veprën e tij mbi të drejtën administrative gjermane të vitit 1895, e kishte 
përkufizuar aktin administrativ si “shpallje autoritare e administratës, e cila 
përcakton të drejtat e një subjekti në një rast të caktuar”. 

 
3. Qëllimi i aktit administrativ 

Qëllimi i aktit administrativ është rregullimi, në mënyrë të hollësishme, i 
                                                            
179 Shih për aktin administrativ gjerësisht: Sokol Sadushi, po aty. 
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veprimtarisë së subjekteve në marrëdhëniet që ato krijojnë midis tyre. Është e 
njohur se ligjet “rregullojnë, përpunojnë, sanksionojnë dhe zbatojnë parimet e 
kushtetutës së një vendi”, ndërsa aktet administrative janë ato që “konkretizojnë 
rregullat e ligjeve, në zbatim të të cilave”, në të vërtetë, nxirren. 
Akti administrativ, në parim, nxirret për të zbatuar ligjin. Duke qenë “i autorizuar 
nga ligji”, akti administrativ “automatikisht prodhon pasoja ligjore”. Ç’është e 
vërteta, një akt administrativ është njëkohësisht një “akt juridik” dhe kjo 
komponentë e “qartëson cilësinë”, por edhe qëllimin e tij. 

 
4. Emërtimet e aktit administrativ 

Emërtimet e aktit administrativ në praktikën administrative janë të ndryshme. Nëse 
do t’i referoheshim Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë, akt 
administrativ do të quhej çdo urdhër, vendim apo veprim që merret nga autoritetet 
administrative për rregullimin e një rasti të veçantë ose rasteve të përgjithshme në 
sferën e të drejtës publike.  
Në fakt, aktet administrative individuale rregullojnë në mënyrë të veçantë 
marrëdhëniet konkrete (të posaçme) për një çështje të caktuar dhe ndaj një subjekti 
ose grupi subjektesh përgjithësisht të identifikueshëm. Kjo do të duhej të ishte 
karakteristika thelbësore e tyre. Pra, e para, aktet administrative individuale “nuk 
vendosin norma të përgjithshme dhe abstrakte”; e dyta, aktet administrative 
individuale “i referohen një fakti të përcaktueshëm” dhe, e treta, aktet 
administrative individuale “nxirren në bazë të një norme të përgjithshme” për të 
vendosur një “çështje konkrete”. 
Karakteri individual i aktit “dallohet nga specifika e problemit konkret që ai 
rregullon”, p.sh., po ta marrim praktikën e Shqipërisë, “një vendim i Këshillit të 
Ministrave, ose një urdhër i Kryeministrit për emërimin apo shkarkimin e një 
funksionari, janë akte administrative individuale”.180 
Fakti se një akt administrativ “synon një numër të caktuar subjektesh, ose lidhet 
me fakte të caktuara” e bën një akt të jetë, jo vetëm konkret, por dhe specifik. Në të 
vërtetë, “individualiteti i tij buron nga vetë marrëdhënia juridike që rregullohet me 
të” e që është një “marrëdhënie juridike e posaçme”.  
Do të duhej të përmendej edhe një cilësi tjetër e aktit individual. Ajo ndërlidhet me 
faktin se individualiteti i aktit administrativ “nuk lidhet me shtrirjen e efekteve të 
tij vetëm mbi një person të caktuar, por edhe për një grup apo për një kategori më 
të gjerë subjektesh të verifikueshme”. 
Megjithatë, me rëndësi është konkretësia e marrëdhënies juridike që rregullohet me 
të dhe me të cilën “nuk humbet individualiteti i tij”. 

 
5. Elementet përmbajtjesore të aktit administrativ 

Ndër elementet më të rëndësishme konsiderohet të jetë rregullimi në kuptimin e një 
deklarate të vullnetit të organit administrativ që ka si qëllim krijimin e pasojave 
juridike, pasoja këto të cilat rregullojnë një marrëdhënie juridike përmes krijimit, 
shuarjes ose ndryshimit të të drejtave dhe detyrimeve. Sa i përket rregullimit, ai 
ndodh me jashtë, që nënkupton një raport me një person të caktuar i cili nuk është 
“pjesë e administratës publike”.Konkluzioni është i qartë: përjashtohet nga 

                                                            
180 Komentari i Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë, “Toena”, Tiranë, 2004, f. 234. 
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fushëveprimi i aktit administrativ rregullimi i raporteve brendapërbrenda 
administratës publike.  
Një vështrim krahasues i ligjeve të procedurave administrative në vendet e 
ndryshme të botës e lehtëson interpretimin krahasues të elementeve të aktit 
administrativ. 
Esenca e përmbajtjes së aktit administrativ është dispozitivi, d.m.th. vendimi me të 
cilin vendoset lënda dhe këtë e ndeshim pothuajse në të gjitha legjislacionet. Bëhet 
fjalë për shprehjen e vullnetit të organit të administratës me rastin e vendosjes së 
lëndës së caktuar, përkatësisht marrëdhënies së caktuar. Dispozitvi është elementi 
më përmbajtjesor dhe pa te nuk ka akt administrativ.  
E filluam me dispozitivin e vendimit, ndonëse në kreun e tij qëndrojnë lënda, dhe 
subjektet, përkatësisht palët të cilëve u përket lënda.  
Një element tjetër i rëndësishëm i akteve administrative që nuk mungon në 
legjislacionet e vendeve të ndryshme të botës është arsyetimi i aktit. Si rregull, në 
të shënohet pse është vendosur ashtu si është thënë në dispozitivin e vendimit. 
Arsyetimi i vendimit shpreh, në të vërtetë, parimin e ligjshmërisë dhe në të palës i 
pasqyrohet gjendja faktike, në bazë të së cilës është vendosur çështja, përkatësisht 
është nxjerr vendimi. 
Element shumë i rëndësishëm i aktit administrativ është udhëzimi për mjetin 
juridik. Funksioni i tij është informimi i palës nëse ka ose nuk ka të drejtë që 
kundër vendimit të përdor mjet juridik dhe nëse po, para cilit organ dhe në çfarë 
afati. 
Natyrisht se vendimi ka edhe pjesët teknike të tij.  

 
6. Praktika 

Një akt individual do të mund të ishte vendimi i Qeverisë së Kosovës për 
shpronësimin e familjeve të një fshati për interesa publike, si p.sh., për kalimin e 
“autostradës së kombit” nëpër të. 

 
7. Edhe disa sqarime rreth aktet individuale dhe akteve kolektive 

Për dallim prej akteve administrative individuale, aktet administrative kolektive 
“vendosin rregulla të detyrueshme sjelljeje të karakterit abstrakt për një 
marrëdhënie ose një kompleks marrëdhëniesh juridike”, qoftë edhe për subjekte “të 
papërcaktuara individualisht”. Këto akte, në të vërtetë, “i krijojnë rregullat edhe 
përpara lindjes së konfliktit ose i referohen një numri faktesh të mundshme a 
hipotetike”. 
Prandaj, akti administrativ do të mund të ndërlidhej, qoftë me një numër të caktuar 
njerëzish dhe faktesh, qoftë me një numër të pacaktuar njerëzish dhe faktesh. 
Në rastin e parë do të bëhej fjalë për aktin konkret dhe të specifikuar. 
Në rastin e dytë do të bëhej fjalë për aktin abstrakt dhe të përgjithshëm. 
Nga e ka burimin akti administrativ individual Ai buron kryesisht nga marrëdhënia 
juridike që e rregullon ai akt. Në fakt, vetë akti bën fjalë për rregullimin e një 
marrëdhënieje juridike të posaçme. 
Do të duhej të përmendej, me këtë rast, se akti individual mund të përmbajë në 
vetvete urdhërimin për kryerjen e një detyrimi të caktuar, ashtu siç mund të krijojë 
dhe të drejta ose favore për subjektet e interesuara. Do të duhej pasur parasysh se 



Esat Stavileci 

 253 

karakteri individual i aktit “ruhet edhe në rastet kur akti administrativ i shtrin 
efektet e tij jo vetëm për një person të caktuar, por edhe për një grup ose për një 
kategori më të gjerë subjektesh të verifikueshme dhe të identifikueshme”. 
Si t’i kërkojmë elementet që e cilësojnë një akt individual? E para, nëpërmjet 
marrëdhënies juridike që ai synon të rregullojë dhe, e dyta, nëpërmjet pasojës që 
krijon. Që të dyja janë të veçanta dhe të individualizuara për një problem të 
caktuar. 
Në vende të ndryshme ndeshim zgjidhje të ndryshme, edhe pse ka përafrime që 
mbështeten në doktrinat e vendeve me të drejtë administrative të avancuar dhe 
procedurë administrative të zhvilluar. Kështu, nuk bën të nxitojmë me 
konkluzione, sepse, p.sh., e drejta administrative gjermane e njeh si kategori të 
aktit administrativ të ashtuquajturin “vendim të përgjithshëm” (Allgemeinver-
fugung), i cili i ngjason aktit administrativ kolektiv. Ndryshe, e drejta 
administrative në Kosovë një kohë të gjatë është zhvilluar sipas doktrinës juridike 
të ish-Jugosllavisë dhe nën ndikimin e saj.  

 
Neni 83 [Forma e akteve administrative] 
 
83.1. Aktet administrative kanë formë shkresore, me përjashtim të rasteve kur 

me Ligj kërkohet një formë tjetër ose kur një gjë të tillë e imponojnë 
rrethanat.  

83.2. Aktet e organeve kolektive bëhen detyrimisht në formë shkresore vetëm në 
rastet kur një gjë të tillë e kërkon shprehimisht Ligji. Në rastet e tjera, këto 
akte regjistrohen në një procesverbal pa të cilin ato nuk shkaktojnë asnjë 
pasojë juridike.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 83 i Ligjit flet për formën e akteve administrative, përkatësisht formën 
shkresore të tyre, në rastet e përcaktuara me Ligj- duke theksuar edhe mundësinë e 
regjistrimit të tyre në procesverbal pa të cilin nuk shkaktojnë asnjë pasojë juridike. 
Nuk bëhet fjalë për elementet formale të aktit administrativ të rregulluara në nenin 
84 të Ligjit.  

 
2. Akti si formë e shprehjes së vullnetit të organit 

Në shqyrtimet që ndërlidhen me këtë dispozitë të Ligjit, do të duhej të niseshim 
nga fakti se një akt administrativ në procedurën administrative nxirret “për të 
shfaqur vullnetin e një organi administrativ rreth një rasti të caktuar”. Në të vërtetë, 
akti administrativ do të mund të konsiderohej “shfaqje e jashtme e vullnetit të 
organit administrativ”, edhe pse, faktikisht, me atë rast, kemi të bëjmë me vullnetin 
e shtetit, por të shpërfaqur nëpërmjet të administratës, vullnet ky që do të duhej të 
bëhej“i njohur në një mënyrë të caktuar”, mënyrë kjo të cilën e përcakton vetë ligji. 
Praktika mëson se forma më e përhapur e aktit administrativ është forma shkresore 
e tij dhe është mirë që është kështu, pavarësisht se nuk përjashtohen edhe format e 
tjera të cilat, i lejon Ligji, nëse një gjë të tillë do të mund të imponohej nga 
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rrethanat e caktuara, p.sh., përjashtim do të mund të kishte kur organi do të mund 
të nxirrte një vendim verbal, nëse do të bëhej fjalë për marrjen e vendimeve të 
jashtëzakonshme, me urgjencë, me qëllim të ruajtjes së qetësisë dhe të sigurisë ose 
të mënjanimit të rrezikut të drejtpërdrejtë - për rrezikun e drejtpërdrejt për jetën 
dhe shëndetin e njerëzve. Vendimi verbal, si formë jo e rregullt e vendimit, 
megjithatë do të duhej të diktohej në procesverbal tek organi që zhvillon 
procedurën administrative. Vendimi verbal në afat prej 8 ditësh do të duhej t’u 
jepej palëve me shkrim. Pas nxjerrjes së vendimit verbal, do të urdhërohej 
ekzekutimi i tij pa shtyrje. P.sh., organet e administratës do të mund të nxirrnin 
vendime verbale me rastin e fatkeqësive elementare, me qëllim evitimin e 
pasojave, si të tërmetit, të vërshimeve, të zjarrit, etj. 
 

3. Forma shkresore e aktit 
Çdo analizë e formës të aktit administrativ ndërlidhet me nenin 84 të Ligjit, 
prandaj nuk do të ishte tjetër veçse një përsëritje e panevojshme. 
Se forma shkresore e aktit administrativ është “forma e kërkuar dhe e vërtetë”, flet 
fakti se edhe kur një akt nuk do të bëhej në formën shkresore, Ligji kërkon që ai 
akt administrativ do të duhej të konfirmohej me shkrim, natyrisht nëse për një 
konfirmim të tillë do të mund të kishte një interes të ligjshëm ose nëse personi i 
interesuar do të mund të kërkonte një gjë të tillë. 

 
4. Elementet që përcaktojnë formën e aktit 

Njëjtë është edhe me elementet që përcaktojnë formën e aktit administrativ. Kur 
bëhet fjalë për formën e aktit administrativ, me qëllim të përmbushjes së saj, Ligji 
thekson “elementet që duhet të pasqyrojë ai akt”. Arsyeja pse Ligji e bën këtë, 
është qartësisht e kuptueshme. Ato elemente shihen me interes, sepse në mungesë 
të tyre, akti nuk do të mund të prodhonte efekte juridike. 
Çfarë kërkohet? Kërkohet që vullneti që shpreh pushteti në një akt administrativ, 
nëpërmjet organit, “të jetë konkret dhe të jetë bërë i njohur për subjektet”, të cilëve 
u drejtohet, “me qëllim që të mos mbetet thjesht një gjykim apo mendim që nuk 
sjell asnjë efekt juridik dhe që nuk mund të krijojë pasoja”.  
Duke bërë vrojtime krahasimtare nga legjislacionet e vendeve të ndryshme, nuk 
kemi vërejtur dallime të mëdha në përshkrimin e elementeve që do të duhej të 
përmbante një akt administrativ. 

 
Neni 84 [Përmbajtja e aktit administrativ] 
 
84.1. Në çdo rast aktet administrative duhet të tregojnë qëllimin e tyre.  
84.2. Akti administrativ duhet patjetër të përmbajë informacionin e mëposhtëm:  

a) emrin e organit të administratës publike që nxjerr aktin, numrin, datën 
e nxjerrjes së aktit si dhe çdo delegim kompetencash, në bazë të të cilit 
është nxjerrë akti;  

b) identitetin e palëve të cilave iu drejtohet akti;  
c) një përmbledhje të konstatimeve faktike bazuar vetëm në provat e 

paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në faktet e siguruara nga 
administrata;  
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d) një deklarim të bazës ligjore në të cilën bazohet akti;  
e) një shpjegim të pasojave praktike të aktit për palët në procedimin 

administrativ;  
f) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të kërkojnë rishqyrtimin e 

çështjes;  
g) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimit 

në rrugë administrative ose gjyqësore;  
h) një kujtesë për afatet kohore që palët duhet t’i kenë parasysh për 

dorëzimin e kërkesës për rishqyrtim ose të ankimit administrativ apo 
gjyqësor;  

i) datën kur akti hyn në fuqi;  
j) nënshkrimin e udhëheqësit të organit të administratës publike që nxjerr 

aktin ose të drejtuesit të organit kolektiv.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Përmbajtja e aktit administrativ përbën thelbin e rregullimit me këtë nen të ligjit në 
të cilin përshkruhen edhe informacionet që duhet të përmbajë ai e të cilat i 
referohen emrit të organit, identitetit të palëve, përmbledhjes së konstatimeve, 
deklarimit të bazës ligjore, të drejtës për palët që të kërkojnë rishqyrtimin e 
çështjes, të drejtës së tyre që të apelojnë kundër vendimit, afateve kohore, datën së 
hyrjes në fuqi dhe nënshkrimit nga ana e udhëheqësit të organit të administratës 
publike.  

 
2. Një vërejtje në fillim të shqyrtimeve 

Në lidhje me dispozitën e ligjit që i referohet përmbajtjes së aktit administrativ, 
qysh në fillim të shqyrtimeve do të duhej të theksohej se komentet e dhëna këtu 
shtrihen edhe në dispozitat për ndryshimin dhe plotësimin e këtij neni të ligjit, që 
janë në procedurë të shqyrtimit dhe miratimit. Njëkohësisht, janë dhënë shembuj 
praktikë të nevojshëm për përdoruesit e këtij komentari, në shtojcën e tij. 
Ky nen i Ligjit flet për informacionet që do të duhej t’i përmbante një akt 
administrativ, me porosinë që ”në çdo rast akti administrativ duhet të tregojë 
qëllimin e tij”. 
Elementet e formës së aktit administrativ, ashtu edhe elementet e përmbajtjes së 
tij, duhet parë të një rëndësie të veçantë, jo vetëm se konsiderohen pjesë përbërëse 
e vetë aktit administrativ, por edhe pse kanë ndikim të drejtpërdrejtë në rregullsinë 
dhe në vlefshmërinë e tij. (Në shtojcën e komentarit jepen shembuj të formularëve 
të aktit administrativ). 
Megjithatë, duhet pasur parasysh dy momente. 
Së pari, se arsyetimi i një akti administrativ dallon nga arsyetimi i një vendimi 
gjyqësor. 
Së dyti, se një numër faktesh të paraqitura nga pala dhe faktesh të deklaruara nga 
dëshmitarët si të dhëna mund të jenë edhe pjesë e procesverbaleve që mbahen nga 
organi, pa qenë nevoja e vendosjes së tyre në aktin administrativ. 
Ndoshta do të mund të përqafohej edhe mendimi se „kur akti administrativ 
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nuk parashikon konkretisht, të paktën organin se ku duhet paraqitur ankimi 
apo afatin e ankimit, pala nuk pengohet t’i referohet drejtpërdrejtë Ligjit dhe 
Kushtetutës, të cilat ia njohin të drejtën për një ankim efektiv“.  

 
Neni 85 [Arsyetimi i aktit] 
 
85.1. Përveç rasteve kur ligji vet parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen 

domodosmërisht arsyet për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose 
tërësisht: 
a) mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në ndonjë mënyrë tjetër të 

drejta dhe interesa ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime;  
b) përbëjnë vendim në lidhje me kërkesat për rishqyrtim apo ankimet;  
c) përbëjnë një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara 

ose janë në kundërshtim me një informacion apo propozim zyrtar;  
d) përbëjnë devijim nga praktika e ndjekur për zgjidhjen e çështjeve të 

ngjashme;  
e) shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një 

akti të mëparshëm.  
85.2. Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, aktet që ratifikojnë 

vendimet e nxjerra nga bordet, juritë apo komisionet e ngritura nga 
administrata, si dhe urdhrat e udhëheqësve, që kanë të bëjnë me çështje të 
brendshme, nuk kanë nevojë të arsyetohen.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 85 i Ligjit flet për arsyetimin e aktit i cili duhet të jepet domosdoshmërisht 
nga ana e organit, duke theksuar se cilat akte nuk kanë nevojë të arsyetohen. Ky 
nen i Ligjit nuk u referohet rasteve kur vetë Ligji parashikon dhënien e arsyeve, 
por rasteve të tjera të dhënies së arsyeve, prej mohimit, shuarjes, kufizimit apo 
prekjes të të drejtave dhe interesave ligjore e deri te rastet e shkaktimit të 
revokimit, shfuqizimit, modifikimit ose pezullimit të një akti të mëparshëm.  

 
2. Një sugjerim për ligjvënësin 

Përpara se të bëjmë komentin lidhur me arsyetimin e aktit, shtrojmë një pyetje 
paraprake: pse Ligji për Procedurën Administrative ka „lënë anash“ rregullimin, 
me një dispozitë të veçantë, të qëllimit të aktit, në mënyrën që ka rregulluar, p.sh., 
Kodi i Procedurave Administrative të Shqipërisë, në nenin 107 të tij. Sugjerojmë 
që në ndryshimet dhe plotësimet eventuale të këtij ligji të kihej parasysh mangësia 
që është krijuar me mosrregullimin e qëllimit të aktit. 
 

3. Arsyetimi si „shtyllë kurrizore“ e aktit 
E filluam me qëllimin e aktit, për shkak se arsyetimi i aktit, në të vërtetë, është 
logjikisht i lidhur me qëllimin e tij, sepse nëpërmjet të arsyetimit të aktit, personat 
e interesuar informohen për shkaqet që kanë shtyrë një organ të administratës, të 
nxjerrë një vendim që, me përmbajtjen e tij, mund të ketë ndikim në liritë dhe të 
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drejtat e tyre. Prandaj, krahas qëllimit dhe formës, arsyetimi i aktit përbën një ndër 
elementet më të rëndësishme të tij. 
Në të vërtetë, arsyetimi i aktit administrativ përbën “shtyllën kurrizore” të tij. 
Prandaj, prej organit që nxjerr aktin administrativ në një procedurë administrative, 
kërkohet që të bëjë një arsyetim të bollshëm dhe mirë të tij. Në fakt, çdo akt 
administrativ që nxirret në procedurën administrative, domosdoshmërisht do të 
duhej të përmbante arsyet e nxjerrjes së tij. Arsyet e nxjerrjes së aktit administrativ 
natyrisht se do të duhej të ishin të themelta. 
Çfarë do të duhej të përmbante arsyetimi i një akti administrativ? Para së gjithash, 
akti administrativ do të duhej të theksonte në të të gjitha faktet më të rëndësishme, 
të ashtuquajturin “boshtin logjik” dhe bazat ligjore mbi të cilat ka vepruar në 
marrjen e tij. Arsyetimi i aktit administrativ do të duhej të qartësonte dhe qëllimin 
e nxjerrjes së tij. Ky qartësim i nxjerrjes së aktit administrativ, bëhet në 
dispozitivin e aktit administrativ, pjesën më të rëndësishme të tij. 
Përveç se përbën elementin më thelbësor, qoftë të formës, qoftë të përmbajtjes së 
aktit administrativ, arsyetimi ka ndikim të drejtpërdrejtë në “vlefshmërinë e tij”. 
Për të arsyetuar këtë pohim, po i referohemi dispozitës së nenit 116, shkronja “c” 
të Kodit të Procedurave të Shqipërisë, sipas së cilës “mosrespektimi i formës dhe 
procedurës së caktuar nga ligji është shkak për pavlefshmërinë absolute të aktit”. 
Nëse do t’i referoheshim edhe më tutje këtij Kodi, e duket se referimi këtij Kodi 
është gati i pashmangshëm, për shkak se Ligji për Procedurën Administrative që 
po komentojmë, është pothuajse një “rishkrim” i tij, do të mund të bëheshin më të 
qartësuara rastet kur arsyetimi i aktit do të përbënte një domosdoshmëri për 
vlefshmërinë e tij. 
 

4. Praktika 
Një numër shembujsh do të mund të ndihmonin për të kuptuar thelbin e problemit. 
P.sh., “një operatori televiziv për shkelje të ligjit mund t’i hiqet licenca për 
ushtrimin e mëtejshëm të veprimtarisë”; “një subjekt tatimor detyrohet me anë të 
një akti administrativ të paguajë një detyrim tatimor”, ose të “ndëshkohet me një 
gjobë për shkelje të legjislacionit fiskal” etj.181 
Kur do të mund të quhej i domosdoshëm arsyetimi i aktit administrativ? Arsyetimi 
i aktit administrativ do të mund të quhej i domosdoshëm nëse ai akt do të nxirrej 
mbi bazën e kërkesave ose apelimeve të subjekteve, si dhe të vendimeve të cilat do 
të mund të mbanin një “qëndrim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara 
ose dhe në kundërshtim me një opinion, informacion a propozim zyrtar”. 
Arsyetimi i aktit administrativ do të mund të quhej i domosdoshëm edhe nëse akti 
administrativ në mënyrën se si do të mund të trajtonte një çështje ose me pasojat që 
do të mund të krijonte, do të mund të ndryshonte ose do të mund të sillte një 
praktikë të re, “praktikë të kundërt e evoluese në krahasim me praktikën e 
mëparshme të zgjidhjes së çështjeve të ngjashme”. Këtu vërehet qartë ndërlidhja e 
këtij rasti me mënyrën e interpretimit që do të mund t’i bënte organi kompetent 
Ligjit ose më ndryshimin e atyre rrethanave e kushteve të cilat drejtpërsëdrejti do 
të mund të ndikonin edhe në “ndryshimin e praktikës së konsoliduar”. Këtu 
paraqitet një kusht. Kushti është që subjektet të mund të informohen dhe të 

                                                            
181 Sokol Sadushi, po aty, f. 13. 
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orientohen me arsyet e ndryshimit të praktikës nga organi administrativ. 
Arsyetimi i aktit administrativ është pjesë e rëndësishme e tij edhe “në ato raste kur 
me aktin e ri revokohet, shfuqizohet, modifikohet ose pezullohet një akt i 
mëparshëm”. Në të gjitha këto raste, arsyetimi i aktit do të shfaqej si një detyrim 
ligjor për organin kompetent administrativ. Sugjerojmë që të kihet parasysh neni 
108 i Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë. 
Është thënë më herët se organet e administratës, përveç se në formën shkresore, 
aktet e veta, në raste të veçanta, i marrin edhe në mënyrë verbale. Edhe me atë rast, 
do të jetë detyrim i organeve që të bëjnë arsyetimin e akteve.  
Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë (neni 110) përcakton që: “Kur akti 
verbal pritet të apelohet, arsyetimi i tij bëhet me shkrim dhe u komunikohet palëve 
të interesuara brenda 10 ditëve”. 
 

5. Kur do të mund të mungonte arsyetimi në një akt? 
Me gjithë rëndësinë që ka arsyetimi i aktit, ai nuk paraqitet përherë i domosdoshëm 
për të gjitha llojet e akteve. Është pikërisht Ligji ai që, për raste të caktuara, do të 
mund të lejonte mungesën e arsyetimit të aktit administrativ. Natyrisht se bëhet 
fjalë për raste të veçanta që mungesën e arsyetimit të aktit, do ta bënin më shumë 
përjashtim, sesa rregull. Neni 85 i Ligjit, në paragrafin 2 përcaktohet qartë se në 
cilat raste nuk kërkohet arsyetimi. 

 
6. Kur nuk do të ishte i nevojshëm arsyetimi 

6.1. Së pari, nuk do të paraqitej i nevojshëm arsyetimi i aktit administrativ nëse 
autoriteti administrativ do të mund të nxirrte një numër të madh aktesh të një tipi të 
njëjtë. 
6.2. Së dyti, nëse akti administrativ do të mund të ishte një urdhër veç i shpallur 
publikisht. 
6.3. Së treti, nëse do të bëhej fjalë për aktet administrative të cilat “do të ratifikonin 
ose miratonin vendimet e marra”, si p.sh., “nga bordet, juritë ose komisionet e 
ngritura nga administrata publike për çështje të ndryshme, ose urdhrat e eprorëve 
që kanë të bëjnë me çështje të brendshme të një institucioni”. 
Mendojmë se në këto raste, jo vetëm se nuk do të duhej kërkuar arsyetimin e aktit 
administrativ, por se një arsyetim i bërë eventual i aktit, do të dukej vërtet i tepërt. 
Më në fund, do të mund të bëhej pyetja: se çfarë karakteri ka arsyetimi i aktit 
administrativ? Arsyetimi i një akti administrativ nuk do të mund të kishte karakter 
tjetër, përveç se karakter subjektiv.  
Vërejtje: kur bëhet fjalë për aktin, mendohet në aktin administrativ.  
 

Neni 86 [Mënyrat e arsyetimit] 
 
86.1. Arsyetimi duhet të formulohet qartë dhe të përfshijë shpjegimin e bazës 

ligjore dhe faktike të aktit.  
86.2. Kur arsyetimi është bërë në informacionet apo propozimet e mëparshme, 

mund të mjaftojë si arsyetim pranimi i tyre nga organi përgjegjës për 
marrjen e vendimit përfundimtar. Në këto raste informacionet dhe 
propozimet e mëparshme janë pjesë përbërëse e aktit.  
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86.3. Arsyetimi me të dhëna të paqarta, kontradiktore ose të pasakta, është i 
barasvlershëm me mungesën e arsyetimit.  

86.4. Në rastet e çështjeve analoge mund të përdoren arsyetimet e bëra në 
çështjet e mëparshme, me kusht që të mos rëndohet pozita e palëve të 
interesuara.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja nenit 

Ky nen i ligjit fokusohet në mënyrat e arsyetimit të aktit, me kërkesën e veçantë të 
ligjvënësit që arsyetimi të formulohet qartë dhe të përfshijë bazën ligjore dhe 
faktike të aktit. Në këtë nen sqarohet për rastet kur arsyetimi bëhet në 
informacionet dhe propozimet e mëparshme, për arsyetimet me të dhëna të paqarta, 
kontradiktore ose të pasakta dhe për rastet e çështjeve analoge për të cilat mund të 
përdorën arsyetimet e bëra në çështjet e mëparshme.  
 

2. Tri kërkesat e ligjit për arsyetimin e aktit 
2.1. Mënyrat e arsyetimit të aktit edhe një herë i rikthehen kërkesës që shtron ligji 
për organin që nxjerr aktin administrativ që arsyetimi i aktit, para së gjithash, të 
jetë i qartë.  
2.2. Kërkesa tjetër e ligjit për organin që nxjerr aktin është që në arsyetimin e aktit 
të theksohet “argumentimi i bazës ligjore dhe faktike mbi të cilën është nxjerr 
akti”.  
2.3. Më në fund, ligji kërkon edhe atë që “organi ta shmangë alogjizmin”. 
- Çfarë do të mund të ndodhte nëse organi që nxjerr aktin do të abstrahonte 

(anashkalonte) këto kërkesa të Ligjit? 
- Qoftë paqartësia, qoftë pasaktësia ose alogjizmi, që do të mund të gjendeshin 

në arsyetimin e aktit administrativ, do të mund të shërbenin si argument i 
mjaftueshëm, jo vetëm për ta quajtur aktin të paarsyetueshëm, por edhe të 
pavlefshëm njëkohësisht.  

- Arsyetimi i një akti administrativ i bërë mbi bazën e zgjidhjeve të tjera analoge 
me të, “nuk do ta cenonte aktin në drejtim të arsyetimit të tij”, me kusht që “të 
mos e rëndonte pozitën e palëve të interesuara”. 

 
3. Çfarë do të mund të ndodhte nëse do të mungonte arsyetimi i aktit? 

Në dukje të parë, do të mund të krijohej përshtypja se do të kishte shkelje të ligjit. 
Mirëpo, mund të ndodh që akti administrativ të nxirret duke u bazuar në 
informacionet ose propozimet e mëparshme. Në këto raste do të mund të mjaftonte 
që pranimi i informacioneve dhe propozimeve të shërbente si arsyetim dhe që akti 
të quhej i zbatuar, meqenëse informacionet dhe propozimet e mëparshme do të 
konsideroheshin pjesë përbërëse e vetë aktit administrativ. 
Ligji për Procedurën Administrative nuk bën fjalë në një dispozitë të veçantë mbi 
arsyetimin e akteve verbale dhe ky fakt, gjithashtu, do të duhej të kihej parasysh 
me rastin e ndryshimeve dhe plotësimeve eventuale të tij. Këtë kërkesë e shtrojmë 
për të rritur shkallën e garancisë së subjekteve për të shtruar kërkesën për të drejtat 
e tyre në rastet kur pretendojnë se ato u janë mohuar. Vetëm nëpërmjet të 
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arsyetimit në aktet verbale, për subjektet do të mund të krijohej hapësira që të 
parashtrojnë pretendimet e tyre lidhur me paligjshmërinë e aktit konkret. Përveç 
kësaj, si konstatohet me të drejtë në Komentarin e Kodit të Procedurave 
Administrative të Shqipërisë (faqe 247), “njëkohësisht kjo lidhet edhe me krijimin 
e kushteve optimale organit që shqyrton apelimin ndaj këtij akti që të kryejë një 
procedurë normale hetimi dhe gjykimi për aktin, duke dëgjuar apo shqyrtuar 
pretendimet e secilës palë”. 
 

Seksioni II: Hyrja në fuqi e aktit administrativ  
 
Neni 87 [Rregulla të përgjithshme] 
 

Akti administrativ hyn në fuqi nga dita e miratimit të tij, me përjashtim të 
rasteve kur ligji ose vetë akti i jep fuqi prapavepruese ose të vonuar. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Nga seksioni hyrja në fuqi e aktit administrativ, ky nen i Ligjit fokusohet vetëm në 
rregulla të përgjithshme me të cilat përcaktohet se kur hyn në fuqi një akt 
administrativ, duke theksuar përjashtimin e rasteve kur ligji ose vetë akti i jep fuqi 
prapavepruese ose të vonuar. 
 

2. Vendosja e rregullave  
Hyrja e aktit administrativ në fuqi paraqitet me vlerë të veçantë për veprimin e tij. 
Nxjerrja e aktit synim të fundit ka hyrjen në fuqi të tij, sepse ndryshe nuk mund të 
shtrijë efektet e veta. 
Asnjë akt administrativ përderisa nuk merr fuqinë juridike nuk ka ndonjë efekt 
veprues. 
Ajo që vlen të theksohet që në fillim të komentit të nenit 87 të këtij Ligji është se 
hyrja në fuqi e aktit administrativ është e ndërvarur dhe atë nga çasti i fillimit të 
veprimit të aktit dhe se ai akt i shtrinë efektet e veta deri në mbarimin e këtij 
veprimi, pra deri në momentin kur i hiqet fuqia juridike. Prandaj, këtu luajnë rol të 
rëndësishëm dy momente:  
një, fillimi i veprimit të aktit dhe,  
dy, efektet deri në mbarimin e veprimit që çojnë në heqjen e fuqisë juridike të tij. 
Në dukje të parë, neni 87 i Ligjit për Procedurën Administrative është i qartë dhe 
nuk lë hapësirë për dilema: akti administrativ hyn në fuqi në çastin që nxirret nga 
një organ administrativ. Pra, hyrja në fuqi e aktit administrativ ndërlidhet me çastin 
e nxjerrjes së tij. Por, mbeten për t’u diskutuar edhe ca çështje të tjera. 
Pyetja e parë që mund të shtrohet është se deri kur mbetet në fuqi ai akt? 
Përgjigjja është e prerë. Ai akt mbetet në fuqi përderisa të anulohet nga autoriteti 
administrativ ose nga gjykata. Pra, ky konstatim nuk lë asgjë të diskutueshme, sado 
që, më vonë, do të flasim edhe për mundësi te tjera: për ato se akti administrativ, 
përveç se me mbarimin e afatit, e humb fuqinë e tij juridike edhe në mënyra të 
tjera. 
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Pyetja tjetër që mund të shtrohet është se sa ndërlidhet hyrja në fuqi e aktit 
administrativ me detyrueshmërinë e tij? 
Është e rëndësishme të thuhet se kur një akt administrativ hyn në fuqi, 
automatikisht ai bëhet një akt i detyrueshëm, dhe atë qoftë për palët, qoftë për vetë 
autoritetin administrativ. E nënvizojmë këtë konstatim për faktin se një akt i tillë 
“ka fuqi stabilizuese dhe qëndron në nivelin e një vendimi gjyqësor”. 
Sokol Sadushi flet për dy forma të efektit stabilizues të aktit: së pari, flet për 
efektin stabilizues material dhe, së dyti, flet për efektin stabilizues formal.182 
Data nga e cila akti administrativ bëhet detyrues merret si ‘data e fillimit të tij’. 
Data e fillimit është e rëndësishme, “jo thjesht për arsye teorike e studimi, por për 
të llogaritur afatin, kohën që ai fillon të prodhojë efekte juridike për subjektet”. 
Në parim, në aktin administrativ, zakonisht, data e fillimit të efekteve ligjore të tij 
është ajo kur akti nxirret nga organi kompetent. Pra, bëhet fjalë për një përputhje, 
siç thuhet me të drejtë, ‘të fillimit të efekteve ligjore të aktit administrativ me ditën 
e nxjerrjes së tij nga organi kompetent”.  
Hyrja në fuqi e akteve administrative me njoftimin e tyre subjekteve të interesuara 
është një moment tjetër i rëndësishëm që mund ta parashikojë ligji ose edhe vetë 
aktet. Ndërsa, në rastin e akteve normative, hyrja në fuqi nuk mund të bëhet më 
parë se data e botimit të tyre në ”Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës”. 
Por, për aktet normative vlejnë dhe ca rregulla të tjera, duke pasur parasysh faktin 
se për disa prej tyre duhet të ekzistojë një interval kohor: a) midis nxjerrjes; b) 
shpalljes së aktit fuqizues dhe, c) vetë fuqisë së tij detyruese. Një vonesë e tillë 
shërben për “t’i krijuar mundësi subjekteve të interesuara që të njihen”, qoftë me 
përmbajtjen e aktit, qoftë me të drejtat dhe detyrimet, qoftë dhe me sanksionet që 
mund të parashikojë ai akt. 
Më në fund, mund të jetë me rëndësi edhe pyetja se cili “do të konsiderohet si 
moment juridik më i përshtatshëm i hyrjes në fuqi të aktit administrativ?”. 
Nëse i referohemi Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë (këtë e bëjmë për t’i 
dhënë komentarit karakterin krahasues), do të mësojmë se ajo ka pranuar parimin 
se akti normativ, ashtu si dhe ligji, hyjnë në fuqi në të njëjtën kohë në gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vetëm pas botimit të tyre në “Fletoren 
Zyrtare”. 
Për dallim nga akti normativ, akti me karakter individual nuk kërkon një procedurë 
të hyrjes së tij në fuqi, e para, “duke qenë një akt konkret”; e dyta, “duke u 
ndërlidhur për një çështje të caktuar” dhe, e treta, “duke iu adresuar subjekteve të 
individualizuara”. Në parim, akti hyn në fuqi nga dita e miratimit të tij. Miratimi i 
një akti është faza përfundimtare e nxjerrjes së aktit. Shumica e akteve 
administrative konsiderohen të nxjerrë dhe të miratuar nga organi që është caktuar 
sipas ligjit për të ushtruar një të drejtë të tillë. 
Natyrisht se ky parim nuk zbatohet në rastet kur ligji ose vetë akti mund t’i japin 
atij fuqi prapavepruese ose një efekt juridik të vonuar, për të cilët bëhet fjalë në 
vazhdim të komentarit. 

 

                                                            
182 Sokol Sadushi, po aty, f. 83. 
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Neni 88 [Fuqia prapavepruese] 
 
88.1. Akti administrativ ka fuqi prapavepruese në rastet e mëposhtme:  

a) kur akti interpreton një akt të mëparshëm;  
b) kur akti nxirret në zbatim të një vendimi gjyqësor, i cili nga ana e tij ka 

deklaruar të pavlefshëm një akt administrativ;  
c) kur vetë ligji i jep aktit fuqi prapavepruese.  
d) 88.2. Përveç rasteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, organi 

kompetent mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit edhe në rastet e 
mëposhtme: 

e) kur fuqia prapavepruese është në favor të palëve të interesuara dhe nuk 
dëmton të drejtat e një pale të tretë;  

f) kur është fjala për një akt i cili shfuqizon një akt të mëparshëm së 
bashku me aktet e tjera të nxjerra në zbatim të këtij të dytit;  

g) kur një gjë e tillë lejohet nga ligji.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Fuqia prapavepruese e aktit administrativ rregullohet me nenin 88 të Ligjit. Me 
këtë Ligj janë përcaktuar edhe rastet kur akti ka fuqi prapavepruese, ndërsa një 
pikë e veçantë e këtij neni të Ligjit u referohet rasteve në të cilat një organ 
kompetent mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit administrativ jashtë rasteve të 
përmendura në paragrafin 1 të këtij neni të Ligjit.  
 

2. Për konceptin e prapaveprimit 
Me gjithë të qenët e prapaveprimit më shumë përjashtim sesa rregull, teoria e së 
drejtës, përgjithësisht, nuk “ka kursyer të deklarohet” për konceptin e 
prapaveprimit, qoftë të ligjit, qoftë dhe të aktit juridik.183 
Teoria e së drejtës është treguar e kujdesshme që ta trajtojë, madje, ky koncept 
është trajtuar dhe vazhdon të trajtohet edhe në disiplinat e veçanta të së drejtës që 
flet për rëndësinë e tij në të drejtën përgjithësisht. 
Duke qenë se prapaveprimi ose retroaktiviteti paraqet një koncept shumë të njohur 
në teorinë e së drejtës, ky koncept, në të vërtetë, “ka fituar hapësirë për trajtim të 
situatave që kanë lindur përpara hyrjes në fuqi”, qoftë të një ligji, qoftë dhe të një 
akti administrativ. 
Edhe pse autorë të ndryshëm kanë shfaqur pikëpamje të ndryshme, komponentë 
nisëse e trajtimit të prapaveprimit përherë ka shërbyer fakti se, me gjithë se ngjarjet 
e së kaluarës nuk mund të ndryshohen, ato mund të rishikohen ose të rivlerësohen, 
në mënyrë të veçantë “marrëdhëniet ligjore që kanë lindur ose që lindin prej tyre”. 
Kjo bëhet e mundshme nëpërmjet të vendimeve gjyqësore ose të legjislacionit 
prapaveprues. 
Në teorinë e së drejtës, në lidhje me prapaveprimin, përveç mbështetjes që i është 
bërë konceptit, janë shfaqur edhe pikëpamje të rezervuara për të, sikur prapaveprimi 
“ulë shkallën e sigurisë juridike” ose “krijon idenë e paqëndrueshmërisë juridike për 

                                                            
183 Krahaso, Ivo Borkovic, Upravno pravo, “Informator”, Zagreb, 1977. 
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marrëdhëniet e krijuara”. Megjithatë, pikëpamjet e kundërta me këto kanë nxjerr në 
pah nevojën e “korrigjimit të padrejtësive të së shkuarës”, pra të “riparimit të dëmeve 
të së kaluarës”. Nëpërmjet të prapaveprimit, në fakt, është parë mundësia e mirë për 
ta bërë, qoftë “korrigjimin e padrejtësive të së shkuarës”, qoftë të “riparimit të 
dëmeve të së kaluarës”. 
 

3. Mënyra të ndryshme të zbatimit 
Duke u vendosur midis këtyre dy pikëpamjeve të kundërta rreth prapaveprimit, 
legjislacionet e vendeve të ndryshme janë përcaktuar për mënyra të ndryshme të 
zbatimit të këtij parimi.184 Ato, si rregull, kanë përqafuar parimin se “legjislacioni 
nuk paracaktohet që të veprojë me efekte prapavepruese, në mënyrë që të ndërhyjë 
në të drejtat dhe liritë ekzistuese”. Ky rregull është përqafuar edhe kur bëhet fjalë 
për nxjerrjen e akteve administrative. Për më tepër, aty ku, p.sh., ligji është 
shfuqizuar, “ai shfuqizim nuk ka prekur në pasojat që kanë rrjedhur si rezultat i një 
veprimi administrativ të marrë përpara se të shfuqizohej ai legjislacion”. 
E bëjmë këtë sqarim për arsye se mbi atë bazë, “për çdo fakt, ngjarje ose 
marrëdhënie, do të zbatohet ligji ose akti administrativ që ka qenë në fuqi në kohën 
që ka ekzistuar fakti ose marrëdhënia juridike konkrete”. 
Është fare i pranueshëm një interpretim i Sokol Sadushit se “Në qoftë se do të 
mendohej se prapaveprimi i akteve do të ekzistonte si parim kryesor në 
legjislacion, kjo jo vetëm që do të binte ndesh me parimin e ligjshmërisë, por 
njëkohësisht do të çorodiste dhe nuk do të krijonte stabilitet në marrëdhëniet 
juridike që do të lindnin midis subjekteve, duke i bërë ato marrëdhënie juridike të 
paqëndrueshme dhe pa asnjë garanci për të ardhmen”.185 
E theksuam që më lart se fuqia prapavepruese e aktit është më shumë një 
përjashtim sesa një rregull. 
Kështu, fuqia prapavepruese mund t’i jepet, për shembull, një akti administrativ që 
interpreton një akt të mëparshëm. Me këtë rast, interpretimi i referohet, qoftë 
sqarimit të normës juridike, qoftë krahasimit të pjesëve të saj, qoftë dhe krahasimit 
të vetë aktit konkret me aktet e tjera ose ligjet në tërësi. 
 

4. Rastet e zbatimit 
Duhet theksuar se karakteri prapaveprues i interpretimit të normës juridike 
zbatohet vetëm në raste të veçanta. Në praktikë janë të njohura edhe rastet kur vetë 
organi administrativ kompetent i jep fuqi prapavepruese aktit të cilin e nxjerr. Pra, 
parashikimi i prapaveprimit të normës juridike, me atë rast, është në duart e organit 
administrativ, sepse i takon vlerësimit të tij, në përputhje me kushtet ose rrethanat 
konkrete të marrëdhënies juridike, që të rregullojë me aktin administrativ fuqinë 
prapavepruese të tij. 
Nga praktika e kemi të njohur se kjo e drejtë përdoret nga organi kompetent kur 

                                                            
184 Ato, si rregull, kanë përqafuar parimin se “legjislacioni nuk paracaktohet që të veprojë me efekte 
prapavepruese, në mënyrë që të ndërhyjë në të drejtat dhe liritë ekzistuese”.Ky rregull është përqafuar edhe 
kur bëhet fjalë për nxjerrjen e akteve administrative. Për më tepër, aty ku, p.sh., ligji është shfuqizuar, ”ai 
shfuqizim nuk ka prekur në pasojat që kanë rrjedhur si rezultat i një veprimi administrativ të marrë përpara 
se të shfuqizohej ai legjislacion”. 
185 Sokol Sadushi, po aty, f. 88. 
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efektet prapavepruese të aktit janë në favor të subjekteve të përfshira në akt dhe që, 
natyrisht, janë të interesuara për të, me kusht që ky prapaveprim të mos dëmtojë 
interesat e ndonjë pale të tretë. 
Organi gëzon mundësinë e diskrecionit në ato raste kur akti shfuqizon një akt të 
mëparshëm së bashku me të gjitha aktet e tjera të nxjerra në zbatim të këtij të 
fundit”. Neni 127 i Kodit të Procedurave Administrative i Shqipërisë, për 
shembull, parashikon ripërtëritjen e fuqisë ligjore të një akti të mëparshëm, si 
rrjedhojë e një shfuqizimi ose revokimi. Natyrisht se një mundësi e tillë duhet të 
jetë parashikuar shprehimisht me ligj. 
Shtrohet pyetja se kur është i pavlefshëm efekti prapaveprues i një akti 
administrativ? 
a) më së pari, nëse ligji e përjashton atë;  
b) së dyti, nëse akti administrativ i referohet një periudhe më përpara se të hynte në 
fuqi ligji, mbi bazën e të cilit nxirret akti;  
c) Së treti, nëse ai urdhëron ose ndalon një veprim të së kaluarës. 
Parimisht, duhet nxjerr përfundimin se prapaveprimit nuk duhet dhënë më shumë 
rëndësi sesa që ka ai, në të vërtetë, në praktikë.  
Megjithatë, janë të nevojshme edhe disa sqarime me qëllim të kuptimit më të mirë 
të dispozitës konkrete.  
Duke mos qenë rregull, por një përjashtim, prapaveprimi është i pranueshëm dhe 
do të zbatohet vetëm në ato raste që ligji e parashikon. Prandaj, mund të jetë me 
interes komentimi i secilit paragraf të kësaj dispozite. 
Retroaktiviteti i aktit njihet kur interpretohet një akt i mëparshëm. Në të vërtetë, 
interpretimi i aktit administrativ bën të mundshëm jo vetëm sqarimin e normës 
juridike, por edhe krahasimin e pjesëve të saj, si edhe krahasimin e aktit konkret 
me aktet e tjera apo ligjet në tërësi. Duke parashikuar rregulla sjelljeje të 
përgjithshme, akti juridik “doemos do të lërë mënjanë veçoritë e çdo rasti, fakti, 
apo marrëdhënie të veçantë”. Duke kryer një interpretim të një akti të mëparshëm, 
akti administrativ i jep normës juridike karakter prapaveprues që do të thotë se, në 
fakt, aktin e mëvonshëm e bën të zbatueshëm edhe për një kohë të mëparshme. 
Mendohet në kohën kur nuk ishte nxjerr. 
Momenti tjetër që duhet të kihet parasysh është se kur organi administrativ (ose 
gjykata) deklaron të pavlefshëm një akt administrativ, vendimi i sajë (pra edhe i 
gjykatës) i shtrin efektet që nga koha e daljes së aktit të deklaruar pa fuqi juridike.  
Në rastet kur ligji e përjashton efektin prapaveprues të aktit, ose në rast se akti i 
referohet një periudhe më përpara se të hynte në fuqi ligji, efekti prapaveprues i 
aktit nuk mund të jetë i vlefshëm. Një shembull nga Shqipëria flet për të kundërtën. 
Në çështjen e kompensimit të pronave ish-pronarëve, akteve administrative iu dha 
efekt retroaktiv për një kohë, kur ligji specifik i kthimit të pronave nuk ekzistonte. 
Këtu nuk mund të përjashtohen edhe rastet kur vetë organi administrativ 
kompetent mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit që ai nxjerr. 

 
5. Disa theksime nga paragrafi 2 i Ligjit 

Ligji ka përmendur një numër rastesh jashtë paragrafit 1 kur organi kompetent 
mund t’i japë fuqi prapavepruese. 
Përmenden tri rastet nga ai që ndërlidhet me favorin e palëve të interesuara, 
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nëpërmjet shfuqizimit të një akti të mëparshëm deri te mundësia që një veprim të 
tillë ta ketë parashikuar me ligj. 
Kur në rastin e parë bëhet fjalë për favoret e palëve të interesuara, Ligji kërkon që 
me to të mos dëmtohen të drejtat e një pale të tretë. Përndryshe, do të shkelej një 
parim i rëndësishëm i procedurës administrative nëse do të paraqiteshin situata të 
tilla. 
Shfuqizimi i një akti të mëparshëm ndërlidhet në rastin tjetër kur kjo ndodh së 
bashku me aktet e tjera të nxjerra në zbatim të këtij të dytit që paraqet një veprim 
të natyrshëm. 
Më në fund, është gjithashtu e natyrshme që një gjë të tillë, si e thotë ligji, ta ketë 
lejuar vetë ai.  
 

Neni 89 [Efekti i vonuar] 
 
Akti administrativ ka efekt të vonuar në rastet e mëposhtme: 

a) kur hyrja në fuqi e tij kushtëzohet nga miratimi apo kundërfirmimi;  
b) kur efektet e aktit bëhen të pamundura për shkak të ndonjë pezullimi 

apo afati;  
c) kur hyrja në fuqi e aktit varet nga vërtetimi i disa kushteve ose 

rrethanave.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 89 i referohet efektit të vonuar dhe parashikimit të rasteve veç e veç, si kur 
hyrja në fuqi e tij kushtëzohet nga miratimi ose kundërfirmimi, kur efektet e aktit 
bëhen të pamundura ose, më në fund, kur hyrja në fuqi varet nga vërtetimi i disa 
kushteve ose rrethanave. 
 

2. Rreth hyrjes në fuqi të aktit 
Hyrja në fuqi e aktit administrativ nuk paraqet një akt të thjeshtë dhe formal. Ajo 
mund të kushtëzohet nga shumë faktorë, por edhe nga shumë ngjarje ose faza të 
ndryshme të procedurës, vërtetimi i të cilave “pritet të realizohet detyrimisht në një 
kohë të ardhme”. Prandaj, pa u vërtetuar këto kushte, akti as që mund të hyjë në 
fuqi. 
 

3. Disa momente procedurale të lidhura me praktikën  
Ligji për Procedurën Administrative i Kosovës, në nenin 89 të tij, përcakton se 
“aktet administrative mund të kenë efekt të vonuar në rast se hyrja në fuqi e tyre 
kushtëzohet nga miratimi ose kundërfirmimi i aktit, kur efektet juridike të aktit 
bëhen të pamundura për shkak të ndonjë pezullimi ose afati”, si dhe në rastet “kur 
hyrja në fuqi e aktit varet nga vërtetimi i disa kushteve ose rrethanave”:  
a) jjëja e parë që duhet të kihet parasysh është se miratimi i një akti përbën fazën 
përfundimtare të nxjerrjes së tij. Është theksuar edhe më herët se aktet 
administrative konsiderohen “të nxjerrë dhe të miratuar” nga organi që është 
caktuar sipas ligjit për të ushtruar një të drejtë të tillë. Të marrim një shembull. 
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Nëse një ministër nxjerr një urdhër për një çështje konkrete, nxjerrja e urdhrit të tij 
“përputhet me miratimin që ai i bën atij”. Por, duhet pasur parasysh se “fillimi i 
fuqisë juridike për aktin administrativ mund të kushtëzohet edhe nëpërmjet të 
kryerjes së ndonjë veprimi konkret”. Kështu, po të marrim një shembull tjetër, 
është e mundshme që akti i nxjerr nga një organ administrativ, për të hyrë në fuqi 
mund të kërkojë njëkohësisht edhe miratimin formal nga një organ tjetër. Prandaj, 
pa firmosje të aktit nga ana e atij organi, ai ende nuk mund ta marrë fuqinë juridike 
të tij;  
b) Për procedurën administrative është me shumë rëndësi që të sqarohet edhe një 
moment tjetër procedural, me efekt të vonuar, që, në fakt, i jep fuqi juridike aktit 
administrativ.  
 

4. Efekti i vonuar dhe pezullimi i aktit 
4.1. Efekti i vonuar i aktit ndërlidhet edhe me pezullimin dhe afatin. Në të vërtetë, 
pezullimi dhe afati, në ligj theksohen si dy shkaqe që e bëjnë të pamundur “hyrjen 
menjëherë në fuqi të aktit administrativ”. Pra, ligji njeh raste kur akti administrativ, 
edhe pse është miratuar nga organi kompetent, nuk merr fuqinë juridike “pa rënë 
shkaqet që e kanë ndërprerë këtë fuqi”. 
Pezullimi paraqet atë moment juridik që, në mënyrë të menjëhershme, ndërpret për 
një kohë të caktuar, fuqinë juridike të aktit. Është e rëndësishme të përmendet se 
pezullimi në kohë kryhet vetëm pasi të jetë nxjerrë akti. Në fakt, akti administrativ, 
së pari, “duhet të jetë nxjerrë nga organi administrativ”; së dyti, “duhet të ketë qenë 
i komunikuar subjektit të interesuar”(me ligj janë të parashikuara mënyrat) dhe, së 
treti, “vetëm në ato rrethana ai mund të jetë pezulluar”. 
4.2. Një moment tjetër që duhet sqaruar ndërlidhet me mënyrat e pezullimit të 
hyrjes në fuqi të aktit. Ato janë tri dhe i referohen:  
4.2.1. E para, “pezullimit nga organi që ka të drejtë të shfuqizojë aktin e 
kundërshtuar pa ligjshmëri”. 
4.2.2. E dyta, “pezullimit për pamundësi ekzekutimi të aktit”. 
4.2.3. E treta, “pezullimit si rrjedhojë e një ankimi me efekt pezullues”. 
Në rastin e parë, pezullimi realizohet kur organi që ka nxjerrë aktin, ose organi më 
i lartë që shqyrton ankimin administrativ ose gjykata që shqyrton konfliktin, “me 
anë të një akti tjetër”, pezullojnë hyrjen në fuqi të aktit konkret. 
Në rastin e dytë, pezullimi i efekteve juridike të aktit ndodh në ato raste kur 
objektivisht “nuk ka mundësi të ekzekutimit”. Me këtë rast mund të ndodh që akti 
të jetë i pezulluar, qoftë “për arsye të mosekzistencës ose të zhdukjes së objektit 
për të cilin ai është nxjerrë”, qoftë edhe “për raste kur kërkohet dalja edhe e akteve 
të tjera që lidhen me të dhe pa të cilat nuk mund të kryhet ekzekutimi”.  
Pajtohemi me Sokol Sadushin që sqaron se “ky është një rast që më tepër lidhet me 
mosekzekutimin e aktit se me mos’hyrjen e tij në fuqi”. Sidoqoftë, gjithnjë sipas 
tij, si rrjedhojë e këtij mosekzekutimi, akti është njëkohësisht edhe pa fuqinë 
juridike, prandaj “është me interes trajtimi i këtij rasti si aspekt i efektit të vonuar 
të fuqisë juridike të aktit”.186 
Në rastin e tretë, ankimi administrativ e pezullon zbatimin e aktit administrativ, 
kështu që ankimi ndaj aktit administrativ sjell automatikisht mos’hyrjen e tij në 

                                                            
186 Sokol Sadushi, po aty, f. 80 
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fuqi. Duhet të theksohet se “akti quhet i pezulluar derisa organi të shprehet për 
ankimin”. 

 
5. Afatet 

Moment tjetër i rëndësishëm procedural që ndërlidhet me efektin e vonuar të fuqisë 
juridike të aktit administrativ është afati. Në të vërtetë, ligji përcakton që akti nuk 
mund të hyjë në fuqi menjëherë në rast se ai parasheh ndonjë afat për fillimin e 
efekteve juridike. Pra, vetëm plotësimi i këtij afati mund t’i jep fuqinë juridike 
aktit. 
Afati i caktuar në akt përputhet me datën e hyrjes në fuqi të tij. 
Mirëpo, vetë akti administrativ mund të parashikojë se fuqia juridike e tij fillon me 
një datë të mëvonshme. Duhet të theksohet se nga momenti që nxirret dhe deri në 
datën që do të hyjë në fuqi, akti nuk sjell asnjë efekt juridik. Në të vërtetë, 
brendapërbrenda kësaj kohe, “akti nuk është bërë ende pjesë e normave të 
detyrueshme të së drejtës”. 
Afati që përcakton ligji, mund të paraqitet në dy raste. 
5.1. Në rastin e parë, afati duhet të përcaktohet konkretisht me ligj. Me këtë rast 
duhet pasur parasysh se afati ndërlidhet edhe me pezullimin si moment juridik që 
bën të pamundur hyrjen në fuqi të aktit. Afati ka një rëndësi vendimtare, për shkak 
se kur një person ankohet ndaj një akti që e ka cenuar të drejtën e tij, ai duhet ta 
ushtrojë këtë të drejtë brendapërbrenda një afati të caktuar me ligj. 
Ky afat që parashikon ligji për të drejtën e ankimit “i alternuar dhe me efektin 
pezullues të ankimit administrativ”, e bën të pamundshme hyrjen në fuqi të aktit. 
Ç’është e vërteta, akti do të hyjë në fuqi kur subjekti konkret nuk e ka ushtruar të 
drejtën e ankimit brendapërbrenda afatit të caktuar ose kur organi shprehet 
përfundimisht për ligjshmërinë e vetë aktit. 
5.2. Në rastin e dytë, afati parashikohet me ligj për arsye të pamundësisë së palëve 
për të qenë në dijeni të marrjes së fuqisë juridike të aktit. 
Është e rëndësishme të thuhet se Ligji bën dallim ndërmjet subjekteve, duke pasur 
parasysh vendndodhjen e tyre në momentin e hyrjes në fuqi të aktit. 
Nuk mund të ketë efekt të njëjtë juridik me subjektet e tjera nëse akti administrativ 
u drejtohet subjekteve që “banojnë ose që gjenden përkohësisht jashtë territorit të 
vendit ose në zona të largëta të tij”. Kështu, edhe Kodi i Procedurave 
Administrative i Shqipërisë, për shembull, ka parashikuar se për këtë kategori 
personash “efektet juridike të aktit administrativ fillojnë në afate të ndryshme”. 
Kështu, po sipas dispozitave të Kodit, kur palët e interesuara janë të vendosura në 
zona larg vendndodhjes së organit administrativ, “afati për krijimin e efektit ligjor 
të aktit mund të zgjatet 5 ditë nga momenti i hyrjes së tij në fuqi”; kur palët e 
interesuara ndodhen në një shtet të Evropës afati zgjatet me 15 ditë dhe kur palët e 
interesuara mund të jenë të vendosura në një shtet tjetër jashtë Evropës, “afati 
zgjatet 30 ditë”. 
 

6. Vërtetimi i kushteve dhe rrethanave  
Më në fund, ligji ka parashikuar që akti administrativ ka efekt të vonuar kur hyrja 
në fuqi e tij varet nga “vërtetimi i disa kushteve ose rrethanave”. 
Me kë mund të lidhen ato kushte ose rrethana? 
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Kushtet ose rrethanat mund të lidhen me kohën, dukurinë, ngjarjen ose faktin që do 
të ndodhë. Ato janë, në të vërtetë, elementet thelbësore që kushtëzojnë hyrjen në 
fuqi të aktit administrativ. Mjafton vetëm ndodhja ose plotësimi i këtyre kushteve 
ose rrethanave, pa qenë e nevojshme që organi të shprehet për hyrjen në fuqi të 
aktit administrativ, që ai të sjellë efektet juridike. 
Kështu, botimi në “Fletoren Zyrtare”, p.sh., mund të paraqitet si një rrethanë a 
kusht përcaktues që duhet të vërtetohet, me qëllim që aktet të marrin fuqinë 
juridike. 
 

Neni 90 [Shpallja e akteve] 
 
90.1. Aktet administrative individuale dhe kolektive iu dërgohen palëve të 

interesuara në afat prej 30 ditësh. 
90.2. Aktet administrative individuale dhe kolektive shpallen vetëm kur ligji e 

kërkon shprehimisht një gjë të tillë.  
90.3. Mos shpallja e aktit individual ose kolektiv, kur kjo kërkohet me ligj, 

shkakton mos hyrjen në fuqi të aktit.  
90.4. Në rastet kur shpallja e aktit individual ose kolektiv është e detyrueshme, 

shpallja bëhet në,,Gazetën Zyrtare’’ brenda 30 ditësh nga miratimi i tij.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Shpallja e akteve rregullohet me nenin 90 të këtij Ligji, duke sqaruar se kur ajo 
kërkohet me ligj dhe është e detyrueshme. Në këtë nen të Ligjit behët fjalë edhe 
për pasojat që shkaktohen me mos`shpalljen e aktit individual ose kolektiv, kur kjo 
kërkohet me ligj dhe për shpalljen e tyre dhe afatin e shpalljes në organin zyrtar.  
 

2. Rëndësia e shpalljes së akteve 
Aktet administrative mbesin të pa qasshme, pra edhe të panjohura, për subjektet e 
interesuara, nëse nuk bëhet shpallja e tyre. Në të vërtetë, me shpalljen e akteve 
administrative ndërlidhen dhe efektet juridike të tyre, fakt ky që e bën moment të 
rëndësishëm shpalljen e akteve. 
Çështja e “fillimit të efekteve juridike të akteve administrative”, qofshin ato 
individuale ose kolektive, është e rëndësishme “për t’u kuptuar drejtë nga palët e 
interesuara”. Prandaj, ligji ka përcaktuar afatin brendapërbrenda të cilit aktet 
administrative individuale dhe kolektive u dërgohen palëve të interesuara. Ky afat 
është prej 30 ditësh. 
Mosdërgimi i akteve administrative personave të interesuar mund të prodhojë 
pasoja të ndryshme. Në fakt, mosdërgimi i akteve individuale dhe kolektive 
personave të interesuar mund të jetë me pasoja për vetë personat e interesuar, 
veçanërisht mosdërgimi i atyre akteve individuale dhe kolektive që nuk shpallen. E 
theksojmë këtë moment për shkak se aktet individuale dhe kolektive shpallen 
vetëm kur ligji e kërkon këtë në mënyrë shprehimore, ndërkohë që mos`shpallja e 
aktit individual ose kolektiv, kur kjo kërkohet me ligj, shkakton mos`hyrjen në fuqi 
të tij. 
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Dërgimi i akteve administrative individuale dhe kolektive palëve të interesuara, po 
sikurse dhe shpallja e tyre, kur kjo kërkohet me ligj, paraqitet me interes për to, 
sepse palët e interesuara duhet që të njihen në hollësi me normat urdhëruese të 
akteve. Prandaj, ligji sa i përket mos`shpalljes së akteve, kur shpallja e tyre 
kërkohet shprehimisht me ligj, deklarohet se kjo shkakton mos`hyrjen në fuqi të 
tyre.  
Natyrisht se kjo çështje mund të trajtohet edhe në aspektin teorik, por vështirësitë, 
në të vërtetë, paraqiten në praktikë. Së këndejmi, shtrohet pyetja se a mund të 
kërkohet vënia përpara përgjegjësisë e subjektit konkret kur, objektivisht, ai nuk ka 
pasur asnjë lloj mundësie për t’u njohur me ekzistencën dhe përmbajtjen e një akti 
që përcakton urdhërime për të? 
Shpallja e akteve në “Gazetën Zyrtare” duhet të kuptohet si një moment tepër i 
rëndësishëm, sepse prej shpalljes së tyre, në fakt, fillojnë efektet juridike të tyre për 
subjektet e interesuara. Kjo datë e botimit të akteve është me ndikim, sepse 
presupozon që nga ai moment publikut i bëhen të njohura aktet. Dalja nga shtypi e 
“Gazetës Zyrtare” duhet të jetë data e prezumimit ligjor se me shpërndarjen e saj 
publiku mori në dijeni aktet. Afati 30 ditor nga ligjvënësi është konsideruar si një 
afat optimal për njohjen me përmbajtjen e plotë të akteve nga subjektet e 
interesuara. 
Me botimin e akteve në “Gazetën Zyrtare” subjektet e interesuara janë vënë në 
dijeni të plotë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë, me përmbajtjen e plotë të akteve. 
Prandaj, ja pse konsiderohet një moment shumë me ndikim për të drejtat dhe 
detyrimet e personave të interesuar botimi i akteve. 
Vlen të theksohet se shpallja e akteve administrative nuk lidhet domosdoshmërisht 
me botimin. Arsyeja qëndron në faktin se shpallja e aktit bëhet edhe në rastet kur, 
p.sh. organet e qeverisjes lokale i vendosin ato akte në vende publike. Pra, bëhet 
fjalë për shpalljen në vende të caktuara të akteve administrative për publikun. 
Mirëpo, te shpallja në vende publike e akteve administrative duhet pasur parasysh 
një moment. Ligji nuk e kushtëzon hyrjen në fuqi të akteve administrative me 
shpalljen e tyre në vendet publike, por me datën e miratimit të tyre, ose me datën e 
botimit, pa përjashtuar mundësinë që Ligji të kushtëzojë hyrjen në fuqi të akteve 
edhe me shpalljen e tyre në vendet publike. Sidoqoftë, nuk duhet konfonduar 
(ngatërruar, barazuar) termat botim dhe shpallje.  
Një pyetje me interes mund të shtrohet në mbarim të shqyrtimeve: a mund të 
konkludohet se në rast të mosdergimit të aktit sipas paragrafit 1 të këtij neni, akti 
administrativ nuk hyn në fuqi (analog paragrafit 3 të po këtij neni), kur akti nuk 
shpallet.  
Shpallja e aktit shihet me ndikim për hyrjen e tij në fuqi. Mos`shpallja e aktit 
individual ose kolektiv, kur kjo kërkohet me ligj, po ritheksojmë se shkakton 
mos`hyrjen në fuqi të aktit, natyrisht nëse kjo kërkohet me ligj. Problemin duhet 
parë në raportin e paragrafit 1 dhe 3 të nenit të ligjit që do të thotë se ne rast te 
mosdergimit te aktit (sipas paragrafit 1), akti administrativ nuk hyn ne fuqi (analog 
paragrafit 3), kur akti nuk shpallet.  
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Seksioni III: Pavlefshmëria e aktit administrativ 
 
Neni 91 [Akti i pavlefshëm] 
 
Pavlefshmëria e aktit administrativ shfaqet në dy format e mëposhtme: 

a) akt absolutisht i pavlefshëm;  
b) akt relativisht i pavlefshëm.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Pavlefshmëria e aktit administrativ dhe dy format e shfaqjes së tij, absolutisht të 
pavlefshëm dhe relativisht të pavlefshëm, përbëjnë boshtin e shqyrtimeve në nenin 
91 të Ligjit. 
 

2. Një qasje e përgjithshme pavlefshmërisë së aktit 
Përpara se të bëhet fjalë për format e pavlefshmërisë së aktit administrativ, ia vlen 
që t’i bëhet një qasje pavlefshmërisë së aktit administrativ në përgjithësi. Këtu 
kemi parasysh edhe praktikat e shumë komentareve të procedurës administrative 
në vendet e ndryshme që kemi marrë në dorë me rastin e përgatitjes sa më të plotë 
të këtij komentari. 
Komponentë nisëse e shqyrtimit të pavlefshmërisë së aktit administrativ, si rregull, 
merret fakti se akti administrativ kërkon përmbushjen e disa kushteve ligjore, 
mungesa e të cilave sjell pavlefshmërinë e tij. Këtu nuk bëhet fjalë për elementet 
që e përcaktojnë përmbajtjen dhe formën e tij, por edhe për ekzistencën e disa 
kushteve të tjera ligjore dhe ky dallim duhet të kihet domosdoshmërisht parasysh. 
Është supozim themelor në procedurën administrative që organi që e nxjerr aktin 
administrativ “të disponojë me autoritetin për një veprim të tillë”. Mirëpo, 
praktikat flasin edhe për veprime në kundërshtim me këtë parim, kur, nëse marrim 
si shembull, akti nxirret nga një organ të cilit i ka munguar kompetenca, që do të 
thotë se organi, në fakt, “i ka kapërcyer tagrat e tij”. Me atë rast, akti as nuk krijon 
dhe as nuk mund të krijojë “pasojat e dëshiruara juridike”. 
Është me interes për shqyrtime të komentarit të theksohet se një akt i tillë është, 
njëkohësisht, i paligjshëm dhe i pavlefshëm. 
Në të vërtetë, një akt administrativ që nuk është autorizuar nga ligji, është një akt 
pa vlerë juridike. 
Pavlefshmëria e aktit ndërlidhet me paligjshmërinë e tij, por “ajo nuk duhet të 
konfondohet (ngatërrohet, barazohet) me parregullsinë e aktit”. Në parregullsinë e 
aktit ndikojnë kushtet konkrete, rrethanat, oportuniteti si dhe momenti i 
përshtatshëm i miratimit të tij. 
Pavlefshmëria është, në të vërtetë, një gjendje juridike paligjshmërie që krijohet 
nga organi i administratës publike nëpërmjet zbatimit të gabuar të ligjit ose 
“vullnetit juridik të vlerësuar që shfaqet në aktin a veprimin konkret 
administrativ”. 
Paligjshmëria, që e bën një akt administrativ të pavlefshëm ose të anulueshëm, 
mund të krijohet nga mangësitë në përmbajtjen e aktit, qofshin ato nga 
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pamjaftueshmëria e kompetencave ose mungesa e vullnetit të autoritetit 
administrativ, qofshin nga mosrespektimi i formës a procedurës ose dhe nga 
teprimi e abuzimi me lirinë e gjykimit. Pavlefshmëria e aktit administrativ mund të 
zhduket në disa mënyra: qoftë me anulimin e aktit, qoftë me pushimin e fuqisë së 
tij, qoftë me ndreqjen e pjesshme a tërësore, qoftë dhe me revokimin e plotë të tij. 
Duhet nënvizuar, me këtë rast, se në doktrinën juridike përdorën terma të 
ndryshme për zhdukjen e pavlefshmërisë, si “shfuqizim i aktit”, “konstatim”, 
“deklarim” ose “shpallje e pavlefshmërisë”, “revokim”, “anulim”, “ndryshim” etj.  
 

3. Pavlefshmëria absolute dhe pavlefshmëria relative 
Nga ana terminologjike, pavlefshmëria absolute dhe pavlefshmëria relative “e kanë 
origjinën nga e drejta private”, ndërsa dallimi kryesor ndërmjet tyre është tek 
efektet juridike që ato krijojnë.187 
Edhe në doktrinën e së drejtës administrative “çështja e pavlefshmërisë analizohet 
nga këndvështrimi a koncepti që ka teoria e së drejtës lidhur me aktet relativisht të 
pavlefshme dhe aktet absolutisht të pavlefshme”. Përderisa një akt i paligjshëm 
“vjen në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë”, mund të thuhet se është i 
pavlefshëm. Për shkak të zbatimit të këtij parimi, koncepti i pavlefshmërisë 
nënkupton aktet absolutisht të pavlefshme, në dallim nga shpallja a deklarimi i 
pavlefshmërisë që trajtohet për aktet relativisht të pavlefshme. 
Më në fund, duhet pasur parasysh se pavlefshmëria e aktit është “një koncept 
doktrinar që ka nevojë të analizohet hollësisht në të dy llojet që ajo paraqitet”. 
 

Neni 92 [Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm] 
 
Akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm në rastet e mëposhtme: 

a) kur akti është nxjerrë nga organi administrativ i paidentifikuar,  
b) kur akti është nxjerrë nga organi administrativ jo kompetent,  
c) kur akti është nxjerrë në kundërshtim me formën e kërkuar nga ky ligj 

ose ndonjë ligj tjetër,  
d) kur akti është nxjerrë në kundërshtim me procedurën e parashikuar 

nga ky Ligj ose ndonjë ligj tjetër.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 92 i ndalet te akti administrativ absolutisht i pavlefshëm dhe merret me rastet 
kur ai konsiderohet i tillë: së pari, kur nxirret nga një organ i paidentifikuar; së 
dyti, kur nxirret nga një organ jokompetent; së treti, kur nxirret në kundërshtim me 
formën e kërkuar nga ligji dhe, së katërti dhe së fundi, kur nxirret në kundërshtim 
më formën e kërkuar nga ligji.  
 

2. Cili akt administrativ konsiderohet absolutisht i pavlefshëm  
Përgjithësisht akt administrativ absolutisht i pavlefshëm konsiderohet ai akt që, për 
shkak të shkeljes thelbësore të ligjit, nuk e ka fuqinë juridike të një akti të 

                                                            
187 Ivo Borkovic, po aty. 
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vlefshëm, prandaj konsiderohet sikur ai akt të mos ketë ekzistuar fare, për asnjë 
çast. 
Pavlefshmëria absolute shpreh një gjendje të mungesës së plotë të veprimit juridik 
nga akti. 
Dihet se akti, që në momentin e nxjerrjes së tij, nuk krijon dhe as nuk mund të 
krijojë pasoja juridike për të cilat është nxjerrë. Një akt i pavlefshëm nuk është fare 
akt. Në të vërtetë, ai është një “nulitet i plotë, një akt i dështuar, i cili nuk ka hyrë 
kurrë në fuqi”, prandaj natyrshëm se një akt i tillë “nuk mund të ketë fuqi 
detyruese ndaj personave a subjekteve, të cilëve u drejtohet” dhe, si rrjedhojë, këta 
ose çdo organ tjetër, mund të kundërshtojnë drejtpërdrejt plotësimin e detyrimeve a 
urdhërimeve që rrjedhin prej tij, pa qenë nevoja që për pavlefshmërinë të shprehet 
domosdoshmërisht ndonjë organ. 
Është me rëndësi të përmendet se pavlefshmëria që konstatohet nëpërmjet 
revokimit nga organi që ka nxjerrë aktin, me anë të shfuqizimit nga një organ më i 
lartë administrativ ose nga gjykata, “ka vetëm karakter konstatues të faktit të 
pavlefshmërisë”. Sipas këtij gjykimi, çdo subjekt, qoftë publik a privat, që ndesh 
në akt të tillë, nuk i nënshtrohet rregullave të tij dhe nuk e merr atë parasysh gjatë 
veprimtarisë së tij që, do të thotë, se “akti absolutisht i pavlefshëm në tërësi mund 
të injorohet nga personat e interesuar ose nga autoritetet e tjera administrative”. 
Ajo që duhet vënë në dukje është se akti administrativ absolutisht i pavlefshëm 
“nuk mund të ndreqet as në të ardhmen, sepse objektivisht konsiderohet se nuk ka 
ekzistuar për asnjë çast”. 
Në mbështetje të konstatimit të mësipërm, kur organi administrativ ose gjykata, 
gjatë shqyrtimit të një çështjeje “ndeshen me një akt absolutisht të pavlefshëm”, 
nuk shpallin deklarimin e pavlefshmërisë, por përqendrohen vetëm në konstatimin 
e faktit të pavlefshmërisë. 
Shtrohet pyetja: çfarë mund të bëjë pala e interesuar në këtë rast? 
Ajo mund të ushtrojë të drejtën e ankimit vetëm për konstatimin dhe jo për 
deklarimin e pavlefshmërisë absolute të aktit. Edhe padia që ngrihet nga subjekti 
konkret, si dhe vendimi që merret nga gjykata, “janë të llojit të vërtetimit, pra të 
njohjes”. Nga natyra e mësipërme e pavlefshmërisë absolute, rrjedhin edhe një sërë 
pasojash të tjera. Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm nuk mund të bëhet i 
vlefshëm “me asnjë veprim të mëvonshëm”, qoftë ky pëlqim ose miratim i palëve 
pjesëmarrëse në të. Njëkohësisht, akti administrativ absolutisht i pavlefshëm “nuk 
merr vlerë juridike”, as me kalimin e afatit të parashkrimit dhe as me zhdukjen e 
shkakut të pavlefshmërisë. 
Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm është nul që në momentin që është 
nxjerrë dhe, si i tillë, nuk krijon dhe as nuk mund të krijojë pasoja juridike. Ai akt, 
në fakt, konsiderohet se nuk ka ekzistuar asnjëherë, në asnjë çast. 
Aktet administrative absolutisht të pavlefshme nuk prodhojnë pasoja ligjore, 
pavarësisht nga fakti nëse janë konstatuar apo jo si të tillë. 
Ajo që duhet, në mënyrë të veçantë, të kihet parasysh është se rastet e 
pavlefshmërisë së akteve administrative nuk trajtohen në mënyrë të hollësishme në 
ligj. Një çështje tjetër që, po ashtu, vlen të përmendet është se, me gjithë rastet që 
apostrofohen në Ligj, nuk bëhet shumë i qartë dallimi ndërmjet pavlefshmërisë 
absolute dhe pavlefshmërisë relative. Kemi parasysh se përdorën shprehjet “akte të 
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nxjerra në kundërshtim flagrant me ligjin” dhe “akte të nxjerra në kundërshtim me 
ligjin”, por ky dallim nuk i ka përmasat, qoftë të një “kriteri të saktë”, qoftë të një 
“kriteri shkencor”. Nuk ka dyshim se në këtë fushë mbetet për të dëshiruar; 
ndryshe mbeten borxh, si teoria e së drejtës administrative, ashtu edhe praktika 
administrative. 
 

3. Rastet kur akti konsiderohet absolutisht i pavlefshëm 
Megjithatë, Ligji ka theksuar rastet kur një akt administrativ konsiderohet 
absolutisht i pavlefshëm:  
3.1. Rasti i parë ndërlidhet me aktin administrativ që nxirret nga një organ 
administrativ i paidentifikuar dhe që nuk njihet si i tillë. 
Dihet se, që një organ të konsiderohet i njohur nga ligji, ai duhet:  
a) të jetë i pajisur me tagra pushteti;  
b) të jetë kompetent për veprimtarinë konkrete administrative që do të kryejë dhe,  
c) të ketë strukturën përkatëse organizative administrative.188 
3.2. Rasti i dytë ndërlidhet me kapërcimin e kufijve të kompetencave nga ana e 
organit. 
Si është e njohur, për të ushtruar pushtetin një organ, është e nevojshme që jo 
vetëm të jetë i identifikuar, por edhe që të jetë i pajisur nga ana e ligjit me tagra të 
nxjerrjes së aktit. Prandaj, nuk është fare e diskutueshme se kur një organ kapërcen 
kufijtë e kompetencave të tij, kemi të bëjmë me cenimin e parimit të ligjshmërisë 
dhe për rrjedhojë, akti që nxirret, konsiderohet akt i pavlefshëm. 
Me këtë rast duhet të bëhet me dije se tejkalimi i kompetencave nga organi 
administrativ përbën në vete jo kompetencë të organit, si rast të paligjshmërisë. 
3.3. Rasti i tretë ndërlidhet me shkeljen e formës së nxjerrjes së aktit. 
Më herët kemi vënë në dukje se respektimi i formës dhe i procedurës për nxjerrjen 
e aktit administrativ përbën një nga elementet më të rëndësishme që përcakton 
vlefshmërinë e tij. Ajo që do të duhej të kishim parasysh me këtë rast është se jo të 
gjitha shkeljet që ndërlidhen me formën dhe procedurën mund të shpijnë 
detyrimisht në pavlefshmërinë e aktit. Prandaj, ky rast ndërlidhet me shkeljet e një 
karakteri dhe rëndësie më të theksuar në nxjerrjen e aktit administrativ. Kodi i 
Procedurave Administrative i Shqipërisë, shi për këtë, përdor shprehjen për 
“mënyrën flagrante të shkeljes”.Si shembull për këtë, mund të shërbejë, kur nuk 
është plotësuar kuorumi i nevojshëm për nxjerrjen e një vendimi nga një organ 
kolegjial ose kur akti është miratuar pas një votimi të kryer në kundërshtim me 
procedurën ligjore; sa për ilustrim, në vend të një votimi të fshehtë është kryer 
votimi i hapët etj. 
3.4. Më në fund, Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës ka përcaktuar 
procedurën për nxjerrjen e një akti administrativ dhe e konsideron aktin absolutisht 
të pavlefshëm nëse ai është nxjerr në kundërshtim me atë procedurë dhe përtej saj, 
me procedurën e ndonjë ligji tjetër. 
Komentimi i këtij neni të ligjit mund të na rikthejë te neni 35 i Ligjit, për arsye se 

                                                            
188 Nuk ka asnjë dyshim se, nëse një akt nxirret nga një organ i paidentifikuar, ai nuk mund të ketë efekte 
juridike dhe si i tillë nuk mund të konsiderohet ndryshe përveç se akt absolutisht i pavlefshëm. Të njëjtin fat 
“do ta ketë edhe akti që është nxjerr nga një organ administrativ që më parë ka qenë kompetent por, që në 
ndërkohë, ka ndryshuar struktura përkatëse administrative e tij”.  
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pothuajse në të gjitha rastet kur akti konsiderohet absolutisht i pavlefshëm, organi 
nuk e ka aftësinë që të revokojë aktin absolutisht të pavlefshëm. Në të vërtetë, ai 
nuk e ka aftësinë t’i kthejë vlefshmërinë aktit administrativ, kur kihet parasysh se 
“i mungon kushti apo elementi kryesor për të vendosur apo deklaruar vullnet 
shtetëror, pra i mungon kompetenca”.  
 

Neni 93 [Pasojat e aktit administrativ absolutisht të pavlefshëm] 
 
93.1. Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm nuk prodhon asnjë pasojë 

juridike.  
93.2. Të gjitha organet e administratës publike ose personat fizikë dhe juridikë të 

cilëve iu drejtohet akti administrativ absolutisht i pavlefshëm duhet të 
injorojnë urdhërimin e tij për të vepruar.  

93.3. Secila palë e interesuar mund t’i drejtohet në çdo kohë organit të administratës 
publike me një kërkesë për shpalljen e një akti të caktuar si absolutisht të 
pavlefshëm.  

93.4. Organi i administratës publike, që është kompetent për të vendosur në 
lidhje me kërkesën për rishqyrtim ose ankesën kundër aktit administrativ, 
me iniciativën e vet ose me kërkesën e palës së interesuar, mund të shpallë 
në çdo kohë një akt administrativ si absolutisht të pavlefshëm.  

93.5. Në ato raste kur vetëm një pjesë e aktit administrativ është absolutisht e 
pavlefshme, i gjithë akti do të konsiderohet absolutisht i pavlefshëm, në 
qoftë se pjesa e anuluar është aq e rëndësishme saqë akti nuk do ta 
realizonte qëllimin e tij pa pjesën në fjalë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Pasojat e aktit administrativ të pavlefshëm janë objekt shqyrtimi nën nenin 93 të 
ligjit. Në të vërtetë, akti administrativ absolutisht i pavlefshëm nuk prodhon asnjë 
pasojë juridike. Prandaj, ligjvënësi kërkon prej subjekteve që u drejtohet që ta 
injorojnë urdhërimin e tij për të vepruar.  
 

2. Një akt i pavlefshëm nuk mund të konsiderohet fare akt 
Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm që në momentin e nxjerrjes së tij nuk 
krijon dhe as nuk mund të krijojë pasojat juridike për të cilat është nxjerrë. Në të 
vërtetë, një akt i pavlefshëm nuk mund të konsiderohet fare akt. Prandaj, edhe nëse 
u drejtohet një akt i tillë, të gjitha organet e administratës publike ose personat 
fizikë dhe juridikë, duhet ta injorojnë urdhërimin e tij për të vepruar. Në këtë 
mënyrë, meqë një akt i tillë nuk ka fuqi detyruese ndaj subjekteve a personave, të 
cilëve u drejtohet, këta duhet ta kundërshtojnë drejtpërdrejt plotësimin e 
detyrimeve a urdhërimeve që lindin prej tij, madje edhe pa qenë nevoja që për 
pavlefshmërinë të shprehet domosdoshmërisht ndonjë organ. 
Çdo subjekt të cilit i drejtohet një akt i tillë, nuk i nënshtrohet rregullave të tij dhe, 
si rrjedhojë, nuk e merr parasysh fare atë gjatë veprimtarisë së tij. Ligji parasheh 
mundësinë që pala e interesuar t’i drejtohet në çdo kohë organit të administratës 
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publike me një kërkesë për shpalljen e një akti të caktuar si absolutisht të 
pavlefshëm. Nga pala e interesuar mund të ushtrohet edhe e drejta e ankimit, por jo 
për deklarimin e pavlefshmërisë absolute të aktit, por për konstatimin e saj. 189 
Komentari i Kodit të Procedurave Administrative i Shqipërisë kujton se 
“Pavlefshmëria e aktit administrativ ka gjetur fillimisht rregullimin ligjor në 
kuptimin procedural në Kodin e Procedurës Civile për ato raste kur akti 
administrativ bëhet objekt i rishikimit gjyqësor nëpërmjet procedurave të 
zakonshme pranë seksioneve administrative të sistemit gjyqësor”. Bashkohem me 
mendimin e Sokol Sadushit se termat “shpallje” dhe “deklarim” të pavlefshmërisë 
së aktit administrativ “janë më tepër një gabim material”, sepse “shpallja a 
deklarimi i pavlefshmërisë absolute nuk mund të ndodhë për akte nul, të cilat nuk 
kanë ekzistuar asnjëherë”.190Gabimi material nuk ndërlidhet me aktet nul, por me 
pavlefshmërinë e akteve që kanë ekzistuar.  
Si përfundim i këtij gjykimi, “nuliteti i një akti administrativ nuk kërkon të 
pohohet në ndonjë procedurë rishikimi administrativ ose gjyqësor”, prandaj “nuk 
mund të deklarosh ose të shpallësh të pavlefshëm një akt të pavlerë, sepse është 
njësoj sikur të shpallësh të pavlefshëm akte të cilat nuk janë nxjerrë ose miratuar si 
akte juridike”. 
Shtrohet pyetja: ç’parasheh ligji në rastet kur vetëm një pjesë e aktit administrativ 
është absolutisht e pavlefshme?  
Së pari të konstatojmë se mund të ndodhë që vetëm një pjesë e aktit administrativ 
mund të jetë absolutisht e pavlefshme. Ligji shprehet se nëse pjesa e anuluar e aktit 
është aq e rëndësishme “saqë akti nuk do ta realizonte qëllimin e tij”pa atë pjesë, i 
gjithë akti do të konsiderohet absolutisht i pavlefshëm. I gjithë akti do të 
konsiderohet i tillë, “për aq sa pjesa që konstatohet si e pavlefshme, përbën pjesën 
më të rëndësishme të aktit dhe organi administrativ nuk do të nxirrte aktin pa të”. 
Pra, një kushtëzim që vendoset me Ligj lidhet drejtpërsëdrejti me faktin sesa e 
rëndësishme është pjesa e anuluar, saqë akti nuk do të realizonte qëllimin e tij pa 
atë pjesë. 
 

3. Praktika 
P.sh. nëse është cenuar rregullsia e mbledhjes, apo mënyra e votimit të aktit, ai 
është i gjithi nul dhe nuk mund të jetë vetëm një pjesë e tij. Mund të ndodh që akti 
të jetë nxjerr nga një organ i paidentifikuar ose në tejkalim të kompetencave. Në të 
tilla raste, i tërë akti do të jetë absolutisht i pavlefshëm. 
Me këtë rast mund të hapet për diskutim çështja se cilat do të mund të ishin ato 
raste kur një pjesë e aktit është absolutisht e pavlefshme dhe kur pjesa tjetër mund 
të ekzistojë edhe pa këtë pjesë nuliteti. 
Mund të jetë që shkelja e një prej elementeve të formës së aktit, si baza ligjore, 
arsyetimi, nënshkrimi, data e hyrjes në fuqi etj. të jenë cenuar dhe atëherë mbetet 
për t’u vlerësuar nëse akti vlen pa atë pjesë. Prandaj, ndoshta ky nen i Ligjit do të 
mund të qartësohej në këtë plan. 
Në lidhje me pyetjen nëse shpallja sipas paragrafit 3 ka efekt prapaveprues apo 

                                                            
189 Organi i administratës publike në çdo kohë mund të shpallë një akt administrativ si absolutisht të 
pavlefshëm, jo vetëm me kërkesën ose ankesën e palës së interesuar, por edhe me iniciativën e vet. 
190 Sokol Sadushi, po aty, f. 134. 
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vepron ex-nunc, e para që duhet të theksojmë është se teoria së drejtës në 
përgjithësi (pothuajse në çdo disiplinë shkencore të së drejtës duke përfshirë edhe 
atë administrative) e trajton konceptin e efektit prapaveprues të ligjit ose të aktit 
juridik. 
Gjëja e dytë që duhet të theksojmë është se aktet administrative mund të kenë fuqi 
prapavepruese vetëm në disa raste, të cilat konsiderohen përjashtim nga rregulli i 
përgjithshëm. 
Dhe e treta, akti administrativ duke kryer një veprim të mëparshëm, i jep normës 
juridike karakter prapaveprues, d.m.th., aktin e mëvonshëm e bën të zbatueshëm 
edhe për një kohë tjetër, kur ai nuk ishte nxjerr. 
Në Kosovën ndeshim rastin lidhur me procedurën e kthimit dhe të kompensimit të 
pronave ish-pronarëve, kur u dha efekti prapaveprues për një kohë, kur ligji i 
kthimit të pronave nuk ekzistonte. Megjithatë, ishte vetë ligji që u nxor më vonë, 
që për problemin që trajtonte i njohu të drejtën aktit administrativ për të pasur fuqi 
prapavepruese. 
  

Neni 94 [Akti administrativ relativisht i pavlefshëm] 
 
94.1. Akti administrativ do të konsiderohet relativisht i pavlefshëm kur ai është 

në kundërshtim me ligjin në rastet kur: 
a) autorizon kryerjen e veprimeve ose njeh të drejta e privilegje, të cilat 

nuk parashikohen nga ligji;  
b) ndalon kryerjen e veprimeve ose refuzon të drejta e privilegje të 

parashikuara nga ligji;  
c) nxirret në bazë të një akti të kundërligjshëm të një organi më të lartë;  
d) nxirret nën ndikimin e kanosjes, dhunës ose paqëndrueshmërisë së 

përkohshme mendore.  
94.2. Palët e interesuara mund të paraqesin kërkesë për rishqyrtim ose ankesë 

kundër aktit administrativ relativisht të pavlefshëm brenda afateve kohore 
të parashikuara nga ligji.  

94.3. Organet kompetente të administratës publike, me iniciativën e tyre, mund 
të revokojnë ose shfuqizojnë aktet administrative relativisht të pavlefshme 
brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i kushtohet aktit administrativ relativisht të pavlefshëm, duke specifikuar 
edhe rastet e kundërshtimit të tij me ligjin, si kur autorizon kryerjen e veprimeve 
ose njeh të drejta e privilegje, të cilat nuk parashikohen nga ligji; ndalon kryerjen e 
veprimeve ose refuzon të drejta e privilegje të parashikuara me ligj; nxirret në bazë 
të një akti të kundërligjshëm ose nën ndikimin e kanosjes, dhunës ose 
paqëndrueshmërisë së përkohshme mendore. Ky nen rregullon dhe të drejtën e 
palëve të interesuara për kërkesën për rishqyrtim ose ankesë kundër aktit 
administrativ të pavlefshëm dhe mundësinë e organeve kompetente të 
administratës publike që këtë ta bëjnë me iniciativën e tyre.  
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2. Pavlefshmëria e aktit dhe kundërshtimi i ligjit  
Pavlefshmëria e aktit administrativ përgjithësisht i referohet kundërshtimit të ligjit. 
Në bazë të këtij konstatimi mund të nxirret përfundimi se akti i pavlefshëm është 
një akt i kundërligjshëm. Nëse një akt administrativ është i pavlerë dhe i 
paligjshëm, ai akt, si rrjedhojë e të qenët i pavlerë dhe i paligjshëm, “nuk mund të 
krijojë as pasojat e dëshiruara juridike”. Prandaj, thuhet me të drejtë se “një nga 
kërkesat kryesore që akti administrativ të jetë i ligjshëm, është që përmbajtja e tij 
të jetë e njëjtë, të përafrojë dhe të mos e kundërshtojë përmbajtjen e vetë ligjit, në 
zbatim të të cilit ai është nxjerrë”. 
 

3. Për çfarë flet praktika? 
Praktika flet për shumë raste në të cilat nuk ka përputhje midis përmbajtjes së aktit 
dhe përmbajtjes së ligjit. Edhe arsyet të cilat ushtrojnë ndikim në nxjerrjen e aktit 
administrativ në kundërshtim me ligjin mund të paraqiten nga më të ndryshmet. 
Është gjykim i drejtë se “nuk mjafton vetëm keqbesimi i organit në nxjerrjen e 
aktit që akti administrativ të konsiderohet i pavlefshëm”. Natyrisht se “mund të 
ndodhë që organi i cili e ka nxjerrë aktin të mos niset nga ndonjë qëllim i keq, 
megjithatë akti i nxjerrë prej tij, jo për arritjen e qëllimeve të ligjit, por për arritjen 
e qëllimeve të tjera të konsiderohet i kundërligjshëm”.  
 

4. Dallimi i pavlefshmërisë relative nga pavlefshmëria absolute 
Pavlefshmëria relative nuk është e njëjtë me pavlefshmërinë absolute, prandaj dhe 
akti administrativ relativisht i pavlefshëm dallon nga akti administrativ absolutisht 
i pavlefshëm. 
Si theksohet në Komentarin e Kodit të Procedurave Administrative të 
Shqipërisë,191 “si kriter kryesor për të dalluar pavlefshmërinë absolute nga ajo 
relative merret shkalla e shkeljes së ligjit, rrezikshmëria e aktit të shkelur, shkalla e 
mundësisë së eliminimit të shkeljes nga vetë organi që ka nxjerrë aktin etj”. 
Pasojat e ndryshme juridike janë kriteri kryesor që e bën dallimin midis aktit 
administrativ relativisht dhe absolutisht të pavlefshëm.  
Aktet administrative relativisht dhe absolutisht të pavlefshme trajtohen si akte të 
paligjshme, duke përdorur terminologjinë e nulitetit, të mos ekzistencës së aktit si 
dhe të mossjelljes së pasojave juridike. Pavarësisht nga kjo, në fakt ato janë nxjerrë 
si akte dhe kanë mundur të krijojnë edhe pasoja juridike duke cenuar interesat e të 
tjerëve. 
Prandaj, me konstatimin e pavlefshmërisë së aktit ose me deklarimin e 
pavlefshmërisë së tij, organi më i lartë ose gjykata janë detyruar shpesh të 
rregullojnë pasojat juridike të krijuara nga nxjerrja e aktit.  
Te pavlefshmëria relative pasojat juridike të aktit janë të ligjshme deri në çastin 
kur organi kompetent deklaron pafuqinë e tij juridike. Vetëm pala që preket nga 
akti ka të drejtë të kërkojë anulimin e tij në rrugë administrative a gjyqësore. Këtu 
parashihen rregulla dhe afate. 
Ndërsa, për aktin absolutisht të pavlefshëm mund të shprehet kryesisht edhe vetë 
gjykata pa pasur nevojë të kërkesës nga pala. 
Rëndësia e shkeljes përbën një tipar tjetër dallues midis dy llojeve të 

                                                            
191 Komentari i Kodit të Procedurave Administrative i Shqipërisë, f. 266. 
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pavlefshmërisë së aktit administrativ. Te aktet relativisht të pavlefshme 
revokimi dhe shfuqizimi kanë fuqi vetëm për të ardhmen. Te lloji tjetër i 
pavlefshmërisë ndeshim efektin prapaveprues. 
 

5. Rastet e pavlefshmërisë relative 
Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës në krye të dispozitës që flet për aktin 
administrativ relativisht të pavlefshëm ka theksuar kundërshtimin e tij me ligjin 
dhe më pastaj i ka specifikuar rastet në të cilat kemi të bëjmë me një akt të tillë. 
Pavlefshmëria relative e aktit ndërlidhet me veprimet e organit të cilat ligji nuk i 
parashikon fare. Është fjala për autorizimin e kryerjes së veprimeve, madje dhe të 
njohjes së të drejtave dhe privilegjeve nga ana e organit, me gjithë 
mosparashikimin e tyre me ligj. Kjo formë e pavlefshmërisë kur organi një subjekti 
të caktuar i njeh të drejta e privilegje, ndeshet gjithandej në praktikën 
administrative. Madje ajo formë shërben si shkak për krijimin e konflikteve 
administrative. 
 

6. Praktika 
Në kushtet e pavlefshmërisë relative do të paraqitet një akt administrativ edhe kur 
organi ia refuzon padrejtësisht një individi një të drejtë ose një favor, të cilën ligji 
nuk ia mohon, p.sh., në rastin e parë nëse një subjekti privat i jepet leja për ndërtim 
në truallin e një pronari, pa pëlqimin e këtij të fundit, ndërsa në rastin e dytë nëse 
një personi i refuzohet pensioni që i përket me ligj. 
Akt administrativ relativisht të pavlefshëm kemi edhe atëherë kur akti që është  
nxjerrë nga organi administrativ bazohet në një akt të kundërligjshëm të një organi 
më të lartë. 
Ligji e konsideron relativisht të pavlefshëm edhe atë akt administrativ nëse nxirret 
nën ndikimin e kanosjes, dhunës ose paqëndrueshmërisë së përkohshme mendore. 
Gabimi ose lajthitja në organin administrativ mund të shfaqet në lindjen e vullnetit 
dhe në shfaqjen ose deklarimin e tij. Në lindjen e vullnetit, gabimi a lajthitja 
“konsiston në perceptimin e pasaktë dhe të paqartë që organi administrativ u bën 
rrethanave, kushteve, objektit a subjektit të marrëdhënieve juridike, si dhe situatës 
ligjore konkrete”. Prandaj, që “të bëhet shkak për pavlefshmërinë e aktit 
administrativ duhet që gabimi a lajthitja të jetë thelbësore dhe përcaktuese mbi 
vullnetin e lindur të organit”. Në shfaqjen e vullnetit, gabimi a lajthitja konsiston 
në rastin kur akti që ka shpallur ose bërë publik organi administrativ nuk 
korrespondon me përmbajtjen e aktit të miratuar.  
Meqenëse neni 94 nuk ka parashikuar mungesën e vullnetit si pasojë e mashtrimit 
nga pala e interesuar, e shohim të udhës që në këtë komentar të përmendim se 
shkak për gabimin a lajthitjen e organit administrative mund të jenë edhe 
mashtrimet e përdorura nga pala e interesuar për kryerjen ose moskryerjen e 
veprimit administrativ, me kusht që “mashtrimi që përdorët nga pala e interesuar, 
duhet të jetë përcaktues mbi shfaqjen ose mosshfaqjen e vullnetit të organit 
administrativ”.  
Me gjithë përpjekjen për ta përcaktuar më hollësisht aktin administrativ të 
pavlefshëm, Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës i ka vendosur vetëm 
kornizat, duke theksuar rastet kur një akt administrativ do të konsiderohet 
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relativisht i pavlefshëm. Ligji është i papërcaktuar qartë edhe kur palëve të 
interesuara u adreson mundësinë që të paraqesin kërkesë për rishqyrtim ose ankesë 
kundër aktit administrativ relativisht të pavlefshëm. Njëjtë ndodh edhe me 
dispozitën e fundit të nenit 94 të këtij Ligji në të cilën parashihet se organet 
kompetente, me iniciativën e tyre, mund të revokojnë ose shfuqizojnë aktet 
administrative relativisht të pavlefshme. 
Ligji i Procedurës Administrative duhej të kishte parashikuar një afat kohor fundor, 
siç e parashikon, p.sh. Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë (në nenin 
123), që lejon revokimin ose shfuqizimin brenda afateve të caktuar për ankimin 
gjyqësor. 
 

7. Sugjerim për ligjvënësin 
Sugjerojmë që me rastin e ndryshimeve dhe plotësimeve të këtij Ligji, ky nen i tij, 
të zbërthejë, në mënyrë të veçantë, rastet kur një akt administrativ ka mospërputhje 
me përmbajtjen e ligjit, si kur me anë të aktit administrativ urdhërohet kryerja e 
veprimeve, krijohen dobi, favore, ose jepen të drejta, në një kohë që ligji, jo vetëm 
nuk i lejon, por dhe i ndalon; kur nëpërmjet një akti administrativ ndalohen, apo 
refuzohen të drejta, që janë të lejuara nga ligji; kur akti administrativ nxirret në 
bazë të një akti të kundërligjshëm të një organi më të lartë dhe kur akti 
administrativ që nxirret nga organi kompetent, por nën ndikimin e lajthimit, 
mashtrimit, kanosjes ose dhunës fizike e bën atë relativisht të pavlefshëm.  
 

Neni 95 [Pasojat e aktit administrativ relativisht të pavlefshëm] 
 
95.1. Akti administrativ relativisht i pavlefshëm prodhon efekte juridike për sa 

kohë që nuk është revokuar ose shfuqizuar në vijim të kërkesave përkatëse 
(kërkesë për rishqyrtim ose ankesë administrative) nga palët e interesuara 
ose me iniciativën e organit kompetent të administratës publike.  

95.2. Akti administrativ relativisht i pavlefshëm, i cili në përfundim të shqyrtimit 
të kërkesës për rishqyrtim ose ankimit, përkatësisht revokohet ose 
shfuqizohet pushon së prodhuari efekte juridike në të ardhmen.  

95.3. Pas revokimit apo shfuqizimit formal të aktit administrativ relativisht të 
pavlefshëm, organi përkatës i administratës publike kujdeset për kthimin e 
gjendjes që ekzistonte përpara nxjerrjes së aktit relativisht të pavlefshëm. 
Në qoftë se kthimi në gjendjen e mëparshme nuk është i mundur, organi 
kompetent merr në shqyrtim dhe zgjidh pretendimet e palëve të dëmtuara 
nga akti administrativ relativisht i pavlefshëm. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 95 i flet për pasojat e aktit administrativ relativisht të pavlefshëm dhe i 
specifikon kushtet dhe rrethanat që ndërlidhen me to. Ky nen i thekson prodhimin 
e efekteve juridike të aktit për sa kohë që nuk është revokuar ose shfuqizuar me 
kërkesën e palëve të interesuara ose me iniciativën e vetë organit kompetent; 
pushimin e efekteve në të ardhmen dhe flet për kujdesin e organit për kthimin e 
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gjendjes që ekzistonte përpara nxjerrjes së aktit relativisht të pavlefshëm, pas 
revokimit apo shfuqizimit formal të tij. 
 

2. Shkalla e ndryshme e shkeljes së ligjit 
Ndonëse ky nen i bën fjalë për pasojat e aktit administrativ relativisht të 
pavlefshëm, shihet me interes që, në hyrje të komentit të tij, të vihet në dukje 
shkalla e ndryshme e shkeljes së ligjit e akteve absolutisht të pavlefshme dhe 
akteve relativisht të pavlefshme, sepse nga ajo varen dhe pasojat që prodhojnë ato 
akte. Ç’është e vërteta, aktet relativisht të pavlefshme “janë të një shkalle më të 
ulët në drejtim të shkeljes së ligjit dhe të pasojave juridike që ato sjellin në raport 
me aktet absolutisht të pavlefshme”. Sqarimi që bëhet për këtë është i thjeshtë dhe 
lehtë i kuptueshëm, sepse “në aktet relativisht të pavlefshme rëndësia e shkeljes 
nuk është e natyrës së jokompetencës të organit, apo e shkeljeve të rënda 
procedurale, si dhe njëkohësisht mundësia e eliminimit të pavlefshmërisë nuk është 
e njëjtë, përkundrazi paraqitet e thjeshtë dhe më e shpejtë për t’u realizuar”.192 
Për dallim nga pavlefshmëria absolute, e cila paraqet një gjendje që prodhon 
nulitet që në momentin e nxjerrjes së aktit, pavlefshmëria relative arrin të sjellë dhe 
të prodhojë pasoja juridike. Akti administrativ relativisht i pavlefshëm i shkakton 
pasojat juridike që kërkon subjekti i interesuar. Ai, në të vërtetë, paraqet fuqinë 
juridike të një akti të vlefshëm deri në momentin që organi administrativ ose 
gjykata në rrugën e rishikimit administrativ a gjyqësor deklarojnë pavlefshmërinë. 
Që nga ky moment, akti administrativ pushon së ekzistuari. 
Kur bëhet fjalë për aktin administrativ relativisht të pavlefshëm dhe pasojat e tij, 
vlen të theksohet se akti administrativ që anulohet si i pavlefshëm, quhet i tillë nga 
çasti që është deklaruar kjo pavlefshmëri. Nga ana tjetër, vlen tjetër të përmendet 
se ai nuk mund të shkaktojë më pasoja juridike për të ardhmen. Ndërsa pasojat që 
mund të jenë krijuar deri në momentin e dhënies së vendimit për pavlefshmërinë e 
tij, si rregull, nuk shuhen. Kështu, për shembull, nëse një subjekt juridik ka 
përfituar një leje ose ushtron një veprimtari tregtare mbi bazën e një akti të 
paligjshëm të një autoriteti administrativ, shfuqizimi i aktit nuk e detyron subjektin 
të kthejë ato që ka përfituar nga ai akt. Ose një shembull tjetër. Nëse një personi i 
revokohet shtetësia, atij personi nuk i shuhen të drejtat që ka fituar më parë mbi 
bazën e aktit të revokuar. Së këndejmi, akti revokues merr fuqi juridike vetëm për 
të ardhmen që, do të thotë, se ai akt nuk është i njëjtë me aktin administrativ 
absolutisht të pavlefshëm.  
Një tjetër moment që duhet të kihet parasysh është se pavlefshmëria e aktit do të 
vazhdojë të veprojë nëse ai nuk kundërshtohet. Ky moment ndihmon që të 
kuptohet se akti administrativ relativisht i pavlefshëm, që nga fillimi e derisa të 
vërtetohet pavlefshmëria e tij, vepron si akt, krijon pasoja juridike dhe personat të 
cilëve u drejtohet janë të detyruar të zbatojnë urdhërimet e tij. 
Në mënyrë që të mos vazhdojë më tej fuqia detyruese e kundërligjshmërisë së 
aktit, deklarohet pavlefshmëria e tij, qoftë nga organi që e ka nxjerrë, qoftë nga një 
organ më i lartë, qoftë nga gjykata. 
Gjithashtu është me interes të theksohet se pasojat juridike të krijuara prej aktit 
mund të shlyhen vetëm me deklarimin e pavlefshmërisë së tij. 

                                                            
192 Komentari i Kodit të Procedurave Administrative i Shqipërisë, f. 280. 
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Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë, në të cilin është mbështetur shumë 
Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës, ka bërë një klasifikim të rasteve të 
pavlefshmërisë absolute, por këtë nuk e ka bërë edhe për rastet e pavlefshmërisë 
relative. Nuk na thotë mendja se mjafton një formulim i përgjithshëm, sipas të cilit 
“Aktet administrative do të quhen relativisht të pavlefshme, kur ato janë nxjerrë në 
kundërshtim me ligjin, por megjithatë nuk janë absolutisht të pavlefshme.  
S’ka dyshim se “një dispozitë e tillë e bën trajtimin e rasteve të pavlefshmërisë 
relative objekt të debatueshëm të doktrinës dhe në veçanti të jurisprudencës 
administrative dhe asaj gjyqësore”. 
Nuk mund të mos konstatojmë se mangësia e Ligjit të Procedurës Administrative 
të Kosovës, në disa prej neneve të tij, të mos jetë pasojë e mangësisë së zgjidhjeve 
të Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë në të cilin është mbështetur 
Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës. I bashkohem mendimit për një debat 
të ekspertëve të kësaj fushe, në Shqipëri dhe në Kosovë, në mënyrë që të 
plotësojmë boshllëqet e jurisprudencës administrative dhe gjyqësore, po sikurse 
dhe legjislacionit që u referohet atyre. 
Kur jemi në rrafshin krahasues të legjislacionit në Kosovë dhe në Shqipëri, vlen të 
theksohet se formulimi në pikën 95.3 në Ligjin e Procedurës Administrative në 
Kosovë dallon nga formulimi në Kodin e Procedurave të Shqipërisë, në nenin 119. 
Ligji i Kosovës në këtë dispozitë “shkon më larg”se Kodi i Shqipërisë, sepse 
parasheh që pas revokimit apo shfuqizimit formal të aktit administrativ relativisht 
të pavlefshëm, organi përkatës i administratës publike kujdeset për kthimin e 
gjendjes që ekzistonte përpara nxjerrjes së aktit relativisht të pavlefshëm. Ky fakt 
ka rëndësi, sepse nëse kthimi në gjendjen e mëparshme nuk është i mundur, organi 
kompetent merr në shqyrtim e zgjidh pretendimet e palëve të dëmtuara nga akti 
administrativ relativisht i pavlefshëm. 
Funksioni i paragrafit 3 të këtij Ligji duhet parë më gjerësisht, sepse, ç’është e 
vërteta, ai paraqet bazë juridike për shkaktimin e përgjegjësisë juridike të shtetit, 
fushë kjo e cila ende është e pazhvilluar në doktrinën e së drejtës administrative në 
Kosovë. I mbetet për detyrë doktrinës të së drejtës administrative që të sjellë 
zgjidhje që mund ta shtrojnë, dhe Ligjit që të përcaktojë bazën juridike për 
shkaktimin e përgjegjësisë juridike të shtetit, doktrinë kjo dhe legjislacion ky që 
është i zhvilluar në vendet e tjera. 
Nuk ka dyshim se paragrafi 3 i këtij neni flet për një shqyrtim të pamjaftueshëm 
dhe të kufizuar të një çështjeje që është me shumë interes. 
  

Neni 96 [Akti administrativ me pasaktësi dhe gabime të dukshme] 
 

Në rastet kur akti administrativ është i vlefshëm, por ka pasaktësi ose 
gabime të dukshme, organi administrativ që e ka nxjerrë një akt të tillë, me 
iniciativën e vet ose me kërkesën e palëve në një procedim administrativ, 
korrigjon gabimet materiale dhe pasaktësitë e dukshme të aktit pa 
ndryshuar përmbajtjen e tij. Korrigjimi i akteve administrative me 
pasaktësi dhe gabime të dukshme mund të bëhet në çdo kohë. 
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Pasaktësitë dhe gabimet e dukshme në aktin administrativ dhe trajtimi i tyre nga 
ana e organit të administratës përbëjnë objektin e rregullimit në nenin 96 të ligjit. 
Korrigjimi i gabimeve materiale dhe pasaktësive të dukshme të aktit bëhen qoftë 
me iniciativën e vetë organit, qoftë me kërkesën e palëve në një procedim 
administrativ dhe ky veprim mund të ndodh në çdo kohë.  
 

2. Pasaktësitë, gabimet dhe pasojat  
Në praktikë, me rastin e nxjerrjes së akteve administrative, ndodh që organi që e ka 
nxjerr një akt, duke qenë ndonjëherë edhe i pavëmendshëm sa duhet, ta ketë 
nxjerrë atë me ndonjë pasaktësi, madje edhe me gabime lehtë të dukshme.  
Sado që pasaktësitë në akt dhe gabimet e dukshme në të e lënë përshtypjen e një 
pune të shkujdesur të organit, në praktikë paraqiten raste kur një akt, edhe pse 
përmban pasaktësi dhe gabime të dukshme, megjithatë, e ruan vlefshmërinë e tij. 
Po ç’lidhje kanë këto raste me ato të pushimit të fuqisë juridike të akteve? 
Këto raste dallojnë nga rastet e pushimit të fuqisë juridike të akteve, për shkak se 
nuk ndikojnë mbi pasojat e krijuara prej tyre. 
Ajo që duhet theksuar, në radhë të pare, në lidhje me aktet administrative me 
pasaktësi dhe gabime të dukshme, është se ato pasaktësi dhe gabime të dukshme në 
akte, në parim, mënjanohen dhe korrigjohen pa e ndryshuar përmbajtjen e tyre. 
Pra, si përfundim i parë mund të nxirret se mënjanimi i pasaktësive dhe korrigjimi i 
gabimeve nuk sjellin si pasojë nxjerrjen e aktit të ri, sepse akti që përmban, qoftë 
pasaktësi, qoftë gabime të dukshme, në fakt, ekziston qysh nga koha që është 
nxjerrë. 
Momenti tjetër që duhet pasur parasysh te aktet me pasaktësi dhe gabime të 
dukshme është se mënjanimi i pasaktësive dhe korrigjimi i gabimeve bëhet nga 
vetë organi që e ka nxjerrë aktin në dy rrugë: qoftë me kërkesën e palëve në një 
procedim administrativ, qoftë me iniciativën e vetë organit dhe atë në çdo kohë.  
Natyrisht se pasaktësitë dhe gabimet që mund të paraqiten në akt mund të jenë nga 
më të ndryshmet. Ato mund të jenë pasaktësi a gabime daktilografimi, pasaktësi a 
gabime botimi, lënie pas dore a harrimi e të tjera. 
Pasaktësitë dhe gabimet në akt nuk kanë të njëjtën peshë. Kështu mendon dhe 
ligjvënësi. Ekziston një numër pasaktësish dhe gabimesh që ligji nuk i konsideron 
fare të rëndësishme. Për shembull, kur bëhet fjalë për përdorimin e një shprehjeje 
të gabuar, për një identifikim të gabuar të një subjekti a një personi, për ndonjë 
harresë për një nënshkrim a ndonjë vulë në kopjen e aktit që i dërgohet një personi 
të interesuar. 
Megjithatë, pasaktësitë dhe gabimet kanë kufij. 
Ajo që Ligji kërkon është që këto pasaktësi dhe gabime të mos arrijnë në kufijtë e 
paligjshmërisë. 
Pasaktësitë dhe gabimet mund të mënjanohen me iniciativën e vetë organit, por 
Ligji ka parashikuar edhe mundësinë që një person i prekur nga një akt i tillë me 
pasaktësi dhe gabime, të kërkojë modifikimin e tij formalisht nëpërmjet një 
kërkese në procedim administrativ. 
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Natyrisht se Ligji nuk flet fare për efektin prapaveprues të mënjanimit të 
pasaktësive dhe korrigjimeve të gabimeve. Mënjanimi i pasaktësive dhe korrigjimi 
i gabimeve në akt nuk kanë efekt prapaveprues, sepse, në fakt, korrigjimi i 
pasaktëve dhe gabimeve nuk prek përmbajtjen rregullative të aktit administrativ. 
Kjo është arsyeja pse mënjanimi i pasaktësive dhe korrigjimi i gabimeve nuk kanë 
fuqi prapavepruese. Përveç kësaj, akti konsiderohet i saktë dhe ligjor që nga koha e 
nxjerrjes së tij, me gjithë faktin se një akt i tillë mund të përmbante pasaktësi dhe 
gabime të dukshme në të. 
Sado që çështja e pasaktësive dhe gabimeve të dukshme në akt mund të duket, në 
shikim të parë, si çështje teknike, sugjerojmë që Ligji, me rastin e ndryshimeve dhe 
plotësimeve eventuale të tij, të bëjë një zbërthim më të hollësishëm të situatave të 
ndryshme që mund të paraqiten në praktikë. Ai zbërthim më i hollësishëm do të 
mund të kontribuonte në rritjen e kujdesit të organeve që nxjerrin akte, që të ulin 
shkallën e pasaktësive edhe të gabimeve në to, pavarësisht se korrigjimi i 
gabimeve materiale dhe pasaktësive të dukshme të aktit nuk e ndryshon dhe as nuk 
mund të ndryshojë përmbajtjen e aktit. Pra, korrigjimi “nuk arrin të cenojë 
vullnetin shtetëror juridik të shprehur nga organi vendimmarrës”.  
 

Seksioni IV: Konkluzioni  
 
Neni 97 
 
97.1. Me konkluzion vendoset për çështjet që kanë të bëjnë me procesin.  
97.2. Me konkluzion vendoset edhe për ato çështje të cilat shfaqen se dytësore 

lidhur me zbatimin e procesit, e që nuk vendosen me aktvendim.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Seksioni i katërt i Ligjit, përkatësisht neni 97 i tij, përqendrohet në konkluzionin 
dhe çështjet të cilat vendosen me të, së pari për ato që kanë të bëjnë me procesin 
dhe, së dyti, për çështjet e tjera të cilat shfaqen si dytësore lidhur me zbatimin e 
procesit. Bëhet fjalë për ato çështje që nuk vendosen me aktvendim.  
 

2. Konkluzionet si lloj i veçantë i akteve 
Në komentaret e ligjeve të procedurave administrative në vendet ku parashihen 
konkluzionet, si një lloj i veçantë i akteve, mungojnë shpjegimet me të hollësishme 
në lidhje me to dhe ato, si rregull, “mbesin në hije” të aktvendimeve që, natyrisht, 
janë të një rëndësie më të madhe në një procedim administrativ. 
Një procedim administrativ, në parim, mbyllet me nxjerrjen e vendimit. Vendimi 
është, në të vërtetë, “kurorë e procedimit”, për shkak se me të vendoset për 
çështjen që ka të bëjë me procesin dhe ky është një fakt i pakontestueshëm që 
rregullohet në legjislacionin përkatës. 
Në ligjet e procedurave administrative, konkluzioni, në parim, përkufizohet si një 
„lloji dytë“i aktit administrativ, që nxirret në një procedim administrativ. 
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3. Me çfarë misioni nxirret konkluzioni dhe ku bën dallim nga aktvendimi? 
Nëse do të shërbeheshim me shembujt e praktikës që duket një rrugë e pranueshme 
për komentaret, nëpërmjet të konkluzionit organi që e zhvillon procedimin 
administrativ, mund të urdhërojë plotësimin e kërkesës, përjashtimin e publikut 
nga seanca gojore, pezullimin e procedurës administrative për shkak të heqjes dorë 
nga kërkesa e palës, përjashtimin e personit zyrtar nga procedimi etj. Pra, bëhet 
fjalë për një numër shembujsh që nuk i referohen drejtpërdrejt marrjes së vendimit 
për çështjen kryesore, për atë që paraqet „objekt të procedimit“.  
Sidoqoftë i një rëndësie më të vogël sesa aktvendimi, konkluzioni i merr tiparet e 
një akti, me vetë faktin se kundër tij, po sikurse dhe kundër aktvendimit, mund të 
paraqitet mjeti juridik në formën e një ankese. 
Po në cilin afat, në cilën mënyrë dhe para cilit organ mund të paraqitet ankesa 
kundër një konkluzioni? 
Ankesa kundër konkluzionit paraqitet, si rregull, në të njëjtin afat, në të njëjtën 
mënyrë dhe i dorëzohet të njëjtit organ sikurse edhe ankesa kundër vendimit. 
 

4. Konkluzioni dhe vendimi 
Megjithatë, bëhet e nevojshme që të tërhiqet një vijë dallimi midis vendimit dhe 
konkluzionit. 
Së pari, vendimin e nxjerr udhëheqësi i organit ose personi i autorizuar për të 
vendosur për çështjen administrative, ndërkaq konkluzionin mund ta nxjerrë 
personi zyrtar, i cili e zhvillon procedimin administrativ. 
Së dyti, vendimi nxirret për vendosjen e çështjes kryesore (res principiale) ndërkaq 
me konkluzion vendoset për çështjet sekondare (res accesoria). 
Së treti, vendimi jepet në formë të shkruar, ndërsa konkluzioni thuajse gjithmonë, 
palëve u konfirmohet me gojë. Mirëpo, sipas kërkesës së palës, në rastet kur bëhet 
ekzekutimi i tij, konkluzioni jepet me shkrim. 
Së katërti, edhe pse është e përbashkët për vendimin (aktvendimin) dhe 
konkluzionin se nxirren me qëllim të vendosjes së çështjeve që kanë të bëjnë me 
procesin, e veçantë që i bën të dallojnë ndërmjet tyre është, të nënvizojmë edhe një 
herë, se përderisa me vendim (aktvendim) vendoset në çështjen që paraqet objekt 
të procedurës, si për shembull, dhënia e lejes për ndërtim, me konkluzionin nuk 
vendoset për një çështje të „dorës së parë“, por vetëm për një çështje që nuk 
paraqet „objekt të procedurës“, pra për një çështje dytësore për të cilën fare nuk 
është hapur procedura administrative.  
 

Neni 98 
 
98.1. Konkluzionin e nxjerrë personi zyrtar që ushtron atë veprim të procesit 

gjatë të cilit është shfaqur çështja që është objekt i konkluzionit, në qoftë se 
me këtë ligj ose me dispozita të tjera nuk është caktuar ndryshe.  

98.2. Në qoftë se me konkluzion urdhërohet zbatimi i ndonjë veprimi, do të 
caktohet edhe afati brenda të cilit ky veprim duhet të zbatohet.  

98.3. Konkluzioni u komunikohet me gojë personave të interesuar, kurse me 
shkrim lëshohet me kërkesën e personave që mund të bëjnë ankim të 
veçantë kundër konkluzionit, ose kur mund të kërkohet menjëherë 
ekzekutimi i konkluzionit.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 98 i ligjit u referohet modaliteteve të konkluzionit, kushteve dhe rrethanave 
në të cilat ai komunikohet. Në pika të veçanta të këtij neni rregullohen edhe afatet 
brenda të cilave bëhet zbatimi i veprimeve që urdhërohen me konkluzione, sikurse 
edhe rastet kur ato lëshohen me shkrim dhe mundësia e ankimimit të tyre.  
 

2. Momentet që duhet pasur parasysh  
Nga dispozitat e ligjit në lidhje me konkluzionin, tërhiqet vërejtja se duhet pasur 
parasysh veçanërisht këto tri momente. 
2.1. E para, konkluzioni nxirret vetëm nga ana e personit zyrtar që ushtron një 
veprim në proces, nëse në të është shfaqur një çështje që është objekt i tij. Pra, 
duhet që të shfaqet domosdoshmërisht çështja që paraqet objekt të konkluzionit, në 
mënyrë që konkluzionin ta nxjerrë personi zyrtar që ushtron një veprim në proces, 
natyrisht nëse me Ligjin e Procedurës Administrative ose me dispozita të tjera nuk 
është caktuar ndryshe. 
2.2. E dyta, konkluzioni mund të urdhërojë zbatimin e ndonjë veprimi. Ligji 
kërkon që, në rast të tillë, të caktohet një afat brendapërbrenda të cilit një veprim i 
tillë duhet të zbatohet. 
2.3. E treta, konkluzioni komunikohet me gojë ose lëshohet me shkrim. 
Komunikimi me gojë i konkluzionit u bëhet personave të interesuar. Ndërsa, mund 
të kërkohet që ai të bëhet me shkrim nga ana e personave që mund të bëjnë ankim 
të veçantë kundër konkluzionit, sikurse edhe kur mund të kërkohet ekzekutimi i 
menjëhershëm i konkluzionit. 
Vërejtje: në shtojcë të komentarit jepen shembuj të konkluzionit.  

 
Neni 99 
 
99.1. Kundër konkluzionit mund të ushtrohet ankim i veçantë vetëm kur kjo 

është parashikuar shprehimisht me ligj. Konkluzioni i tillë duhet të jetë i 
arsyetuar dhe të përmbajë edhe udhëzimin për ankimin.  

99.2. Ankimi ushtrohet në të njëjtin afat, në të njëjtën mënyrë dhe i drejtohet 
organit të njëjtë sikurse ankimi kundër aktvendimit.  

99.3. Konkluzionet kundër të cilave nuk lejohet ankim i veçantë, personat e 
interesuar mund t’i kundërshtojnë me ankim kundër aktvendimit, përveç 
në qoftë se ankimi kundër konkluzionit me këtë ligj është përjashtuar.  

99.4. Ankimi nuk e shtyn ekzekutimin e konkluzionit, përveç në qoftë se me ligj 
ose me vetë konkluzionin është caktuar ndryshe.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 99 i përket të drejtës së personave të interesuar që të kundërshtojnë me ankim 
një konkluzion, në rastet kur kjo është parashikuar me ligj, duke aplikuar të njëjta 
procedura sikurse edhe me rastin e ankimit të aktvendimit. Në këtë nen të Ligjit 
bëhet fjalë edhe për mundësinë e shtyrjes së ekzekutimit të konkluzionit.  
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2. Ankesa kundër konkluzionit dhe procedura e aplikimit të saj 
Kundër aktvendimit të nxjerrë në një procedim administrativ, në parim, ankesa 
është e lejueshme. Ligjvënësi nuk e ka përjashtuar ankimin e veçantë edhe kundër 
konkluzionit, edhe pse atë e ndërlidh me parashikimin shprehimisht me Ligj. Po 
sikurse që aktvendimi që duhet të jetë i arsyetuar dhe të përmbajë udhëzimin për 
ankim, njëjtë ndodh edhe me konkluzionin, prej të cilit kërkohet që jo vetëm të jetë 
i arsyetuar mirë, por edhe të udhëzojë për ankim të tij. 
Ligjvënësi nuk ka përcaktuar procedurë ndryshe për ankimin kundër konkluzionit 
nga ajo e ankimit kundër aktvendimit. Madje, shprehet se ankimi kundër 
konkluzionit, të ritheksojmë, ushtrohet edhe në të njëjtin afat, edhe në të njëjtën 
mënyrë, dhe i drejtohet të njëjtit organ sikurse ankimi kundër aktvendimit. 
Po sikurse që, në raste të caktuara, nuk lejohet ankim kundër aktvendimit, njëjtë 
ndodh edhe me ankimin kundër konkluzionit. 
Prandaj, shtrohet pyetja se çfarë mund të ndërmarrin personat e interesuar në rast 
se nuk lejohet ankim kundër konkluzionit? 
Personat e interesuar, konkluzionet kundër të cilave nuk lejohet ankim i veçantë, 
mund t’i kundërshtojnë me ankim kundër aktvendimit, por ajo që kërkohet është që 
me këtë Ligj të mos jetë përjashtuar, në parim, ankimi. 
Një moment tjetër i rëndësishëm që duhet të kihet parasysh është se vetë ankimi 
kundër konkluzionit nuk e shtyn ekzekutimin e konkluzionit, natyrisht përveç se, 
nëse me Ligj ose me vetë konkluzionin, është caktuar ndryshe. 
 

3. Rastet kur ankesa kundër konkluzionit nuk është e lejueshme 
Në komentarin e këtij neni të Ligjit, vlen të përmenden rastet kur, në të vërtetë, nuk 
lejohet ankesë kundër konkluzionit? 
Po i përmendim ato raste:  
Një, kur më te kërkohet përjashtimi, dhe 
Dy, kundër konkluzionit me të cilin lejohet kthimi në gjendjen e mëparshme. 
 

Seksioni V: Revokimi dhe shfuqizimi i aktit administrativ 
 
Neni 100 [Kërkesa për rishqyrtimin e aktit administrativ dhe revokimi] 
 
100.1. Akti administrativ mund të revokohet nga organi i administratës publike që 

e ka nxjerrë atë mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara.  
100.2. Pas dorëzimit të kërkesës së palëve të interesuara për rishqyrtimin e një 

akti administrativ, organi i administratës publike vendos revokimin ose 
konfirmimin e aktit në fjalë.  

100.3. Vendimi i organit të administratës publike, që shqyrton kërkesën për 
rishqyrtim të aktit administrativ, konsiderohet gjithashtu akt administrativ 
dhe si i tillë duhet të jetë në pajtim me nenet 83, 84, 85 dhe 86 të këtij Ligji.  

100.4. Kërkesa e palëve të interesuara për rishqyrtimin e një akti administrativ 
duhet të bëhet brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose vetë akti 
administrativ.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit  

Në kuadër të seksionit mbi revokimin dhe shfuqizimin e aktit administrativ, ky nen 
ndalet te kërkesa për rishqyrtimin e aktit administrativ dhe revokimi. 
Bëhet fjalë edhe për procedurat që aplikohen me rastin e dorëzimit të kërkesave të 
palëve të interesuara për rishqyrtimin e një akti administrativ, po ashtu dhe për 
vendimin e organit të administratës publike.` 
 

2. Përkufizimet  
Paraprakisht theksojmë se ky Ligj ka ndarë revokimin nga shfuqizimi i aktit 
administrativ në dy dispozita të veçanta. Ajo që bie në sy është se revokimi i aktit 
kushtëzohet vetëm mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara dhe jo me nismën 
e organit. Ky formulim në nenin 100 të Ligjit të Procedurës Administrative dallon 
nga neni 121 i Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë.  
Përveç se, në kuadër të përkufizimeve (neni 2), ku ky Ligj ka përcaktuar revokimin 
dhe shfuqizimin, si akte administrative, të cilat ndërpresin fuqinë juridike të akteve 
të tjera administrative, nuk ndeshim ndonjë zbërthim më të hollësishëm të tyre. 
Prandaj këtë fakt kishim parasysh që, kur bëhet fjalë për revokimin dhe 
shfuqizimin e aktit administrativ, natyrshëm, duke iu përshtatur mënyrës së bërjes 
së komentarit në vendet me procedurë të zhvilluar administrative, të kthehemi te 
pushimi i fuqisë juridike të aktit administrativ, si komponentë nisëse e 
shqyrtimeve. Në të vërtetë, si thuhet edhe në Komentarin e Kodit të Procedurave 
Administrative të Shqipërisë, “Akti administrativ mund të sjellë efekte juridike për 
një kohë të caktuar ose për një periudhë më të gjatë” dhe se “Kur akti i prodhon 
efektet juridike vetëm për një periudhë kohe, fuqia e tij juridike pushon me 
plotësimin e atyre afateve, kushteve apo rrethanave që përcaktohen me to” për të 
konkluduar se “Ndryshe qëndron problemi kur akti administrativ vazhdon të sjellë 
efekte juridike, ndërkohë që atij si rrjedhojë e kundërligjshmërisë që përmban, i 
duhet ndërprerë fuqia e mëtejshme juridike’’ dhe se “Kjo ndërprerje e fuqisë 
juridike të aktit realizohet nëpërmjet shfuqizimit të aktit ose revokimit të tij”. 
 

3. Ç’efekte prodhon pushimi i fuqisë juridike të një akti administrativ? 
Pushimi i fuqisë juridike të një akti administrativ sjell ndërprerjen e mëtejshme të 
pasojave që rrjedhin nga akti juridik. Në të vërtetë, fuqia juridike e aktit 
administrativ vazhdon përderisa “të vërtetohet një fakt ose një gjendje e tillë, që të 
ndërpresë vazhdimin e mëtejshëm të pasojave juridike”, d.m.th., përderisa të 
pushojë fuqinë akti administrativ. 
Sokol Sadushi na kujton se termi pushim i fuqisë juridike të aktit “është një 
koncept teorik që përdoret në shkencën e së drejtës administrative, për të 
përcaktuar mosvazhdimin e veprimit të aktit”. Ai nënvizon, me atë rast, se “në 
praktikën administrative dhe në të gjitha dispozitat ligjore, për të përcaktuar 
pushimin e fuqisë juridike të aktit administrativ, nuk përdoret termi “pushim” dhe 
se “zakonisht ky pushim nënkuptohet me përdorimin e termave të tjerë, si anulim, 
shfuqizim, ndryshim, revokim etj”. 
Shumica e akteve administrative i pushojnë efektet e tyre juridike “nëpërmjet 
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shfaqjes së një vullneti juridik nga organet kompetente”. Kjo shfaqje e vullnetit 
realizohet me anë të nxjerrjes së një akti të ri juridik që revokon, shfuqizon ose 
ndryshon aktin e mëparshëm. Veprimi i kryer nga organi kompetent i ndërpret 
fuqinë e mëtejshme juridike aktit administrativ. Në fakt, “kryerja e veprimeve 
aktive nëpërmjet ushtrimit të një vullneti të shprehur pozitiv nga organi i autorizuar 
me ligj, përbën dhe dallimin kryesor ndërmjet pushimit faktik dhe pushimit juridik 
të aktit administrativ”. 
Është e rëndësishme të vihet në dukje se pushimi i fuqisë së aktit administrativ, me 
anën e një akti të ri revokues, shfuqizues ose ndryshues, bëhet për shkaqe të 
ndryshme. Kështu, akti administrativ mund të pushojë fuqinë e detyrueshme 
juridike për arsye të kundërligjshmërisë ose edhe të parregullsisë që ai paraqet. 
Parregullsia, në fakt, përbën një ndër elementet dalluese ndërmjet rishikimit 
administrativ dhe gjyqësor. Praktika provon se shkas për pushimin juridik mund të 
paraqesin edhe rrethanat dhe kushtet politike, sociale e ekonomike, “të cilat mund 
të kenë qenë të pranueshme në momentin që është nxjerrë akti administrativ, por 
që më pas diktohen si një pengesë për vazhdimin e mëtejshëm të efekteve të tij”. 
 

4. Sërish pyetja ballore: ç’janë, në të vërtetë, revokimi dhe shfuqizimi? 
Revokimi dhe shfuqizimi përbëjnë dy nga format nëpërmjet të të cilave realizohet 
pushimi i fuqisë juridike të akteve administrative. 
Në parim, revokimi i aktit bëhet nga organi që e ka nxjerrë atë. Revokimi, si 
rregull, mund të bëhet për shkak të pavlefshmërisë së aktit, si dhe të parregullsisë 
së tij. Organi mund ta revokojë aktin nëse ai është bërë pengesë për rregullimin e 
marrëdhënieve të reja, të krijuara si rrjedhojë e ndryshimit të rrethanave dhe 
kushteve konkrete. 
Si rregull, edhe shfuqizimi i aktit (nga një organ më i lartë) bëhet për ato shkaqe 
për të cilat zbatohet edhe revokimi i tij. 
Në teorinë e së drejtës vlen parimi, sipas të cilit, po ai autoritet që e ka nxjerrë 
aktin, i njëjti autoritet e bën revokimin e tij. 
Akti mund të revokohet mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara. 
Konceptin juridik të revokimit e përbën e drejta e organit administrativ për të 
rishqyrtuar aktin e tij nëpërmjet ndryshimit a shfuqizimit, për arsye të 
papërshtatshmërisë me ligjin, me rrethanat ose me kushtet e krijuara pas daljes së tij. 
Ndërlidhur me këtë koncept, duhet pasur parasysh se revokimi nuk mund të 
zbatohet nga çdo organ administrativ për çdo akt dhe në çfarëdolloj rrethane. 
Së pari, Ligji duhet t’i njoh organit të drejtën e revokimit të aktit. 
Së dyti, në ushtrimin e të drejtës së revokimit ndikon, gjithashtu, edhe lloji i 
pavlefshmërisë së aktit. 
Ligji ka përcaktuar se organi i administratës publike vendos revokimin ose 
konfirmimin e aktit, pas dorëzimit të kërkesës së palëve të interesuara për 
rishqyrtimin e një akti administrativ. 
Vendimin e organit të administratës publike që e shqyrton kërkesën për rishqyrtim 
të aktit administrativ që, gjithashtu, konsiderohet akt administrativ, Ligji e ndërlidh 
me pajtueshmërinë e aktit me nenet e mëparshme.193 

                                                            
193 Me formën e akteve administrative (neni 83), me përmbajtjen e aktit administrativ (neni 84), me 
arsyetimin e aktit (neni 85) dhe me mënyrën e arsyetimit (neni 86). 
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Sa i përket afateve për kërkesën e palëve të interesuara për rishqyrtimin e aktit 
administrativ, ato janë të parashikuara me Ligj ose nga vetë akti administrativ. 

 
Neni 101 [Ankimi kundër aktit administrativ dhe shfuqizimi] 
 
101.1. Iniciativa për shfuqizimin e aktit administrativ mund të vijë nga organi 

kompetent i administratës publike ose nga pala e interesuar për ankim.  
101.2. Me paraqitjen e ankimit të palëve të interesuara kundër aktit 

administrativ, organi kompetent i administratës publike vendos 
shfuqizimin ose lënien në fuqi të aktit administrativ të ankimuar.  

101.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike, që shqyrton ankimin 
e palëve të interesuara kundër një akti administrativ, konsiderohet 
gjithashtu akt administrativ dhe si i tillë duhet të jetë në pajtim me nenet 
83, 84, 85 dhe 86 të këtij Ligji.  

101.4. Ankimi i palëve të interesuara kundër një akti administrativ duhet të bëhet 
brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose vetë akti administrativ 
i ankimuar. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ankimi kundër aktit administrativ dhe shfuqizimi përbëjnë objektin e rregullimit 
në nenin 101 të ligjit, natyrisht duke u fokusuar edhe në procedurën dhe afatet, si 
dhe në vendimin e organit kompetent të administratës publike që shqyrton ankimin 
e palëve të interesuara kundër një akti administrativ, vendim ky që duhet të jetë në 
pajtim me nenet 83, 84, 85 dhe 86 të këtij Ligji.  
 

2. Iniciativat për shfuqizimin e aktit administrativ  
Ligji i Procedurës Administrative ka përcaktuar mundësinë e shfuqizimit të aktit 
administrativ. Pyetja e parë që mund të shtrohet është se nga mund të vijnë 
iniciativat për shfuqizimin e tij? 
Për shfuqizimin e aktit administrativ iniciativat mund të vijnë nga dy anë. Nga 
njëra anë, nga organi kompetent i administratës publike dhe, nga ana tjetër, nga 
pala e interesuar për ankim. Pra, iniciativa për shfuqizimin e aktit administrativ 
ndahet, në fakt, ndërmjet organit kompetent të administratës publike dhe palës së 
interesuar për ankim. 
 

3. Dy mundësitë e organit për të vendosur mbi ankimimin e palëve të interesuara 
Për shfuqizimin e një akti administrativ, zakonisht, përdorët rruga e ankimit nga 
ana e palëve të interesuara. Duke vendosur mbi ankimin e palëve të interesuara 
kundër aktit administrativ, organi kompetent i administratës publike mund të 
gjendet para dy mundësive:  
e para, para mundësisë të vendosjes së shfuqizimit të aktit të ankimuar dhe,  
e dyta, para mundësisë së lënies në fuqi të aktit administrativ të ankimuar. 
Ligjvënësi, edhe me këtë rast, vendimin e organit kompetent të administratës 
publike që shqyrton ankimin e palëve të interesuara kundër një akti administrativ, e 
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konsideron akt administrativ dhe kërkon që, si i tillë, ai të jetë në pajtim me nenet 
83, 84, 85 dhe 86 të këtij Ligji që, do të thotë, si u theksua edhe më lartë, në pajtim 
me formën e aktit, me përmbajtjen e aktit, me arsyetimin e aktit dhe me mënyrën e 
arsyetimit të tij. 
 

4. Afatet 
Sa i përket afateve, Ligji i përmbahet formulimit tashmë të standardizuar. Kërkon 
që ankimi i palëve të interesuara kundër një akti administrativ të bëhet 
brendapërbrenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose vetë akti 
administrativ i ankimuar. 
 

5. Një dallim ndërmjet neneve 100 dhe 101 
Ndërmjet nenit 100 dhe 101 të Ligjit vërejmë një dallim sa i përket nismës së 
organit administrativ për të vepruar. Përderisa për revokimin ose rishqyrtimin e 
aktit administrativ iniciativa i përket vetëm palëve të interesuara, sa i përket 
shfuqizimit të aktit Ligji njeh edhe iniciativën e vetë organit administrativ. 
Ligji nuk përdor të njërën terminologji për të evidentuar rishqyrtimin apo 
shfuqizimin e aktit, Siç do të vërejmë, edhe në nenin 102, nuk përdorët e njëjta 
terminologji. Terminologjia rishqyrtim i aktit nuk duhet të përdorët për të drejtën e 
organit më të lartë për të shfuqizuar aktet e organit më të ulët. Ky term i përshtatet 
më mirë revokimit se sa shfuqizimit. Në nenin 102 ndeshet një moskoordinim 
ndërmjet këtyre termave.  
 

6. Për diskutim! 
Edhe pse në paragrafin 1 të këtij neni, ligjvënësi përdor foljen”mund”që do të thotë 
se organit administrativ i jep të drejtën e diskrecionit, mbetet për t’iu përgjigjur 
pyetjes se a ka raste kur ky diskrecion të reduktohet në atë masë që organi 
administrativ të ketë për detyrë të fillojë shfuqizimin e aktit administrativ. 
Problemi mund të vështrohet edhe nga ana terminologjike. Fjala “mund” duhet 
ndoshta të zëvendësohet me “merret”e cila më së miri i përgjigjet mundësisë së 
reduktimit të diskrecionit në masën që organi administrativ të ketë për detyrë të 
fillojë shfuqizimin e aktit administrativ.  
 

Neni 102 [Kompetenca për të revokuar dhe shfuqizuar] 
 
102.1. Kompetenca për të revokuar aktin administrativ i përket organit të 

administratës publike, që e ka nxjerrë atë, me përjashtim të rasteve kur ligji 
parashikon ndryshe.  

102.2. Kompetenca për të shfuqizuar aktet administrative i përket organit më të 
lartë të administratës publike në raport me organin që ka nxjerrë aktin 
administrativ të ankimuar, me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon 
ndryshe.  

102.3. Akti administrativ i nxjerrur në bazë të delegimit të kompetencës mund të 
revokohet nga organi delegues ashtu edhe nga organi i deleguar për sa kohë 
që delegimi është i vlefshëm.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen rregullon kompetencën e organit të administratës publike për të revokuar 
dhe shfuqizuar aktin administrativ, natyrisht duke bërë dallimin e organeve që janë 
të ngarkuara me këtë të drejtë dhe detyrë të tyre. Kompetenca për të rishqyrtuar 
aktet administrative i përket organit më të lartë të administratës publike në raport 
me organin që e ka nxjerrë aktin administrativ të ankimuar.  
 

2. Parimi i caktimit të kompetencës  
Kompetenca për të revokuar dhe shfuqizuar aktin administrativ i përket organit të 
administratës publike që e ka nxjerrë atë akt, natyrisht me përjashtim të rasteve kur 
ligji parashikon ndryshe, ndërsa kompetenca për të rishqyrtuar aktet administrative 
i përket organit më të lartë të administratës publike në raport me organin që e ka 
nxjerrë aktin administrativ të ankimuar, sërish me përjashtim të rasteve kur ligji 
parashikon ndryshe. 
Në rastin e kompetencës për të revokuar aktin administrativ nga ana e organit të 
administratës publike që e ka nxjerrë vetë aktin, zbatohet një rregull i njohur 
përgjithësisht në teorinë e së drejtës, sipas të cilit i njëjti organ që e vë në zbatim 
për herë të parë aktin, po ai organ mund ta revokojë dhe ta shfuqizojë atë. 
Revokimi dhe shfuqizimi i akteve administrative nga vetë autoritetet publike 
përbën “një të drejtë të tyre, por jo të pakufizuar”. 
Në të vërtetë, “kjo e drejtë është e lidhur me mundësinë që ligji i ka njohur organit 
që të ketë të drejtë të revokojë aktet e veta”. Së këndejmi, mund të dalë si 
përfundim se revokimi i aktit administrativ mund të zbatohet “vetëm në rastet kur 
ligji shprehet për këtë të drejtë”. 
Por, çfarë ndodh nëse ligji nuk i njeh këtë të drejtë organit? 
Në situata të tilla, “ai sigurisht që do të parashikojë të drejtën e subjektit të 
interesuar për t’iu drejtuar organit më të lartë administrativ për të shfuqizuar aktin 
konkret”. 
 

3. Shkaqet e revokimit dhe shfuqizimit 
Revokimi dhe shfuqizimi i aktit nga organi kompetent i administratës publike që e 
ka nxjerrë atë akt, bëhet si rregull, qoftë për shkak të pavlefshmërisë së aktit, qoftë 
për shkak të parregullsisë së tij. 
Një pyetje që mund të shtrohet, me këtë rast, është se kur e bën revokimin dhe 
shfuqizimin e aktit po ai organ që e ka nxjerrë atë? 
Revokimin dhe shfuqizimin e aktit e bën po ai organ që e ka nxjerrë aktin, atëherë 
kur konstaton se ai akt, në fakt, është bërë një pengesë për rregullimin e 
marrëdhënieve të reja, si “rrjedhojë e ndryshimit të rrethanave dhe kushteve 
konkrete”. 
Ligji ka përcaktuar se kompetenca për të rishqyrtuar aktet administrative i përket 
edhe organit më të lartë të administratës publike në raport me organin që e ka 
nxjerrë aktin administrativ të ankimuar. 
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4. Si bëhen revokimi dhe shfuqizimi? 
Si revokimi, ashtu dhe shfuqizimi, bëhen me anë të nxjerrjes së një akti të ri 
juridik. Vlen të nënvizohet se shfuqizimi i aktit bëhet për ato shkaqe që zbatohet 
edhe revokimi i tij. 
Sa i përket krahasimeve midis Kosovës dhe Shqipërisë në këtë fushë, duhet të 
theksohet se roli i gjykatës që i referohet akteve administrative është i rregulluar 
me Ligjin për Konfliktin Administrativ. E theksojmë këtë fakt për shkak se ai e 
bën dallimin midis legjislacionit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë.  
Ndryshe, Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës ka parashikuar mundësinë e 
nxjerrjes së një akti administrativ edhe në bazë të delegimit të kompetencës. Ai 
njëkohësisht parasheh mundësinë që, një akt i tillë, të mund të revokohet, qoftë nga 
organi delegues, pra nga ai organ që e ka bërë delegimin, qoftë nga organi i 
deleguar (në të cilin është bërë delegimi). Në të dyja rastet, Ligji ka përcaktuar se 
revokimi mund të bëhet “për sa kohë që delegimi është i vlefshëm”. 
 

Neni 103 [Revokimi dhe shfuqizimi i aktit të vlefshëm] 
 
103.1. Akti administrativ i vlefshëm mund të revokohet ose shfuqizohet në qoftë se 

ndryshimi i rrethanave ose i kuadrit ligjor nuk e justifikon më ekzistencën e 
tij.  

103.2. Vetëm në rastet e mëposhtme, ndalohet revokimi ose shfuqizimi i aktit 
administrativ të vlefshëm:  
a) kur ligji në mënyrë të shprehur ndalon revokimin ose shfuqizimin e 

aktit;  
b) kur akti krijon të drejta ligjore për personat fizikë dhe juridikë;  
c) kur akti i jep administratës të drejta ose i ngarkon detyrime të tilla nga 

të cilat nuk mund të hiqet dorë.  
103.3. Aktet e parashikuara në pikën (b) të paragrafit 2 të këtij neni, 

përjashtimisht, mund të revokohen ose shfuqizohen në rastet e mëposhtme: 
a) kur dëmtojnë interesat e palëve të cilave iu drejtohen;  
b) kur të gjitha palët e interesuara bien dakord për revokimin ose 

shfuqizimin e aktit me kusht që të drejtat e krijuara nga akti janë të 
tilla që prej tyre mund të hiqet dorë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 103 i referohet revokimit dhe shfuqizimit të aktit të vlefshëm, si rasteve kur 
një akt mund të revokohet ose shfuqizohet, ashtu dhe rasteve kur Ligji në mënyrë 
shprehimore ndalon revokimin ose shfuqizimin e aktit. 
Ligjvënësi parasheh mundësinë e revokimit ose shfuqizimit të aktit për të cilin që 
më parë deklaron ndalimin ose revokimin e tij. Behët fjalë për rastet e dëmtimit të 
interesave të palëve të cilave u drejtohen dhe rastet kur të gjitha palët e interesuara 
bien dakord për revokimin ose shfuqizimin e aktit, natyrisht me një kusht që ato të 
drejta të krijuara nga akti të jenë të atilla që prej tyre të mund të hiqet dorë. 
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2. Qasje e përgjithshme  
Revokimit dhe shfuqizimit nuk i “shpëtojnë” as aktet administrative të vlefshme. 
Ajo që do të duhej të kihej parasysh, si parim, është se aktet administrative të 
vlefshme nuk mund të revokohen dhe shfuqizohen në rastet kur ligji parasheh 
parevokueshëmrinë ose pashfuqizueshmërinë e tyre. Natyrisht se, këto janë raste 
mjaft të rralla në praktikën administrative dhe atë ligjore. 
Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë, në të cilin, po përsërisim, është 
bazuar në pjesën më të madhe Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës, 
shprehet qartë se “duhet që ligji të ketë parashikuar shprehimisht që akti konkret 
nuk mund të shfuqizohet”. Megjithatë, sipas Komentarit të Kodit të Procedurave 
Administrative të Shqipërisë, “mundet që mosrevokimi ose mosshfuqizimi i aktit 
administrativ të dalë nga kuptimi a interpretimi që i jepet dispozitës ligjore”. 
 

3. Praktika 
Ndoshta mund të ndihmojë në kuptimin e thelbit të çështjes, referimi një dispozite 
të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Kështu, sipas nenit 41 të Kushtetutës, 
sipas të cilit mosmarrëveshjet për masën e shpërblimit për rastet e shpronësimeve 
zgjidhen në gjykatë, mund të thuhet se bëhet fjalë për rastet kur akti administrativ i 
shpronësimit nuk mund të ankimohet në gjykatë. Pra, sipas kësaj dispozite, nuk 
mund të atakohet akti i shpronësimit, sepse interesi publik është i tillë që kërkon 
detyrimisht zbatimin e këtij akti. Po sipas të njëjtit komentar, nëse 
individi/individët që preken nga akti konkret nuk janë dakord me të, atëherë e 
drejta e tyre për t’iu drejtuar gjykatës, lidhet vetëm me kërkimin e masës së 
shpërblimit. 
Përveç kësaj, revokimi nuk mund të ndodhë as në rastet kur akti krijon të drejta të 
ligjshme për subjektet ose kur akti administrativ i jep autoritetit publik të drejta 
dhe detyrime, nga të cilat nuk mund të hiqet dorë. Në të vërtetë, kjo është pjesë e 
veprimtarisë administrative nga e cila organet e administratës, të cilat janë të 
ngarkuara me të, nuk mund të heqin dorë. Mos`heqja dorë nga të drejtat që ligji ka 
pajisur organet administrative, ka gjetur shprehjen e vet në nenin 21 të Kodit, ku 
parashikohet se të gjitha aktet që kanë si objekt heqjen dorë nga e drejta për të 
ushtruar kompetencat, që u janë ngarkuar organeve administrative, janë të 
pavlefshme. 
Edhe aktet të cilat konsiderohen të favorshme nga autoriteti publik, mund të 
revokohen. Si shembull i mirë mund të shërbejë pezullimi ose revokimi i një 
licence për ushtrimin e të drejtës për prodhimin e një produkti të caktuar, 
pavarësisht se ajo edhe “mund të jetë dhënë në përputhje me ligjin për një afat të 
caktuar ose përgjithmonë”, për arsye të ndotjeve të mjedisit që shkakton kjo 
veprimtari tregtare. 
 

4. Ndalimi i revokimit ose shfuqizimit të aktit  
Me gjithë mundësinë e revokimit ose shfuqizimit të aktit të vlefshëm, Ligji 
shprehimisht ka ndaluar revokimin ose shfuqizimin e aktit administrativ të 
vlefshëm në tri raste të caktuara. 
a) rasti i parë ka të bëjë, natyrshëm, me ndalimin e revokimit ose shfuqizimit të 
aktit administrativ nëse ligji shprehimisht është deklaruar për këtë,  
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 rasti i dytë i referohet gjendjes në të cilën akti ka krijuar të drejta ligjore për 
personat fizikë dhe juridikë,  
 rasti i tretë i përket dhënies së të drejtave ose ngarkimit të detyrimeve 
administratës, të drejta dhe detyrime këto, nga të cilat nuk mund të hiqet dorë. 
Megjithatë, Ligji ka përcaktuar një përjashtim, pra ka parapa mundësinë e 
revokimit ose shfuqizimit të aktit kur ai i krijon të drejta ligjore për personat fizikë 
dhe juridikë. Për këtë duhet të plotësohen dy kushte:  
Së pari, revokimi ose shfuqizimi mund të ndodhë nëse me aktin dëmtohen interesat 
e palëve të cilave u drejtohen. 
Së dyti, me rënien dakord të të gjitha palëve të interesuara për revokimin ose 
shfuqizimin e aktit. 
Ky kusht i dytë ndërlidhet edhe me një kusht tjetër të veçantë. Ai kërkon që të 
drejtat e krijuara nga akti të jenë të tilla që prej tyre të mund të hiqet dorë. 
 

5. Edhe disa fjalë më shumë 
Paragrafi 1 i këtij neni sigurisht se mund të komentohet në mënyrë më të 
hollësishme, duke pasur parasysh se akti administrativ i vlefshëm mund të 
revokohet ose shfuqizohet në qoftë se ndryshimi i rrethanave ose i kuadrit ligjor 
nuk e justifikon më ekzistencën e tij. Situatat në praktikë janë mjaft të mundshme 
në të dyja rastet. Ndryshimi i rrethanave mund të ndodh në çdo kohë dhe për arsye 
të ndryshme, po sikurse që ndodh edhe me kuadrin ligjor që ndryshohet dhe 
plotësohet për nevoja të ndryshme. Në ndryshimet dhe plotësimet eventuale të 
ligjit do të mund të bëhej një elaborim më i gjerë qoftë i rrethanave, qoftë i 
situatave kur bëhet ndryshimi i kuadrit ligjor. 
Mund të thuhet edhe ndonjë fjalë më shumë për raportin e paragrafit të këtij neni 
me pikën b të paragrafit 2. të tij. Në të vërtetë, raportin midis tyre duhet parë dhe 
komentuar midis mundësive që aktet e caktuara, si përjashtim, mund të revokohen 
ose shfuqizohen, dhe situatave kur mund të ndodh një veprim i tillë e që ndërlidhen 
qoftë me dëmtimin e interesave të palëve të cilave u drejtohen, qoftë në rastin kur 
të gjitha palët bien dakord për revokimin ose shfuqizimin e aktit, me ç’rast 
kërkohet përmbushja e kushtit që të drejtat e krijuara nga akti të jenë të tilla që prej 
tyre të mund të hiqet dorë. 
  

Neni 104 [Revokimi dhe shfuqizimi i aktit të pavlefshëm] 
 
104.1. Akti administrativ i pavlefshëm mund të revokohet ose shfuqizohet vetëm 

për shkak të pavlefshmërisë dhe brenda afateve kohore të parashikuara për 
ankimin gjyqësor.  

104.2. Në ato raste kur ekziston më shumë se një afat ligjor për parashtrimin e 
ankimit gjyqësor, zbatohet afati më i gjatë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 104 i referohet revokimit dhe shfuqizimit të aktit të pavlefshëm, shkaqeve 
dhe afateve për revokim dhe shfuqizim të tij, duke e ndërlidhur revokimin ose 
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shfuqizimin vetëm me pavlefshmërinë, ndërsa afatin me atë se ka një ose më 
shumë afate ligjore për parashtrimin e ankimit gjyqësor, duke kërkuar zbatimin e 
afatit më të gjatë. 
 

2. Kushtet që i ka vënë ligjvënësi për revokimin dhe shfuqizimin e aktit të 
pavlefshëm 
Nën një, kërkon që revokimi dhe shfuqizimi i aktit mund të bëhet për shkak të 
pavlefshmërisë së tij. 
Nën dy, se revokimi dhe shfuqizimi i tij mund të bëhet brendapërbrenda afateve 
kohore të parashikuara për ankimin gjyqësor. 
Një moment që duhet të kemi parasysh është se aktet administrative të paligjshme 
janë akte të pavlefshme. 
Në nenin e mëposhtëm, paragrafi 2 të këtij Ligji, flitet për revokimin dhe 
shfuqizimin e një akti administrativ absolutisht të pavlefshëm. Konkluzioni që del 
nga ai nen është se edhe akti administrativ absolutisht i pavlefshëm mund të 
revokohet ose shfuqizohet  
Këto akte, si e kemi thënë edhe më herët, janë akte nul /pa vlerë juridike dhe, si të 
tilla, konsiderohen sikur nuk kanë ekzistuar ndonjëherë.  
Momenti tjetër që duhet pasur parasysh është se aktet relativisht të pavlefshme 
“prezumohen të vlefshme derisa të kundërshtohen nga një autoritet gjyqësor”. 
Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës nuk i është referuar as akteve 
absolutisht të pavlefshme dhe as akteve relativisht të pavlefshme. Në këtë nen 
bëhet fjalë vetëm për “revokimin dhe shfuqizimin e aktit të pavlefshëm”. 
Ajo që do të mund të thuhej më shumë me këtë rast është se “kur bëhet fjalë për 
aktet relativisht të pavlefshme, revokimi mund të jetë i zbatueshëm nga çdo organ 
që nxjerr aktin”. 
 

3. Nevoja për qartësim 
Nuk ka dyshim se kjo dispozitë do të duhej të përcaktohej më qartë. Aktet 
administrative të pavlefshme mund të revokohen dhe shfuqizohen vetëm për shkak 
të pavlefshmërisë dhe brenda një afati të caktuar. Në rastet kur ekziston më shumë 
se një afat ligjor për parashtrimin e ankimit gjyqësor, zbatohet afati më i gjatë. 
Ku mund të adresohet vërejtja? 
Sipas paragrafit të parë të këtij neni, shkaku i revokimit apo shfuqizimit shihet 
vetëm në pavlefshmërinë e tij. Pushimi i fuqisë juridike të aktit administrativ me 
anën e një akti të ri mund të bëhet për shkaqe të ndryshme. 
Një mënyrë e tillë e formulimit të paragrafit të parë të këtij neni bie ndesh me 
konceptin që ka krijuar Ligji për shfuqizimin dhe revokimin e aktit.  
 

Neni 105 [Hyrja në fuqi e revokimit dhe e shfuqizimit] 
 
105.1. Revokimi dhe shfuqizimi i aktit administrativ ka fuqi vetëm në të ardhmen, 

me përjashtim të rasteve të parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij 
neni.  

105.2. Revokimi dhe shfuqizimi i një akti administrativ ka fuqi prapavepruese 
vetëm në ato raste kur akti revokohet ose shfuqizohet për shkak të 
pavlefshmërisë së tij absolute.  
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105.3. Organi i administratës publike që urdhëron revokimin ose shfuqizimin e 
një akti administrativ mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit 
revokues/shfuqizues në ato raste kur të gjitha palët e interesuara bien 
dakord me shkrim për këtë dhe me kusht që akti që kërkohet të 
revokohet/shfuqizohet të ketë krijuar të drejta ose privilegje nga të cilat 
mund të hiqet dorë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Hyrja në fuqi e revokimit dhe e shfuqizimit të aktit administrativ, së bashku me 
mundësinë që organi t’i japë fuqinë prapavepruese atij akti rregullohen me këtë 
nen të Ligjit. Revokimi dhe shfuqizimi i aktit, në parim, ka fuqi vetëm për të 
ardhmen, me përjashtim të rasteve që kanë parashikuar dy paragrafët e mëposhtëm 
të po këtij neni (pavlefshmëria absolute dhe rënia dakord e palëve të interesuara 
për këtë). 
 

2. Parimet  
Dy parime duhet të kihen parasysh që në fillimin e komentimit të këtij neni.  
Së pari, “Përderisa për revokimin apo shfuqizimin”, si shprehet Komentari i Kodit 
të Procedurave të Shqipërisë, “ndiqet e njëjta formë dhe procedurë ashtu si dhe për 
nxjerrjen e aktit administrativ, kuptohet që edhe hyrja në fuqi e tyre do të ndjekë të 
njëjtat rregulla”. 
Së dyti, “Hyrja në fuqi e aktit administrativ është e ndërvarur nga çasti i fillimit të 
veprimit të aktit dhe i shtrin efektet deri në mbarimin e këtij veprimi, pra deri në 
momentin kur akti revokohet apo shfuqizohet” që, do të thotë, se në atë moment, “i 
mbaron fuqia juridike aktit administrativ dhe i fillon fuqia juridike aktit revokues 
apo shfuqizues”, kur ky akt “merr fuqi juridike për të ardhmen”. 
Pra, pushimi i fuqisë së aktit, qoftë në rastet e revokimit, qoftë në rastet e 
shfuqizimit të tij, krijon efekte për të ardhmen, me përjashtim të rasteve kur vetë 
ligji parashikon ndryshe. 
 

3. Përjashtimet 
Ligji është mjaft i përcaktuar për përjashtimet. 
3.1. Në rastin e parë, revokimi dhe shfuqizimi i një akti administrativ ka fuqi 
prapavepruese vetëm atëherë kur akti revokohet ose shfuqizohet për shkak të 
pavlefshmërisë së tij absolute. 
3.2. Në rastin e dytë, fuqia prapavepruese mund t’i jepet një akti 
revokues/shfuqizues atëherë kur të gjitha palët e interesuara kanë rënë dakord për 
këtë. 
Ajo që së pari kërkohet, me këtë rast, është se pëlqimi i tyre duhet të jetë me 
shkrim dhe, së dyti, akti që kërkohet të revokohet/shfuqizohet, duhet të ketë krijuar 
të drejta ose privilegje nga të cilat mund të hiqet dorë. 
Prapaveprueshmëria e aktit, e cila përgjithësisht nuk zbatohet, paraqet përjashtimin 
e vetë zbatimit në rastet e pavlefshmërisë së aktit që revokohet ose shfuqizohet. 
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Neni 106 [Revokimi / shfuqizimi që përtërinë fuqinë ligjore të një akti 
   të mëparshëm] 

 
Revokimi ose shfuqizimi i një akti, i cili nga ana e tij ka revokuar/ 
shfuqizuar një akt të mëparshëm, përtërinë fuqinë ligjore të këtij të fundit 
vetëm në rastet kur ligji ose akti revokues/shfuqizues e parashikojnë 
shprehimisht një gjë të tillë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen ka për objekt rregullimi çështjen e revokimit/shfuqizimit që ka si qëllim 
përtëritjen e fuqisë ligjore të një akti të mëparshëm. Natyrisht se bëhet fjalë për 
këtë mundësi nëse ajo është parashikuar shprehimisht qoftë me ligj, qoftë me aktin 
revokues/shfuqizues.  
 

2. Vendosja e rregullave 
Pjesa më e madhe e akteve administrative “i pushojnë efektet e tyre juridike 
nëpërmjet shfaqjes së një vullneti juridik nga organet kompetente”.Kjo shfaqje e 
vullnetit, në të vërtetë, realizohet me anë të nxjerrjes së një akti të ri juridik që 
revokon, shfuqizon ose ndryshon aktin e mëparshëm.  
Duhet pasur parasysh se veprimi i kryer nga organi kompetent i ndërpret fuqinë e 
mëtejshme juridike aktit administrativ. 
Revokimi ose shfuqizimi i një akti, akti që nga ana e tij ka revokuar ose shfuqizuar 
një akt të mëparshëm, përtërin fuqinë ligjore të këtij të fundit, por vetëm në rastet 
kur ligji ose akti i fundit revokues ose shfuqizues e parashohin shprehimisht një gjë 
të tillë. 
 

3. Praktika 
Vlen të vihet në dukje se në praktikën administrative ndeshen mjaft akte të tilla, 
pra të një natyre të tillë revokuese ose shfuqizuese. Arsyeja mund të kërkohet në 
faktin se akti i mëparshëm mund të ndryshojë nëpërmjet revokimit ose shfuqizimit 
dhe atë, qoftë për shkaqe ligjore, qoftë edhe për ndryshime të rrethanave ose 
kushteve që kanë ndikuar në aktin juridik. 
Kështu, për shembull, një urdhër i një drejtuesi të institucionit mund të revokohet 
ose shfuqizohet si nga vetë ai, ashtu dhe nga ai i mëparshmi. 
Revokimi ose shfuqizimi i aktit të mëvonshëm shfuqizues a revokues ndaj aktit të 
mëparshëm i jep fuqi ligjore aktit fillestar, vetëm nëse akti shprehet për këtë. 
Në Komentarin e Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë (neni 127) 
kërkohet që akti revokues ta parashikojë fuqinë përtëritëse të aktit fillestar. Ky 
moment është lënë në vlerësimin e organit që revokon apo shfuqizon aktin. Ai 
organ është në gjendje të vlerësojë, duke pasur parasysh shumë kritere të karakterit 
juridik, social, ekonomik apo politik për t’i dhënë fuqi juridike aktit fillestar. 
Vërejtje: edhe kjo pjesë e komentarit, po sikurse dhe pjesa e fundit, është e 
shoqëruar, në shtojcë, me shembuj të praktikës që, ma thotë mendja, e bëjnë më të 
zbërthyeshëm vetë komentarin. 
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Neni 107 [Ndryshimi dhe zëvendësimi i akteve administrative] 
 

Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, rregullat për 
revokimin/shfuqizimin zbatohen edhe për ndryshimin dhe zëvendësimin e 
akteve administrative. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit  

Ky nen ka si objekt rregullimi ndryshimin dhe zëvendësimin e akteve 
administrative. Duke përjashtuar rastet kur ligji zbatohet ndryshe, rregullat për 
revokimin/shfuqizimin zbatohen edhe për ndryshimin dhe zëvendësimin e akteve 
administrative. 
 

2. Vendosja e rregullave  
Ligji e përcakton në mënyrë të qartë se rregullat për revokimin/shfuqizimin 
zbatohen edhe për ndryshimin dhe zëvendësimin e akteve administrative. Natyrisht 
se këto rregulla nuk zbatohen në rastet kur ligji parashikon ndryshe. 
Sipas këtyre rregullave veprojnë organet që bëjnë, qoftë ndryshim e akteve 
administrative, qoftë zëvendësimin e tyre. 
Në praktikë, një ndryshim vendimi dhe një zëvendësim i tij mund të paraqitet i 
nevojshëm, madje dhe me interes të vetë drejtësisë. Kjo është arsyeja që 
autoriteteve publike ligji ua njeh të drejtën për të “rishqyrtuar” vendimet e tyre. 
Në teorinë e së drejtës, po sikurse që ekziston rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit 
“i njëjti autoritet që e vë në zbatim për herë të parë aktin, mund edhe ta anulojë 
atë”, vlen edhe parimi, sipas të cilit, autoriteteve administrative u njihet e drejta për 
ndryshimin dhe zëvendësimin e akteve administrative. 
Meqenëse ligji parashikon që kjo e drejtë shfrytëzohet në përputhje me rregullat 
për revokimin/shfuqizimin e aktit administrativ, përkujtojmë se “revokimi i akteve 
administrative nga vetë autoritetet publike është një e drejtë e tyre, por jo e 
pakufizuar”. Tërhiqet vërejtja se “revokimi nuk mund të zbatohet nga çdo organ 
administrativ për çdo akt dhe në çfarëdo lloj rrethane”. 
Së pari duhet, natyrshëm, që ligji “t’i njoh të drejtën organit për të revokuar të 
drejtën e tij”, me ç’rast lot rëndësi dhe ushtron ndikim “lloji i pavlefshmërisë së 
aktit”.  
Në lidhje me pasojat që prodhon akti revokues, theksojmë se ato shtrihen “për të 
ardhmen”. 
Po përmendim edhe një moment tjetër të rëndësishëm. Realizimi ndodh “edhe kur 
baza ligjore e faktike për një akt administrativ kanë ndryshuar në atë shkallë, sa që 
në kushtet e reja ai nuk ka më vlerë”. 
Më në fund, theksojmë edhe një moment tjetër të rëndësishëm. Bëhet fjalë për atë 
se “revokimit nuk i shmangen as aktet administrative të vlefshme”.Natyrisht se 
bëhet fjalë edhe për kushte dhe rrethana tjera. 
Mbi bazën e këtyre të dhënave, përfundimi bëhet i qartë: ndryshimi dhe 
zëvendësimi i akteve administrative “ndjekë logjikën” dhe ndodh për të njëjtat 
kushte dhe rrethana, po sikurse edhe revokimi/shfuqizimi i tyre. Kjo është arsyeja 
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që Ligji “ka kursyer vetën” që të bëjë një zbërthim të veçantë të dispozitës së nenit 
përkatës. Kjo është edhe arsyeja që edhe ne t’i shmangemi përsëritjes, por vetëm të 
bëjmë konstatimin që duhet për të krijuar përfytyrimin për ndryshimin dhe 
zëvendësimin e akteve administrative.  
 

Neni 108 [Korrigjimi i akteve administrative] 
 
108.1. Gabimet materiale në shprehjen e vullnetit të organit administrativ, kur 

këto janë të dukshme, mund të korrigjohen në çdo kohë nga organet që 
kanë të drejtë të bëjnë revokimin/shfuqizimin e aktit.  

108.2. Korrigjimi, i cili ka fuqi prapavepruese, mund të bëhet me nismën e 
administratës ose me kërkesën e palëve të interesuara.  

108.3. Korrigjimit i jepet po ai publicitet që i është bërë aktit të korrigjuar. 
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Korrigjimit të akteve administrative Ligji ia ka kushtuar nenin e vet të 108-të. 
Bëhet fjalë për korrigjimet e gabimeve materiale të dukshme nga ana e organeve 
që kanë të drejtë ta bëjnë revokimin/shfuqizimin e tyre. Ky veprim mund të bëhet 
në çdo kohë. Sa i përket korrigjimit që ka fuqi prapavepruese, ai mund të bëhet, si 
me nismën e administratës, ashtu dhe me kërkesën e palëve të interesuara.  
 

2. Nuk bëhet fjalë për pushimin e fuqisë së akteve administrative 
Në këtë nen bëhet fjalë për korrigjimin e akteve administrative. Nuk bëhet fjalë për 
pushimin e fuqisë së akteve administrative që mund të realizohet, qoftë nëpërmjet 
revokimit, qoftë nëpërmjet shfuqizimit, qoftë nëpërmjet anulimit të aktit.  
Siç dihet, me pushimin e fuqisë juridike, shuhet akti dhe bashkë me të, shuhen 
edhe pasojat që i ka krijuar akti. Korrigjimi i akteve administrative nuk ngjan me 
pushimin e fuqisë juridike të akteve administrative, sepse korrigjimi i akteve 
administrative nuk ka për funksion dhe as për qëllim ndërprerjen e fuqisë juridike 
të aktit. 
Bëhet fjalë vetëm për korrigjimin e gabimeve të dukshme në aktet administrative. 
Kompetenca për korrigjimin e akteve administrative u është dhënë po atyre 
organeve që kanë të drejtën e revokimit ose shfuqizimit të akteve administrative. 
Koha për kryerjen e këtij veprimi të tyre nuk është e kufizuar, sepse ligji shprehet 
se këtë mund ta bëjnë “në çdo kohë”. 
 

3. Për cilat korrigjime është fjala dhe cila është procedura që ndiqet? 
Bëhet fjalë për korrigjimet në akte që nuk e cenojnë përmbajtjen e tyre. Pra, për të 
ashtuquajtura korrigjime “redaksionale e gjuhësore”. Prandaj, më gjithë 
korrigjimet e bëra në to, as nuk ndërpritet dhe as nuk pushon fuqia e tyre. 
Aktet mund të korrigjohen nga autoriteti administrativ që është i interesuar për 
korrigjimin e tyre. Por, edhe një person “i prekur nga një akt i tillë” mund të 
kërkojë modifikimin e aktit nëpërmjet një kundërshtimi formal para autoritetit 
administrativ, madje edhe duke iu ankuar autoritetit të interesuar ose autoritetit 
mbikëqyrës.  



Esat Stavileci 

 300 

Korrigjimi ka fuqi prapavepruese, pasi akti konsiderohet i saktë dhe ligjor që në 
kohën e nxjerrjes së tij. 
Për korrigjimet duhet të bëhet njoftim adekuat. Kështu, Ligji kërkon që 
korrigjimeve të akteve administrative duhet t’u bëhet po ai publicitet që u është 
bërë akteve administrative në momentin e nxjerrjes së tyre. Kjo kërkesë ka të bëjë 
me nevojën që korrigjimet në aktet administrative t’i marrin në dijeni subjektet e 
interesuara. 
 

Seksioni VI: Njoftimi i aktit administrativ 
 
Neni 109 [Detyrimi për të njoftuar] 
 
Palët e interesuara duhet të njoftohen për të gjitha aktet administrative me anë të 
të cilave: 

a) merren vendime lidhur me pretendimet e tyre; 
b) caktohen detyrime dhe dënime ose shkaktohen dëme; 
c) krijohen, marrin fund, zgjerohen ose kufizohen interesa legjitime ose të 

drejta të palëve, ose pengohen kushtet për gëzimin e tyre në ndonjë 
mënyrë tjetër. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Në kuadër të seksionit të Ligjit që i kushtohet njoftimit të aktit administrativ, ky 
nen fokusohet te detyrimi për të njoftuar. Neni u referohet rasteve kur palët duhet 
të informohen për të gjitha aktet me anën e të cilave merren vendime, caktohen 
detyrime dhe dënime ose shkaktohen dëme dhe krijohen, marrin fund, zgjerohen 
ose kufizohen interesat legjitime ose të drejtat e palëve ose pengohen kushtet për 
gëzimin e tyre në një mënyrë tjetër. 
 

2. Rëndësia e njoftimit 
Njoftimi i aktit administrativ paraqet një moment shumë të rëndësishëm që 
ndërlidhet me fuqinë juridike të tij. Në të vërtetë, akti administrativ nxirret me 
qëllim të rregullimit të marrëdhënieve të caktuara juridike. Në këto marrëdhënie si 
subjekte paraqitën organet e administratës publike që nxjerrin aktet, nga njëra anë, 
dhe subjektet të cilave u drejtohen aktet, nga ana tjetër. Realizimi i efekteve 
juridike të akteve administrative nuk mund të arrihet përderisa subjektet që duhet 
të përmbushin të drejtat dhe detyrimet që burojnë prej akteve administrative, nuk 
njihen me përmbajtjen e tyre. 
Është thënë edhe më herët se ky njoftim i akteve bëhet, si rregull, me shkrim, sepse 
Ligji përcakton se aktet kanë formë shkresore, por Ligji njëkohësisht përcakton se 
në rastet kur me të kërkohet një formë tjetër ose kur një gjë të tillë e imponojnë 
rrethanat, mund të bëhet përjashtim nga parimi. Natyrisht se forma shkresore ose 
verbale që do të marrë akti juridik, ndryshon sipas kushteve dhe rrethanave në të 
cilat merret. 
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3. Parimi 
Parim është se palët e interesuara duhet të njoftohen për aktet administrative. 
Ky parim është i rëndësishëm për shkak se palët që janë të lidhura drejtpërdrejt me 
të, duhet të njoftohen me përmbajtjen e aktit. Rëndësia është akoma më e madhe 
duke pasur parasysh faktin se, si shprehet vetë Ligji, nëpërmjet akteve 
administrative, organet, në fakt, shprehin vullnetin e tyre, qoftë për pretendimet, 
qoftë për detyrimet, dënimet dhe dëmet, qoftë për krijimin, marrjen fund, zgjerimin 
ose kufizimin e interesave legjitime të palëve, ose pengimin e kushteve për 
gëzimin e tyre në ndonjë mënyrë tjetër. 
Komponentë nisëse për komentin e këtij neni të Ligjit është se akti administrativ 
“konsiderohet se është i njoftuar nga autoriteti shtetëror” subjekteve të interesuar 
nga momenti i kryerjes së atyre veprimeve që kërkon Ligji “për t’u quajtur akti i 
shpallur”. Natyrisht se në rastet kur një subjekt ”preket drejtpërdrejt” nga veprimi 
administrativ, “atij i duhet bërë njoftimi vetjak mbi veprimin e kryer”. Është kusht 
që njoftimi të bëhet në atë mënyrë që mendohet “se është e sigurt dhe se atij do t’i 
shkojë ky njoftim”. 
Momenti i njoftimit të aktit ka rëndësinë e vet shikuar edhe nga një kënd tjetër. 
Ligji nuk e lidh fuqinë juridike të aktit përherë me një moment tjetër procedural, 
siç janë botimi, kundërfirmimi, efekti pezullues ose afati kohor. Përderisa nuk e 
lidh me këto momente procedurale, njoftimi bëhet vetvetiu një “moment 
vendimtar” që përcakton pasojat juridike të aktit. Bëhet moment vendimtar për 
shkakun se nga ai moment, në fakt, i kërkohet subjektit zbatimi i urdhërimeve të 
aktit dhe njëkohësisht “i fillon atij përgjegjësia ligjore për moszbatim”. Përtej 
kësaj, nga ai moment për subjektin lind e drejta e ankimit ndaj aktit në organin 
administrativ më të lartë ose në gjykatë. 
 

Neni 110 [Përjashtimi nga detyrimi për të njoftuar] 
 
110.1. Organet e administratës publike nuk kanë detyrim për njoftim lidhur me 

aktet administrative në rastet që vijojnë: 
a) kur aktet administrative komunikohen gojarisht në prani të palëve të 

interesuara;  
b) kur palët e interesuara marrin pjesë gjatë zhvillimit të procedimit 

administrativ dhe manifestojnë njohje të plotë të akteve administrative 
në fjalë.  

110.2. Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të përpilohet shënim zyrtar. 
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Përveç se për rregulla për detyrimin e organeve administrative për të njoftuar 
lidhur me aktet administrative, Ligji bën fjalë edhe për përjashtim nga ky detyrim. 
Kësaj çështjeje i kushtohet neni 110 i Ligjit në të cilin përcaktohen rastet kur 
organet e administratës publike nuk kanë detyrim për njoftim, si kur aktet 
komunikohen gojarisht dhe kur palët e interesuara manifestojnë njohje të akteve, 
duke theksuar se për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të bëhet shënim zyrtar.  
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2. Rastet e mosekzistimit të detyrimit për të njoftuar 
Është parim që organet e administratës publike të njoftojnë palët e interesuara 
lidhur me aktet administrative. Njoftimi me përmbajtjen e akteve është i një 
rëndësie të veçantë për palët në procedimin administrativ. 
Mirëpo, nuk do të thotë se nuk ka përjashtime nga ky rregull. Përjashtimet shtrihen 
në mungesën e detyrimit për organet e administratës publike që ta bëjnë njoftimin.  
Në shumë legjislacione nuk janë parashikuar rastet që nuk e detyrojnë organin e 
administratës për të njoftuar në lidhje me aktet administrative. E kundërta po.194 
Si rregull, kjo mënyrë konsiderohet e pranueshme nëse aktet administrative 
komunikohen verbalisht dhe në prani të palëve të interesuara ose kur pala e 
interesuar merr pjesë në zhvillimin e procedimit administrativ dhe shfaq njohuri të 
plota për aktin. 
Për rastet e komunikimit gojor përpilohet shënim zyrtar. 
 

Neni 111 [Përmbajtja e njoftimit] 
 
111.1. Njoftimi duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm: 

a) tekstin e plotë të aktit administrativ;  
b) emrin e personit përgjegjës për aktin dhe datën;  
c) emrin e organit që ka kompetencë për të vendosur lidhur me ankimet 

kundër aktit dhe afatet kohore përkatëse.  
111.2. Teksti i plotë i aktit mund të zëvendësohet nga një përmbledhje e 

përmbajtjes dhe objektit, në rastet kur akti ka përmbushur të gjitha 
kërkesat e palëve të interesuara ose kur akti ka të bëjë me marrjen e 
masave procedurale.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen trajton çështjen e përmbajtjes së njoftimit, duke theksuar elementet që 
duhet të përfshihen në të, nga teksti i aktit, emri i personit përgjegjës për aktin dhe 
datën, si dhe emri i organit që ka kompetencë për të vendosur lidhur me ankimet 
kundër aktit. Në raste të caktuara teksti i aktit mund edhe të zëvendësohet nga një 
përmbledhje e përmbajtjes dhe objektit.  
 

2. Informacionet që duhet të përmbajë njoftimi 
a) ligji ka përcaktuar përmbajtjen e njoftimit. Në të vërtetë, ka theksuar 
informacionet që duhet të përmbajë. Natyrisht se në krye të tyre duhet të jetë vetë 
teksti i aktit administrativ, madje në përmbajtjen e tij të plotë. Pjesë e përmbajtjes 
së njoftimit duhet te jenë edhe emri i personit përgjegjës për aktin dhe datën, si dhe 
emri i organit që ka kompetencë për të vendosur lidhur me ankimet kundër aktit 
dhe afatet kohore përkatëse;  
a) njoftimi i veprimit ose aktit administrativ mundet, sipas rëndësisë së tij, të mos 
përmbajë deklarimin e arsyeve mbi të cilat është bazuar. E rëndësishme është që të 

                                                            
194 Broën R.G.S. and Steel D.R.: The Administrative Proces in Britain, Second Edition, London, Methuen 
Co Ltd, 1979. 
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jepen detaje të mjaftueshme në lidhje me kuptimin dhe efektin e aktit, pasi që në 
mungesë të tyre, ai mund të bëhet i pavlefshëm për pasaktësi. Shikuar nga ky kënd, 
njoftimi do të konsiderohet i kryer kur ai të përmbajë “tekstin e plotë të aktit, emrin 
e personit përgjegjës për aktin dhe datën, si dhe organin që ka juridiksion për të 
vendosur për apelimet kundër aktit dhe afatet kohore për këtë qëllim”. 
 

Neni 112 [Afatet kohore për njoftimin e akteve] 
 

Aktet administrative duhet të njoftohen brenda tetë ditëve nga dita kur 
është nxjerrë, akti me përjashtim të rasteve kur me ligj është paraparë afat 
tjetër. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit  

Në këtë nen janë rregulluar afatet kohore për njoftimin e akteve. Bëhet fjalë për 
afatin prej tetë ditësh nga dita kur është nxjerr akti. Natyrisht se edhe këtu mund të 
bëhet fjalë për afat tjetër nëse një gjë e tillë është paraparë me ligj. 
 

2. Përcaktimi i afateve 
a) me përjashtim të rasteve kur me ligj është parashikuar ndryshe, aktet 
administrative duhet të njoftohen brenda tetë ditëve nga dita kur është nxjerr akti;  
b) përcaktimi i afateve kohore për njoftimin e akteve administrative paraqitet me 
rëndësi të madhe, për shkak se afatet kohore, në të vërtetë, ndërlidhen me 
realizimin e të drejtës së ankimit ndaj paligjshmërisë së aktit nga organet 
kompetente;  
a) duhet të kihet parasysh se në llogaritjen e afateve kohore nuk përfshihen dita e 
nxjerrjes së aktit, si dhe ditët e pushimit. Në të dytat, llogariten ditët e shtuna, ditët 
e diela dhe ditët e festave zyrtare. 
 

Neni 113 [Mënyrat e bërjes së njoftimeve] 
 
113.1. Njoftimet bëhen: 

a) me postë, me kusht që të ketë shërbim postar derë më derë në zonën, 
vendbanimin ose vendin e punës të palës që do të marrë njoftimin;  

b) personalisht, në rastet kur kjo mënyrë njoftimi nuk komprometon 
shpejtësinë e procedurës në zhvillim ose kur njoftimi me postë është i 
pamundur;  

c) me telegram, telefon, teleks, faks në rastet urgjente;  
d) me njoftim publik, i cili shpallet në vende publike, ose me njoftim të 

publikuar në dy gazetat më të shitura në zonën ose vendbanimin ose 
vendin e punës të palës që do të njoftohet, në rastet kur palët e 
interesuara nuk njihen ose janë në një numër kaq të madh saqë çdo 
mënyrë tjetër njoftimi konsiderohet e papërshtatshme.  

113.2. Në raste të veçanta kur këtë e kërkon natyra e aktit, personi thirret të 
pranojë aktin personalisht.  
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113.3. Në rastet kur njoftimi bëhet me telegram, telefon, teleks ose faks, duhet të 
konfirmohet nga organi që bën njoftimin në njërën prej mënyrave të 
parashikuara në pikat a) dhe b) të paragrafit të parë të këtij neni, ditën që 
vjen pas ditës së punës, megjithëse si rregull njoftimi do të konsiderohet i 
kryer ditën e komunikimit të parë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ekzistojnë mënyra të ndryshme të bërjes së njoftimeve. Ato janë objekt rregullimi 
në nenin 113 të këtij Ligji. Janë theksuar njoftimet me postë, njoftimet 
personalisht, me telegram, telefon dhe faks, si dhe njoftimi publik.  
 

2. Një veprim i rëndësishëm procedural 
Mënyrat e bërjes së njoftimeve të akteve administrative përbëjnë një veprim të 
rëndësishëm procedural. Botimi i njoftimit dhe botimi i aktit përbëjnë dy momente 
të ndryshme. Këto dy forma njoftimi, si rregull, jo vetëm se nuk janë të njëjta, por 
dhe parashikohen në dispozita të veçanta të Ligjit.  
Në Ligjin e Procedurës Administrative janë parashikuar mënyrat e bërjes së 
njoftimeve të aktit administrativ.  
E para që duhet të kihet parasysh është se mënyrat e kryerjes së njoftimit të akteve 
administrative janë të ndryshme. Përgjithësisht janë të njohura njoftimet e akteve 
administrative me postë, nëse do të kishte një shërbim postar, siç thuhet “derë më 
derë”, në vendin e banimit ose në qendrën e punës së palës që duhet të njoftohet, si 
dhe njoftimet vetjake, në rast se kjo formë e njoftimit “nuk e komprometon 
shpejtësinë e zhvillimit të procedimit, ose kur njoftimi me postë nuk është i 
mundur të kryhet”. 
Format e tjera të njoftimit janë: me telegram, me telefon, me teleks ose me faks 
(natyrisht në rastet e urgjencës), me lajmërim publik (me afishim në vendet 
publike), me lajmërim që bëhet në gazetën e pushtetit vendor ose në gazetat më të 
lexuara në vendin e banimit ose të punës së palëve të interesuara. 
Shembulli i fundit u referohet rasteve kur palët e interesuara janë të panjohura, ose 
janë në numër aq të madh saqë çdo formë tjetër njoftimi do të vlerësohej si e 
papërshtatshme. 
Vlen të theksohet se në rastet kur njoftimi bëhet me telegram, me telefon, me 
teleks ose me faks, ai duhet të konfirmohet nga organi që e bën njoftimin në ditën 
pasardhëse të punës, pavarësisht se si rregull njoftimi “quhet se është bërë në datën 
e komunikimit të parë”. 
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Seksioni VII: Zbatimi i aktit administrativ individual dhe kolektiv 
 
Nënseksioni I: Zbatimi vullnetar 
 
Neni 114 [Detyrimet e personave fizikë dhe juridikë] 
 

Personat fizikë dhe juridikë, të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve preken 
nga akti administrativ, zbatojnë vullnetarisht urdhërimin që përmban akti. 

 
Komentimi:  

 
1. Përmbajtja e nenit 

Në kuadër të rregullimit të zbatimit të aktit administrativ individual dhe kolektiv, 
neni 114 i referohet detyrimeve të personave fizikë dhe juridikë, të drejtat, liritë 
dhe interesat e të cilëve preken nga akti administrativ, që të bëjnë zbatimin 
vullnetar të urdhërimit që përmban akti.  
 

2. Vullneti si moment përcaktues 
Ligji ka përcaktuar se është në vullnetin e personave fizikë dhe juridikë, të drejtat, 
liritë dhe interesat e të cilëve preken nga akti administrativ, që të zbatojnë 
urdhërimin që përmban akti. Ky është komponenti kryesor kur bëhet fjalë për 
detyrimet e personave fizikë dhe juridikë në lidhje me zbatimin e urdhërimeve që 
përmban akti administrativ. Kjo është edhe arsyeja që këtë nënseksion (I) Ligji e 
ka emërtuar “Zbatimi vullnetar”. 
Duhet të bëhet e qartë se “çfarë preket”nga akti administrativ? 
Bëhet fjalë për tri kategori të vështruara veç e veç, por edhe bashkërisht midis tyre. 
Së pari, bëhet fjalë për të drejtat e personave fizikë dhe juridikë. Së dyti, për liritë e 
tyre dhe, së treti, për interesat. 
Një përcaktim i tillë i qartë me Ligj vlen për shkak se me të përcaktohet se kush, në 
të vërtetë, ka detyrimin ligjor që të zbatojë vullnetarisht urdhërimin e aktit, duke 
marrë parasysh se këta të parët këtë mund ta bëjnë me vullnetin e tyre.  
Mendohet se nëse nuk do të ekzistonte vullneti i personave fizikë dhe juridikë, të 
drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve preken nga akti administrativ, ata vetvetiu 
mund të mos i zbatojnë urdhërimet që përmbajnë aktet administrative. 
 

3. Cilët faktorë mund të luajnë rol në vullnetin ose jo të personave fizikë dhe 
juridikë? 
Që të zbatojnë ose jo urdhërimin që përmban një akt administrativ mund të jenë me 
ndikim:  
a) qoftë përmbajtja e aktit;  
b) qoftë natyra e urdhërimit që përmblidhet në akt;  
c) qoftë efekti juridik që ai pretendon të prodhojë. 

 
4. Praktika 

Nga praktika e ekzekutimit të akteve administrative dimë se “shumë akte janë të 
vetëekzekutueshme dhe nuk kërkojnë imponim a detyrim”. Aktet që nuk sjellin 
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“dobi e favore” për personat fizikë dhe juridikë, por të kundërtën, që përmbajnë 
urdhërime për ta, duke prekur në të drejtat, liritë dhe interesat e tyre, nuk mund të 
jetë e pritshme që të zbatohen me vullnetin e tyre. 
Sa i përket rregullimit me ligj të zbatimit ose jo të urdhërimit që përmban akti 
administrativ, praktika është diferente (e ndryshme). Një numër ligjesh nga fusha e 
procedurës administrative fare nuk e kanë rregulluar këtë çështje, disa legjislacione 
e kanë “heshtur” fare këtë mundësi, ndërsa disa të tjera e kanë rregulluar në 
parim.195 
 

Neni 115 [Pezullimi i zbatimit të aktit administrativ] 
 
115.1. Personat fizikë dhe juridikë, të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve mund 

të preken nga akti administrativ, mund t’i kërkojnë organit të 
administratës publike, që është kompetent për revokimin ose shfuqizimin e 
aktit administrativ ose gjykatës, që të vendosin pezullimin e zbatimit të 
aktit administrativ të kontestuar në mënyrë që të mbrohen të drejtat dhe 
interesat e tyre;  

115.2. Kërkesa e personave fizikë dhe juridikë për pezullimin e zbatimit të aktit 
administrativ depozitohet brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji, 
por jo më vonë se afati i parashikuar për dorëzimin e kërkesës për 
rishqyrtim ose ankimit administrativ.  

115.3. Në marrjen e vendimit në lidhje me kërkesën për pezullim të zbatimit të 
aktit administrativ, organi kompetent i administratës publike merr 
parasysh interesat e publikut, të drejtat dhe interesat ligjore të personave 
fizikë dhe juridikë si dhe nevojën për siguri në marrëdhëniet juridike.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të personave fizikë dhe 
juridikë, të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve mund të preken nga akti 
administrativ, ky nen përcakton të drejtën e tyre që prej organit të kërkojnë 
pezullimin e aktit të kontestuar. Pezullimi ka si qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe 
interesave të tyre. Me rastin e marrjes së vendimit, organi merr parasysh një numër 
të drejtash dhe interesash, si ato të publikut dhe ato ligjore të personave fizikë dhe 
juridikë. Gjithashtu merr parasysh edhe nevojën për siguri në marrëdhëniet 
juridike.  
 
 

2. Mbi pezullimin e zbatimit të aktit administrativ përgjithësisht 
Personat fizikë dhe juridikë në të drejtat dhe liritë dhe interesat e të cilëve (pra të 
tri kategorive) ka efekt juridik, mund të kërkojnë prej organit të administratës që 
është kompetent për revokimin ose shfuqizimin e aktit administrativ, që të 
vendosin pezullimin e zbatimit të aktit administrativ të kontestuar, me qëllim 

                                                            
195 Zakoni o upravnom postupku Austrije, SAD, Madjarske, Spanije, Institut za Uporedno pravo, Beograd, 
1960. 
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mbrojtjen e të drejtave, lirive dhe interesave të tyre. 
Për të bërë këtë, atyre u duhet të bëjnë një kërkesë dhe atë brenda një afati të 
caktuar me Ligj që është 30 ditë nga dita e pranimit të aktit administrativ. 
Natyrisht se organi që merr vendimin ka detyrimin që të ketë parasysh me këtë rast 
qoftë interesat e publikut, qoftë të personave fizikë dhe juridikë, po njëkohësisht 
dhe nevojën për siguri në marrëdhënie juridike që në praktikë edhe injorohet.  
 

3. Dy shkaqet që e bëjnë të pamundur hyrjen menjëherë në fuqi të aktit 
administrativ 
Janë të nevojshme dhe dy a tri shpjegime, qoftë edhe të përsëritura ose që nuk 
përmbahen direkt në nenin e caktuar. Sado të duken të “panevojshme”për 
komentimin e këtij neni, ato mund ta rrumbullakojnë përfytyrimin për problemin 
për të cilin bëhet fjalë në nenin e këtij Ligji. Ndonjëherë kjo paraqitet me interes 
për elaborim më të plotë dhe të gjithanshëm të çështjes së shtruar për diskutim. 
Janë të njohura dy shkaqe që e bëjnë të pamundur hyrjen menjëherë në fuqi të aktit 
administrativ. Janë këto pezullimi dhe afati. Neni 115 merret me pezullimin e 
zbatimit të aktit administrativ. 
2.1. Së pari, theksojmë se pezullimi është, në fakt, një moment që, në mënyrë të 
menjëhershme dhe për një kohë të caktuar, ndërpret fuqinë juridike të aktit. 
Dihet se akti nxirret nga organi administrativ kompetent, se ai i komunikohet 
subjektit të interesuar nëpërmjet mënyrave që parashikohen me ligj dhe më pas 
mund të pezullohet. 
2.2. Së dyti, theksojmë se pezullimi në kohë kryhet gjithnjë pasi është nxjerrë akti. 
2.3. Së treti, theksojmë se pezullimi i hyrjes në fuqi të aktit administrativ kryhet në 
disa mënyra. Bëhet fjalë për tri mënyra kryesore:  
a) për mënyrën kur organi më i lartë që shqyrton ankimin administrativ ose gjykata 
që shqyrton konfliktin, me anë të një akti tjetër pezullojnë hyrjen në fuqi të aktit 
administrativ. 
b) për pezullimin e efekteve juridike të aktit nëse objektivisht nuk ka pasur 
mundësi që ai të ekzekutohet. Këtu mund të paraqitet mundësia që akti të jetë i 
pezulluar si për arsye të mosekzistencës ose të zhdukjes së objektit për të cilin ai 
është nxjerrë, ashtu edhe për rastet kur kërkohet dalja edhe e akteve të tjera që 
lidhen me të dhe pa të cilat nuk mund të kryhet ekzekutimi. 
c), për pezullimin e zbatimit të aktit administrativ nëpërmjet ankimit, kur ankimi 
ndaj aktit administrativ automatikisht sjell mos`hyrjen në fuqi të tij. Me këtë rast 
akti quhet i pezulluar derisa organi të shprehet për ankimin. 
 

Nënseksioni II: Ekzekutimi 
 
Neni 116 [Koha e ekzekutimit] 
 
116.1. Organi kompetent i administratës publike ekzekuton aktin administrativ që 

ka nxjerrë, vetëm pasi akti të ketë hyrë në fuqi.  
116.2. Organi kompetent i administratës publike ekzekuton detyrimet e 

parashikuara në aktin administrativ që ka nxjerrë, vetëm në qoftë se ligji 
shprehimisht ua beson atyre ekzekutimin e akteve.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 116 fokusohet në kohën e ekzekutimit, duke e përcaktuar atë pas hyrjes në 
fuqi të aktit. 
Organi kompetent, me rastin e ekzekutimit të aktit, bën dhe ekzekutimin e 
detyrimeve të parashikuara në aktin administrativ të cilin e ka nxjerrë. Këtë veprim 
mund ta bëjë një organ vetëm nëse këtë mundësi ia beson ligji. 
 

2. Hyrja në fuqi e aktit si përcaktim 
Boshti i problemit të kohës së ekzekutimit të akteve administrative përmblidhet në 
logjikën se “Aktet administrative mund të ekzekutohen vetëm pas hyrjes në fuqi të 
tyre”. 
Është mirë e njohur se ekzekutimi (mund të thuhet edhe përmbarimi), paraqet 
fazën e fundit në një proces administrativ. Në fakt, ekzekutimi i aktit është një 
moment shumë përcaktues për prodhimin e pasojave juridike të një akti 
administrativ. Më në fund, akti juridik nuk do të kishte vlerë nëse nuk do të 
ekzekutohej. 
Formulimi i ligjit për ekzekutimin e aktit ndërlidhet pashmangshmërisht me fuqinë 
juridike të aktit. Pra, hyrja në fuqi e aktit është momenti kur ai fillon të prodhojë 
efektet e tij juridike. Mos`hyrja në fuqi e aktit e bën atë të paekzekutueshëm dhe, 
për rrjedhojë, edhe të pakundërshtueshëm nga pikëpamja e paligjshmërisë ose e 
papajtueshmërisë me Kushtetutën. 
Ligjvënësi niset nga parimi se aktet administrative duhet të zbatohen vullnetarisht 
nga ana e subjekteve që u drejtohen. Mirëpo, praktika flet ndryshe. Në të janë 
relativisht të shpeshta rastet kur vullneti për zbatimin e tyre mungon. Dhe, në rast 
të mungesës së vullnetit, ekzekutimi bëhet i domosdoshëm, natyrisht nëpërmjet 
formave që parasheh ligji. 
Edhe pse në këtë dispozitë të Ligjit nuk bëhet fjalë për të, duhet pasur parasysh 
faktin se ekzekutimi mund të bëhet edhe forcërisht. Ndodh kjo kur nuk dëshiron të 
zbatojë efektet e aktit administrativ. Me atë rast, kërkohet ndërhyrja e detyrueshme 
e shtetit nëpërmjet organit të administratës dhe atë pa qenë nevoja “për t’iu drejtuar 
gjykatës”, me kusht që ekzekutimi të bëhet në përputhje me kërkesat e Ligjit. Një 
prej kërkesave më kryesore të Ligjit është që organi që bën ekzekutimin e 
detyrimeve nga akti administrativ ta ketë besimin e ligjit për ta ekzekutuar aktin. 
Për Ligjin ka shumë rëndësi që ka përcaktuar ekzekutimin e detyrimeve nga ana e 
organit, sado që ka mund të thotë ndonjë fjalë më shumë për përcaktimin që 
përmban paragrafi 2 i këtij Ligji”vetëm në qoftë se ligji shprehimisht ua beson 
atyre ekzekutimin e akteve”. 
Bëhet fjalë pra për një kompetencë të deleguar dhe të besuar organeve me ligj, në 
mënyrë që të mos ketë as shkelje të ligjit dhe as keqinterpretim të tij nga ana e 
organeve. 
Përveç kësaj, kjo bëhet edhe për shkak të përcaktimit konkret të organeve, duke 
pasur parasysh mundësinë që detyrimet të ekzekutohen edhe nga organe të tjera.  
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Neni 117 [Akte që nuk mund të ekzekutohen] 
 
117.1. Aktet e mëposhtme administrative nuk mund të ekzekutohen: 

a) Akti, veprimi i të cilit është pezulluar;  
b) akti kundër të cilit është bërë ankim me efekt pezullues;  
c) akti që hyn në fuqi vetëm pas miratimit të një organi tjetër 

administrativ, i ndryshëm nga organi që e ka nxjerrë aktin.  
117.2. Hyrja në fuqi e aktit administrativ mund të pezullohet nga organet 

administrative që kanë të drejtën e revokimit të tij, nga organet më të larta 
që kanë të drejtën e shfuqizimit ose nga gjykata në pajtim me rregullat e 
zbatueshme të procedurës civile.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 117 merret me caktimin e akteve që nuk mund të ekzekutohen dhe me 
pezullimin e hyrjes në fuqi të akteve administrative. Ligjvënësi ka përcaktuar tri 
lloje aktesh të cilat nuk mund të ekzekutohen. Në këtë nen njëkohësisht, në 
paragraf të veçantë, bëhet fjalë edhe për rastin kur një organ mund të bëjë 
pezullimin e hyrjes në fuqi të aktit administrativ.  
 

2. Arsyet e mosekzekutimit të akteve 
Siç dihet, nëpërmjet të ekzekutimit të akteve, bëhet realizimi i të drejtave ose 
përmbushja e detyrimeve juridike që rrjedhin nga akti administrativ. 
Arsyet e mosekzekutimit të akteve administrative mund të jenë të aspektit ligjor, 
por ato mund të ndërlidhen edhe me arsye të ndryshme të karakterit, qoftë objektiv, 
qoftë subjektiv. 
Ligji i Procedurës Administrative përcakton se cilat akte administrative nuk mund 
të ekzekutohen. 
2.1. Së pari, bëhet fjalë për aktet administrative, efekti i të cilave është pezulluar. 
Me këtë rast kemi të bëjmë, në radhë të parë, me faktorët ligjorë, natyrisht pa 
përjashtuar edhe faktorë të tjerë që, si u shprehem më lartë, mund të jenë të 
karakterit objektiv a subjektiv. 
Faktori ligjor nënkupton rastin kur një organ administrativ konkret ose një organ 
më i lartë që shqyrton vlefshmërinë e aktit, vendos pezullimin e efekteve juridike 
të tij. Në bazë të dispozitave të Ligjit të Procedurës Administrative, organi 
administrativ ka të drejtën që të vendosë pezullimin e efekteve juridike të aktit 
konkret. Kjo buron nga kuptimi i nenit përkatës të Ligjit në të cilin është 
parashikuar efekti i vonuar juridik që merr akti si rrjedhojë e ndonjë shkaku 
pezullimi. 
Këtu duhet pasur parasysh edhe parimin se “hyrja në fuqi e akteve mund të 
pezullohet nga organet administrative që kanë kompetencë të revokojnë, nga 
organet më të larta që kanë kompetencë të shfuqizojnë dhe nga gjykata sipas 
rregullave të parashikuara”, për shembull, në shembullin e Shqipërisë, në Kodin e 
procedurës Civile.196 

                                                            
196 Shih nenin 131, pikë 2, të Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë 
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Sokol Sadushi flet se “mosekzekutimi i një akti mund të ndodh edhe në rastet kur 
ai objektivisht paraqet pamundësi ekzekutimi”. Prandaj, mund të ndodhë që akti të 
jetë i pezulluar për arsye të mosekzistencës ose zhdukjes së objektit konkret. Një 
rast i tillë, sipas Sadushit, “është një përjashtim nga pezullimi i përkohshëm i 
efekteve juridike, për arsye se e bën aktin administrativ përgjithmonë të 
pazbatueshëm”. Në të vërtetë, mosekzekutimi nënkupton pezullimin e 
përkohshëm, që do të thotë se pas kalimit të shkakut pezullues, akti të bëhet i 
ekzekutueshëm. Në praktikën administrative nuk përjashtohen edhe rastet kur vetë 
organi për arsyet që gjykon vetë, të ndalojë ose të pezullojë ekzekutimin e aktit. Në 
të gjitha rastet, akti bëhet i paekzekutueshëm, për arsye se janë pezulluar efektet 
juridike të tij. 
2.2. Së dyti, bëhet fjalë për aktet kundër të cilave është bërë një ankim me efekt 
pezullues. 
Shembulli i mësipërm ndërlidhet me të drejtën e palës së interesuar për të ushtruar 
ankimin administrativ ndaj një akti konkret. Ankimi administrativ bën pezullimin e 
zbatimit të aktit administrativ. Në të vërtetë, pezullimi i zbatimit të aktit ndërlidhet 
me mosekzekutimin e tij dhe, si rrjedhojë, me mossjelljen e pasojave të caktuara 
juridike që kërkon akti administrativ. Sipas kësaj, mjafton vetëm kryerja e ankimit 
ndaj një akti që ai të pezullohet. Një ankim si ky konsiderohet me efekt pezullues. 
Natyrisht se sikur në një numër situatash të tjera, edhe këtu, krahas rregullit, bëhet 
fjalë edhe për përjashtime, përjashtime këto në rastet e veçanta kur ankimi nuk 
pezullon zbatimin e aktit. 
2.3. Së treti, bëhet fjalë për aktet që hyjnë në fuqi vetëm pasi miratohen nga një 
organ administrativ i ndryshëm nga ai që i ka nxjerrë. Për këtë rast i referohemi 
trajtimit që i është bërë në Komentarin e Kodit të Procedurave Administrative të 
Shqipërisë. 
“Rregulli i përcaktuar në shkronjën “c” të këtij neni, sipas të cilit akte që nuk 
ekzekutohen janë edhe aktet që nuk kanë hyrë në fuqi, pasi nuk janë miratuar ende 
nga një organ tjetër i ndryshëm nga ai që e ka nxjerrë, duket i pakuptimtë nga 
pikëpamja formale dhe aq më tepër substanciale. Në qoftë se fuqia juridike e aktit 
kushtëzohet nga miratimi që ai duhet të marrë nga një organ tjetër i ndryshëm nga 
ai që e ka nxjerrë, atëherë nuk jemi para ekzekutimit të aktit, po para hyrjes së tij 
në fuqi. Që një akt të marrë fuqi detyruese dhe që të ekzekutohet, ai më parë duhet 
të hyjë në fuqi. Ky është koncepti për fuqinë juridike të aktit, i njohur në doktrinë 
dhe i parashikuar jo më larg se në një dispozitë më sipër nga dispozita që po 
komentohet. Në nenin 130, paragrafi i parë i këtij Kodi thuhet se aktet 
administrative mund të ekzekutohen vetëm pas hyrjes së tyre në fuqi. Atëherë si 
mund të formulohet neni 131 shkronja “c” në këtë mënyrë? 
Është e kuptueshme se as që mund të bëhet fjalë për mosekzekutimin e aktit, sa 
kohë që ligji hyrjen e aktit në fuqi e ka lidhur me miratimin e tij nga një organ 
tjetër i ndryshëm nga ai që e ka nxjerrë.  
Në këtë rast akti nuk ka marrë fuqi juridike dhe si i tillë ai nuk plotëson kushtet për 
t’u konsideruar akt juridik dhe prandaj, pra ky paragraf duket i paqartë”.197 
 

                                                            
197 Për këtë do të duhej menduar në ndryshimet dhe plotësimet eventuale të ligjit. 
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Neni 118 [Ligjshmëria e ekzekutimit] 
 
Ekzekutimi i aktit administrativ nga organet e administratës publike iu 
nënshtrohet kushteve dhe garancive të mëposhtme: 

a) Masat shtrënguese mund të ndërmerren vetëm pasi të jetë nxjerrë akti, 
ekzekutimi i të cilit kërkohet;  

b) Personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve pritet të ekzekutohet akti 
administrativ iu jepet mundësia që të zbatojnë vullnetarisht aktin 
brenda afateve kohore të parashikuara me ligj ose vetë akti që duhet të 
ekzekutohet. Në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu siç 
përcaktohet kjo e fundit me ligj, organet e administratës publike mund 
ta anashkalojnë detyrimin e sipërpërmendur për t’iu dhënë personave 
fizikë dhe juridikë një afat të arsyeshëm për zbatimin e aktit 
administrativ.  

c) Masat shtrënguese të përdorura nga organet e administratës publike 
duhet të jenë të tilla që të bëjnë të mundur ekzekutimin e aktit 
administrativ duke iu shkaktuar dëmin më të vogël të mundshëm të 
drejtave dhe interesave ligjore të personave fizikë dhe juridikë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 118 merret me çështjen e ligjshmërisë së ekzekutimit, veprim ky që, sipas 
Ligjit, u nënshtrohet kushteve dhe garancive të caktuara. Masat ndërmerren vetëm 
pasi të jetë nxjerrë akti. Personave fizikë dhe juridikë u lejohet mundësia që ta 
bëjnë zbatimin vullnetar të aktit brenda afateve ligjore. Ky nen bën fjalë edhe për 
anashkalimin e kësaj mundësie, si dhe për natyrën e masave. 
 

2. Kushtet dhe garancitë e përcaktuara me ligj 
Është thënë edhe më herët se ekzekutimi përbën fazën me të cilën përmbyllet 
procedimi administrativ dhe se është “moment përcaktues për sjelljen e pasojave 
juridike të aktit administrativ”. Prandaj, është fare e kuptueshme që ligjvënësi ka 
përcaktuar kushtet dhe garancitë për ekzekutimin e një akti administrativ. 
E para, ligji është deklaruar në mënyrë të qartë për masat ndëshkuese dhe ka 
përcaktuar ndërmarrjen e tyre “vetëm pasi të jetë nxjerrë akti, ekzekutimi i të cilit 
kërkohet” që do të thotë se ndërmarrja e masave shtrënguese para nxjerrjes së aktit 
nuk është e lejueshme. 
E dyta, personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve pritet të ekzekutohet akti 
administrativ pajisen me mundësinë që aktin ta zbatojnë vullnetarisht 
brendapërbrenda afateve kohore që përcakton ligji. Këto afate mund të caktohen 
edhe me vetë aktin që duhet të ekzekutohet. 
Mirëpo, në rast të gjendjeve të jashtëzakonshme, organet e administratës publike 
mund të lirohen nga ky detyrim që do të thotë se ato mund të mos u japin 
personave fizikë dhe juridikë një afat të arsyeshëm për zbatimin e aktit 
administrativ. 
E treta, në rast të përdorimit eventual të masave shtrënguese nga ana e organeve të 
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administratës publike, Ligji kërkon që ato të jenë, të thuash “të balancuara” me 
dëmin që mund të prodhohet me to.  
Pa dyshim se balanca midis dëmit dhe masës është një element i rëndësishëm, por 
ajo që nuk merr parasysh Ligji është parimi i proporcionalitetit. Madje, ky i dyti 
mund të jetë edhe më i përshtatshëm si pikë referimi. 
Në të vërtetë, Ligji shtron kërkesën që masat shtrënguese, nga një anë, ta bëjnë të 
mundur ekzekutimin e aktit administrativ, e nga ana tjetër, që ai ekzekutim të 
shkaktojë dëmin “më të vogël të mundshëm” për personat fizikë dhe juridikë, për 
të drejtat dhe interesat ligjore të tyre që, pa dyshim, paraqet një garanci për to. 
3. Edhe disa fjalë për masat shtrënguese  
Ato ndërmerren, si rregull, pasi të jetë nxjerrë akti, ekzekutimi i të cilit kërkohet. 
Personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve pritet të ekzekutohet akti 
administrativ u jepet mundësia që të zbatojnë vullnetarisht aktin brenda afateve 
kohore të parashikuara me ligj ose vetë akti që duhet të ekzekutohet, p.sh., 
vendimet e inspektorëve të ndërtimeve për rrënimin e objekteve dhe kthimin e 
gjendjes së mëparshme. Mosrespektimi i afatit për rrënim u jep mundësi organeve 
administrative që vetë të rrënojnë objektet të cilat janë duke u ndërtuar. 
Masat shtrënguese të përdorura nga organet e administratës publike duhet të jenë të 
tilla që të bëjnë të mundur ekzekutimin e aktit administrativ duke u shkaktuar 
dëmin më të vogël të mundshëm të drejtave, lirive dhe interesave ligjore të 
personave fizikë dhe juridikë.  
 

Neni 119 [Ankimi kundër ekzekutimit] 
 

Personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve ekzekutohet akti administrativ 
mund të ankohen tek organi administrativ më i lartë ose në gjykatë në ato 
raste kur masat e ndërmarra nga administrata gjatë ekzekutimit janë të 
paligjshme dhe disproporcionale, me kushtin që paligjshmëria e masave në 
fjalë të mos jetë pasojë e paligjshmërisë së aktit që ekzekutohet. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Kundër ekzekutimit të aktit administrativ personat fizikë dhe juridikë mund të 
ankohen tek organi administrativ më i lartë ose në gjykatë. Ky nen merret me këtë 
të drejtë të tyre, duke përcaktuar edhe parimet e përdorimit të saj. 
 

2. Bëhet fjalë për garanci 
Se kemi të bëjmë me një garanci për personat fizikë dhe juridikë dhe për të drejtat 
dhe interesat ligjore të tyre me rastin e ekzekutimit të aktit administrativ nga ana e 
organeve të administratës publike mund të mësohet pikërisht me të drejtën e tyre 
për ankim kundër ekzekutimit. Në të vërtetë, kjo dispozitë e Ligjit korrespondon 
me dispozitën e mësipërme të tij, sepse kërkon që të ketë një “proporcion” midis 
masave të ndërmarra dhe pasojave që mund të shkaktohen me to. 
Në këtë dispozitë të bëhet fjalë për një mundësi dhe për një kusht. Mundësia i 
referohet së drejtës së personave fizikë dhe juridikë që të ankohen tek organi 
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administrativ më i lartë ose në gjykatë. Ndërsa është kusht që paligjshmëria e 
masave që ndërmerren të mos jetë pasojë e paligjshmërisë së aktit që ekzekutohet. 
Në këtë mënyrë, ligjvënësi përcaktohet për një zgjidhje që, nga njëra anë, u siguron 
dhe u garanton mundësinë personave fizikë dhe juridikë që të ankimojnë tek një 
organ më i lartë ose në gjykatë, duke përvetësuar e miratuar një parim të 
“demokratizimit të procesit administrativ”, ndërsa, nga ana tjetër, të njëjtin e 
“kufizon”, por në suaza të ligjshmërisë dhe mbrojtjes së saj që, megjithatë, përbën 
parimin qendror të vetë procesit, duke e afirmuar atë edhe në këtë mënyrë dhe me 
këtë zgjidhje konkrete. 
 

Neni 120 [Paralajmërimi i ekzekutimit] 
 
120.1. Paralajmërimi i përdorimit të masave shtrënguese si dhe arsyetimi i tyre iu 

bëhet i ditur atyre personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve do të 
ekzekutohet akti administrativ. 

120.2. Organi i administratës publike mund të njoftojë masat shtrënguese së 
bashku me njoftimin e aktit administrativ dhe në këtë rast ekzekutimi 
bëhet menjëherë, ose veçmas në një njoftim të posaçëm. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen ka si objekt rregullimi paralajmërimin e ekzekutimit, duke paralajmëruar 
nga ana e organit paralajmërimin e masave shtrënguese si dhe arsyetimin e tyre. 
Njoftimi i masave shtrënguese nga ana e organit mund të bëhet së bashku me 
njoftimin e aktit administrativ, por edhe në mënyrë të veçantë, me njoftim të 
posaçëm. 
 

2. Nuk ka ekzekutim pa paralajmërim 
Përdorimi i masave shtrënguese ndaj personave fizikë dhe juridikë nuk mund të 
bëhet pa paralajmërimin e tyre nga ana e organeve të administratës publike. Dy 
gjëra duhet të kihen parasysh me këtë rast. 
Së pari, se ky paralajmërim, bashkë me arsyetimin e ndërmarrjes së masave 
shtrënguese, u bëhet i njohur personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve 
ekzekutohet akti administrativ. 
Së dyti, se organi i administratës publike këtë njoftim të masave shtrënguese ndaj 
personave fizikë dhe juridikë mund ta bëjë me njoftimin e vetë aktit administrativ. 
Momenti i parë me të dytin dallojnë. Në të vërtetë, momenti i dytë krijon 
mundësinë e ekzekutimit të menjëhershëm të aktit. 
Ligji ka përcaktuar edhe mundësinë që organi administrativ personat fizikë dhe 
juridikë t’i njoftojë veçmas, në një njoftim të posaçëm.  
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Seksioni VIII: Afatet për zbatimin e aktit administrativ 
 
Neni 121 [Afati i përgjithshëm] 
 
121.1. Afati kohor për ekzekutimin e aktit administrativ nga administrata është 15 

ditë nga data e hyrjes në fuqi të aktit, me përjashtim të rasteve kur ligji 
parashikon ndryshe.  

121.2. Afati kohor brenda të cilit personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve 
zbatohet akti administrativ duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme për 
zbatimin vullnetar të tij është 15 ditë nga data e hyrjes në fuqi të aktit, 
përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 121 i Ligjit i përket afateve për zbatimin e aktit administrativ që fillojnë të 
rrjedhin nga data e hyrjes në fuqi e tij. Bëhet fjalë për afatin prej 15 ditësh nga data 
e hyrjes në fuqi të aktit, natyrisht përveç rasteve nëse me ligj parashihet ndryshe. 

 
2. Qasje e përgjithshme 

Po ashtu sikurse në procedurat tjera, edhe në procedurën administrative, është 
përcaktuar “një rend veprimi” të cilit duhet t’i përmbahen qoftë organet e 
administratës, qoftë subjektet juridike në raport me to. 
Me qëllim që të kryhen veprimet në procedurë, ligjvënësi ka përcaktuar kohën për 
ndërmarrjen e tyre, sikurse edhe rendin e tyre. Koha brendapërbrenda së cilës 
ndërmerren veprimet në procedurë quhet afat.  
Për numrin më të madh të veprimeve në procedurë janë përcaktuar afate strikte. 
Përgjithësisht, në varësi të mënyrës së përcaktimit të tyre, njihen dy lloje të 
afateve: afatet ligjore që janë të gjitha ato që i parasheh ligji dhe afatet zyrtare që 
përcaktohen nga personat zyrtarë dhe të cilat për dallim nga afatet ligjore që janë të 
pashlyeshme (prekluzive), mund edhe të shtyhen, përkatësisht të zgjatën. 
Afatet për zbatimin e aktit administrativ të cilat përcaktohen me këtë nen të ligjit, 
sistemohen në kuadrin e afateve ligjore dhe ndërmarrja e veprimeve që ndërlidhen 
me zbatimin e aktit administrativ duhet të bëhet në suaza që i ka përcaktuar ligji. 

 
3. Modalitetet 

Për ekzekutimin e aktit administrativ ligji është shprehur në mënyrë shumë të 
qartë. Ai ka përcaktuar një afat prej 15 ditësh për ekzekutimin e aktit administrativ 
nga data e hyrjes në fuqi të tij. Natyrisht se ky afat mund të caktohet edhe ndryshe, 
por me kusht që ashtu të jetë përcaktuar me ligj. 
15 ditë është edhe afati për ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për zbatimin 
vullnetar të aktit nga ana e personave fizikë dhe juridikë. Ky afat fillon të rrjedhë 
nga data e hyrjes në fuqi të aktit. Aty ku ka rregulla, ka edhe përjashtime. 
Përjashtim nga ky afat mund të ketë në rastet kur ligji të ketë përcaktuar ndryshe.  
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Neni 122 [Llogaritja e afateve] 
 
Në llogaritjen e afateve për zbatimin e aktit administrativ zbatohen rregullat e 
mëposhtme: 

a) në llogaritjen e afatit nuk përfshihet dita në të cilën del akti; 
b) në rastet kur përfundimi i afatit qëllon në një ditë kur administrata që 

do të zbatojë aktin është e mbyllur ose funksionon me orar të 
reduktuar, zbatimi i aktit shtyhet për ditën pasardhëse të punës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Llogaritja e afateve, duke përfshirë aty rregullat në llogaritjen e tyre, janë në fokus 
të rregullimit me nenin 122 të ligjit. Me ato rregulla përcaktohet se në llogaritjen e 
afateve nuk përfshihen ditët në të cilat del akti, po sikurse që parashihet se si bëhet 
llogaritja e afateve nëse përfundimi i tyre qëllon një ditë kur administrata ose është 
e mbyllur ose funksionon me orar të reduktuar.  

 
2. Mënyra e llogaritjes së afateve 

Është e njohur se afatet llogariten në ditë, në muaj dhe në vite. Vlen të përmendim 
parimin të cilin e kanë përvetësuar shumica e vendeve që me ligj e kanë rregulluar 
procedurën administrative se llogaritja e afatit në ditë nuk bëhet nga dita e 
dorëzimit ose komunikimit, përkatësisht në të cilën ndodh ngjarja nga e cila duhet 
të llogaritet rrjedhja e afatit, por si fillim i tij konsiderohet dita e parë e ardhshme, 
ndërsa afati i përcaktuar sipas muajve, përkatësisht sipas viteve, mbaron me 
kalimin e asaj dite, muaji ose viti që, sipas numrit të vet që ka, i përgjigjet ditës në 
të cilën ka ndodhur ngjarja. 
Ligji i Procedurës Administrative, e njeh llogaritjen e afateve në ditë për dallim që 
në praktikë ekzistojnë edhe llogaritje të afateve për muaj, vite. 

 
3. Praktika 

Kur afati i ankesës në procedurën administrative për shembull është 30 ditë nga 
dita e dorëzimit të vendimit të shkallës së parë palës, si fillim i afatit merret dita e 
parë gjegjësisht dita e nesërme nga dita kur është marrë vendimi. 
Afati skadon ditën e fundit, por nëse dita e fundit bie ditën e diel / ose ditën e 
festës, afati skadon me kalimin e ditës së punës së parë të ardhshme. 
Për llogaritjen e afateve zbatohen rregulla të veçanta në legjislacionet e vendeve të 
ndryshme. Rregulla të veçanta zbatohen edhe për llogaritjen e afateve për zbatimin 
e aktit administrativ. Në të vërtetë, janë dy rregulla të cilave duhet përmbajtur për 
zbatimin e aktit administrativ. 
Rregulli i parë është përgjithësisht i njohur në legjislacionet procedurale, sipas të 
cilit në llogaritjen e afateve për zbatimin e aktit nuk përfshihet dita në të cilën del 
akti që do të thotë se ajo ditë e daljes së aktit nuk llogaritet fare. 
Rregulli i dytë ndërlidhet me ditët e veçanta, qoftë me ato kur administrata nuk 
punon, qoftë kur funksionon me orar të reduktuar. Në të dyja rastet, ligji parasheh 
që zbatimi i aktit të shtyhet për ditën pasardhëse të punës.  
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Neni 123 [Zgjatja e afateve] 
 
Në qoftë se palët që preken nga zbatimi i aktit banojnë ose gjenden përkohësisht 
jashtë territorit të Kosovës ose në zona të largëta të territorit, afatet të 
parashikuara nga ligji për ekzekutimin e aktit administrativ fillojnë të llogariten 
vetëm pas kalimit të: 

a) 15 ditëve, kur palët e interesuara janë të vendosura në një shtet të 
Evropës dhe 

b) 30 ditëve, kur palët e interesuara janë të vendosura në një shtet jashtë 
Evropës. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligji në nenin 123 flet për mundësinë e zgjatjes së afateve dhe thekson situatat kur 
mund të ndodh kjo zgjatje e tyre. Ky nen i ligjit dallon dy mënyra të llogaritjes së 
afateve varësisht prej faktit se ku banojnë ose gjenden përkohësisht palët që preken 
nga zbatimi i aktit. Ligji parasheh afat prej 15 ditësh nëse palët janë të vendosura 
në Evropë dhe 30 ditë, kur palët janë të vendosura jashtë saj. 
 

2. Zgjatja e afatit si mjet juridik 
Zgjatja e afatit është mjet juridik, me të cilin i mundësohet palës që për shkaqe të 
arsyeshme e ka lëshuar afatin, të ndërmerr veprim procedural. 
Pala mund të kërkojë rivendosjen e afatit për ndërmarrjen e veprimit procedural 
nëse këtë e bën për shkaqe të arsyeshme (sëmundje, fatkeqësi elementare, vdekje 
në familje, fatkeqësi në komunikacion etj.) Ligji ka treguar mirëkuptim për afatet 
nëse palët që preken nga zbatimi i aktit banojnë ose gjenden përkohësisht jashtë 
territorit të Kosovës ose në zona të largëta të territorit. Në të vërtetë, bëhet fjalë për 
dy kategori palësh. Në të parën mendohet për ato që jetojnë ose gjenden jashtë 
territorit të Kosovës, ndërsa në të dytën për palët që jetojnë në zonat më të largëta 
të territorit të Kosovës. Në të parën, madje kihen parasysh ata që jetojnë brenda 
Evropës dhe ata që jetojnë në një shtet jashtë kontinentit të Evropës. 
 

3. Procedurat dhe praktika 
Organi kompetent, duke vendosur në procedurën administrative sipas propozimit të 
palës për rivendosje, gjegjësisht zgjatje të afatit, mund: ta hedh poshtë propozimin, 
ta refuzojë propozimin dhe ta miratojë propozimin. 
Kjo dispozitë e ligjit mirëkuptimin ndaj palëve të caktuara e tregon me zgjatjen e 
afateve. 
Kështu, afatet për ekzekutimin e aktit administrativ fillojnë të llogaritën në afat të 
ndryshëm për dy kategoritë e palëve më sipër të theksuara. 
Për palët e interesuara që janë të vendosura në një shtet të Evropës ligji ka 
përcaktuar afatin prej 15 ditësh, ndërsa për palët e interesuara që janë të vendosura 
në një shtet jashtë Evropës, ka përcaktuar afatin prej 30 ditësh. Pra, në të dyja 
rastet bëhet fjalë për afatet e parashikuara me ligj për aktin administrativ dhe 
llogaritjen e tyre vetëm pas kalimit të atyre afateve. 
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Neni 124 [Rivendosja e afatit] 
 
124.1. Në ato raste kur personi fizik dhe juridik kundër të cilit zbatohet akti 

administrativ është penguar që të respektojë afatin kohor për zbatimin të 
parashikuar nga ky Ligj ose dispozita të tjera ligjore, ai person ka të drejtë 
të kërkojë rivendosjen e afatit të humbur, përveç rasteve kur ligji 
shprehimisht ndalon rivendosjen e afatit.  

124.2. Kërkesa për rivendosjen e afatit duhet të bëhet brenda 10 ditëve nga dita 
kur janë zhdukur pengesat, por jo më shumë se një vit nga dita e fundit e 
afatit të humbur, përveç rasteve të një force madhore.  

124.3. Kërkesa e palës së interesuar për rivendosjen në afat duhet të jetë e 
argumentuar dhe të krijojë besim se afati është humbur pa fajin e palës.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligji ka përcaktuar edhe institucionin e rivendosjes së afatit në rastet e pengimit të 
respektimit të afatit kohor. Pikërisht me të merret neni 124 i këtij ligji. Ligjvënësi 
kërkon që kërkesa për rivendosjen e afatit të bëhet në afat të caktuar (10 ditë dita 
kur janë zhdukur pengesat, por jo më shumë se një vit nga dita e fundit e afatit të 
humbur), po sikurse që kërkon që ajo të jetë e argumentuar dhe, si shprehet ligji, 
“të krijojë besim se afati është humbur pa fajin e palës”. 
 

2. Rregullat 
Ligji ka përcaktuar institucionin e rivendosjes së afatit, si mjaft të rëndësishëm në 
procedurën administrative, veçanërisht për palët në procedurë, përkatësisht për 
personat fizikë dhe juridikë të cilët, për shkaqe të arsyeshme, nuk kanë mundur të 
respektojnë afatin, përkatësisht nuk kanë pasur mundësi që t’i përmbahen afatit. 
Për rivendosjen e afatit bëhet fjalë kur personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve 
zbatohen aktet administrative janë penguar që të bëjnë respektimin e afatit kohor të 
përcaktuar me ligj për zbatimin e tyre. 
Rrjedhimisht, bëhet fjalë edhe për të drejtën e tyre që të kërkojnë rivendosjen e 
afatit të humbur, natyrisht përveç rasteve kur ligji këtë të drejtë të tyre e ndalon me 
ligj. 
Në bërjen e kërkesës për rivendosje n e afatit, personat fizikë dhe juridikë janë të 
limituar me afat të veçantë dhe ai është afati 10 ditor nga dita kur janë zhdukur 
pengesat që është një afat subjektiv dhe jo më shumë se një vit nga dita e fundit e 
afatit të humbur që është një afat objektiv. Ky afat natyrisht se nuk u referohet 
rasteve të një force madhore. 
Ajo që kërkohet prej palëve të interesuara me rastin e lëshimit të afatit është që 
kërkesat e tyre të jenë të argumentuara dhe, siç e thekson ligji, të krijojnë besimin 
se afati me të vërtetë është humbur pa fajin e tyre. 
 

3. Interpretimi i nocionit «penguar» 
Së pari një njoftim. Ky nen i ligjit është «kopje» e “Kodit të Procedurave 
Administrative të Shqipërisë”. 
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Në ato raste kur personi fizik dhe juridik kundër të cilëve zbatohet akti 
administrativ janë penguar që të respektojnë afatin kohor për zbatimin e 
parashikuar nga ky ligj, ose dispozita të tjera ligjore, ata kanë të drejtën e kërkesës 
për rivendosjen e afateve të humbura, natyrisht përveç rasteve kur ligji 
shprehimisht ndalon rivendosjen e afateve. 
Pengesat pra ndërlidhen me pamundësinë e shfrytëzimit të paraparë të afateve 
kohore për zbatimin e aktit administrativ nga ana e personave fizikë dhe juridikë. 
Megjithatë, ligji i njeh të drejtën personave të interesuar që të bëjnë kërkesë të 
argumentuar për rivendosjen e afateve kohore, me qëllim të krijimit të besimit se 
afatet kohore, në fakt, «janë humbur» pa fajin e palëve.  
 

Neni 125 [Shqyrtimi i kërkesës për rivendosjen e afatit] 
 
125.1. Kërkesa për rivendosjen e afatit shqyrtohet nga organi i administratës 

publike që ka nxjerrë aktin që pritet të ekzekutohet.  
125.2. Kundër vendimit që refuzon kërkesën e përmendur në paragrafin e 

mësipërm mund të bëhet ankim sipas rregullave të parashikuara nga ky 
Ligj.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligji në nenin e vet 125 ka rregulluar çështjen e shqyrtimit të kërkesës për 
rivendosjen e afatit nga ana e organit të administratës publike që ka nxjerrë aktin 
që pritet të ekzekutohet. Me këtë nen rregullohet edhe e drejta e ankimit kundër 
vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për rivendosjen e afatit. 
 

2. Procedurat 
Palët e interesuara për shqyrtimin e kërkesave të tyre për rivendosjen e afatit kanë 
si adresë të njëjtin organ të administratës publike që ka nxjerrë aktin që pritet të 
ekzekutohet. 
Nuk ka një organ tjetër të cilit mund t’i paraqiten me kërkesat e tyre dhe nuk ka një 
organ tjetër i cili mund të bëjë shqyrtimin e tyre. 
Mirëpo, ligji ka parashikuar mundësinë e refuzimit të kërkesave të palëve të 
interesuara dhe në rast të refuzimit eventual nuk i ka lënë pa mbrojtje të duhur. Në 
të vërtetë, ligji ka përcaktuar që kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa e 
palës së interesuar për rivendosjen e afatit, mund të përdorët e drejta për ankim, 
natyrisht sipas rregullave tashmë të njohura nga ky ligj. 
Duke vepruar sipas ankesës së palës së interesuar për rivendosjen e afatit, organi i 
administratës publike që ka nxjerrë aktin që pritet të ekzekutohet, ka dy mundësi të 
vendimit. 
A. Mundësia e parë është miratimi i kërkesës së palës së interesuar për rivendosjen 
e afatit. 
B. Mundësia e dytë është refuzimi i kërkesës së palës së interesuar për rivendosjen 
e afatit. 
Refuzimi eventual i kërkesës së palës së interesuar për rivendosjen e afatit nuk do 
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të thotë edhe mbylljen e procedimit në lidhje me të. 
Po sikurse në shumicën e legjislacioneve nga fusha e procedurës administrative, 
edhe Ligji për Procedurën Administrative i Kosovës ka paraparë të drejtën e 
ankesës kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa e palës së interesuar për 
rivendosjen e afatit. 
Në lidhje me ankesën e palës së interesuar kundër vendimit për refuzimin e 
rivendosjes së afatit, me lejimin e së cilës ligji del në mbrojtje të saj, procedura 
zhvillohet sipas rregullave të përcaktuara nga ky ligj për përdorimin e ankesës.  
 

Seksioni IX: Ankimi administrativ 
 
Neni 126 [Parime të përgjithshme] 
 
126.1. Personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, 

shfuqizimin ose ndryshimin e aktit administrativ në përputhje me rregullat 
e vendosura nga ky Ligj për ankimin administrativ.  

126.2. E drejta e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të ushtrohet në 
mënyrat e mëposhtme:  
a) përmes kërkesës për rishqyrtim drejtuar nëpunësit përgjegjës për 

aktin;  
b) përmes ankimit drejtuar organit më të lartë.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Seksioni IX i kushtohet ankimit administrativ, ndërsa ky nen i ligjit merret vetëm 
me parimet e përgjithshme që ndërlidhen me të, duke përcaktuar të drejtën e 
personave fizikë dhe juridikë që të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose 
ndryshimin e aktit administrativ. Me këtë nen janë paraparë edhe mënyrat e 
shfrytëzimit të kësaj të drejte. 

 
2. Parimet 

Veprimtaria e organeve të administratës vendoset nën një kontroll që i “shërben 
mbarëvajtjes së punëve të saj”. Përtej kësaj, kontrolli i veprimtarisë administrative 
bën pjesë në atë kategori garancish të mos cenimit arbitrar të të drejtave të 
shtetasve. 
Edhe pse kjo dispozitë e ligjit bën fjalë vetëm për një lloj të kontrollit të 
veprimtarisë administrative, vlen të theksohet se përgjithësisht kontrolli ndaj 
administratës paraqitet dhe ushtrohet në forma të ndryshme, qoftë si kontroll 
politik, qoftë si kontroll parlamentar, por edhe si kontroll administrativ dhe si 
kontroll gjyqësor. Ajo që duhet të thuhet që në fillim të shqyrtimeve është se secili 
prej këtyre kontrolleve ka specifikën e tij që kryhet nga organe të ndryshme. 
Ndër më shumë lloje të kontrollit, kontrolli administrativ përbën një prej formave 
kryesore të realizimit të kontrollit, i cili kryhet brendapërbrenda pushtetit 
administrativ. Dy janë forma të kontrollit administrativ: kontrolli i brendshëm dhe 
kontrolli i jashtëm. 
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Në të vërtetë, me kontroll administrativ kuptojmë ndikimin që ushtron organi 
administrativ epror mbi organet vartëse, lidhur me kryerjen e suksesshme të 
detyrave të tyre zyrtare (ky është kontrolli i brendshëm), ose ndikimin e organit të 
specializuar administrativ mbi organet tjera administrative dhe mbi zbatuesit tjerë 
të ligjit, me qëllim të sigurimit të zbatimit të rregullt nga ana e tyre të ligjeve e 
akteve nënligjore të organeve më të lartë (ky është kontrolli i jashtëm).  
Kur bëhet fjalë për ankimin administrativ, i referohemi kontrollit të brendshëm 
administrativ.198 
Kontrolli hierarkik është njëra nga format që organi më i lartë administrativ me anë 
të nismës ushtron ndaj veprimtarisë së organit më të ulët, ndërsa forma tjetër është 
nëpërmjet ushtrimit të të drejtës së ankimit administrativ. Në fakt, nëpërmjet të 
këtyre dy formave të kontrollit, ushtrohet i ashtuquajturi kontroll i brendshëm që, 
në thelb, është kontroll i organeve eprore ndaj organeve vartëse. 
Ankimi ndaj veprimtarisë dhe akteve të organeve të administratës publike është 
parapa si një mjet juridik i rëndësishëm për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese të individëve dhe subjekteve të tjera të së drejtës. Ankimi administrativ 
është, në të vërtetë, një mjet juridik i subjektit, nëpërmjet të të cilit kërkohet 
shfuqizimi ose ndryshimi i aktit administrativ. Ai përbën një instrument të 
rëndësishëm kontrolli të veprimtarisë administrative. Nëpërmjet ankimit, secilës 
palë të interesuar i është bërë e mundshme që të kundërshtojë paligjshmërinë ose 
parregullsinë e një akti administrativ, por dhe refuzimin e paligjshëm të organit 
administrativ për nxjerrjen e aktit. 
E drejta e ankimit përgjithësisht përbën një parim të rëndësishëm kushtetues, por 
edhe një detyrim të së drejtës ndërkombëtare për ta përfshirë këtë parim në të 
drejtën e brendshme. Ky detyrim për të drejtën nacionale buron qysh nga Konventa 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila konsiderohet pjesë e të drejtës së 
brendshme: “Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë 
Konventë, ka të drejtë të bëjë një ankim efektiv tek organi i vendit të tij, dhe kur 
shkelja është kryer nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre 
zyrtare”.199 
E drejta për ankim parashihet edhe në dispozita të tjera ligjore. Neni 126 i Ligjit ka 
përcaktuar vetëm parimet e përgjithshme dhe ato i ka sistemuar në dy paragrafë, në 
të parin që i referohet vetëm të drejtës për ankim, ndërsa i dyti që i kushtohet 
mënyrave të ushtrimit të kësaj të drejte. Në të vërtetë, Ligji ka parashikuar të 
drejtën e personave fizikë dhe juridikë që të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose 
ndryshimin e aktit administrativ dhe kërkon që kjo e drejtë të përdorët në përputhje 
me rregullat e vendosura nga ky Ligj për ankimin administrativ. Ndërsa, sa i përket 
mënyrave të ushtrimit të kësaj të drejte, Ligji ka përcaktuar dy mënyra: qoftë 
nëpërmjet kërkesës për rishqyrtim drejtuar nëpunësit përgjegjës për aktin, qoftë 
përmes ankimit drejtuar një organi më të lartë. Përveç mjeteve të rregullta juridike, 
në procedurën administrative përdoren mjetet e jashtëzakonshme. Ato përdoren pas 
përfundimit të procedurës administrative, në kushte të caktuara shprehimisht me 
ligj. 

                                                            
198 Ky kontroll vihet në lëvizje nga organi më i lartë dhe nga shtetasit. 
199 E drejta e ankimit është pjesë e pandashme pothuajse në të gjitha legjislacionet nga fusha e procedurës 
administrative. 
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Mjetet e jashtëzakonshme juridike, nuk kanë efekt suspenziv. Mjetet e 
jashtëzakonshme që përdoren në procedurën administrative janë: përsëritja e 
procedurës administrative; ndryshimi dhe plotësimi i vendimit në lidhje me 
konfliktin administrativ; kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë; prishja e vendimit 
sipas së drejtës për mbikëqyrje; prishja dhe ndryshimi i vendimit të plotfuqishëm 
me pëlqim apo kërkesë të palës, prishja e jashtëzakonshme e vendimit dhe shpallja 
nul e vendimit.200 

 
Neni 127 [Ankimi administrativ] 

 
127.1. Ankimi administrativ mund të bëhet në formë të kërkesës për rishqyrtim 

ose të ankesës.  
127.2. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrativ 

ose kundër refuzimit të paligjshëm për nxjerrjen e aktit administrativ.  
127.3. Organi administrativ të cilit i drejtohet ankimi shqyrton ligjshmërinë dhe 

rregullsinë e aktit të kontestuar.  
127.4. Palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë shteruar 

mjetet administrative të ankimit.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Neni 127 i Ligjit për Procedurën Administrative merret në mënyrë të drejtpërdrejt 
me ankimin administrativ që bëhet në formë të kërkesës për rishqyrtim ose 
ankesës. Kjo mundësi bazohet në parimin se çdo palë e interesuar ka të drejtën që 
të ankohet kundër një akti administrativ ose kundër refuzimit të paligjshëm për 
nxjerrjen e aktit administrativ. Pala mund t’i drejtohet edhe gjykatës, por pasi të 
ketë shteruar mjetet administrative të ankimit. 
 

2. Një qasje përgjithshme 
Ankimi, në parim, është një mjet juridik kundër vendimit të nxjerrë nga organi 
administrativ i shkallës së parë në procedurën administrative. Prandaj, vlen të 
bëhet me dije se kundër vendimit të shkallës së dytë nuk është i lejuar ankimi. 
Parimi i ankimit, në këtë mënyrë, korrespondon me parimin e dyshkallësisë në 
procesin administrativ. 
Kur bëhet fjalë për ankimin, bëhet fjalë për të drejtën e çdo personi të interesuar që 
të ankohet kundër një akti administrativ dhe përtej kësaj, edhe kundër refuzimit të 
paligjshëm për nxjerrjen e aktit administrativ. Bëhet fjalë, pra, për dy momente të 
shkëputura prej njëri-tjetrit. 
Ligji nuk përmend, në mënyrë të detajuar, se cilët mund të jenë personat e 
interesuar për shfrytëzimin e së drejtës për ankesë. Megjithatë, këtu mendohet në 
radhë të parë, për palët, por e drejta e ankimit mund të përdorët edhe nga prokurori 
publik dhe organet e tjera, të pajisura me autorizim të ligjit, po sikurse edhe 
personat e tjerë, si dëshmitarët, ekspertët e të tjerët për të cilët mund të 

                                                            
200 Jemi të ndërgjegjshëm se ligji ekzistues nuk i përmend, por besojmë se ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 
nuk mund t’i anashkalojnë këto ndryshime  
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konkludohet në mënyrë indirekte, se mund të përdorin të drejtën e ankimit. Gjithë 
kjo flet për nevojën e detajizimit të këtij neni të ligjit në ndryshimet dhe plotësimet 
eventuale të tij.  
 

3. Ç’është objekt i punës së organit të cilit i drejtohet ankesa? 
Shqyrtimi i ligjshmërisë dhe rregullësisë së aktit të kontestuar nga ana e personit të 
interesuar. 
 

4. Format e ankimit 
Paragrafi 1 përcakton dy format nëpërmjet të të cilave mund të bëhet ankimi 
administrativ. E para është kërkesa për rishqyrtim, ndërsa e dyta është ankesa. 
Forma më e përdorshme e cila ka efekte të rëndësishme është ankesa që kërkon 
përmbushjen e disa kushteve formale, pa të cilat “nuk mund të pretendohet të 
kryhet një proces i rregullt administrativ”. 
Marrja në shqyrtim e ankesës nga organi kompetent kërkon paraqitjen e saj në një 
formë shkresore. Në të duhet të pasqyrohen elementet më të domosdoshme, si janë: 
emri dhe adresa e ankuesit, akti administrativ që kontestohet, si dhe shkaqet e 
ankimit, ku parashtrohen të gjitha pretendimet që lidhen me apelimin. 
Ky nen i ligjit përgjigjet drejtpërsëdrejti se kur personat e interesuar mund t’i 
drejtohen gjykatës. 
Këtë mund ta bëjnë vetëm nëse kanë shfrytëzuar të gjitha mënyrat e tjera të 
parashikuara me ligj, ose siç thotë vetë ligji, ”pasi të kenë shteruar mjetet 
administrative të ankimit”.  
 

5. Edhe dy fjalë për raporti midis ankesës dhe rishqyrtimit 
Për ankesën dhe formën e ankimit u bë fjalë më gjerësisht. 
Kur bëhet fjalë për kërkesën për rishqyrtim kihet parasysh procedura e ankimit. Në 
qoftë se organi ka nxjerrë aktin administrativ të apeluar, vendos të pranojë 
kërkesën për rishqyrtim, me ç’rast merr vendim përkatës. 
Në qoftë se organi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk pranon kërkesën 
për rishqyrtim, ai detyrohet të transferojë menjëherë ankimin tek organi më i lartë, 
i cili vendos në lidhje me ankimin brenda 15 ditësh.  
 

Neni 128 [Pasojat e ankimit administrativ] 
 
128.1. Ankimi administrativ, qoftë në formën e kërkesës për rishqyrtim ose të 

ankesës, pezullon zbatimin e aktit administrativ.  
128.2. Zbatimi i aktit administrativ nuk pezullohet vetëm kur:  

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve ose të 
ardhurave të tjera buxhetore;  

b) akti administrativ ka të bëjë me masa policore;  
c) pezullimi i zbatimit të aktit ndalohet me ligj;  
d) zbatimi i menjëhershëm është në interes të rendit publik, shëndetit 

publik dhe interesave të tjera publike.  
128.3. Në çdo rast ankuesi ka të drejtë të informohet në lidhje me shkaqet e mos 

pezullimit të zbatimit të aktit.  
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Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Ky nen i ligjit merret me pasojat e ankimit administrativ. Pezullimi i zbatimit të 
aktit administrativ paraqet pasojën e ankimit administrativ, qoftë në formën e 
kërkesës për rishqyrtim, qoftë në formën e ankesës. Me këtë nen përcaktohen rastet 
kur mund të pezullohet zbatimi i aktit administrativ dhe ato ndërlidhen me synimin 
e tij për mbledhjen e taksave, tatimeve ose të ardhurave të tjera buxhetore, me 
masat policore, me ndalimin me ligj të pezullimit dhe me zbatimin në interes të 
rendit publik, shëndetit publik dhe interesave të tjera publike.  
  

2. Referimi i ankimit 
E drejta e ankimit përbën një mjet që “garanton se liritë dhe të drejtat, të cilat 
mund të cenohen në mënyrë abuzive nga veprimet e organeve administrative, 
mund të referohen në të ardhmen”. 
Mendohet se “e drejta e ankimit në vetvete mund të humbas vlerën e saj”në qoftë 
se pasoja e ardhur si rrjedhojë e ekzekutimit të aktit arbitrar nuk mund të rikthejë të 
drejtën e humbur në gjendjen fillestare”. Dëmi që shkaktohet nga akti mund të jetë 
i pariparueshëm dhe, në këto kushte, e drejta e ankimit e humbet efektivitetin e saj. 
Për të “shmangur këtë gjendje dhe për të garantuar ligjshmërinë”, është i njohur 
efekti pezullues i ankimit administrativ.  
Është i njohur parimi se ankimi administrativ pezullon zbatimin e aktit 
administrativ. Në bazë të këtij parimi, akti administrativ nuk mund të zbatohet për 
sa kohë është paraqitur një ankim ndaj tij. 
Pezullimi i zbatimit të aktit administrativ nuk krijon efektin paragjykues për 
vendimin që do të marrë organi që shqyrton ankimin. 
Pezullimi i zbatimit të aktit i shërben zgjidhjes së drejtë të çështjes, për arsye se 
organi administrativ, kur shqyrton ankimin, “nuk ndjehet në presionin e faktit të 
kryer”. 
Gjatë kohës që organi shqyrton vlefshmërinë e aktit, ngrijnë të gjitha efektet ligjore 
të aktit të kundërshtuar, deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes.  
Kodi i Procedurave Administrative i Shqipërisë parashikon edhe përjashtimin nga 
rregulli i mësipërm. Përjashtimi nënkupton zbatimin e aktit pavarësisht paraqitjes 
së ndonjë ankimi administrativ ndaj tij.201 
Organi administrativ që merret me ekzekutimin e aktit, si dhe subjekti që është i 
interesuar për zbatimin e tij, nuk pengohen nga ndonjë efekt pezullues i ankimit. 
Në praktikë ka mjaft raste kur pezullimi aktit, pavarësisht nga favoret që mund të 
krijojë për një subjekt konkret, mund të sjellë njëkohësisht edhe dëme serioze, të 
cilat mund të bëhen të pariparueshme më vonë. Prandaj, zbatimi i aktit paraqitet i 
domosdoshëm në rastet kur interesat publikë mund të rrezikohen nga efekti 
pezullues i ankimit.  
Ka sektorë të ndryshëm që i shërbejnë jo vetëm funksionimit sa më normal të 
shtetit, por edhe shoqërisë në përgjithësi që mospezullimi i aktit bëhet i 
detyrueshëm. Kjo dispozitë e ligjit ka interes për interpretim më të gjithanshëm. 

                                                            
201 Ekzekutimi i aktit mund të bëhet si gjatë afatit ligjor të paraqitjes së ankimit, ashtu edhe pasi ankimi 
është paraqitur.  
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Së pari, cilat akte nuk mund të pezullohen?  
Nuk mund të pezullohen aktet administrative që dalin për mbledhjen e taksave, 
tatimeve apo të ardhurave të tjera buxhetore, apo kur akti ka të bëjë me zbatimin e 
masave policore. 
Dy, kur pezullimi i aktit bëhet i domosdoshëm? 
 Në të gjitha ato raste kur zbatimi i menjëhershëm i aktit administrativ çmohet se i 
shërben interesave të rendit publik, shëndetit publik si dhe interesave publikë në 
përgjithësi, mospezullimi i aktit bëhet i domosdoshëm. 
Tre, me cilin shembull mund te shpjegohet? 
Një shembull nga praktika në Shqipëri mund të ndihmojë në kuptimin e çështjes së 
shtruar. ”Personi i tatueshëm detyrohet të paguajë TVSH-në, të paraqitur si të 
pagueshme në vlerësimin tatimor a në vlerësimin e mëtejshëm tatimor, pavarësisht 
nëse ai ka kërkuar rishqyrtimin apo është ankuar kundër vlerësimit tatimor”. 
Parapagimi i detyrimit për subjektet tatimor që parashikon legjislacioni fiskal është 
një mjet juridik për ekzekutimin e menjëhershëm të aktit administrativ. Sipas kësaj 
dispozite ligjore, ankimi i paraqitur ndaj një akti të tillë nuk pezullon ekzekutimin 
e zbatimit të detyrimit.  
Duhet pasur parasysh se dispozitat ligjore nuk cenojnë të drejtën e ankimit të 
shtetasve a subjekteve juridike ndaj aktit të kundërshtuar, por ushtrimi i kësaj të 
drejte nuk mund të pezullojë automatikisht aktin. Nëse nga shqyrtimi i çështjes 
rezulton se akti është i kundërligjshëm, atëherë ankuesi do të përfitojë të gjitha të 
drejtat që atij padrejtësisht dhe në mënyrë të kundërligjshme i janë dhunuar. Të 
gjitha rastet e mospezullimit të aktit sigurisht që parashikohen nga ligji, me qëllim 
që shpërdorimet në praktikë nga organet administrative të jenë sa më të pakta.  
 

Neni 129 [Subjekti tek i cili dorëzohet ankimi] 
 
129.1. Kur ankimi administrativ bëhet në formën e kërkesës për rishqyrtim, ai 

dorëzohet tek organi që ka nxjerrë aktin administrativ të kontestuar ose që 
ka refuzuar të nxjerrë aktin administrativ të kërkuar nga palët.  

129.2. Kur ankimi administrativ bëhet në formën e ankesës, ai dorëzohet tek 
organi më i lartë.  

129.3. Në rastet kur ankimi bëhet në formën e ankesës dhe për pasojë i drejtohet 
organit më të lartë, ky i fundit mund t’ia transferojë dosjen përkatëse 
organit që ka nxjerrë/refuzuar të nxjerrë aktin së bashku me orientimet e 
tij për zgjidhjen e çështjes.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Për procedurën e ankimit ka rëndësi të përcaktohet se cili është subjekti të cilit i 
dorëzohet ankimi. Ky nen i ligjit i referohet drejtpërsëdrejti kësaj çështjeje dhe 
përcakton se kur ankimi bëhet në formën e kërkesës për rishqyrtim, dorëzohet tek 
organi që e ka nxjerrë aktin e kontestuar, ndërsa kur ankimi bëhet në formën e 
ankesës, tek organi më i lartë. 
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2. Ndarja e subjektit 
Ligji i Procedurës Administrative, për dallim nga Ligji i Procedurës së 
Përgjithshme Administrative, që vlente në kohën e qenies së Kosovës në ish-
Jugosllavi që, madje konsiderohej ndër ligjet më të plota për procedurën 
administrative në rajon dhe më gjerë, ka bërë ndarjen e subjektit tek i cili dërgon 
ankimin. 
Kërkesa për rishqyrtim i dorëzohet drejtpërdrejt Zyrës pritëse të organit të 
administratës apo përcillet me postë tek organi i administratës i cili e ka nxjerrë 
vendimin. Në rastin e ankimit administrativ, ai i dorëzohet drejtpërdrejt organit të 
shkallës së dytë apo përcillet me postë te organi i shkallës së dytë. Në këtë rast 
është me rëndësi të dihet se organi i shkallës së dytë pastaj ia dërgon shkresat e 
lëndës organit të shkallës së parë apo vetë vendos për zgjidhjen e çështjes me 
rëndësi. 
 

3. Dy mënyra për realizimin e ankimit administrativ 
Ligji për Procedurën Administrative ka përcaktuar dy mënyra për realizimin e 
ankimit administrativ. Njërën mënyrë e përbën ankimi që paraqitet pranë organit 
që e ka nxjerrë aktin ose ka refuzuar nxjerrjen e tij. Mënyra tjetër është kur ankimi 
i drejtohet organit epror. 
Vlen të përmendet se këto dy mënyra të ankimit” nuk ndjekin në kohë njëra – 
tjetrën”. Ato konsiderohen si “ankime konkurruese” në kuptimin se realizohen 
pavarësisht nga njëra-tjetra. 
Në fakt, forma e parë e ankimit nuk është domosdoshmërisht shteruese për të 
filluar realizimin e formës së dytë. 
Ankimi në organin që e ka nxjerrë aktin është më tepër së një e drejtë për shtetasin 
që pretendon se ka pësuar një dëm, sesa një detyrim për të. Prandaj, ankimi sipas 
kësaj forme nuk është rrugë e zakonshme ankimi dhe as hallkë e detyrueshme 
procedurale, e cila duhet ezauruar për të ndjekur ankimin në organin më të lartë. 
Ligji përcakton mundësinë që, për ankimin e paraqitur, të vendosë edhe organi 
epror, krahas organit që ka nxjerrë ose ka refuzuar nxjerrjen e aktit. Organi epror 
nuk vepron vetëm kur ligji kërkon të shprehet fillimisht organi që ka nxjerrë aktin. 
Në një rast të tillë ankimi i transferohet organit që ka nxjerrë aktin ose ka 
kundërshtuar nxjerrjen e tij. Për ankimin drejtuar organit që ka nxjerrë aktin nuk 
parashikohen afate për paraqitjen e ankimit, si dhe procedura të shqyrtimit të tij. 
Ankimi sipas kësaj forme, përveç se një e drejtë për shtetasin, është më tepër një 
mundësi që i paraqitet organit për të revokuar aktin e tij, pasi ai të jetë bindur për 
parregullsinë a paligjshmërinë e veprimit të kryer. Ankimi sipas kësaj forme lidhet 
me të drejtën e organit për të revokuar aktin e tij dhe me detyrimin e tij për të qenë 
hapur me shqyrtimin e kërkesave të individëve. Ai duhet t’i japë një përgjigje 
subjektit ankimues. 
Vërejtje: pika 3 duhet të shihet si pikë referimi edhe për komentarin e nenit 127 të 
këtij ligji. Tërësia nuk është prekur.  
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Neni 130 [Afati kohor për ankimin administrativ] 
 
130.1. Ankimi administrativ bëhet brenda 30 ditësh nga dita kur: 

a) ankuesi ka marrë njoftim për aktin ose për refuzimin për të nxjerrë 
aktin;  

b) akti është shpallur në bazë të dispozitave të këtij Ligji ose ligjeve të 
tjera në fuqi.  

130.2. Në rastin e mosveprimit të administratës (mos nxjerrjes së aktit dhe 
heshtjes së plotë), ankimi administrativ bëhet brenda 60 ditësh nga dita e 
dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Subjekti që cenohet nga veprimi a mosveprimi i një organi administrativ ka 
mundësi të bëjë ankimin administrativ si e drejtë kushtetuese të tij brenda një afati 
të caktuar. Këtë të drejtë e rregullon neni 130 i këtij ligji, duke e përcaktuar afatin 
prej 30 ditësh. Ky afat është prej 60 ditësh nëse administrata nuk vepron, 
përkatësisht në rast të mos nxjerrjes së aktit dhe heshtjes së plotë të saj. 
 

2. E drejta e ankimit administrativ nuk mund të jetë e pakufizuar në kohë 
Në Komentarin e Kodit të Procedurave Administrative të Shqipërisë, thuhet se “E 
drejta e ankimit administrativ nuk mund të jetë e pakufizuar në kohë. Kjo lidhet me 
faktin që një marrëdhënie juridike që krijohet, pra një e drejtë që mund të fitohet 
nga dikush, nuk mund të qëndrojë gjatë gjithë kohës nën efektin e një kundërshtimi 
nga të tjerë. Kjo nuk cenon parimin e ligjshmërisë, por përkundrazi i shërben këtij 
parimi. Subjekti që cenohet ose dëmtohet nga një akt administrativ apo nga 
refuzimi për të nxjerrë një akt, është i ndjeshëm ndaj këtij dhunimi që mund t’i jetë 
shkaktuar. Prandaj, ligji i njeh atij të drejtën që ankimin administrativ ta 
shfrytëzojë brenda një afati të caktuar, pasi përndryshe atij i humbet kjo e drejtë”. 
Vendosja e afatit të parashikimit ndikohet nga ekzistenca e parimit të sigurisë 
juridike, i cili ka për qëllim mbrojtjen e marrëdhënieve të krijuara dhe mos cenimin 
e tyre përfundësisht. 
Ligji ka pranuar afatin 30 ditësh për paraqitjen e ankimit. Ky afat fillon nga data që 
ankuesi ka marrë njoftim për aktin.  
Në rastin kur organi nuk nxjerr aktin, ligji njeh një afat më të gjatë ankimi. Në të 
vërtetë, në rastin e mosveprimit të administratës, që do të thotë të mos nxjerrjes së 
aktit dhe heshtjes së plotë, ankimi administrativ bëhet brenda 60 ditësh nga dita e 
dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ. 
 

Neni 131 [Afati për marrjen e vendimit në një procedurë ankimi] 
 
131.1. Organi administrativ kompetent shqyrton ankimin administrativ dhe 

nxjerr vendim brenda 30 ditësh nga data e dorëzimit të ankimit.  
131.2. Në qoftë se me kalimin e afatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni 

nuk është nxjerrë asnjë vendim mbi ankimin nga organi administrativ 
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kompetent, palëve të interesuara iu lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës 
në përputhje me ligjin mbi procedurën civile në fuqi.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Organi që shqyrton ankimin administrativ duhet të nxjerrë një vendim pranues ose 
kundërshtues brenda 30 ditësh nga data e dorëzimit të ankimit. Ky është një afat 
procedural që nuk mund të shtyhet të cilin e rregullon neni 131 i ligjit. 
 

2. Përjashtimi 
Mund të ndodh që organi, për arsye nga më të ndryshme, të mos shqyrtojë ankimin 
administrativ brenda këtij afati. Në raste të tilla, jo vetëm që nuk i jepet përgjigje 
subjektit, por nuk nxirret as akti nga organi kompetent. Në këto kushte, shtetasit i 
lind e drejta që të marrë një përgjigje nga organi. Meqenëse ai nuk e realizon të 
drejtën e tij në këtë procedurë administrative për shkak të heshtjes së organit, 
mbetet të konsumojë mjetin e fundit efektiv, rrugën gjyqësore. Kështu, pas kalimit 
të afatit prej 30 ditësh që organi nuk ka marrë ndonjë vendim për çështjen, pala e 
interesuar duhet t’i drejtohet gjykatës, në përputhje me ligjin mbi procedurën civile 
në fuqi. 
 

3. Një pyetje me interes  
Përse pala duhet t’i drejtohet gjykatës pas kalimit të afatit prej 30 ditësh që organi 
nuk ka marrë ndonjë vendim për çështjen? 
Për shkak se Ligji për Procedurën Civile është më i hershëm dhe ka rregulluar 
çështjet e kësaj natyre, pavarësisht se kemi të bëjmë me procedurë administrative. 
 

Neni 132 [Procedura e ankimit (kërkesa për rishqyrtim)] 
 
132.1. Në qoftë se organi që ka nxjerrë ose ka refuzuar të nxjerrë aktin 

administrativ të apeluar vendos të pranojë kërkesën për rishqyrtim, ai 
merr vendimin përkatës.  

132.2. Në qoftë se organi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk pranon 
kërkesën për rishqyrtim, ai detyrohet të transferojë menjëherë ankimin tek 
organi më i lartë, i cili vendos në lidhje me ankimin brenda 15 ditësh.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Organi që shqyrton ankimin administrativ, duhet të zgjidhë çështjen duke iu 
referuar parimeve kushtetuese dhe ligjore. Ai është organi që merr vendimin 
përkatës në lidhje me kërkesën në qoftë se e ka nxjerrë ose e ka refuzuar të nxjerrë 
aktin administrativ të apeluar. Kjo çështje rregullohet me nenin 132 të këtij ligji.  
 

2. Çfarë ndodh nëse organi nuk pranon kërkesën për rishqyrtim? 
Ai ballafaqohet me detyrimin që ankimin menjëherë ta transferojë tek organi më i 
lartë. 
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Ligji ka përcaktuar afatin prej 15 ditësh për organin më të lartë që të vendosë në 
lidhje me ankimin. 
Mendohet se ky është afat optimal për organin epror që të veprojë sipas ankimit. 
Veprimi i organit epror është përfundimtar. Ai organ mund ta miratojë ankimin, 
por edhe mund ta refuzojë atë. Në rast të refuzimit, organi që ka vendosur në lidhje 
me ankimin, duhet që ta arsyetojë përse ka vendosur refuzimin e ankimit. 
 

Neni 133 [Kushtet formale për zhvillimin e procedurës së ankimit] 
 
133.1. Ankimi duhet të paraqitet në formë shkresore.  
133.2. Kërkesa e shkruar duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:  

a) emrin dhe adresën e ankuesit;  
b) aktin administrativ, të nxjerrë apo të munguar, që kontestohet;  
c) shkaqet e ankimit;  
d) çdo dokument tjetër që konsiderohet i rëndësishëm nga ankuesi. 

133.3. Organi që shqyrton ankimin ndihmon ankuesit në përgatitjen e 
dokumentacionit të nevojshëm për ankimin. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligji ka përcaktuar kushtet formale për zhvillimin e procedurës së ankimit. Kushtet 
formale nënkuptojnë, si formën në të cilën bëhet ankimi, ashtu edhe të dhënat që 
duhet t’i përmbajë ajo. Këtë ka si objekt rregullimi neni 133 i ligjit. 
 

2. Ankimi në formë shkresore  
Në parim, ankimi bëhet në formë shkresore. 
Të dhënat që duhet t’i përmbajë kërkesa e shkruar në radhë të parë i referohen 
emrit dhe adresës së ankuesit. E dhënë tjetër shumë e rëndësishme është akti 
administrativ që kontestohet me ankim, qoftë akti që është nxjerrë, qoftë ai që 
mungon. Natyrisht se prej ankuesit kërkohet që të paraqes shkaqet e ankimit që 
mund të jenë të ndryshme, po sikurse që është e rekomandueshme që ankimit t’ia 
bashkangjes çdo dokument tjetër që prej tij konsiderohet të jetë i rëndësishëm. 
Ligji ka përcaktuar që në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për ankimin 
të merr pjesë edhe organi që e shqyrton ankimin. Në të vërtetë, bëhet fjalë për 
ndihmën që ai i bën ankuesit në përgatitjen e dokumentacionit që është i 
nevojshëm për ankimin.  
 

3. Faktet dhe provat e reja 
Në ankesë mund të paraqiten fakte dhe prova të reja, por ankuesi ka për detyrë të 
arsyetojë shkakun pse ato nuk i ka paraqitur në procedurën e shkallës së parë. Në 
qoftë se në ankesë janë paraqitur fakte të reja dhe prova të reja, kurse në procedurë 
marrin pjese dy ose më tepër palë me interesa të kundërta, ankesës i bashkëngjiten 
edhe po aq kopje sa ka palë të tilla. Po qe se në ankesë janë paraqitur fakte dhe 
prova të reja, palës kundërshtare do t’i jepet mundësia që brenda afatit të caktuar të 
deklarohet për to. Në këtë rast organi ia dërgon secilës palë kopjen e ankesës dhe 
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iu le afat për t’u deklaruar rreth fakteve dhe provave të reja. Ky afat nuk mund të 
jetë me i shkurtër se 8 ditë dhe më i gjatë se 15 ditë. 
 

Neni 134 [Mospranimi i ankimit] 
 
Ankimet kundër akteve administrative ose mos nxjerrjes së akteve administrative 
mund të mos pranohen nga organet kompetente të administratës publike në rastet 
e mëposhtme: 

a) kur ankimet kanë të bëjnë me akte për të cilat nuk lejohet ankimi;  
b) kur afatet kohore për ankimin kanë kaluar;  
c) kur akti administrativ i ankimuar konsiderohet i ligjshëm dhe i rregullt 

prima facie nga organi që shqyrton ankimin;  
d) kur ankimi paraqitet nga personi i paautorizuar.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Përveç rregullit të pranimit të ankimit nga ana e organeve kompetente të 
administratës publike, Ligji njeh edhe mospranimin e ankimit, natyrisht në kushte 
dhe në rrethana të caktuara të cilat i thekson në këtë nen të tij. 
 

2. Mospranimi i ankimit bëhet vetëm në raste të caktuara 
Të gjitha ato raste Ligji i ka sistemuar në katër kryesore. 
a) rasti i parë është vetvetiu i kuptueshëm, meqenëse mospranimi i ankimit 
ndërlidhet me pamundësinë për të bërë një ankim për shkak të përcaktimit me ligj. 
Pra, bëhet fjalë për rastet kur fare nuk lejohet ankimi;  
b) rasti i dytë ndërlidhet me afatet. Është bërë fjalë për rëndësinë e afateve kohore 
në procedurë dhe për nevojën që palët e interesuara t’u përmbahen atyre në raste të 
caktuara. Ato duhet të kenë parasysh në mënyrë të veçantë që ato afate të mos kenë 
kaluar kur ndërmarrin një veprim procedural. Kështu është rasti edhe me 
mospranimin e ankimit nëse afatet kohore kanë kaluar;  
c) rasti i tretë ndërlidhet me mospranimin e ankimit kur akti administrativ i 
ankimuar në gjykimin e organit që shqyrton ankimin konsiderohet të jetë prima 
facie i ligjshëm dhe i rregullt. Kriteret janë të ndryshme, prej atij akteve kundër të 
cilave nuk lejohet ankimi deri në rastin kur akti i ankimuar konsiderohet i ligjshëm 
dhe i rregullt nga organi që shqyrton ankimin. Mendojmë se prima facie (në dukje 
të parë) këtu do të mund të plotësohet me: në rend të parë nga organi që shqyrton 
ankimin;  
d) Më në fund, rasti i katërt ndërlidhet me situatën nëse ankimi është paraqitur nga 
personi i paautorizuar. Edhe ky rast është i mjaftueshëm për organet kompetente të 
administratës publike që të mos e pranojnë ankimin.  
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Neni 135 [Njoftimi i personit të interesuar gjatë shqyrtimit të ankimit] 
 

Në rastet kur organi administrativ që shqyrton ankimin konstaton se 
shfuqizimi, revokimi ose ndryshimi i aktit administrativ që apelohet (ose 
nxjerrja e aktit kur ankimi është bërë kundër mos nxjerrjes së paligjshme 
të aktit), cenon në çfarëdo mënyre të drejtat dhe interesat ligjore të një 
personi të tretë, ky i fundit njoftohet për të marrë pjesë në shqyrtimin e 
ankimit dhe ka të drejtë të parashtrojë pretendimet e tij. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Kur organi kompetent i administratës publike bën shqyrtimin e ankimit, ai është i 
detyruar në raste të caktuara, të njoftojë personin e tretë për të marrë pjesë në 
shqyrtimin e ankimit, për shkak të së drejtës së tij që të parashtrojë pretendimet e 
tij. Ky është thelbi i rregullimit në nenin 135 të Ligjit. 
 

2. Përcaktimi i rasteve 
Këtu bëhet fjalë për ato raste kur organi administrativ që shqyrton ankimin 
konstaton se shfuqizimi, revokimi ose ndryshimi i aktit administrativ që apelohet 
cenon, në çfarëdo mënyre të drejtat dhe interesat ligjore të një personi të tretë. 
Edhe përtej këtij rasti, “njoftimi shtrihet edhe atëherë kur organi që shqyrton 
ankimin konstaton se cenohen të drejtat dhe interesat ligjore të një personi të tretë 
kur ankimi është bërë kundër mosnxjerrjes së paligjshme të aktit”.  
 

Neni 136 [Vendimi i organit që shqyrton ankimin] 
 
Organi administrativ që shqyrton ankimin vendos: 

a) lënien në fuqi të aktit dhe rrëzimin e ankimit;  
b) shfuqizimin/revokimin e aktit dhe pranimin e ankimit;  
c) ndryshimin e aktit administrativ duke pranuar pjesërisht ankimin;  
d) detyrimin e organit administrativ kompetent për të nxjerrë aktin 

administrativ kur është refuzuar pa të drejtë nxjerrja e tij.  
 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Organi kompetent i administratës publike që bën shqyrtimin e ankimit 
administrativ dhe që vendos në lidhje me të ka detyrimin që të vlerësojë 
paraprakisht rregullsinë e ankimit nga pikëpamja formale dhe substanciale. Këtë 
çështje e rregullon neni 136 i këtij Ligji. 
 

2. Dy faza të shqyrtimit dhe katër mundësi të vendosjes 
Bëhet fjalë për dy faza të shqyrtimit. 
2.1. E para ndërlidhet me shqyrtimin paraprak të ankimit. 
2.2. E dyta ndërlidhet me shqyrtimin, si thuhet, në thelb. 
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Me rastin e vendosjes, organi ka katër mundësi:  
a) mundësia e parë ka të bëjë me lënien në fuqi të aktit që automatikisht do të thotë 
rrëzimin e ankimit;  
b) mundësia e dytë është veprimi i kundërt me të parin. Ajo nënkupton shfuqizimin 
ose revokimin e aktit që, për pasojë ka pranimin e ankimit;  
c) mundësia e tretë është ndryshimi i aktit administrativ, me pranimin e 
pjesërishëm të ankimit;  
ç) mundësia e katërt dhe e fundit ka të bëjë me veprimin shumë konkret të organit 
kompetent të administratës publike, përkatësisht detyrimin e tij për të nxjerrë aktin 
administrativ në rastin kur, pa të drejtë, është refuzuar nxjerrja e tij.  

 
 
Kreu II: Aktet reale  
 
Neni 137 [Parime të Përgjithshme] 
 
137.1. Parimet e këtij Ligji, sidomos parimi i ligjshmërisë, do të zbatohet për aktet 

reale të organeve të administratës publike në të njëjtën masë si dhe për 
aktet administrative, nëse natyra e këtyre akteve nuk bie në kundërshtim 
me këto parime.  

137.2. Aktet reale të organeve të administratës publike si: njoftimet publike, 
paralajmërimet, sinjalet e koduara, etj., do të konsiderohen të ligjshme 
vetëm nëse ato janë të sakta, objektive dhe proporcionale.  

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Është konstatuar edhe më parë se administrata publike përgjithësisht kryen 
veprime të ndryshme dhe, duke u bazuar ne ato veprime, nxjerr dhe lloje të 
ndryshme të akteve juridike. Ekziston një lloj shumë i veçantë i veprimit të 
organeve të administratës publike që nuk nënkupton as nxjerrjen e akteve 
administrative individuale dhe kolektive, as hartimin e kontratave administrative 
publike, por ushtrimin e “vullnetit të pushtetit me një formë tjetër urdhërimi 
administrativ”. Ky lloj i veprimit të organeve të administratës publike kurorëzohet 
me nxjerrjen e akteve reale. Për aktet reale bën fjalë kreu II, ndërsa ky nen i Ligjit i 
referohet parimeve të përgjithshme. 

 
2. Një sqarim paraprak 

Vlen të përmendet se emërtimi real në specifikimin e këtyre akteve ka të bëjë me 
kuptimin që mbart kjo fjalë. Termi real, ka kuptimin e një diçkaje të vërtetë, të një 
fakti a ndodhie që ekziston ose që ka ndodhur. 
Aktet reale janë një nocion i ri që ka hyrë në legjislacionin tonë. Edhe pse ato kanë 
ekzistuar dhe janë zbatuar në praktikë, në teorinë juridike dhe në legjislacionin 
tonë nuk janë përmendur deri vonë, te paktën jo me këtë emërtim. Ndoshta për 
shkak se aktet reale jo vetëm për nga forma, natyra, kuptimi dhe efektet, nuk kanë 
ngjashmëri me aktet juridike administrative të nxjerra në procedurë administrative. 
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Aktet reale janë akte që imponojnë sjellje faktike të qytetarëve dhe të organeve të 
administratës.  
Meqenëse aktet reale trajtohen si pjesë përbërëse e akteve administrative, Ligji 
parashikon që parimi i realitetit, në përgjithësi, dhe parimi i ligjshmërisë, në 
veçanti, zbatohen edhe për këto akte, madje në të njëjtën masë, me një kusht të 
vetëm që natyra e tyre të mos bie ndesh me këto parime. 
 

3. Kujt i referohen formulimet në Ligj? 
Në lidhje me aktet reale formulimet në Ligj janë të varfra. 
Ligji, si akte reale, njeh njoftimet publike, paralajmërimet, sinjalet e koduara dhe 
mjafton të bëjë konstatimin e të tjera, duke ndërlidhur ligjshmërinë e tyre me 
saktësinë, objektivitetin dhe proporcionalitetit e tyre. 
Edhe pse është detyrim i komentuesit të ligjit që të bëjë vetëm interpretimin e 
dispozitave të Ligjit në lidhje me aktet reale, mendojmë se mbetet një detyrim për 
doktrinën e së drejtës administrative që të bëjë “lëvrimin e mëtejshëm të ideve” që 
ndërlidhen me aktet reale.  
 

Neni 138 [Eliminimi i pasojave të shkaktuara nga aktet reale të paligjshme] 
 

Organi administrativ është i detyruar të eliminojë pasojat e shkaktuara nga 
aktet reale të paligjshme. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Duke u konsideruar urdhërim administrativ, akti real nuk mund të jetë pa pasoja 
juridike, sepse vullneti juridik i organit administrativ, i shfaqur në formën e aktit 
real, domosdoshmërisht sjell edhe një rezultat juridik faktik. Me këtë merret neni 
138 i Ligjit. 
 

2. Çfarë mbart në vetvete urdhërimi administrativ? 
Urdhërimi administrativ e “mbart në vetvete elementin pasojë juridike”. 
Aktet reale dallohen si rregull për efektin e tyre ndalues. Akti real nuk e përjashton 
edhe efektin e tij lejues. 
Aktet reale mund të kenë karakter shpjegues ose karakter funksional. 
Për shembull, me një shpallje publike institucioni shëndetësor shpjegon rrezikun 
nga sëmundjet e ndryshme dhe mënyrën se si të mbrohemi prej tyre. 
Ndërsa, akte me karakter funksional janë masat e ndërmarra për mbrojtjen kundër 
ndonjë epidemie të përhapur, si maskat mbrojtëse, vaksinimi etj. 
Karakteristikë e akteve reale është se ato nuk kanë për qëllim të fundit mbrojtjen e 
ligjshmërisë, por qëllimin primar dhe të fundit e kanë realizimin ose mbrojtjen e 
interesit të përgjithshëm shoqëror, interesit publik. 
Megjithatë, edhe për zbatimin e këtyre akteve organet e administratës shtetërore 
institucionet publike duhet të kenë pikëmbështetjen në parimin e ligjshmërisë, 
sikur për zbatimin e llojeve të tjera të akteve administrative. Ato konsiderohen të 
ligjshme në qoftë se janë të sakta, objektive, korrekte dhe proporcionale me 
qëllimin, rrezikun ose interesin publik. 
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Po qe se organet e administratës kanë zbatuar apo ndërmarrë ndonjë akt real të 
paligjshëm, me të cilin kanë shkaktuar pasoja, organi administrativ është i detyruar 
të eliminojë pasojat e shkaktuara nga aktet reale të paligjshme. Pra, aq larg shkon 
detyrimi i organit administrativ për të eliminuar pasojat e shkaktuara nga aktet 
reale. Megjithatë, përpara se të bëhet për restitutio in integrum, mund të bëhet fjalë 
për kompensimin e dëmit. 
 

3. Praktika 
Po marrim nga një shembull për të dyja këto efekte. 
Vulosja ose shenjat e ndryshme me efekt bllokues a ndalues që vendosen në 
objekte të ndryshme nga inspektorët e sigurimit teknik, të policisë tatimore, të 
higjienës, të peshëmatjeve etj., për arsye se kushtet në këto objekte nuk janë që 
respektojnë urdhëresat ligjore ose drita e gjelbër në semafor për automjetet dhe 
këmbësorët në rrugë përbëjnë akte reale. 
Ligji përcakton detyrimin për organin administrativ që të eliminojë pasojat e 
shkaktuara nga aktet reale të paligjshme. Kjo është shumë e domosdoshme të 
realizohet në praktikë, për arsye se aktet reale duke qenë jo të pakta, kanë 
mundësinë të shkaktojnë paligjshmëri. Kështu, për shembull, nëse qytetarit i janë 
cenuar të drejtat nga një akt real i paligjshëm, duhet t’i krijohen mundësitë ligjore, 
për të ndryshuar faktet dhe pasojat që ka sjellë një akt i tillë. 
Sipas legjislacionit të Shqipërisë, ai mund të bëjë një padi për të kërkuar zgjidhjen 
e çështjes nëpërmjet gjykatës. E drejta e tij lidhet me kërkesën për kompensim, 
nëpërmjet shpërblimit të dëmit material a moral të shkaktuar nga paligjshmëria e 
aktit real.  
 
 

Kreu III: Aktet administrative me natyrë diskreciale 
 
Neni 139 [Parime të përgjithshme] 
 

Në rastet kur administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet 
ushtrohet në pajtim me Kornizën Kushtetuese dhe frymën e legjislacionit 
në fuqi në Kosovë. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Të varfra janë dispozitat ligjore në lidhje me aktet administrative me natyrë 
diskreciale. Mungojnë sqarimet për vetë kuptimin e diskrecionit, edhe pse 
diskrecioni përbën thelbin e veprimtarisë administrative. Ky nen i Ligjit 
përqendrohet vetëm në parimet e përgjithshme. 
 

2. Praktika 
Në praktikë ndeshim në aspekte të ndryshme të diskrecionit administrativ, nga 
shqyrtimi i kërkesës së një subjekti privat për marrjen e lejes së ndërtimit, 
nëpërmjet kufizimit ose jo të drejtës së një drejtuesi automjeti për shërbimin taksi 
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brenda një territori të caktuar, deri te përzgjedhja nga eprori direkt të një prej tri 
kandidaturave për një vend pune në shërbimin civil. 
Organet administrative përballën përditë me çështje të tilla. 
Ligji i Procedurës Administrative i Kosovës përcakton që në rastet kur 
administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet duhet të ushtrohet në 
pajtim me Kornizën Kushtetuese, mirëpo ai bën fjalë për një realitet të vjetër, i cili 
në Kosovë ka ndryshuar më nxjerrjen e Kushtetutës së re dhe legjislacionit që 
është nxjerrë dhe vazhdon të nxirret në përputhje me te. Pra, më ndryshimet dhe 
plotësimet e Ligjit duhet të hiqen burimet në aktet që nuk janë në fuqi, duke pasur 
parasysh ndryshimet që kanë ndodhur me Amendamentin 6 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës duhet të gjejnë vendin në ligjin e ri të plotësuar dhe të 
ndryshuar.  
Ajo që vlen të theksohet është se diskrecioni nuk do të thotë arbitraritet. Në të 
vërtetë, diskrecioni nënkupton që “e drejta a veprimi duhet të bëhen dhe të 
ushtrohen sipas rregullave të arsyes dhe drejtësisë dhe jo sipas opinionit privat”. Së 
këndejmi, e drejta a veprimi i organit duhet të ushtrohen brenda kufirit që duhet të 
kufizojë veten organi për realizimin e një qëllimi të ligjshëm. 
Baza ligjore mbi të cilën mbështetet rregulli i diskrecionit është se “diçka quhet e 
lejuar për sa kohë nuk është e ndaluar”.  
Kur bëhet fjalë për parimin e diskrecionit, në të vërtetë, bëhet fjalë për 
parimin e çmuarjes së lirë. Thelbi i tij qëndron në faktin se normat ligjore 
nuk përmbajnë zgjidhjen kategorike, por ia lënë mundësinë organit të 
administratës, në rastin konkret të zgjedhë ndërmjet dy a më shumë 
alternativave përkatësisht mundësive, atë që është më oportune. 
Ky parim buron nga parimi i ligjshmërisë dhe paraqet konkretizimin e denjë 
të tij, veçanërisht në procedurën administrative me rastin e vendosjes së 
çështjes konkrete administrative.  
Mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara, çdo akt administrativ me 
natyrë diskreciale mund të bëhet objekt i rishikimit gjyqësor dhe 
administrativ. 
Sot ekziston një doktrinë e tërë e diskrecionit administrativ e njohur dhe në të 
drejtën evropiane e cila po përqafohet gjithnjë e më shumë prej vendeve të 
Evropës. Bëhet fjalë për vendimin e organit kompetent edhe në rastet kur nuk 
ka fare përcaktim shprehimor të Ligjit. Me rëndësi është që të mos 
shpërdorohet pushteti në mënyrë që të sigurohet ligjshmëria dhe sundimi i së 
drejtës në kuptim më të gjerë. Në të vërtetë, sundimi i së drejtës kërkon që 
organet e pushtetit të respektojnë ligjin dhe aktet e tjera në zbatim të tij. 
Rastet e shpërdorimit janë të shumta dhe nuk e shohim të udhës që në to të 
ndalemi veç e veç.  
 

Neni 140 [Rishikimi gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyrë diskreciale] 
 

Mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara, çdo akt administrativ me 
natyrë diskreciale mund të bëhet objekt i rishikimit gjyqësor ose 
administrativ. 

 



Esat Stavileci 

 335 

Komentimi: 
 
1. Përmbajtja e nenit 

Është parim se pushteti diskrecial duhet të kontrollohet. Prandaj, ligji ka 
parashikuar rishikimin gjyqësor dhe administrativ të akteve me natyrë diskreciale. 
Këtë e rregullon ky nen i Ligjit. 
 

2. Mundësi mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara 
Kjo mundësi është paraparë mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara. Pra, me 
kërkesën e palëve të interesuara, çdo akt administrativ me natyrë diskreciale mund 
të bëhet objekt i shqyrtimit gjyqësor ose administrativ. 
Parimi tjetër i rëndësishëm është se në rast se një organ administrativ është i 
autorizuar të veprojë në diskrecionin e tij, ai duhet të ushtrojë diskrecionin në 
pajtueshmëri me qëllimin e autorizimit dhe kufizimet ligjore të diskrecionit duhet 
të respektohen.  
 

Dispozita të fundit dhe kalimtare 
 
Neni 141 
 

Organet e administratës publike duhet të nxjerrin aktet nënligjore dhe 
rregulloret e brendshme lidhur me zbatimin e dispozitave të këtij Ligji. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Një ligj vetvetiu nuk është i zbatueshëm, nëse atë nuk do ta shoqëronin aktet 
nënligjore dhe rregulloret e brendshme në bazë dhe për zbatimin e tij. Kështu është 
përcaktuar në nenin 141 të këtij Ligji, në kuadër të dispozitave të fundit dhe 
kalimtare të tij. 
 

2. Detyrimi për organet e administratës publike 
Organet e administratës publike e kanë për detyrim që të nxjerrin akte me të cilat 
do të zbërthenin parimet dhe zgjidhjet ligjore për nevoja praktike. 
Ligjvënësi ka menduar në dy lloje të akteve: në aktet nënligjore dhe në rregulloret 
e brendshme të këtyre organeve që duhet të kenë për qëllim zbatimin e Ligjit.  
Natyrisht se ato akte kërkohet që të jenë në përputhje me Ligjin dhe t’i referohen 
zgjidhjeve të tij për situatat konkrete praktike.  
Ndonëse fuqia juridike e akteve nënligjore është më e ulët se e ligjit, ato, po 
sikurse dhe rregulloret e brendshme, shihen ai akte komplementare, meqenëse e 
bëjnë më të kompletuar dhe e plotësojnë kërkesën e organeve të administratës 
publike për zbatimin e Ligjit. Natyrisht se vetë Ligji nuk përmban dhe nuk mund të 
përmbajë të gjitha zgjidhjet e nevojshme që i referohen procedurës administrative, 
prandaj shihet e domosdoshme që disa prej tyre, dhe veçanërisht zbatimi i tyre t’i 
lihet akteve nënligjore dhe rregulloreve të brendshme. 
 



Esat Stavileci 

 336 

Neni 142 
 

Ky Ligj do të zëvendësojë të gjitha dispozitat e Ligjit të aplikueshëm me të 
cilat është në papajtueshmëri. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Në Kosovë janë të njohura praktikat me Ligjin e aplikueshëm. Nxjerrja e çdo ligji 
të ri në Kosovë bëhet me qëllim të zëvendësimit të dispozitave të Ligjit të 
aplikueshëm me të cilat është në papajtueshmëri. 

 
2. Konfuzioni legjislativ 

Një kohë të gjatë të qenies së Kosovës nën Misionin e Kombeve të Bashkuara, në 
Kosovë janë zbatuar rregulloret e UNMIK-ut, si ligje të veçanta, ndërkohë që nuk 
janë shfuqizuar ligjet e Serbisë dhe të ish-Jugosllavisë. Prej kohës kur Kosova 
kishte fituar të drejtën që të merr pjesë në krijimin e legjislacionit, ishte krijuar një 
konfuzion legjislativ. Prandaj, kjo dispozitë e Ligjit duhet të rishkruhet, duke marrë 
parasysh realitetet e reja të krijuara në Kosovë me nxjerrjen e Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës që ka hyrë në fuqi me 15 qershor 2008 dhe 
Amendamenteve në Kushtetutën e Republikës së Kosovës lidhur me përfundimin e 
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës (7 shtator 2012). 

  
3. Edhe një sqarim më shumë 

Me vendosjen e Kosovës nën Administrimin e Përkohshëm Civil Ndërkombëtar 
(1999) u nxor një numër rregullash juridike që pretendonin ta bënin më të lehtë 
funksionimin e tij. Mirëpo, kompleksiteti i raporteve të organeve dhe organizatave 
ndërkombëtare të instaluara në Kosovë, kompetencat ende të paqarta dhe jo të 
plota të institucioneve të Kosovës krijuan një kompleksitet edhe në fushën e 
legjislacionit..  
Prandaj, ky nen duhet të përshtatet dhe të bazohet në Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës dhe Amendamentet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës që i 
referohen përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.  
Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Kosovës, prandaj ligjet dhe aktet e tjera 
duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë (Epërsia e Kushtetutës, neni 16) dhe 
amendamentimin e saj.  
E theksojmë këtë fakt për shkak se Neni 143 i Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës, që ndërkohë është fshirë me Amendamentin 4, kërkonte që Dispozitat e 
Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 
2007 kanë epërsi ndaj të gjitha dispozitave të tjera ligjore në Kosovë. Kushtetuta 
kishte përcaktuar mbizotërimin e e Dispozitave të Propozimit Gjithëpërfshirës në 
rast se do të shfaqej papajtueshmëri midis dispozitave të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe 
dispozitave të marrëveshjes.  
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Neni 143 
 

Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi dhe 6 (gjashtë) muaj pas 
datës së shpalljes së tij nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm. 

 
Komentimi: 

 
1. Përmbajtja e nenit 

Ligji kishte përcaktuar një afat prej 6 muajsh për hyrjen në fuqi të ligjit. Ky akt 
ishte i ndërlidhur me shpalljen e tij nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm.  

 
2. Realiteti i ri 

Me nxjerrjen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, janë krijuar rrethana të tjera 
në lidhje me hyrjen në fuqi të ligjeve të Kuvendit të Kosovës, prandaj edhe ky nen 
do të duhej të përshtatej me ato rrethana. 
Është rregull që të gjitha ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës të 
kenë edhe datën e hyrjes në fuqi. Pra nga data e hyrjes në fuqi, fillojnë së zbatuari 
ligjet në Kosovë. 
Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligjet hyjnë në fuqi 15 ditë, pas 
shpalljes në “Gazetën Zyrtare”, me përjashtim të rasteve, kur me vetë ligjin, që 
është shpallur, parashihet një datë tjetër (shih: nenin 80., paragrafi i 6., i 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.) 
Me ligj mund të parashihet datë tjetër, nga ajo 15 ditë pas shpalljes në “Gazetën 
Zyrtare”, si p.sh., pas tre muajve nga shpallja, gjashtë muajve nga shpallja në 
“Gazetën Zyrtare” etj. Por, ka raste kur me ligj të shpallur, parashihet se ligji hyn 
në fuqi në ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare”. Afati prej 15 ditësh pas shpalljes, 
ka për qëllim që të njoftohet publiku, qytetari dhe organet kompetente me një ligj 
të ri, para se ai të hyjë në fuqi, mirëpo, për rrethana të caktuara me interes të 
veçantë, mund të parashihet edhe afati më i shkurtër ose më i gjatë i hyrjes në fuqi.  
Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligjet miratohen nga Kuvendi i 
Republikës ndërsa shpallen nga Presidenti i Republikës së Kosovës, në afat prej 8 
ditësh, nga dita e marrjes së ligjit. Nëse në afat prej 8 ditësh, nga dita e marrjes së 
ligjit, Presidenti nuk e nënshkruan, ligji konsiderohet i shpallur edhe pa nënshkrim 
të Presidentit dhe publikohet në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës. Ligji 
hyn në fuqi, në afat prej 15 ditësh, pas publikimit në “Gazetën Zyrtare” të 
Republikës së Kosovës, me përjashtim nëse me vetë ligjin e shpallur, që si u tha, 
parashihet afat tjetër (neni 80, paragrafi 6. i Kushtetutës së Republikës). 

 
3. Edhe disa detaje në lidhje me hyrjen në fuqi të ligjeve 

Gjendja dhe mënyra e miratimit dhe shpalljes së ligjeve në Republikën e Kosovës 
ka krijuar gjithashtu një realitet krejtësisht të ri. Ai realitet është kondicionuar 
qoftë me zgjidhjet kushtetuese, qoftë me amendamentimet në to, më të cilat, ndër 
të tjera, është shënuar edhe përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë 
së Kosovës, fakt ky që ka ndikuar në zgjerimin e kompetencave të institucioneve të 
Kosovës. 
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Prandaj, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe amendamentet 
në Kushtetutën e Republikës së Kosovës duhet të korrespondojë dhe hyrja në fuqi 
e ligjit. Mund të jetë me interes një komentim më gjithëpërfshirës, duke u nisur nga 
miratimi i ligjeve në Kuvend dhe fazat nëpër të cilat kalojnë ligjet deri të hyrja në 
fuqi e tyre. 
E para, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës (neni 80), ligji i miratuar nga 
Kuvendi nënshkruhet nga Kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe shpallet nga 
Presidenti i Republikës së Kosovës, pasi ta ketë nënshkruar brenda 8 (tetë) ditësh 
pasi të ketë marrë ligjin.  
E dyta, nëse ndodh që Presidenti i Republikës ta kthejë ligjin në Kuvend, duhet të 
theksojë arsyet e kthimit të ligjit. 
E treta, këtë të drejtë Presidenti mund ta ushtrojë vetëm një herë. 
E katërta, është Kuvendi ai që, me shumicën e votave të të gjithë deputetëve, 
vendos për miratimin e ligjit të rikthyer nga Presidenti i Republikës dhe me atë rast 
ligji përkatës konsiderohet i shpallur. 
E pesta, nëse Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda 8 (tetë) ditësh pas marrjes 
së ligjit, nuk merr asnjë vendim, as për shpalljen as për kthimin e tij, me atë rast, 
ligji konsiderohet i shpallur, pa nënshkrimin e Presidentit dhe publikohet në 
“Gazetën Zyrtare”. 
Përfundimisht, sa i përket hyrjes në fuqi të ligjit, Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës në po atë nen, përcakton se ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas 
publikimit në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, përveç nëse, natyrisht, 
me vetë ligjin nuk përcaktohet ndryshe. 
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NGA PRAKTIKA 
 
Shembull: Kërkesa me shkrim për ndërhyrje në procedimin administrativ (neni 
73.3 i LPA-së)  
 

 
KOMUNËS SË PRISHTINËS  

 
DREJTORISË SË URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES 
SË MJEDISIT 
 
 
Nga: N.B. nga Prishtina, Lagjja ”Kalabria”, rruga ”NM”, p. n. 

 
LËNDA: Kërkesë për ndërhyrje në procedimin administrativ - leje ndërtimi. 
 
Jam pronar dhe shfrytëzues i ngastrës kadastrale, nr. 3000/2, e cila gjendet në Prishtinë, 
Certifikata nr. 1765, Zona Kadastrale Prishtinë, zona urbane, vendi i quajtur ”Kroi”, 
me sipërfaqe prej 1500 m2. 
 
Nga fqinji im, M.H., kam kuptuar se ai ka bërë kërkesë për leje ndërtimi, sipas së cilës 
ky organ është duke zhvilluar procedurë administrative. 
 
Duke pasur parasysh se me planin rregullues urban të Lagjes ”Kalabria”, është 
paraparë ndërtimi i Bllokut A – 1, ku bën pjesë edhe prona ime, jam i interesuar që të 
marr pjesë si palë, për të mësuar se për çfarë ndërtimi bëhet fjalë. 
 
Meqenëse kërkesa ime i plotëson kushtet e parapara në nenin 73.4 të LPA – së, 
shpresoj se do të më lejohet ndërhyrja në proces si palë e interesuar dhe se ajo do të 
pranohet si e themeltë. 
 
Prishtinë, më 28.12.2010. 
Parashtruesi i kërkesës      N.B. 
        _______________ 
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Shembull: Refuzimi i njohjes së cilësisë për ndërhyrje të palës në procedimin 
administrativ (neni 73.5 i LPA-së) 
 
 
DREJTORIA E URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES 
SË MJEDISIT 
05. Nr. 351-1890/1, me 30.12.2010. 
 
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e Komunës së 
Prishtinës,në bazë të nenit 73, paragrafi 73.5 të LPA – së, duke vendosur në bazë të 
kërkesës së N.B. nga Prishtina, për ndërhyrje si palë në procedimin administrativ –në 
lëndën leje ndërtimi,të iniciuar nga M.H. merr këtë: 
 

K O N K L U Z I O N 
 
N.B nuk i njihet e drejta e ndërhyrjes në cilësinë e palës në procedimin administrativ,të 
iniciuar nga ana e M.H. për leje ndërtimi. 

 
A r s y e t i m 

 
N.B ka paraqitur kërkesë pranë Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit, për t’ia njohur të drejtën e ndërhyrjes në procedimin administrativ, në cilësinë 
e palës në çështjen administrative – leje ndërtimi, të iniciuar nga M.H, duke theksuar 
interesin që ka për të mësuar se për çfarë ndërtimi bëhet fjalë.  
 
Meqenëse parashtruesi i kërkesës nuk ia ka bashkëngjitur asaj provat se është posedues 
apo shfrytëzues i pronës së theksuar, organi konstaton se në rastin konkret, nuk ka bazë 
që parashtruesit të kërkesës t’ia njohë të drejtën e ndërhyrjes si palë në procedimin 
administrativ në lëndën e sipërpërmendur. Nga sa u tha, për këtë çështje organi vendosi 
si në dispozitivin e këtij konkluzioni. 
 
Këshillë juridike: Me ligj nuk parashihet shprehimisht mundësia e paraqitjes së ankesës 
kundër këtij konkluzioni. 
 
T’U DËRGOHET: 
- palës;  
- Zyrës pritëse.       Personi zyrtar 
        ____________ 
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Shembull: Pranimi i njohjes së cilësisë për ndërhyrje të palës në procedimin 
administrativ (neni 73.5 i LPA-së) 
 

Llogo 
 
DREJTORIA E URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES 
SË MJEDISIT 
05. Nr. 351 - 1890/1 me 30.12.2010. 
 
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e Komunës së 
Prishtinës,në bazë të nenit 73.5 të LPA – së, duke vendosur sipas kërkesës së N.B. nga 
Prishtina, për ndërhyrje si palë në procedimin administrativ - leje ndërtimi, të iniciuar 
nga M.H, merr këtë: 
 

K O N K L U Z I O N 
 
N.B. i njihet e drejta e ndërhyrjes në cilësinë e palës në procedimin administrativ,i cili 
është iniciuar nga ana e M.H për leje ndërtimi. 
 

A r s y e t i m 
N.B ka paraqitur kërkesën pranë Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit, për t’ia njohur të drejtën e ndërhyrjes në procedimin administrativ në cilësinë 
e palës, në çështjen administrative – leje ndërtimi, të iniciuar nga M.H., duke theksuar 
interesin e tij për të mësuar se për çfarë ndërtimi bëhet fjalë. 
 
Parashtruesi i kërkesës ia ka bashkëngjitur asaj provat se është posedues i pronës së 
theksuar, kështu që, organi konstaton se, në rastin konkret, ka bazë që parashtruesit të 
kërkesës t’ia njohë të drejtën e ndërhyrjes si palë në procedimin administrativ. 
Nga sa u tha, ndërhyrja nuk do të zvarrisë zhvillimin e shpejtësisë dhe të rregullt të 
procedimit administrativ, prandaj në lidhje me këtë çështje, organi vendosi si në 
dispozitivin e këtij konkluzioni. 
 
Këshillë juridike: Me ligj nuk parashihet shprehimisht mundësia e paraqitjes së 
ankesës kundër këtij konkluzioni. 
 
T’U DËRGOHET: 
- palës;  
- Zyrës pritëse.      Personi zyrtar 
                 ____________ 
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VENDIMET E NDËRMJETME 
 
Shembull: Kërkesa e palës së interesuar që organi administrativ të merrë vendim 
të ndërmjetëm në çështjen e caktuar administrative (neni 74 i LPA-së) 

 
 
MINISTRISË SË PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE 

 
Nga: N.B. 
 
LËNDA: Kërkesë që organi i administratës të merr vendim të ndërmjetëm në lëndën 
nr. 398, të dt. 20.1.2011. 
 
Sipas lëndës së theksuar, ky organ është duke zhvilluar procedimin administrativ, 
përkitazi me çështjen administrative, rregullimi i çështjes së pranimit të shumës së 
pensionit. Meqenëse përveç arritjes së moshës 65 vjet, kam edhe një stazh pune mbi 15 
vjet, kërkoj që, deri në përfundimin e procedurës administrative, të më njihet e drejta 
për shumën e pensionit që jepet për personat që kanë mbushur moshën 65 vjet, deri në 
rregullimin e dokumentacionit për shumën e paraparë të pensionit për persona që kanë 
edhe stazh pune. 
 
Përkitazi me këtë çështje administrative, kërkoj që organi i administratës të merrë 
vendim të ndërmjetëm për afat të caktuar, deri më 31.3.2011 . 
 
Kërkesës, si prova, i bashkëngjis: 
 
- Certifikatën e lindjes; 
- Vërtetimin për përvojën e punës. 
 
Prishtinë, më 15.1.2011.      P a l a 

      ____________ 
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Shembull: Vendim i ndërmjetëm (neni 74 i LPA-së) 
 

 
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE 
Nr. 398/1, me 20.1.2011. 
 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Sektori i Sigurimit Pensional, në bazë të 
dispozitave të nenit 74 te LPA-së, sipas kërkesës së N.B nga Prishtina, në çështjen 
administrative, rregullim i shumës së pensionit, merr këtë: 

 
V E N D I M 

 
Deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar në procedurën administrative, rregullimi i 
shumës së pensionit, N.B nga Prishtina, I NJIHET e drejta në pension, në shumënprej 
45 € në muaj,shumë që vlen për personat që kanë mbushur moshën 65 vjeçare. 

 
A r s y e t i m 

 
Te kjo Ministri është duke u zhvilluar procedura e përcaktimit të shumës së pensionit 
për N.B.. Kjo Ministri nuk ka mundur të caktojë saktësisht shumën e pensionit, ngase i 
njëjti person posedon dy libreza të punësimit, në njërën ka të shënuar 14 vjet e nëntë 
muaj, ndërsa në librezën e dytë 15 vjet e 3 muaj. Nga dokumentacioni i prezantuar, 
Ministria nuk ka mundur ta caktojë saktësisht shumën që ka të drejtë ta marrë N.B, 
prandaj kjo Ministri vendosi që të përmendurit t’ia njohë të drejtën në shumë të 
caktuar, sikurse për personat që kanë mbushur 65 vjet. Ky vendim është i përkohshëm 
deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar. 
 
Këshillë juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet kërkesë për rishqyrtim të 
vendimit, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi. Kërkesa i paraqitet 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale – Sektorit të Pensioneve, drejtpërdrejt ose 
me postë. 
 
T’U DOREZOHET 
- Kërkuesit; 
- Zyrës pritëse.       Personi zyrtar 

                                                              ____________ 
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PËRFUNDIMI I PROCEDIMIT ADMINISTRATIV 
 
Shembull: Vendimi përfundimtar sipas dispozitave të nenit 77 të LPA-së 

 
 
DREJTORIA E URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 
05. Nr. 351-1890/1 me 30.12.2010. 
 
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e Komunës së 
Prishtinës,në bazë të nenit 77 të LPA – së, duke vendosur sipas kërkesës së N.B nga 
Prishtina, për ndërhyrje si palë në procedimin administrativ - leje ndërtimi, të iniciuar 
nga M.H., merr këtë: 
 

VENDIM 
 
I. LEJOHET N.B nga Prishtina, Lagjja”Kalabria” rruga ”N.N.” pa numër, ndërtimi i 
objektit kolektiv – arafist banimor, në parcelën kadastrale, nr. 2333, Komuna 
Kadastrale Prishtinë, në bazë të dokumentacionit të projektit kryesor. 
II. N.B obligohet që të gjitha punët nga pika I, t’i zhvillojë sipas dispozitave të 
ndërtimit, të parapara për llojin e tillë të punimeve. 
III. N.B është i obliguar që të njoftojë Sektorin e Inspekciont të Ndërtimit të Drejtorisë 
së Inspekcionit për fillimin e punimeve dhe atë, më së largu 8 ditë, para fillimit të 
punimeve. 
IV. Pas kryerjes së punimeve,parashtruesi i kërkesës është i obliguar ta njoftojë 
Sektorin e Ndërtimit për përfundimin e objektit për të bërë kontrollin teknik dhe 
lëshimin e lejes për shfrytëzimin e objektit të ndërtuar. 
 

A r s y e t i m 
 

N.B nga Prishtina, Lagjja ”Kalabria”, me kërkesëne tij 05 nr. 351-1890, me 1.12.2010, 
i është drejtuar Sektorit të Ndërtimit të Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe 
Mbrojtjes së Mjedisit, që t’i lëshohet leja për ndërtimin e objektit kolektiv afarist – 
banimi, në parcelën kadastrale nr. 2333. 
Në bazë të dokumentacionit të paraqitur është konstatuar se: parashtruesi kërkesës ia ka 
bashkëngjitur: projektin kryesor, pëlqimin për lidhje në ujësjellës dhe kanalizim, 
pëlqimin për lidhje në rrjetin elektrik dhe vërtetimin për pagimin e taksave për 
kompenzim të tokës ndërtimore.  
Projektin ideor e ka hartuar organizata për projektime ” PROJEKTIKO” nga Prishtina. 
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Meqenëse janë shqyrtuar të gjitha provat e bashkangjitura kërkesës, organi i 
administratës ka gjetur se janë përmbushur dispozitat e Ligjit për Ndërtime, prandaj ka 
vendosur si në dispozitivin e këtij vendimi. 
Udhëzimi për mjetin juridik: Kundër këtij vendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 
30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi. Ankesa i dërgohet Ministrisë së Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor, drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
T’U DOREZOHET: 
- Palës, 
- Drejtorisë së Inspekcionit, 
- Zyrës pritëse.      D R E J T O R I  
                                ______________ 
 
 



 

 346 

Shembull: Vendim për braktisje sipas nenit 78 të LPA-së 
 

 
DREJTORIA E EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT 
03. Nr. 330 - 1900/1 me 31.12.2010 
 
Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit e Komunës së Prishtinës,në bazë të nenit 78 të 
LPA – së, duke vendosur sipas kërkesës së B.B nga Prishtina, për lëshimin e lejes për 
Auto Taxi, me 31.12.2010. merr këtë: 

 
KONKLUZION 

 
PEZULLOHET procesi administrativ lidhur me kërkesën e B.B nga Prishtina, i cili ka 
kërkuar leje pune për ushtrimin e veprimtarisë Auto Taxi për territorin e Komunës 
Prishtinës, për shkak të braktisjes së procesit. 
 

A r s y e t i m 
 
B.B nga Prishtina, nëpërmjet kërkesës, 03 nr. 330 - 1900 të dt. 31.12.2010, i është 
drejtuar kësaj Drejtorie për lëshimin e lejes për punë për ushtrimin e veprimtarisë Auto 
Taxi, për territorin e Komunës së Prishtinës. Kërkesës nuk ia ka bashkangjitur të gjitha 
provat e kërkuara nga kjo Drejtori.  
Meqenëse për leje pune nevojitet paraqitja e lejes së qarkullimit, me të cilën do të 
vërtetohej pronësia e tij e automjetit, e ai nuk e ka sjell atë, edhe pse ka qenë i ftuar me 
kohë që ta bëjë një gjë të tillë, organi ka konkluduar se parashtruesi i kërkesës ka hequr 
dorë nga kërkesa e tij, prandaj vendosi si në dispozitivin e këtij konkluzioni. 
 
Udhëzimi për mjetin juridik: Kundër këtij konkluzioni ankesa nuk është e lejuar. 
 
T’u dorëzohet: 
- Palës, 
- Zyrës pritëse.                        Personi zyrtar 
       ____________ 
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Shembull: Vendimi është bërë i pamundur, neni 79 i LPA-së 
 

 
DREJTORIA E EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT 
03.NR 330-1900/1 ME 31.12.2010. 
 
Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit e Komunës së Prishtinës,në bazë të nenit 79 të 
LPA – së, duke vendosur sipas kërkesës së B.B nga Prishtina, për lëshimin e lejës për 
punë Auto Taxi, me 31.12.2010, merr këtë: 
 

VENDIM 
 

Përfundon procesi administrativ lidhur me kërkesën e B.B nga Prishtina, i cili ka 
kërkuar leje pune për ushtrimin e veprimtarisë Auto Taxi për territorin e Komunës së 
Prishtinës, për arsye të pamundësisë së lëshimit të lejes për punë. 

 
A r s y e t i m 

 
B.B nga Prishtina, përmes kërkesës 03 nr. 330 - 1900 të dt. 31.12.2010, i është drejtuar 
kësaj Drejtorie për lëshimin e lejës për punë për ushtrimin e veprimtarisë Auto Taxi për 
territorin e Komunës së Prishtinës. Kërkesës i’a ka bashkangjitur të gjitha provat e 
kërkuara nga kjo Drejtori.  
Meqenëse organi kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar ka konstatuar se 
kërkesa për të cilën është inicuar procedimi është e pamundur, ngase në ndërkohe 
parashtruesi i kërkesës ka bërë shitjen e veturës së tij për të cilën është dashur të 
lëshohet leja për ushtrimin e veprimtarisë Auto Taxi. 
 
 
Udhëzimi për mjetin juridik: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesa në afat 
prej 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij vendimi. Ankesa i dërgohet Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë, drejtpërdrejt ose me postë. 
 
T’u dorëzohet: 
- Palës; 
- Zyrës pritëse.        D R E J T O R I 
        ______________ 
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Shembull: Vendim për përfundimin për shkak të mospagesës së taksave, neni 80 i 
LPA-së 

 
 
DREJTORIA EEKONOMISËDHE ZHVILLIMIT 
03.Nr. 330 - 1900/1, me 31.12.2010. 
 
Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit e Komunës së Prishtinës,në bazë të nenit 80 të 
LPA – së, duke vendosur sipas kërkesës së B.B nga Prishtina, për lëshimin e lejës për 
punë Auto Taxi, me 31.12.2010, merr këtë: 
 

VENDIM 
 

Refuzohet kërkesa e B.B nga Prishtina për lëshimin e lejës së Auto Taxit për Komunën 
e Prishtinës, për shkak të mospagimit të taksës. 
 

A r s y e t i m 
 
B.B nga Prishtina,nëpërmjet kërkesës 03 nr. 330 - 1900/01, të dt 31.12.2010, i është 
drejtuar kësaj Drejtorie për lëshimin e lejës për punë për ushtrimin e veprimtarisë Auto 
- Taxi për Komunën e Prishtinës. Kërkesës ia ka bashkangjitur të gjitha provat e 
kërkuara nga kjo Drejtori.  
Organi kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar,me konkluzion e ka obliguar 
kërkuesin që, në afat prej 10 ditësh, të paguajë shumën prej 75 €, shumë kjo e paraparë 
me Rregullorën për Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale, 01 nr. 110 - 200 të dt. 
12.03.2010. Meqenëse deri ditën e nxjerrjes së këtij vendimi,parashtruesi i kërkesës 
nuk ka bërë pagesën në shumën e përmendur më lartë, organi vendosi si në dispozitivin 
e këtij vendimi.  
 
Udhëzimi për mjetin juridik: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesa në afat 
prej 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij vendimi . Ankesa i dërgohet Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë. 
 
T’u dorëzohet: 
- Palës, 
- Zyrës pritëse.       D r e j t o r i 
        ___________ 
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Shembull: Parashtresa e palës për parandalimin e përfundimit të procesit 
administrativ për shkak të mospagimit të tarifave dhe detyrimeve të tjera (Neni 
80, pika 80.2). 

 
 
KOMUNËS SË PRISHTINËS  
 
Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit 
 
 
Nga: B.B nga Prishtina, rruga “N.N.”, p.n. 
 
LËNDA: Kërkesë për parandalimin e përfundimit të procesit administrativ, për shkak 
të mospagimit të tarifave dhe detyrimeve sipas lëndës 03 nr. 330 - 1900/1, të 
dt.12.12.2010 . 
 
Sipas lëndës së theksuar më lartë, me Konkluzionin e organit të administratës të dt. 
12.12.2010, e kam pasur për obligim që, deri më dt. 22.12.2010, të paguaj shumën 
tarifore, përkatësisht detyrimin në shumë prej 75 €, në emër të taksës komunale për leje 
pune për Auto Taxi.  
 
Meqenëse ka skaduar afati i caktuar për pagesë, kërkoj të parandaloj përfundimin e 
procesit administrativ, dhe për këtë qëllim, në pajtim me nenin 80, paragrafi 80.2 të 
Ligjit për Procedurën Administrative, do ta paguaj dyfishin e shumës fillestare, 
përkatësisht shumën në lartësi prej 150 € . 
 
Prishtinë, më 24.12.2010. 
 

 
       Parashtruesi i kërkesës 

       B.B 
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AKTI ADMINISTRATIV 
 
Shembull: Vula Katrore 

 
 

KOMUNA E PRISHTINËS 
DREJTORIA E INSPEKCIONIT 
011. NR. 354 – 78/1 me 1.12.2010 

 
 
Shembull: Pjesa hyrëse e vendimit 
 
 
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjës së Mjedisit, në bazë të nenit 37 të 
Ligjit nr. 2004/15 për ndërtim, sipas kërkesës se B.B nga Prishtina, rruga „ Trimi“, nr. 
13, për lëshimin e lejës së ndërtimit për objektin individual të banimit, merr 
 
 
Shembull: Dispozitivi i vendimit 
 
 
I. I LEJOHËT H.M nga Prishtina që të fillojë mbindërtimin në ndërtesën familjare në 
Prishtine, rruga " Trimi ", nr. 13, sipas projekteve të lejës dhe kushteve urbanistike: 
 
II. Investitori duhet t’ia fillojë me punime më së voni, në afat prej dy vjetëve, nga dita 
kur ky vendim ka marrë formën e prerë. 
 
III. Punët për mbindërtimin e ri duhet të kryhen më së voni në afat prej dy vjetesh, 
duke llogaritur prej datës së fillimit të mbindërtimit . 
 
IV. Kjo leje e humb fuqinë juridike, nëqoftëse investitori, nuk e fillon mbindërtimin 
brenda afatit të paraparë nga pika II e këtij vendimi.  
 
V. Për shpenzimet e procesit do të nxirret konkluzion i veçantë. 
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Shembull: Vendimi me arsyetim të shkurtër. 
 

 
A r s y e t i m 

 
B.B nga Prishtina, ka paraqitur kërkesë, me të cilën kërkon lëshimin e lejës për 
ndërtimin e objektit individual të banimit. 
Meqenëse kërkesa është e arsyeshme, ajo është miratuar në bazë të nenit 37 të Ligjit 
për Ndërtim.  
Udhëzimi për mjetin juridik: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë, në afat 
prej 30 ditësh nga data e pranimit të saj. Ankesa i paraqitet Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, drejtpërdrejt apo me postë rekomande. 
 
 
Shembull: Udhëzimi për mjetin juridik në vendim 
 
Shembulli a) 
 
 

ANKESA LEJOHET 
 
Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të këtij vendimi. Ankesa i dorëzohet Ministrisësë Industrisë dhe Tregtisë, 
drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
 
Shembulli b) 
 
 

ANKESA NUK LEJOHET, LEJOHET 
PADIA NË GJYKATËN KOMPETENTE 

 
Kundër këtij vendimi nuk lejohet paraqitja e ankesës, por pala mund t’i paraqesë padi 
Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
këtij vendimit. 
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PAVLEFSHMËRIA E AKTIT ADMINISTRATIV 
 
Shembull: Vendimi për shpalljen e vendimit të pavlefshëm 
 
 
 
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 
NR. 330 – 200/2 me 15.1.2011 
 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bazë të nenit 92 të Ligjit të Procedurës 
Administrative, lidhur me ankesën e N.B nga Prishtina,në lëndën leje pune, merr këtë: 
 

V E N D I M 
 
SHPALLET I PAVLEFSHËM vendimi i Drejtorise së Ekonomisë dhe Zhvillimit 03 
nr. 330 – 200/1 i dt. 10.1.2011, në çështjen leje pune. 
 

A r s y e t i m 
 

Me vendimin e Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim 03 nr. 330 – 200/1 të datës 
10.1.2011, është vendosur që në kuptim të nenit 6 të Rregullores për leje pune të 
organizatave biznesore, 01. nr. 110 – 234 te dt. 12.3.2009, t’i njihet kjo e drejtë nga 
data e paraqitjes së kërkesës por jo për të gjitha veturat e kompanisë Auto - Taxi. Duke 
mos dhënë arsyet e mosnjohjes së kësaj të drejte dhe këshillës juridike se pala ka të 
drejtë ankese, N.B ka paraqitur ankesë në afatin e paraparë ligjor në të cilen thekson se 
forma dhe përmbajtja e vendimit nuk është në pajtim me dispozitat e nenit 84 të Ligjit 
të Procedurës Administrative. 
 
Pas shqyrtimit të shkresave së lëndës, është konstatuar se me vendimin e kontestuar 
janë shkelur dispozitat ligjore të nenit 84 të LPA – së. 
 
Kundër këtij vendimi mund të inicohet konflikti administrativ, me anë të padisë në 
Gjykatën Supreme të Kosovës në Prishtinë. Padia duhet dorëzuar në afat prej 30 ditësh 
prej datës së pranimit të këtij vendimi .  
 
T’iu dërgohet: 
- Ankuesit; 
- Zyrës pritëse.                                              Personi zyrtar 
        _____________ 
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REVOKIMI DHE SHFUQIZIMI I AKTIT ADMINISTRATIV 
 
Shembull: Shfuqizimi i aktit administrativ 
 
 
DREJTORIA E URBANIZMIT, NDERTIMIT DHE MBROJTJES 
SE MJEDISIT 
02. Nr. 351 – 781/2 me 15.1.2011 
  
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, në bazë të dispozitave të 
nenit 34, 61 dhe 63.1, shkronja (c) të Ligjit për ndërtimin nr. 2004/15, të dispozitave të 
nenit 23, pika 23.6 të Ligjit për planifikim hapësinor, nr..2003/30, të dispozitave të 
nenit 103 lidhur me nenin 101 të Ligjit të Procedurës Administrative nr. 2006/33, 
propozimit të Drejtorisë së Inspekcionit – Sektorit të inspekcionit të ndërtimit të dt. 
14.1.2011, në procedurën e shfuqizimit të aktit të vlefshëm juridik 02 nr. 351 – 781/1, 
të dt. 5.1.2011, në emër të investitorit NN “Nxxxxxxx” nga Prishtina, merr këtë: 
 

V E N D I M 
 

I.SHFUQIZOHET leja ndërtimore, e lëshuar me vendim të Drejtorisë së Urbanizmit, 
Ndërtimit dhe Mbrojtjes se Mjedisit të Komunës së Prishtinës, 02 nr. 351 – 781/1, të dt. 
5.1.2011, në emër të investitorit NN “Nxxxx” nga Prishtina për ndërtimin e objektit 
kolektiv: afarizëm dhe banim, në Zonën Kadastrore Prishtinë, e evidencuar me fletën 
poseduese nr. 0065, ngastra kadastrore nr. 2345, vendi i quajtur “Fushë”, tokë urbane, 
në sipërfaqe prej 1000 m2 
 
II. Objekti kolektiv për afarizëm dhe banim, i filluar te ndërtohet në lokacionin e 
përshkruar në pikën I. të këtij vendimi, trajtohet të jetë i ndërtuar pa leje ndërtimi. 
 

A r s y e t i m 
 

Me vendimin 02. nr. 351 - 781/1, të dt. 5.1.2010, drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, 
Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Investitorit NN “Nxxxxx”, i ka lejuar ndërtimi e 
objektit kolektiv për afarizëm dhe ndërtim në lokacionin e përshkruar në pikën I. të 
dispozitivit të këtij vendimi. 
 
Kjo drejtori, duke vendosur në këtë çështje administrative me qëllim të vërtetimit të 
gjendjes faktike në terren, konstatoi se ndërtimi i objektit kolektiv për afarizëm dhe 
ndërtim në lokacionin në fjalë, është duke u bërë në kundërshtim të plotë me 
dokumentacionin teknik, si dhe me parime bazë të Planit rregullues urban të lagjës 
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“Kalabria”, në bazë të të cilit është lëshuar leja e ndërtimit me vendimin 02 nr. 351 – 
781/1 të dt. 5.1.2011, si në aspektin e gabaritit horizontal, ashtu edhe në aspektin e 
etazhitetit të lejuar me këtë vendim, gjë që vërtetohet edhe nga fotoinçizimi i këtij 
objekti. Kjo gjendje faktike, është  
 
vërtetuar në bazë të informatës së dhenë nga Drejtoria e Inspekcionit – Sektori i 
inspekcionit të ndërtimtarisë. 
 
Investitori NN “Ndërtimi”, ka zhvilluar punimet, pavarësisht nga urdhërndalesat që i 
janë bërë për pezullimin e punimeve me vendimet e lartcekura, me çka ka vepruar në 
kundërshtim të plotë me dokumentacionin teknik, në bazë të të cilit është lëshuar leja e 
ndërtimit.  
 
Bazuar në faktin që investitori nuk i’u ka përmbajtur dokumentacionit teknik, në bazë 
të të cilit është lejuar ai ndërtim, ky organ vendosi që konform nenit 61, 63.1.c të Ligjit 
për ndërtimin, nr.2004/37, të dispozitave të nenit 101 dhe 103, të bëjë revokimin e lejes 
ndërtimore. 
 
Udhëzimi juridik: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të paraqesë ankesë 
brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e marrjes së këtij vendimi. Ankesa i dërgohet 
Ministris së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor drejtpërdrej apo me postë.  
 
T’U DORËZOHET:Kërkuesit, Zyrës Pritëse. 
                                                          D R E J T O R I 
                                                           ______________ 
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Shembull: Propozimi për korrigjimin e gabimeve në vendim 
 
 
KOMUNËS SË PRISHTINËS 
 
DREJTORISË SË EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT 
 
LËNDA: A.K nga Prishtina 
Leje pune për Auto - Taxi 
 
I lutem titullit që të korrigjojë gabimin në Vendimin e tij 03 nr. 330 – 800/1, të datës 
15.1.2011 dhe atë në vend të emrit “A” duhet të jetë i shkruar emri “A”. 
 
Provë: Certifikata e lindjes 
 
Luteni që korrigjimin në vendim ta bëni në bazë të dispozitave të Ligjit të Procedurës 
Administrative. 
 
Prishtinë, 15.1.2011,       K Ë R K U E S I 

                                  ______________ 
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Shembull: Konkluzioni për korrigjimin e gabimeve në vendim 
 
 
DREJTORIA E EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT 
03 Nr. 330- 800/1 me DT. 17.01.2011 
 
Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit, në bazë të nenit 96 të LPA-së, propozimit të 
A.K nga Prishtina, në çështjen leje pune për Auto - Taxi nxjerr këtë: 
 

K O N K L U Z I O N  
 

Në dispozitivin e Vendimit të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit – Sektorit të 
biznesit, 03 nr. 330-800/1 të dt. 15.1.2011, me të cilën i është lejuar ushtrimi i 
veprimtarisë Auto - Taxi, është shënuar gabimisht emri “A” e duhet të jetë “A”, me të 
cilën lejohet përmirësimi i këtij vendimi. 
 

A r s y e t i m 
 
Me rastin e përshkrimit të Vendimit, 03 nr. 330-800/1 të dt. 15.1.2011, të Drejtorisë së 
Ekonomisë dhe Zhvillimit - Sektorit të biznesit, me të cilën i është lejuar ushtrimi i 
veprimtarisë autotaxi për territorin e komunës së Prishtinës, gabimisht është shënuar 
emri A në vend të A. 
Me kërkesën e tij, të dt 16.1.2011, ka kërkuar përmirësimin e gabimit, nga arsyeja se 
më vonë mund të ketë probleme për realizimin e të drejtës në pensionim, për të cilën 
arsye edhe u vendos si në dispozitiv të këtij konkluzioni. 
 
Kundër këtij konkluzioni mund të paraqitet kërkesë për rishqyrtim të konkluzionit në 
afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të konkluzionit. Kërkesa i drejtohet Drejtorisë së 
Ekonomisë dhe Zhvillimit, drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
T’iu dërgohet:  
1. Kërkuesit 
2. Zyrës pritëse 
 
                                                      Personi i autorizuar  

                                     _________________ 
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EKZEKUTIMI 
 
Shembull: Lutja për shtyrjen e ekzekutimit  
 
 
KOMUNËS SË PRISHTINËS 
 
DREJTORISË SË INSPEKCIONIT 
011. Nr. 354 – 200/2 me 15.1.2011 
 
LËNDA: N.B nga Prishtina, rruga "Meto Bajraktari", nr. 28 
Lutje për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit  
 
Me Vendimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në nr. 381 të dt. 
10.1.2011, është refuzuar ankesa ime kundër vendimit të Drejtorisë së Inspekcionit të 
Komunës së Prishtinës 011 nr. 354 - 200 i dt. 31.12.2010, me të cilin është vendosur, 
që ta rrënojë pjesën e ndërtesës që e kam ngritur pa lejen e ndërtimit. Kundër këtij 
vendimi kam hapur konfliktin administrativ në Gjykatën Supreme të Kosovës. 
 
Me rrënimin e pjesës së ndërtesës të cilën e kam ngritur pa leje ndërtimi, do të më 
shkaktohet dëm, që vështirë se do të më kompensohej. Theksoj se organit, në mënyrë 
plotësuese, i kam paraqitur propozimin për lëshimin e lejes, për ndërtimin me 
dokumentet e nevojshme, dhe se murimin e pjesës së ndërtesës, për të cilën më është 
urdhëruar që ta rrënojë, e kam kryer në pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi. 
 
Meqenëse, me këtë rast, për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, ka bazë në dispozitat e 
Ligjit për Konfliktin Administrativ, i lutëm Drejtorisë së Inspekcionit  
që ta shtyjë ekzekutimin e vendimit të vet 011 nr. 354 – 200/1 deri në plotfuqishmërinë 
e aktgjykimit në konfliktin administrativ. 
 
Prova: 
 
Vërtetimi i Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë, nga i cili shihet se është hapur 
konflikti administrativ. 
 

      N.B 
                                                                    _______________ 
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Shembull: Konkluzioni për pezullimin e ekzekutimit administrativ  
 
 
DREJTORIA E INSPEKCIONIT 
011. nr. 354 – 200/1, me 15.1.2011 
 
Drejtoria e Inspekcionit, në bazë të nenit 117 të Ligjit të Procedurës Administrative, në 
lëndën e N.B nga Prishtina, shpërngulje nga banesa, nxjerr këtë: 
 

K O N K L U Z I O N 
 
NDËRPRITET ekzekutimi administrativ i lejuar me konkluzionin e këtij organi numër 
011. nr. 354 – 200/1, të datës 10.1.2011, ndërsa anulohen veprimet e zbatuara. 
 

A r s y e t i m 
 
Në ditën e sotme lidhur me vendshikimin është vërtetuar se i përmenduri N.B vetë e ka 
liruar banesën nr. 7 në RB, lagjja “Dardania”, ndërsa kërkuesi i ekzekutimit 
administrativ e ka marrë në dispozicion banesën, andaj zbatimi i ekzekutimit është i 
panevojshëm, dhe në bazë të dispozitave ligjore është vendosur si në dispozitiv.  
 
Kundër këtij konkluzioni, vetëm nga shkaqet e theksuara me dispozitën përkatëse 
ligjore mund t’i paraqitet ankesë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në 
afat prej 30 ditësh prej ditës së pranimit të këtij Konkluzioni. Ankesa me shkrim 
dorëzohet drejtpërdrejt apo me anën e postës. 
 
T’u dërgohet: 
1.______________________ 
2.______________________ 
3.______________________ 
 

                                                    Personi i autorizuar 
                                                      _________________ 
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ANKIMI ADMINISTRATIV 
 
Shembull: Dërgimi i lëndës në kompetencë 
 
 
DREJTORISË SË INSPEKCIONIT 
 
LËNDA: Dërgimi i lëndës në kompetencë të mëtejme 
 
DATË: 15.1.2011 
 
Përmes kërkesës 01, nr. 354 - 200 të dt. 13.1.2011, N.B nga Prishtina, rruga “Meto 
Bajraktari”, nr. 28, ka kërkuar ndërmarrjen e masave, për të cilën arsye kërkesa e tij 
gjerë me tani nuk është vendosur. 
Kërkesës ia ka bashkëngjitur të gjitha dokumentet përcjellëse relevante. 
Kërkohet nga JU, që kjo lëndë të vendoset në pajtim me dispozitat në fuqi, dhe për 
mënyrën e përfundimit të saj ta njoftoni N.B, në një afat sa ma të shpejtë. 
 
SHTOJCË: Lënda 01. nr. 354 – 200, e dt. 13.1.2011 

 
Personi i autorizuar 
_________________ 

 



 

 360 

Shembull: Padi për hapjen e konfliktit administrativ për shkak të heshtjes 
administrative  
 
 

GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS 
 

P r i sh t i n ë 
 

Paditësi: N.B, nga Prishtina, rruga “NM”, pa. nr. 
I padituri: Komuna e Prishtinës – Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit 

 
P a d i 

për shkak të heshtjes së administratës 
(në dy ekzemplarë) 

 
Në afatin e paraparë ligjor e paditura nuk ka nxjerrë vendim sipas kërkesës së paditësit, 
për lëshimin e lejes se punës, andaj, meqë fjala është për “heshtje të administratës“, 
paditësi, më qëllim të mbrojtjës së mëtutjeshme dhe të realizimit të të drejtave, paraqet 
këtë padi, duke konsideruar se kërkesa (përkatësisht ankesa) është refuzuar dhe 
propozon që gjykata të nxjerrë  
 

A k t gj y k i m 
 
I. PADIA miratohet. 
II. Obligohet Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit, që të veprojë në bazë të 
dispozitave të Rregullores për leje pune të organizatave biznesore dhe të nxjerrë 
vendimin meritor.  
 
Vendi: Prishtinë, më 15.1.2011 

 
P a d i t ë s i 
       N.B 
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Shembulli: Përgjigjja ndaj padisë me dërgimin e shkresave  
 
 
VULA E ORGANIT  
 

GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS 
P r i sh t i në  

 
Paditësi: N.B, rruga NV pa nr. 
I padituri: Komuna e Prishtinës 
 
Lidhur me Vendimin e kësaj gjykate A nr. 234/1, të datës 15.1.2011, i padituri jep këtë  
 

Përgjigje në padi 
 
Padia është paraqitur me kohë. 
 
Në bazë të fletëdorëzimit, i cili gjendet në shkresa të lëndës, paditësi vendimin e 
shkallës së dytë e ka pranuar më 23.12.2010, ndërsa padinë ia ka dorëzuar gjykatës më 
23.1.2011, që do të thotë se është bërë në afat prej 30 ditësh. 
 
Paditësi në padi, kryesisht, i ka përsëritur theksimet e paraqitura në ankesën e tij, të 
cilat në procesin e shkallës së dytë, kanë qenë lëndë e shqyrtimit dhe e vlerësimit; 
prandaj ky organ, në përgjigjen në padi, tërësisht mbetet pranë theksimeve të paraqitura 
në arsyetimin e vendimit të paditur, dhe i propozon asaj gjykate që këtë padi ta 
vlerësojë si të pabazë dhe ta refuzojë. 
 
SHTOJCË: Të gjitha shkresat e lëndës. 
 
Prishtinë, më 15.1.2011.  
 

Personi zyrtar 
____________ 
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Shembull: Dërgimi i ankesës në kompetencë 
 
 
VULA KATRORE 
 
MINISTRISË SË SHENDETËSISË 
SUBJEKT: Dërgimi i ankesës në kompetencë të mëtejme. 
DATË: 15.1.2011 
  
Në shtojcë të këtij akti, Ju dërgohet ankesa e N.B nga Prishtina, rruga “Meto 
Bajraktari”, nr. 28, i cili thekson se Sektori i Mirëqenies Sociale i Drejtorisë së 
Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ka refuzuar kërkesën për Strehim. Ankesa, JU 
dërgohet në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Administrative. 
Shtojcë Shkresat e lëndës. 
 

Personi i autorizuar 
_________________ 
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KOMUNA E PRISHTINËS 
KRYETARI I KOMUNES 
NR. 354 – 132/1 ME 15.1.2011 
 
Kryetari i Komunës së Prishtinës, në bazë të dispozitave të nenit 13 dhe 58 të Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale, lidhur me kërkesën e H.M për rishqyrtimin e Vendimit të 
Kuvendit të Komunës, për dhënien e tokës në shfrytëzim me qira, merr këtë: 
 

V E N D I M 
 

HIDHET POSHTË kërkesa e H.M nga Prishtina, rruga "Meto Bajraktari" nr. 8, e 
paraqitur kundër Vendimit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës, 01. nr. 354 – 132, të 
dt. 10.1.2011, për dhënien e tokës në shfrytëzim me qira, sepse nuk është e lejuar. 
 

A r s y e t i m 
 
Ndaj Vendimit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës, me 13.1.2011, H.M ka paraqitur 
kërkesë për rishqyrtimin e marrë përkitazi me mosndarjen e tokës në shfrytëzim me 
qira. 
 
Sipas dispozitave të nenit 85 paragrafi 85.2 të Ligjit të Procedurës Administrative ndaj 
Vendimeve të kuvendeve komunale nuk është e lejuar paraqitja e kërkesës për 
rishqyrtim, e as ankesë. 
 
Ky Vendim është përfundimtar në procesin administrativ. 
 
Kundër këtij Vendimi mund të iniciohet konflikti administrativ me padi, që duhet 
paraqitur Gjykatës Supreme të Kosovës në afat prej 30 ditësh, prej ditës së dërgimit të 
këtij vendimi me shkrim, drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
 
T’iu dërgohet: 
1.___________________ 
2.___________________ 
 

Personi i autorizuar 
_________________ 
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MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 
INSPEKTORATI I TREGTISË 
Nr. 330 – 2435/1 me 15.1.2011 
 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bazë të nenit 5 të Rregullores për leje pune të 
organizatave biznesore,lidhur me ankesën e H.M nga Prishtina, në çështjen lëshimi i 
lejes për punë, merr këtë: 
 

V E N D I M 
 

HIDHET POSHTË ankesa e H.M nga Prishtina, rruga "Meto Bajraktari" nr . 8, e 
paraqitur kundër Vendimit të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit 03. nr. 330 - 
2435 të datës 10.1.2011, për lëshimin e lejes së punës sepse nuk është paraqitur me 
kohë . 

A r s y e t i m 
 
Vendimin e konstatuar të shkallës së parë parashtruesi i ankesës e ka pranuar më 
23.12.2010 ndërsa ankesën e ka dorëzuar më 25.1.2011, përmes postës si një letër e 
thjeshtë. Organi i shkallës së parë e ka pranuar ankesën më 25.1.2011.  
Dita e fundit e afatit për paraqitjen/dorëzimin e ankesës te organi i administratës ka 
qenë 24.1.2011.  
Sipas kësaj ankesa nuk është bërë më kohë, prandaj, sipas ligjit, nuk mund të merret në 
shqyrtim. 
 
Ky Vendim është përfundimtar në procesin administrativ. 
 
Kundër këtij Vendimi mund të iniciohet konflikti administrativ me padi, që duhet 
paraqitur Gjykatës Supreme të Kosovës në afat prej 30 ditësh, prej ditës së dërgimit të 
këtij Vendimi me shkrim, drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
T’iu dërgohet: 
1.___________________ 
2.___________________                                Personi i autorizuar 
                                                       _________________ 
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DREJTORIA E INSPEKCIONIT 
011. Nr. 354 – 200/1 me 24.1.2011 
 
Drejtoria e Inspekcionit, në bazë të nenit 134 te Ligjit të Procedurës Administrative, 
lidhur me ankesën e H.M, në çështjen juridike rrenim i objektit, merr këtë: 
 

V E N D I M 
 
HIDHET POSHTË ankesa e H.M, nga Prishtina, rruga "Meto Bajraktari", nr. 28, 
kundër vendimit të Drejtorisë së Inspekcionit, për rrënimin e objektit, si e deklaruar 
nga personi i paautorizuar. 
 

A r s y e t i m 
 
Drejtoria e Inspekcionit (Inspektoratit) me Vendimin 011 nr. 354 – 200 të dt. 
16.1.2011, ka urdhëruar rrënimin e objektit të N.B nga Prishtina, në rrugën “NV”, pa 
nr. Ndaj këtij Vendimi ankesë ka paraqitur H.M nga Prishtina. 
 
Pas shqyrtimit të ankesës, Drejtoria ka konstatuar se ankuesi nuk ka qenë palë në 
procesin e zbatuar administrativ, nuk ka pasur interes të drejtpërdrejt dhe të bazuar në 
ligj, kështu që ankesa e tij konsiderohet se është paraqitur nga personi i paautorizuar, 
andaj, në bazë të ligjit është vendosur si në dispozitiv të këtij Vendimi. 
 
Kundër këtij Vendimi mund të paraqitet ankesë në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të këtij Vendimi. Ankesa i paraqitet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor, drejtpërdrejt apo me anë të postës – rekomande. 
 
T’iu dërgohet:  
-Kërkuesit; 
-Zyrës pritëse.                                           Personi i autorizuar 

__________________ 
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MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 
INSPEKTORATI I TREGTISË 
Nr. 330 – 2435/1 me 15.1.2011 
 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bazë të nenit 5 të Rregullores për leje pune të 
organizatave biznesore,lidhur me ankesën e H.M nga Prishtina, në çështjen lëshimi i 
lejes për punë, merr këtë: 

 
V E N D I M 

 
HIDHET POSHTË ankesa e H.M nga Prishtina, rruga "Meto Bajraktari" nr . 8, e 
paraqitur kundër Vendimit të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit 03. nr. 330 - 
2435 të datës 10.1.2011, për lëshimin e lejes së punës, sepse nuk është paraqitur me 
kohë . 

 
A r s y e t i m 

 
Vendimin e konstatuar të shkallës së parë parashtruesi i ankesës e ka pranuar më 
23.12.2010 ndërsa ankesën e ka dorëzuar më 25.1.2011, përmes postës si një letër e 
thjeshtë. Organi i shkallës së parë e ka pranuar ankesën më 25.1.2011.  
Dita e fundit e afatit për paraqitjen/dorëzimin e ankesës te organi i administratës ka 
qene 24.1.2011.  
Sipas kësaj ankesa nuk është bërë me kohë, prandaj, sipas ligjit, nuk mund të merret në 
shqyrtim. 
 
Ky Vendim është përfundimtar në procesin administrativ. 
 
Kundër këtij Vendimi mund të iniciohet konflikt administrativ me padi, që duhet 
paraqitur Gjykatës Supreme të Kosovës në afat prej 30 ditësh prej ditës së dërgimit të 
këtij vendimi me shkrim, drejtpërdrejt apo me anë të postës. 
 
 
T’iu dërgohet: 
1.___________________ 
2.___________________                                Personi i autorizuar 
                                                     _________________ 
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MINISTRISË SË TREGTISË DHE INDUSTRISË 
Nr. 456/1. me 15.1.2010 
 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bazë të dispozitave të nenit 136, shkronja b, 
sipas ankesës së S.S nga Prishtina, për konfiskimin e pasurisë, merr këtë 
 

 
V E N D I M 

 
Shfuqizohet Vendimi i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit i Komunës së Prishtinës 
03. Nr. 330 – 200/1, të dt. 31.12.2010, për konfiskimin e pasurisë të S.S nga Prishtina. 
 

 
A r s y e t i m 

 
Me Vendimin e Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit i Komunës së Prishtinës, 03. 
nr. 330 -200/1 të dt. 31.12.2010, është vendosur që S.S nga Prishtina t’i konfiskohet  
pasuria ngase pa leje pune ka ushtruar veprimtari zejtare të automekanikut, gjatë vitit 
2010. Ne afatin e paraparë ligjor, S. ka bërë ankesë. Pas shqyrtimit të ankesës, kjo 
Ministri ka gjetur se për këtë çështje është vendosur nga Gjykata Komunale ne 
Prishtinë në procedurë jashtëkontestimore. Për këtë arsye kjo Ministri në bazë të nenit 
136, shkronja b të Ligjit të Procedurës Administrative, ka shfuqizuar Vendimin e 
Drejtorisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit 03. nr. 330 – 200/1 të dt. 31.12.2010. 
 
Këshilla juridike: Kundër këtij vendimi mund të iniciohet konflikt administrativ pranë 
Gjykatës Supreme të Kosovës në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij 
Vendimi. Ankesa dorëzohet drejtpërdrejt apo përmes postës. 
 
T’IU DORËZOHET: 
- Ankuesit; 
- Zyrës pritëse.  
 

                                Personi zyrtar 
                                                           ____________ 
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Shembull: Njoftimi publik 
 

 
KOMUNA E PRISHTINËS 
 
Drejtoria e Financave dhe e Pronës 
 
Lënda: Njoftim për shpronësim 
 
Me Vendimin e Kryetarit të Komunës si organ shpronësues, 01 nr 46 - 200/1 të dt. 
15.1.2011, në ndërtesën e Komunës së Prishtinës, rruga „UÇK“, nr. 2, kati III, zyra nr. 
300, është caktuar shqyrtimi gojor sipas lëndës së shpronësimit të paluejtshmerisë që 
gjinden në zonën kadastrale Prishtinë, ngastrat kadastrale nr. 2334, 2335, 2335, 2337, 
2338,2339, të nevojshme për ndërtimin e rrugës lokale për lagjen „Kalabria“. Ftohen të 
gjithë të interesuarit që te marrin pjesë në shqyrtimin gojor. Gjithashtu njoftoheni se 
shikimi i pjesës së rrugës është ekspozuar në hapësirën e katit përdhes të ndërtesës, dhe 
të gjithë të interesuarit për shikimin e pjesës së rrugës mund ta bëjnë gjatë orarit të 
punës nga ora 08:00 – 16:00 
 
 

Personi zyrtar 
____________ 
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Indeksi 
 
Neni 1 [Fusha e Zbatimit të Ligjit], 1 
Neni 2 [Përkufizime], 7 
Neni 3 [Parimi i ligjshmërisë], 15 
Neni 4 [Parimi i balancimit të interesave 

publike dhe private], 22 
Neni 5 [Parimi i barazisë përpara ligjit], 

25 
Neni 6 [Parimi i proporcionalitetit], 28 
Neni 7 [Parimi i objektivitetit dhe i 

paanshmërisë], 31 
Neni 8 [Parimi i qëndrueshmërisë dhe i 

parashikueshmërisë], 34 
Neni 9 [Parimi i Publicitetit], 37 
Neni 10 [Parimi i subsidiaritetit], 40 
Neni 11 [Detyrimi për vendimmarrje], 43 
Neni 12 [Konstatimi i kompetencës], 46 
Neni 13 [Kompetenca lëndore], 48 
Neni 14 [Kompetenca territoriale], 52 
Neni 15 [Dispozitat tjera], 54 
Neni 16 [Ndalimi i heqjes dorë nga 

kompetenca], 56 
Neni 17 [Çështje paraprake, që zgjidhen 

nga organe të tjera], 58 
Neni 18 [Dorëzimi i gabuar i kërkesës te 

një organ që nuk ka kompetencë], 62 
Neni 19 [Delegimi i kompetencave], 66 
Neni 20 [Ndalimi i nën delegimit të 

kompetencave], 69 
Neni 21 [Kriteret për delegimin], 72 
Neni 22 [Përmendja e organit delegues], 

74 
Neni 23 [Kompetencat e organit 

delegues], 75 
Neni 24 [Përfundimi i delegimit], 77 
Neni 25 [Zëvendësimi], 79 
Neni 26 [Konflikti mbi kompetencën 

territoriale], 82 
Neni 27 [Zgjidhja e konflikteve të 

kompetencave], 84 
Neni 28 [Kundërshtimi i kompetencës të 

organit të administratës publike], 89 
Neni 29 [Pengesat ligjore], 93 
Neni 30 [Deklarimi i pengesave ligjore], 

97 
Neni 31 [Kërkesa e palëve të interesuara 

për përjashtim të nëpunësit publik 
    për shkak të ekzistencës së pengesave 

ligjore], 101 
Neni 32 [Marrja e vendimit në lidhje me 

përjashtimin], 103 
Neni 33 [Efektet e përjashtimit], 105 
Neni 34 [Masat disiplinore], 110 
Neni 35 [Pjesëmarrja në procedimin 

administrativ], 112 
Neni 36 [Fillimi i procedimit 

administrativ], 124 
Neni 37 [Fillimi i procedimit 

administrativ nga organi i 
administratës publike], 129 

Neni 38 [Fillimi i procedimit 
administrativ nga pala e interesuar], 
135 

Neni 39 [Pasaktësitë në kërkesën e palës 
së interesuar për fillimin 

   e procedimit administrativ], 139 
Neni 40 [Mënyra e dorëzimit të kërkesës 

nga pala e interesuar për fillimin 
e një procedimi administrativ], 142 
Neni 41 [Dorëzimi i kërkesave për 

fillimin e procedimit administrativ në 
zyrat 

e përfaqësive diplomatike ose ato 
konsullore], 147 

Neni 42 [Dërgimi i kërkesës për fillimin 
e procedimit administrativ me postë], 
148 

Neni 43 [Regjistrimi i kërkesës për 
fillimin e procedimit administrativ], 
152 

Neni 44 [Vërtetimi i dorëzimit të 
kërkesës për fillimin e procedimit 
administrativ], 154 

Neni 45 [Dokumente të tjera të shkruara 
të paraqitura nga personat e 
interesuar], 157 

Neni 46 [Verifikimi paraprak i disa 
çështjeve përpara fillimit të procedimit  

administrativ], 161 
Neni 47 [Fillimi i procedimit 

administrativ me iniciativën e 
publikut], 164 

Neni 48 [Kërkesa verbale për fillimin e 
procedimit administrativ], 167 

Neni 49 [Shqyrtimi i përnjëhershëm i 
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disa kërkesave për fillimin e 
procedimit  

administrativ], 170 
Neni 50 [Plotësimi i kërkesës për fillimin 

e procedimit administrativ], 173 
Neni 51 [Tërheqja e kërkesës për fillimin 

e procedimit administrativ], 176 
Neni 52 [Aktpajtimi], 180 
Neni 53 [Parimi i objektivitetit], 184 
Neni 54 [Subjekti i procedurës 

hetimore], 187 
Neni 55 [Verifikimi i provave], 190 
Neni 56 [Barra e provës], 193 
Neni 57 [Detyrimi i palëve të interesuara 

për të paraqitur prova], 196 
Neni 58 [Metodat për paraqitjen e 

informacionit dhe të provave], 198 
Neni 59 [Mosparaqitja e provave], 199 
Neni 60 [Ndihma nga organet e tjera], 

202 
Neni 61 [Paraqitja e parakohshme e 

provave], 203 
Neni 62 [Shpenzimet për sigurimin e 

provave], 205 
Neni 63 [Marrja e masave], 208 
Neni 64 [Njoftimi i palëve të interesuara 

për ekspertizat], 210 
Neni 65 [Caktimi i ekspertëve nga palët 

e interesuara], 212 
Neni 66 [Parashtrimi i pyetjeve për 

ekspertët], 213 
Neni 67 [E drejta për t’u dëgjuar], 216 
Neni 68 [Deklarimi me shkrim], 219 
Neni 69 [Deklarimi me gojë], 221 
Neni 70 [Përjashtimet nga detyrimi për të 

dëgjuar palët], 222 
Neni 71 [Masat plotësuese], 225 
Neni 72 [Raporti i organit që zhvillon 

procedurën hetimore], 227 
Neni 73 [Procedurat për ndërhyrjen e një 

pale të tretë të interesuar në një  
procedim administrativ], 230 
Neni 74 [Rastet kur mund të jepen 

vendime të ndërmjetme], 234 
Neni 75 [Përfundimi i vendimeve të 

ndërmjetme], 236 
Neni 76 [Shkaqet e përfundimit], 238 
Neni 77 [Vendimi përfundimtar], 239 
Neni 78 [Braktisja], 242 

Neni 79 [Pamundësia], 244 
Neni 80 [Mospagimi i tarifave ose i 

detyrimeve të tjera], 246 
Neni 81 [Afate të përgjithshme kohore 
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253 
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Neni 87 [Rregulla të përgjithshme], 260 
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