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HYRJE 

 

Objekti i kërkimit shkencor. 

Gjatë punës sime si avokat privat në gjithë këto vite, më ka ndodhur shpesh, 

që klientë të ndryshëm, kanë shtruar raste të përvojave të tyre me organe të ndryshme 

të administratës publike. Dikush, kishte marrë pjesë në një konkurs punësimi, në bazë 

të ligjit të vitit 1999 “Për statusin e nëpunësit civil” dhe ndonëse ishte klasifikuar i 

pari në konkurs, ai kishte ankesa për drejtuesin  e organit të administratës, ku kishte 

konkurruar dhe nuk qe punësuar, gjithashtu, po e njëjta gjë ndodhi edhe me personin, i 

cili ishte vlerësuar i dyti. Ndërsa fitues i vendit të punës, doli  ai që ishte radhitur në 

vendin e tretë. Një shofer  p.sh., ankohej se në disa raste, nga ana e inspektorëve të 

qarkullimit rrugor apo nga komisioni përkatës, atij i aplikohej gjoba maksimale, 

brenda  marzhit të lejuar të gjobës, por asnjëherë ajo minimale. Gjithashtu, edhe në 

punën time, si administrator i një universiteti shtetëror, më ndodh shpesh, që të lëshoj 

(firmos), autorizime për të ngarkuar me detyra të ndryshme persona të caktuar, të cilët 

punojnë nën drejtimin tim, për të më përfaqësuar në kryerjen e shumë detyrave 

administrative dhe shpeshherë, kjo gjë nga ndonjëri prej tyre nuk është pritur mirë. 

Përgjigjja ime ka qenë se “është në diskrecionin e nëpunësit, të parashikuar nga ligji 

që të punësojë atë konkurrues që ai vlerëson, ndërmjet tre  më të mirëve; është në 

diskrecionin e policit që të aplikojë masën e gjobës etj.”. 

Po kështu të gjithë ne “takojmë” çdo ditë me dhjetëra shenja që na tërheqin 

vëmendjen. Ato janë të vendosura në mjedise të ndryshme, por shumica e tyre në 

ambiente të dukshme dhe mjaft të qarta për t‟u dalluar. Semaforët zëvendësohen me 

policët e trafikut, që me tabelat në duar orientojnë shoferët dhe këmbësorët (në rastet 

kur sistemi nuk funksionon); tabelat për ndalimin e duhanit, afishime për 

informacione  të ndryshme të vendosura në vende të dukshme në qytet, shpallje 

njoftimesh në gazeta dhe revista ditore apo periodike, lajmërime në televizor, lexojmë 

dhe shohim matësit e energjisë elektrike (sahatat e dritave) të vulosura. Nganjëherë 

shohim edhe kamionë që për të garantuar ngarkesën e tyre janë të vulosur me plumçe, 

njëlloj  si matësit e energjisë elektrike etj. 

“Por përse janë venë të gjitha këto tabela dhe shenja dhe çfarë ato 

përfaqësojnë?”, mund të pyesin mjaft njerëz, sidomos të rinjtë. “Nëse nuk i 

respektojmë këto shenja, tabela etj., çfarë  mund të ndodhë?”, “A mund të ankohesh 

ndaj këtyre shenjave apo tabelave dhe në qoftë se po, atëherë ku dhe kundër kujt 

mund të ankohesh?”.  

 

Punimi paraqet në mënyrë kronologjike në pjesën e parë, kuptimin e 

përdorimit të pushtetit me vlerësim dhe gjykim të lirë të organit të administratës apo 

të autoritetit përkatës, nocion që ligji  e quan DISKRECION dhe përfundon me 

mbrojtjen gjyqësore ndaj përdorimit abuziv të tij. Në pjesën e dytë jepet  kuptimi i 

këtyre tabelave apo shenjave që, si nocion, ligji i quan AKTE REALE dhe përfundon 

me mbrojtjen gjyqësore ndaj paligjshmërisë së tyre. 

 

Përsa u paraqit më lart, ajo çfarë kam marrë përsipër në këtë studim, lidhet 

mjaft me çështje të praktikës së përditshme për mijëra njerëz të zakonshëm, por edhe 

që përbën një fushë mjaft të rrahur, mjaft të përdorshme për qindra dhe mijëra 

nëpunës të administratës publike, që mund të jenë drejtues apo zbatues të 

lëgjislacionit administrativ dhe të këtyre  formave konkrete  të veprimtarisë 

administrative që quhen akte diskreciale dhe akte reale. Për ndërmarrjen e këtij 

studimi, bëra disa hulumtime dhe konstatova që, në këtë fushë, këto studime ishin 



 

x 

 

shumë të pakta, ose nuk ekzistonin. Kjo më inkurajoi edhe më tepër që të kërkoj nga 

ana e Departamentit të së Drejtës Publike, pranë Fakultetit të Drejtësisë të UT, 

miratimin e kësaj teme. 

 

METODOLOGJIA  

 

Objektivat kryesore të këtij punimi (ashtu siç e kemi përmendur dhe më sipër), 

janë shqyrtimi i pushtetit diskrecial dhe i akteve administrative  diskreciale, dallimi i 

tyre nga aktet e tjera administrative dhe kufijtë e shqyrtimit të kontrollit administrativ 

dhe gjyqësor mbi këto akte. Po kështu edhe mbi aktet reale, si forma të veprimtarisë 

administrative, të përcaktuara nga Kodi i Procedurave Administrative. Në mënyrë të 

natyrshme, nuk mund t‟i shmangemi përshkrimit teorik të këtyre koncepteve, nga 

studiues dhe autorë  të së drejtës administrative shqiptare dhe në vende të tjera. 

Çdo shqyrtim dhe punim serioz kërkon, së pari, përcaktimin e metodologjisë 

që do të përdoret për realizimin e tij, si dhe për nxjerrjen e përfundimeve dhe 

rekomandimeve përkatëse. Metoda e studimit lidhet në mënyrë të ngushtë me fushën e 

zgjedhur për studim, pasi kjo, mbi të gjitha, duhet t‟i përshtatet fushës së studimit dhe 

rezultateve që kërkohen të arrihen. 

Duke qenë se, objektivi i këtij punimi, është studimi i diskrecionit, i akteve 

diskrecionale  dhe i atyre reale, atëherë është e kuptueshme që ky hulumtim do të 

shtrihet në dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurave Administrative, në format dhe 

mënyrat  e shfaqjes, koordinimit  dhe të raportit që ekziston ndërmjet tyre, gjithashtu 

dhe të akteve administrative individuale dhe normative, të cilat janë edhe format 

kryesore të veprimtarisë administrative.  

Nё pёrmbledhjen e analizёs sё mёsipёrme, metodologjia e pёrdorur pёr 

realizimin e kёtij punimi prezantohet si mё poshtё: 

Kërkimi doktrinar ose mbledhja dhe përpunimi i literaturës. Ky hap konsiston në 

kërkimin dhe studimin e literaturës në lidhje me objektin e studimit. Ai përfshin 

identifikimin, mbledhjen dhe sistemimin e librave, monografive, artikujve shkencorë, 

kumtesave të konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën administrative 

dhe në veçanti, ato mbi diskrecionin dhe aktet reale. Zgjedhja e literaturës ёshtё 

shtrirё mbi një numër relativisht të konsiderueshëm të autorëve vendas, si edhe disa 

prej atyre të huaj. Në këtë drejtim, një ndihmë të madhe më ka dhënë kërkimi 

shkencor i realizuar në fondin e Bibliotekës së Fakultetit të Drejtësisë të UT. 

 

Analiza e legjislacionit. Për realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë 

studim, jemi mbështetur në metodën e analizës dhe të sintezës së legjislacionit. Kjo 

metodë konsiston në formulimin e problemeve ligjore, nëpërmjet analizës së 

legjislacionit.  Në  sistemin  tonë  juridik,  normat ligjore gjenden në kode, ligje dhe 

në akte të tjera. Duke qenë se normat rregullojnë situata të përgjithshme, metoda e 

analizës ligjore, shërben për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të teorisë dhe të 

praktikës, nëpërmjet interpretimit të këtyre normave. Gjithashtu, kjo metodë shërben 

për të sqaruar paqartësinë e normave, vendosjen e tyre në një rend logjik dhe 

koherent, si dhe për të analizuar ndërveprimin e tyre me të tjera norma. E një rëndësie 

të veçantë në këtë punim, ka qenë analiza e kombinuar e normave të Kodit të 

Procedurave Administrative, Kodit Rrugor, Ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, Projekt Kodit të Procedurave Administrative, e mjaft ligjeve të tjera, 

me karakter administrativ. 
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Metoda krahasuese. Pavarësisht se studimi nuk është konceptuar dhe realizuar në 

kuadrin e së drejtës së krahasuar,  për një kuptim dhe interpretim më të mirë të 

normave të brendshme, është kryer një analizë krahasuese, ndërmjet Kodit tonë të 

Procedurave Administrative për pushtetin diskrecional dhe kontrollin e tij, si dhe 

legjislacioneve të  një pjese, nga më kryesoret të vendeve të Bashkimit Evropian 

(legjislacioni Francez, Gjerman, Italian, Britanik e më gjerë). Mbi bazën e këtij 

krahasimi, kërkohet të evidentohet shkalla e përqasjes të tyre, me qëllim arritjen e një 

interpretimi më të mirë të normave të Kodit tonë të Procedurave Administrative, 

nëpërmjet evidentimit të mënyrës së interpretimit të këtyre normave nga mendimi 

doktrinar më në zë evropian.  

 

Metoda e konsultimit tё praktikës administrative dhe gjyqësore është gjithashtu 

një metodë mjaft e rëndësishme, e cila shërben për të parë mënyrën e interpretimit dhe 

zbatimit praktik që gjykatat shqiptare dhe ato të huaja i kanë bërë diskrecionit, akteve 

diskrecionale e akteve reale. Në këtë kuadër, duke pasur parasysh faktin që, praktika 

gjyqësore shqiptare në fushën e diskrecionit dhe akteve reale, është akoma shumë e 

varfër (janë arritur të gjenden shumë pak vendime), të tilla, si ato të gjykatave të 

huaja: të Këshillit të Shtetit në Francë, Gjykatës Italiane të Kasacionit, Gjykatës 

Administrative Gjermane, Angleze etj. Analiza e praktikës sё gjykatave tё huaja 

shërben për të parë mënyrën e interpretimit dhe zbatimit praktik që i ështё bërë 

diskrecionit  dhe akteve diskrecionale nga kёto gjykata, nё funksion tё njё kuptimi mё 

tё mirё tё dispozitave relevante nga gjykatat shqiptare. Dhe së fundmi, me mjaft 

rezultat për mua, kanë qenë edhe bisedat me punonjës të administratës publike, të cilët 

merren me aplikimin në terren të akteve reale dhe që ushtronin diskrecion gjatë 

vendimmarrjes së tyre, biseda dhe konsulta që më kanë ndihmuar mjaft për të kuptuar 

psikologjinë e punonjësit të administratës publike kur aplikon ligjin administrativ për 

këto dy forma të veprimtarisë administrative. 

 

Struktura e punimit. 

Në aspektin strukturor punimi është konceptuar i ndërtuar në dy pjesë kryesore. 

Pjesën e parë për “Aktet administrative diskreciale” e kemi paraqitur në 7 krerë. Në 

Kreun e parë  në emërtimin “Mbi diskrecionin dhe aktet administrative me natyrë 

diskreciale”, trajtohet kuptimi juridik i termit diskrecion dhe sqarohet se, Diskrecion 

dhe pushtet diskrecial, ushtrojnë organet e tri pushteteve  dhe jo vetëm administrata 

publike. Një nënkre më vete përmban, trajtimi teorik i diskrecionit të administratës, 

duke përfshirë këtu, sidomos autorët shqiptarë më në zë në fushën e së drejtës 

administrative. Më tej flitet për elementet përbërës të pushtetit diskrecial të 

administratës publike dhe trajton me hollësi: “Çfarë kuptohet me ushtrim të autoritetit 

publik nga administrata publike?”, “Çfarë është administrata publike?”, “Çfarë 

kuptojmë me organ publik dhe  me autoritet publik?”. Në vijim të trajtimit shpjegohet 

se përse  pushteti diskrecial duhet të ushtrohet për realizimin e një qëllimi të ligjshëm.  

Këtu theksohet se ai duhet të ushtrohet mbi bazën e autorizimit të  shprehur të ligjit, 

por edhe që pushteti diskrecial mund të ushtrohet edhe kur ka mungesë të  autorizimit 

të shprehur të ligjit për ta ushtruar atë.            

Kreu i  dytë, i emërtuar “Aktet administrative diskreciale”, përmban 4 

nënkrerë dhe trajtohet çështja në se në Kodin e Porcedurave Administrative flitet për 

pushtet diskrecial apo akte administrative me natyrë diskreciale? Më tej, aty 

shtjellohen  elementet e aktit administrativ, dhe shtrohet pyetja, në se i mungon 

ndonjë prej tyre, aktit diskrecial? Në mënyrë krejt të qartë, punimi sqaron se, aktet 

diskreciale mund të jenë ose akte individuale, ose dhe akte administrative 
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kolektive/normative, duke bërë klasifikimin e tyre, si dhe trajtimin e llojeve të akteve 

administrative dhe atyre me natyrë diskreciale. Në fund ky kapitull përfundon me 

trajtimin e akteve administrative diskreciale, të cilat në ditët e sotme janë më të 

përdorshme gjatë veprimtarisë së administratës publike shqiptare.  

Kreu i tretë, trajton objektin e çmuarjes së lirë dhe limitet e vlerësimit 

(diskrecionit) në aktet administrative si dhe çfarë nuk i nënshtrohet çmuarjes së lirë 

kur nxirret një akt administrativ diskrecial. Në këtë kre, bëhet fjalë edhe se, si bëhet 

(realizohet) çmuarja e lirë, në një rast konkret për nxjerrjen e një akti administrativ 

diskrecional; dhe në fund trajtohen disa nga format e paraqitjes së diskrecionit në 

aktet administrative diskreciale. 

Kreu i katërt, me titull “Kontrolli administrativ dhe gjyqësor i diskrecionit”, 

trajton fillimisht kontrollin e  brendshëm administrativ mbi aktin administrativ 

diskrecial, si lloji më i rëndësishëm i kontrollit. Në vijim flitet për parimin e shterimit 

të ankimit administrativ, para se akti administrativ diskrecial, t‟i nënshtrohet kontrollit 

gjyqësor. Në këtë kapitull, një vend me rëndësi, zënë pjesët me trajtimet e veçanta që 

janë bërë për kufijtë e shqyrtimit gjyqësor dhe për kontrollin kushtetues të akteve 

administrative diskreciale, duke i pasuruar këto trajtime me praktika të gjykatave tona. 

Kreu i pestë titullohet “Diskrecioni dhe aktet administrative diskreciale sipas 

Projekt Kodit të Procedurave Administrative”, duke qenë se aktualisht ndodhet në 

Kuvendin e Shqipërisë për diskutim dhe miratim. Në këtë kre trajtohet fillimisht  

nevoja dhe qëllimet e hartimit të një kodi të ri për procedurat administrative dhe më 

tej, janë trajtuar parashikimet kryesore, në lidhje me diskrecionin dhe aktet 

administrative diskreciale në projektin e kodit dhe ndryshimet krahasuar me kodin në 

fuqi. 

Kreu i gjashtë, titullohet: “Diskrecioni dhe aktet administrative diskreciale në 

vështrim krahasues”. Në këtë kre trajtohet literaturë e huaj  bashkëkohore. 

Kreu i shtatë, përmban përfundimet dhe rekomandimet, të cilat  kanë dalë nga 

ky punim për aktin administrativ diskrecial. 

Pjesa e dytë trajton aktet reale dhe përbëhet nga 6 krerë. 

Kreu i parë, flet për kuptimin dhe përkufizimin e aktit real. Ashtu siç dhe e dimë,  

administrata publike nuk shprehet vetëm me shkrim, por për arsye të një komunikimi 

sa më efikas, ajo shprehet edhe përmes shenjave të dallueshme. Gjuha e shenjave, apo 

fjalori pamor i akteve administrative, është një këndvështrim tjetër i pjesës së dytë të 

këtij punimi, për të cilën kam përzgjedhur për të studiuar vetëm atë pjesë të shenjave 

që mbartin në vetvete urdhërime administrative. Çfarë janë këto shenja? Cili është 

kuptimi i tyre? Si komunikohet përmes tyre? A mund të kemi kontroll dhe përgjegjësi 

për përdorimin apo mospërdorimin e këtyre shenjave? Këto tabela, të cilat, kanë 

njoftime dhe paralajmërime të rregullave (të nxjerra nga organet publike), janë të 

detyrueshme, në rast të kundërt, moszbatimi i tyre rrezikon që të ndëshkohet 

administrativisht apo edhe penalisht, përbën akt real. Ai zëvëndëson praninë e organit 

administrativ (tek shenjat e qarkullimit rrugor). Po kështu në rastin e plumçeve prej 

përbërsi plastik e metalik, me numër  specifik dhe vulë të doganës, ku është bërë 

kontrolli i mallit dhe dokumentacionit nga pika doganore, plumbçe, të cilat nuk 

lejojnë hapjen e mjeteve të transportit të mallrave apo  të magazinave doganore pa 

praninë e nëpunësit të doganës. Gjithashtu, edhe vulat, që vendosen mbi matësit e 

energjisë elektrike të çdo konsumatori privat apo publik. Akti real vërteton vullnetin e 

organit administrativ teksa shfaqet si vulë zyrtare mbi një dokument (për shkak se nuk 

mund të fallsifikohet lehtë), ashtu siç mund të ndodhë me nënshkrimin e zyrtarit që 

ndodhet në të njëjtin dokument që vërteton vula zyrtare. 
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Ai, shpesh shprehet, si objekt fizik, i përcaktuar si masë apo shenjë fizike, si 

sinjal me ngjyrë etj., me karakteristika të caktuara individuale. Ai funksionon mbi 

bazën e një ligji apo akti nënligjor, i cili ka për detyrë që në kontaktin e parë pamor 

me individin, t‟i kujtojë atij në mënyrë virtuale ligjin apo aktin nënligjor nga ka 

rrjedhur (është formësuar) akti real dhe ka si qëllim që ta parandalojë atë nga shkelja e 

ligjit. Në të kundërt, në qoftë se ai nuk zbaton kërkesat e aktit real, si: p.sh., rregullat e 

qarkullimit, që përmbajnë tabelat, apo kalimin ose prishjen e shiritëve pengues, apo 

plumçet e doganës etj., mbi individin rëndon prezumimi se është fajtor për shkeljen e 

ligjit dhe vetëm prova e pafajësisë e tij, e shkarkon atë nga përgjegjësia.. 

Akti real në formën e një informacioni publik të shprehur në vende të caktuara 

(kënde njoftimi, gazeta dhe revista), është një njoftim i një akti administrativ 

individual apo normativ, që ka nxjerrë një organ i caktuar administrativ, i cili përdoret 

për të zëvendësuar marrjen në dijeni të individëve të interesuar në një kohë më të 

shpejtë se sa do të duhej për t‟ia komunikuar secilit prej tyre, në mënyrë individuale. 

Por mosbërja publike nëpërmjet informacioneve ose njoftimeve për shpalljen e 

procedurave të prokurimit, të privatizimit ose të vendeve vakant në shërbimin civil, 

mund të ndikojë drejtpërdrejt në shpalljen të paligjshme të të gjithë procedurave të 

mëtejshme, si në rastet e një ankimi administrativ, ashtu edhe kur ankesa shqyrtohet 

në gjykatën administrative. 

Kreu i dytë, trajton elementet përbërës të aktit real, llojet e akteve reale, si dhe 

avantazhet e përdorimit të akteve reale. Në këtë kre, evidentohet se,  akti real është 

formë e veprimtarisë administrative;  ai shpreh ose manifeston vullnetin e 

administratës publike; shpreh gjithmonë një urdhërim të administratës publike, si dhe 

moszbatimi i tij pas sjell sanksione ndaj subjektit përkatës. Një vend me rëndësi ka në 

elementet e tij edhe publikimi i akteve reale. Përsa i përket llojeve të  tyre, për secilin 

nga ato, jepen rastet praktike. Kështu për  shenjat, paraljamërimet, tabelat, targat, 

sinjalet, sinjalet e koduara dhe informacionet publike. Një vend me rëndësi në këtë 

kre, zë trajtimi i avantazheve  praktike të përdorimit të akteve reale. 

Kreu i tretë, trajton parimet e akteve reale. Ashtu si edhe për të gjithë 

procedurën administrative, edhe për llojet e tjera të akteve administrative, dihet se 

parimet e tyre janë të njëjta. Ndërsa, për aktet reale, janë trajtuar me radhë: parimi i 

ligjshmërisë; parimi  i mbrojtjes së interesit publik e të drejtave të personave privatë; 

parimi i barazisë dhe proporcionalitetit; parimi i drejtësisë dhe i paanësisë; parimi i 

bashkëpunimit të administratës me personat privatë; parimi i përgjegjshmërisë; parimi 

i marrjes së vendimeve; parimi i eficiencës dhe i deburokratizimit; parimi i 

mospagimit të shërbimit; parimi i kontrollit të brendshëm administrativ; parimi i 

kontrollit  gjyqësor; parimi i mbrojtjes së sekretit shtetëror dhe konfidencialitetit; e 

drejta për t‟u informuar dhe e drejta për t‟u dëgjuar dhe detyrimi për arsyetim të 

vendimit,  janë trajtuar me specifikat që paraqet zbatimi i tyre tek aktet reale. 

Kreu i katërt, trajton kontrollin administrativ dhe atë gjyqësor ndaj akteve 

reale. Në mënyrën më specifike trajtohet se, ku dhe për çfarë kryhet kontrolli 

administrativ i akteve reale, si  realizohet kontrolli apo shqyrtimi gjyqësor i tyre. Në 

mënyrë të veçantë  trajtohet shqyrtimi gjyqësor i akteve që kanë caktuar  ndëshkime; 

shqyrtimi gjyqësor në rastet e vjedhjes apo dëmtimit fizik të akteve reale; shqyrtimi 

gjyqësor në rastet e mosfunksionimit teknik të akteve reale apo në rastet e 

parregullsisë së tyre.Vend i veçantë i kushtohet edhe trajtimit të pasojave që lindin 

nga akti real i kundërligjshëm. 

Në kreun e  pestë, bëhet një përshkrim i trajtimit të aktit real, sipas 

projektkodit të  Procedurave Administrative, kurse në kreun e gjashtë, trajtohen 

përfundimet dhe rekomandimet përkatëse në lidhje me këtë pjesë të dytë të 
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disertacionit për aktin real. Në përfundim, është theksuar se, futja e këtyre dy 

instituteve, të së drejtës administrative në K.P.Ad. si përkufizim dhe rregullim në ligj, 

përbën jo vetëm risi, por dhe domosdoshmëri dhe prakticitet. Por ka nevojë që aktet 

administrative diskreciale dhe aktet reale të shtjellohen akoma me tepër. Kjo gjë duhej 

të vinte nga nevojat që do të sillte praktika, por  këto  dispozita  akoma  nuk  po  

shfrytëzohen sa duhet nga palët e interesuara. Kjo vjen, sipas meje, nga pamundësia e 

të provuarit lehtësisht të shkeljes nga administrata për këto dy lloj aktesh, si dhe nga 

mosfunksionimi akoma me fleksibilitet i gjykatave administrative. 

Për ta konkretizuar dhe ilustruar  pjesën teorike të aktit real, në fund jepet edhe 

një tabelë me aktet më të rëndësishme reale nga fusha e qarkullimit rrugor. 

Punimi shoqërohet me listën e plotë të bibliografisë së shfrytëzuar, që për 

lehtësi indentifikimi paraqitet e kategorizuar sipas llojit të burimit të referuar dhe 

secila kategori jepet duke ndjekur rendin kohor të botimit apo publikimit të ligjit. 

Si përfundim, mendoj se ky punim, do tё sjellё një kontribut nё doktrinёn 

juridike, e cila ka pёr objekt, trajtimin e aktit administrativ dhe në veçanti për aktin 

administrativ diskrecial dhe atë real, që nuk do jetë më i titulluar me këtë emër në 

Kodin e ri të Procedurave Administrative. Duke e falënderuar dhe çmuar edhe një 

herë  për ndihmёn dhe kontributin e jashtёzakonshёm  udhёheqёsin tim shkencor, 

theksoj se, ky punim është vetëm një përpjekje modeste për të kontribuar në materien 

shumë të gjerë të së drejtës administrative, ku nuk kanë reshtur dhe besoj se nuk do 

reshtin së kërkuari dhe së shkruari edhe në të ardhmen shumë studiues të tjerë. 

Falënderoj edhe departamentin e së drejtës publike për mbështetjen që më ka 

dhënë duke më përzgjedhur dhe duke më  ndihmuar në përmbushjen e detyrimeve 

përkatëse. 
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AKTET ADMINISTRATIVE ME NATYRË 

DISKRECIALE 
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KREU I PARË 

 

 

 

1. Kuptimi i diskrecionit dhe i pushtetit diskrecial. 

Në shoqërinë moderne të vendeve të zhvilluara demokratike, por jo vetëm në 

to, shteti funksionon sipas parimit të ndarjes së pushteteve. Pra, kur flitet për pushtetin 

diskrecial, duhet të themi se atë e kanë si veti që e shfaqin dhe e ushtrojnë organet e tri 

pushteteve, si: legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Por ne në këtë punim do të 

trajtojmë vetëm diskrecionin e pushtetit ekzekutiv, i cili kur ushtrohet, ai shfaqet 

vetëm nëpërmjet akteve administrative. 

Në rastet kur administrata publike shfaq vullnetin për të zgjedhur njërën 

ndërmjet dy ose më shumë mundësive që ka për të realizuar të drejtat, detyrimet dhe 

qëllimet e saj, kemi vullnet diskrecial të administratës publike, i cili realizohet 

nëpërmjet akteve administrative diskreciale. 

Sipas të drejtës administrative franceze, nocioni i pushtetit diskrecional ose 

kompetenca diskrecionale (e lirisë së veprimit), karakterizohet në përgjithësi nga liria 

e ekzekutivit për marrjen e vendimeve dhe për të vepruar në kuadër të ligjit, ose “Ka 

pushtet diskrecional (të lirisë së veprimit) për aq kohë sa një autoritet publik vepron 

lirisht, por se duhet vetëm që sjellja e tij t’i diktohet paraprakisht nga një rregull i së 

drejtës”, shprehet autori francez Michoud në përkufizimin e tij klasik
1
: 

 

Autorët francezë theksojnë se pushteti ekskluziv që ka administrata për të 

vlerësuar  edhe volitshmërinë (oportunitetin) para marrjes së një vendimi  prej saj, 

është element thelbësor i lirisë së vendimit të administratës
2
. Praktikisht ky është edhe 

thelbi i pushtetit diskrecional të administratës.  

Diskutimi i doktrinës mbi lirinë e veprimit dhe të vendimit të administratës 

vazhdon të jetë pjesë e temave mbizotëruese të së drejtës administrative gjermane. Ky 

studim intensiv i problematikës së pushtetit diskrecional (lirisë së veprimit) të 

administratës justifikohet, sidomos me lidhjen që ka liria e veprimit dhe vendimit 

administrativ me  temën e marrëdhënies themelore, ndërmjet pushtetit ekzekutiv me 

dy pushtetet e tjerë, edhe pse lidhja e akteve të administratës, nëpërmjet kontrollit të 

tyre nga  pushteti gjyqësor, është në plan të parë të debatit
3
 

 

Përveç aspektit përkatës të rëndësisë për të drejtën administrative, në 

Republikën Federale Gjermane, ky është edhe një problem kushtetues me ngarkesa 

historike, të rrjedhura prej përvojave të hidhura të epokës nacional-socialiste të 

Hitlerit, kur pati  një parlament vetëshkatërrues, një ekzekutiv të tej fuqizuar, si dhe 

gjykatat administrative të nxjerra pothuajse jashtë qarkullimit (funksionimit). 

Rrethanat si u krijua dhe funksionoi shteti gjerman gjatë “Rajhut të Tretë”, mund të 

jenë përcaktuesit e faktit se, edhe sot, debati mbi nënshtrimin e administratës ndaj 

                                                 
1
  Përmendur sipas Enciklopedie Dalloz, f. 730, n° 575. 

2
 Shih për këtë qëllim A. DE LAUBADERE, po aty (shënimi I), f. 286, n° 595. Shih gjithashtu G. 

VEDEL   DEVOLVE, Droit administratif, botimi 7
të
, Paris, 1980, faqet 426 dhe më pas. 

3
 H. EHMKE sheh, në pothuajse të gjitha studimet që kanë të bëjnë me pushtetin diskrecional që nga 

fundi i shekullit të kaluar, një tipar të përbashkët: problemi trajtohet si një çështje e zbatimit të ligjit 

nga ana e administratës dhe kontrollit juridik të kësaj të fundit. Cituar nga Jurgen Schwarze-Droit 

administratif europieen- 2 edition complete, Bruylant, 2009. 
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ligjit është pasojë e një lloj mosbesimi të përhershëm të qytetarëve gjermanë ndaj 

pushtetit ekzekutiv
4
. Pas Luftës së Dytë Botërore, shpresa e gjermanëve për të 

ndërtuar një shtet të së drejtës, që do të thotë të kufizosh sa më gjerësisht që të jetë e 

mundur ndërhyrjen e shtetit në jetën personale, ka krijuar disa teori që do ta shihnin 

pushtetin diskrecional të administratës më shumë si një trup të huaj në strukturën e 

shtetit të së drejtës, se sa një institucion të nevojshëm për të siguruar ç„tensionimin 

(ç„tendosjen) administrativ
5
. Në periudhën e pas luftës, gjykatat  gjermane, nuk donin 

që të njihnin pushtetin diskrecional të administratës për vlerësimin e rrethanave 

faktike të veprimit administrativ. Por mund të shtojmë se në RF Gjermane, pothuajse  

mbi pesëdhjetë vjet të veprimtarive administrative në përputhje me shtetin e së drejtës 

të përcaktuar nga Kushtetuta e RFGjermane, kanë ndikuar ndjeshëm në pakësimin e 

mosbesimit fillestar ndaj administratës gjermane. Pak nga pak, është imponuar ideja, 

sipas së cilës legjislacioni përherë e më i detajuar në fushat përherë e më shumta të 

jetës, nuk do t‟u ofrojnë domosdoshmërisht qytetarëve siguri juridike dhe një drejtësi 

më të madhe. Përndryshe, fryrja e dispozitave ligjore dhe rregullatore, dëmton 

aftësinë e administratës për të gjetur ekuilibrin e duhur të interesave në rastet që i 

shtrohen asaj si detyrim për të zgjidhur çështjet. Si rrjedhojë, zhvendosja e barrës së 

vlerësimit të vendimit nga administrata në gjykatë, nuk jep gjithmonë rezultatet 

konkrete më të mira. Një shikim i shpejtë i drejtësisë administrative gjermane (që do 

të paraqitet më poshtë),  tregon megjithatë, vazhdimësinë e kahjes drejt një kontrolli 

gjyqësor  sa më të zgjeruar që të jetë e mundur mbi vendimet diskreciale të 

administratës, duke përfshirë edhe nocionet më pak të përcaktuara. 

Zhvillimi teorik i këtyre koncepteve nuk i përkon gjendjes historike të 

pikënisjes. Fillimisht pushteti diskrecional ishte një liri përballë ligjvënësit 

(parlamentit)dhe gjykatave. Ai përcaktonte në shtetet e para  me monarki  

kushtetuese, hapësirën (marzhin apo spektrin) e manovrimit të administratës 

mbretërore, brenda së cilës, ajo mund të realizonte qëllimet e tij
6
. Pra, pushteti 

diskrecional, ishte një dukuri apo veprimtari e administratës monarkike nën 

sovranitetin mbretëror, jo e lidhur me elementet e faktit dhe efektet juridike që 

përcaktonte  ligji, por që  vetëm  më vonë u detyrua që, me forcimin e shtetit të së 

drejtës dhe karakterit të tij demokratik, të kthehet në rolin e një mekanizmi që 

rregullohet prej kushteve juridike të përcaktuara  nga parimet e ligjit.  

Elementet që tregojnë ekzistencën e një pushteti diskrecional (të lirisë së 

veprimit), janë sidomos dispozitat që përdorin formulime si “është i lirë për”, “mund” 

ose “duhet”
7
. Kur mungojnë këta “semaforë”, ekziston një prezumim (hamendësim / 

supozim) në përfitim (favor) të një vendimi administrativ të lidhur, që do të thotë se, 

në se bashkohen rrethanat e faktit, siç i përcakton ligji përkatës, autoriteti 

administrativ pas nxjerrjes së aktit administrativ, duhet të presë që të vërtetohen  

pasojat e përcaktuara nga ligji. 

Megjithatë, pushteti diskrecional (i lirisë së veprimit), përcakton për 

administratën si një marzh (liri apo caqe) të sjelljeve të mundshme dhe, po kështu, ky 

marzh duhet të jetë në  përputhje me kërkesat për zbatimin e ligjit. Përcaktimi i 

mënyrës së veprimit në një rast konkret të një akti diskrecial, nuk varet vetëm nga 

shqyrtimet për ligjshmërinë e tij, përderisa të gjitha mundësitë që i janë dhënë 

administratës janë, po ashtu, në përputhje me ligjin, por ka të bëjë edhe me 

volitshmërinë (oportunitetin) e aktit administrativ. Këto konsiderata për 

                                                 
4
 Po aty. M. BULLINGER “Das Ermessen der offentliohen Verëaltung”. 

5
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volitshmërinë, themelojnë dhe përbëjnë një prerogativë të administratës, në kuadër të 

së cilës, ajo mund të vendosë pa parapërcaktim ligjor e as kontroll juridik
8
. 

  Vetëm respektimi i dispozitave ligjore që kufizojnë pushtetin diskrecional (të 

lirisë së veprimit), kontrollohet nga ana e gjykatave administrative gjermane. 

Por ka edhe autorë që nuk e kanë pranuar  diskrecionin e administratës. Sipas 

konstitucionalistit anglez, Albert Venn Dicey, teoritë e të cilit përbëjnë pjesë të 

pashkruar të “Kushtetutës” Angleze, ligji është absolutisht predominant mbi pushtetet 

diskreciale dhe arbitrare. Po sipas  këtij autori, nuk duhet të ketë një të drejtë 

administrative të ndarë, siç e ka sistemi kontinental. Një e drejtë administrative e 

ndarë, e vë  shtetin dhe autoritetet publike në pozita më të favorshme,  duke u fshehur 

pas konceptit “a droit administratif”
9
. 

10
 Prandaj, në përputhje me natyrën pragmatike, 

që është gjithmonë tipar i të drejtës administrative britanike, nuk ka një doktrinë të 

përpunuar rreth pushtetit diskrecional të administratës, siç ka për shembull në 

Gjermani apo vende të tjera. Përveç kësaj, duhet mbajtur parasysh se në Britaninë e 

Madhe, nuk ka gjykata administrative të veçanta. Atje kontrollin gjyqësor të akteve 

administrative e kryejnë gjykatat e zakonshme, të cilat shqyrtojnë edhe llojet e tjera të 

konflikteve civile apo publike. 

Diskrecioni ka avantazhe dhe disavantazhe “Diskrecioni ka avantazhin 

e fleksibilitetit. Ai lejon që të merren parasysh rastet individuale. Diskrecioni 

lidhet jo me kuptimin e ngushtë të ligjit dhe mund të lejojë që politikat  

qeveritare të zbatohen në mënyrë më efektive, duke u dhënë liri 

administratorëve, për të përshtatur mënyrat e tyre të punës nën dritën ë 

përvojës. Nga ana tjetër, diskrecioni i vendos qytetarët më tepër në mëshirën 

e autoritetit administrativ, sidomos kur këtij të fundit nuk i kërkohet të tregojë 

arsyen se përse u ushtrua diskrecioni në atë mënyrë. Gjithashtu, diskrecioni i 

hap rrugën vendimeve të pabaza dhe kërkon një nivel shumë më të lartë 

kujdesi dhe vëmendjeje nga ana e organeve administrative në ushtrimin e 

tij”.
11

 

 

1.1. Kuptimi juridik i termit diskrecion. 

Termi diskrecion (pouvoir discretionnaire-pushteti diskrecional- në 

frëngjisht), apo (discretionary power- në anglisht), është një term i huaj, që në gjuhën 

shqipe kuptohet si liri e sjelljes së individit, qoftë ky person fizik apo person juridik, si 

liri për të zgjedhur  një ose disa njerëz , apo sende dhe  mënyra veprimi etj., ndërmjet 

disa të tillave që ai ka në dispozicion.  

Një autor i njohur  francez,G. Braibant, ka bërë një formulim të saktë kur ka 

shkruar  se “Pushteti diskrecional (i lirisë së veprimit)  për administratën përkufizohet 

si  liria e saj për të vlerësuar, liria për të vepruar dhe liria për të marrë vendimet”. 

                                                 
8
  M. BULLINGER e përkufizon pushtetin diskrecional në kuptimin më të gjerë si hapësirën e lirisë së 

hapur  ndaj administratës publike, kur sjellja e saj nuk mundet, as të përcaktohet tërësisht me ligj, as 

të kontrollohet tërësisht nga gjykata.  
9
  Citim i marrë nga Thomas Robert “Legitimate expectations and proportionality in Administrative 

Law”, 2000 f.5.  http://books.google.com/books? 
10

 Cituar nga Elsa Toska në tekstin “E drejta administrative-kontrolli mbi administratën publike”, 

Tiranë 2013, f. 278. 
11

Juristi amerikan, K.C.Davis, cituar nga Sokol Sadushi në tekstin, E drejta administrative-2, Tiranë, 

2008, f. 321-322. 

  



 

5 

 

Me këtë përkufizim mendojmë se ai shpreh thelbin e pushtetit diskrecional (të lirisë së 

veprimit)  të administratës
12

: 

 

Termi “diskrecion”, në të drejtën administrative shqiptare, term juridik, është 

përkufizuar si: “E drejta e organeve shtetërore për të ushtruar autoritet publik për 

realizimin e një qëllimi të ligjshëm, sipas rregullave të arsyes dhe të drejtësisë, qoftë 

edhe pa autorizimin e shprehur të ligjit...” dhe në vazhdim si “... lejim i ushtrimit të 

çdo veprimtarie shtetërore, për sa kohë nuk është e ndaluar nga ligji”
13

.Këtij 

përkufizimi unë do t‟i shtoja se me “Pushtet diskrecial” do të kuptojmë mundësinë dhe 

lirinë e organeve shtetërore, mundësi dhe liri që ua njeh apo ia  jep atyre Kushtetuta, 

ligji apo akti nënligjor, për të ushtruar pushtetin shtetëror në sferat përkatëse ku ato 

bëjnë pjesë, brenda kompetencave, por  edhe kufizimeve që ato kanë. 

 

 

1.2. Diskrecion dhe pushtet diskrecial ushtrojnë organet e tri pushteteve dhe jo 

vetëm administrata publike. 

Pyetja e parë që mund të shtrohet  është në  se diskrecion dhe pushtet 

diskrecial kanë vetëm organet e administratës (ekzekutivit) apo edhe organet e  dy 

pushteteve tjera? Dihet se sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë, është i 

bazuar në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe 

gjyqësor
14

. Pasqyrimi i këtij parimi kushtetues, bëhet pikërisht në normat juridike që 

sistemi prodhon dhe në aktet normative apo individuale juridike që nxjerrin të gjithë 

organet e këtij sistemi. Marrëdhëniet e jetës së përditshme dhe mundësitë e 

mirëfunksionimit të tyre, janë pasqyruar sa në ligje, ashtu edhe në akte të tjera 

normative me karakter nënligjor. Siç  është shprehur Gjykata jonë  Kushtetuese 

“Rendi juridik nuk është një radhitje e barasvlershme normash, por është  një sistem 

hierarkik, i cili përbëhet nga nivele të ndryshme vlefshmërie, dhe në secilin prej këtyre 

niveleve, qëndron një normë ose grup normash, duke përftuar kështu secila  edhe 

fuqinë e caktuar juridike. Kjo piramidë aktesh normative ka në majë të saj 

Kushtetutën”.
 15

 Termat pushtet legjislativ, pushtet  ekzekutiv (administrativ) apo 

pushtet gjyqësor, tregojnë fuqitë, tagrat, kompetencat dhe mundësitë e atyre organeve, 

që i ka caktuar kushtetuta dhe legjislacioni i rrjedhur prej saj, për të ushtruar pushtet 

dhe marrjen e vendimeve në fushat e tyre. Ne mendojmë se padyshim që të tri këto 

pushtete kanë diskrecion në ushtrimin e detyrave të tyre. 

 

1.2.1. Diskrecioni i pushtetit legjislativ. 

Ne mendojmë se edhe pushteti legjislativ, si trupë e deputetëve, të cilët  

veprojnë nëpërmjet grupeve parlamentare apo si deputetë të pavarur, ka diskrecion 

gjatë veprimtarisë së tij.  

Për të ilustruar diskrecionin e pushtetit legjislativ kemi rastin  p.sh., kur 

deputetët veprojnë  si trupë ligjvënëse dhe kanë diskrecion për miratimin një 

projektligji, me apo pa ndryshime të bëra prej tyre, ose ta rrëzojnë (mosmiratimin e 

tij) projektin, por nuk  kanë diskrecion  t‟ia kthejnë qeverisë projektligjin pa e 

                                                 
12

 G. BRAIBANT, Le droit administratf français , 1984, f. 239. 
13

 S. Sadushi, E drejta administrative-2, Tiranë, 2008, f. 393. 
14

 Neni 7 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë  të vitit 1998. 
15
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shqyrtuar. Ata mund mund ta bëjnë këtë gjë, vetëm për të bërë rregullime në projekt, 

dhe kjo vetëm me kërkesën e qeverisë. Ose një shembull tjetër, Kuvendi i Republikës 

së Shqipërisë, ka diskrecion që, pas shqyrtimit të Dekretit të Presidentit të Republikës 

për emërimin e një anëtari të Gjykatës së Lartë apo të Gjykatës Kushtetuese, ta 

miratojë apo të rrëzojë dekretin, por nuk ka diskrecion që të emërojë direkt një anëtar 

të këtyre Gjykatave, pa dërguar Presidenti i Republikës ndonjë dekret të emërimit të 

tyre. Gjithashtu, një deputet për të kryer detyrën e tij për miratimin e ligjeve, mund të 

nisë procedurën për miratimin e një ligji, duke e propozuar atë nëpërmjet një grupi 

deputetësh, ose si deputet i veçantë.
16

 

Në lidhje me diskrecionin e Kuvendit kemi rastin kur “Duke iu referuar 

përmbajtjes së nenit 17 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese çmon se kjo dispozitë, në 

mënyrën se si është formuluar, nuk i ka lënë mundësi delegimi ndonjë organi tjetër 

përveç Kuvendit si organ përfaqësues. Qëllimi i këtij neni është, që në rastin e 

kufizimeve, jo vetëm që duhet të respektohen kriteret e tjera të caktuara në të, por në 

mënyrë që garancitë të jenë sa më të plota, kompetent duhet të jetë vetëm një organ 

dhe pikërisht, organi më i lartë ligjvënës. Shprehja “vetëm me ligj” ka kuptimin që në 

rast se është i nevojshëm kufizimi i një të drejte të parashikuar në Kushtetutë, atëherë 

ky vlerësim është në diskrecion vetëm të ligjvënësit dhe jo të organeve të tjera, 

përfshirë edhe Këshillin e Ministrave. Rastin e delegimit të kompetencave Qeverisë 

për aktet me fuqinë e ligjit, Kushtetuta e ka shprehur në nenin 101 duke përcaktuar 

edhe kriteret përkatëse të një rregullimi të tillë, gjë që nuk e ka bërë në nenin 17”
17

. 

 

Po kështu “Në shumë vendime të GJEDNJ-së është pranuar se shteteve 

anëtare të kësaj Konvente, iu është lënë një diskrecion i gjerë për të nxjerrë ligje, që 

ato i gjykojnë të domosdoshme, qoftë për të vendosur... gjoba, qoftë edhe ose për të 

siguruar pagimin... e gjobave… Vendosja me ligj e llojit të dënimeve administrative, 

ashtu si dhe vetë masa e gjobave është përgjithësisht diskrecion i pushtetit legjislativ, 

i cili në përputhje me kërkesat dhe me nevojat në ndryshim të shoqërisë bën 

rregullimin ligjor përkatës”
18

.  

Pra sa më sipër bëhet e qartë se, Kuvendi, si organi përfaqësues i pushtetit legjislativ, 

ka pushtet që të ushtrojë  diskrecion të plotë e të qartë.  

 

1.2.2. Diskrecioni i pushtetit gjyqësor. 

Diskrecioni është veti dhe shfaqet edhe gjatë ushtrimit të pushtetit gjyqësor. 

Kështu  një gjyqtar ka diskrecion gjatë gjykimit të një çështjeje penale të dërguar nga 

prokurori në gjykatë për të dënuar personin e akuzuar, ose dhe shpalljen e tij si të 

pafajshëm, por nuk  ka diskrecion dhe nuk mund të vendosë që t‟ia kthejë aktet 

prokurorit për hetime të mëtejshme pa kërkesën e prokurorit.  Duhet shtuar se brenda 

detyrimit që ka gjyqtari për të vendosur për dënimin e personit që gjen fajtor, përsëri 

ai ka diskrecionin që të caktojë  atë lloj dënimi (brenda llojeve të dënimit që cakton 

dispozita si burgim ose gjobë apo dënim me kusht, etj.,), që gjyqtari mendon se është 

më i përshtatshëm, gjithashtu, ai ka diskrecion edhe për të caktuar masën e dënimit, 

brenda atyre marzheve (minimale deri maksimale) të vendosura nga ligjvënësi. Në  

rastin kur gjyqtari ka kufij të caktuar diskrecioni  për  vendimin e tij në një  çështje 

civile apo administrative p.sh.,  për dëmshpërblimin e parashikuar në nenin 146, pika 

3 të Kodit të Punës, ku  parashikohet si masë maksimale paga e 1 viti, por ligji nuk 
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 Neni 81/1 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 
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 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.20/2006. 
18

 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.12/2010. 



 

7 

 

specifikon kritere të caktimit të saj. Prandaj “... në praktikë është pranuar se masa e 

dëmshpërblimit, që sipas ligjit paracaktohet në mënyrë të përafërt, sipas diskrecionit 

të gjykatës, për shkak të pamundësisë objektive për vlerësimin e saktë të saj, si 

rregull, nuk përbën objekt rivlerësimi të mëvonshëm. Megjithatë, në këto raste, 

gjykatës nuk i lejohet të caktojë një dëmshpërblim që kapërcen kriteret e vendosura në 

ligj. Gjithsesi brenda këtyre caqeve duhet të paracaktojnë një masë shpërblimi të 

arsyeshme”
19

. 

Po kështu p.sh., në një vendim tjetër Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara, 

pakica është shprehur se “… Pjesa tjetër e funksionarëve, nëpunësve dhe punonjësve 

të administratës publike, “statusin e tyre” e kanë të rregulluar nga Kodi i Punës. 

Edhe pse ky Kod nuk ofron për këtë kategori punëmarrësish të njëjtën shkallë 

mbrojtje si funksionarët publikë të sipërcituar, gjithsesi, nga njëra anë, u jep 

mundësinë atyre të kërkojnë në gjykatë kthimin në punë dhe, nga ana tjetër, i jep 

gjykatës diskrecionin të vendosë “edhe kthimin në punën e mëparshme”. … Në 

mungesë të kritereve e rrethanave më konkrete të parashikuara shprehimisht nga 

Kodi i Punës mbi kthimin në punën e mëparshme sipas neneve 146/3 dhe 155/3 të 

Kodit të Punës, përveç cënimit të interesit publik të sipërtrajtuar, dhe pa pretenduar 

parashtrimin e një liste shkaqesh e rrethanash të tjera ezauruese, si gjyqtarë në 

pakicë kemi mendimin se, pasi të hetojë dhe identifikojë qartazi e rast pas rasti 

rrethanat konkrete faktike, gjykata duhet të niset nga parimet e fryma e përgjithshme 

e marrëdhënies së punës sipas këtij Kodi, për të vlerësuar nëse është vendi për të 

disponuar edhe kthimin e punëmarrësit në punën e mëparshme”
20

. 

Pra, siç shihet më sipër, diskrecion, mundësi dhe liri, në ushtrimin e pushtetit 

të tyre , ka si pushteti legjislativ, ashtu edhe ai gjyqësor. Diskrecioni i tyre shprehet 

me anë të formave të veçanta, mjeteve juridike apo burimeve të së drejtës, që quhen 

respektivisht ligje apo vendime të Kuvendit për organin e legjislativit dhe vendime 

gjyqësore për gjykatat. Por në asnjë rast pas këtyre termave, si pushteti legjislativ dhe  

ai gjyqësor apo  pas formave të veçanta të shprehjes së këtyre dy pushteteve, nuk 

gjendet dhe as shtohet apo nuk përdoret termi diskrecion (p.sh., pushtet legjislativ-ligj 

diskrecial apo vendim i kuvendit diskrecial ose pushtet gjyqësor-vendim gjyqësor 

diskrecial). Prandaj, me sa kemi kërkuar, nuk kemi gjetur ndonjë përkufizim në ligje 

apo në tekste të doktrinës juridike për sa i përket diskrecionit apo akteve diskreciale të 

nxjerra prej pushtetit legjislativ apo pushtetit gjyqësor. 

 

1.3. Kuptimi i pushtetit diskrecial të administratës publike. 

Në dallim nga dy pushtetet e tjerë (legjislativi dhe gjyqësori) dhe po në dallim 

të  akteve që këto nxjerrin, për pushtetin ekzekutiv përkufizimi i pushtetit diskrecial 

dhe evidentimi i akteve administrative diskreciale, është bërë me anë të ligjit (Kodit të 

Procedurave Administrative). Kështu termi “pushtet diskrecial” është përkufizuar në 

nenin 7 të Kodit të Procedurave Administrative, ku thuhet se “Me pushtet diskrecial të 

administratës publike do të kuptohet e drejta e kësaj të fundit që të ushtrojë autoritet 

publik për realizimin e një qëllimi të ligjshëm, qoftë edhe pa autorizim të shprehur të 

ligjit.”
21

 

Ashtu, siç del nga vetë mënyra e shkrimit të nenit 7 të Kodit të Procedurave 

Administrative, aty është bërë njësimi i pushtetit diskrecial me diskrecionin, duke i 

                                                 
19

 Vendimi nr.19, datë 15.11.2007 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 
20

 Vendimi nr.7, datë 01.06.2011 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 
21

 Ligji nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 
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paraqitur të dy termat, konkretisht shkruhet “Neni 7” dhe “Pushteti diskrecial 

(diskrecioni)”  si titull të këtij neni.
22

 

Ne kemi përcaktuar si detyrë që në këtë punim të ndalemi vetëm tek 

diskrecioni dhe  pushteti diskrecial i ekzekutivit (administratës publike), si dhe tek 

format e ushtrimit të këtij pushteti.  Pushteti ekzekutiv apo administrativ, tashmë dihet 

se, duhet të ushtrohet  vetëm në zbatim të ligjit, i cili në shumicën e rasteve, nuk i lë 

asnjë mundësi zgjedhjeje administratës, përveçse i përcakton me hollësi të drejtat dhe 

detyrimet që duhet të realizojë. P.sh., sipas Ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative”, parashikohet se, 

“1.Në rastet kur ligji i posaçëm parashikon për kundërvajtjet administrative edhe 

sekuestrimin apo konfiskimin e sendeve, këto të fundit që kanë shërbyer ose që ishin 

caktuar për të shërbyer si mjete për kryerjen e kundërvajtjes administrative, 

sekuestrohen dhe kalojnë për ruajtje në rezervat materiale të shtetit. Përjashtim nga 

ky rregull përbëjnë rastet kur vërtetohet se ato janë të personave që nuk kanë marrë 

pjesë në kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe se pronari nuk kishte dijeni se 

përse do të përdoreshin. Ky rregull zbatohet për sendet, të hollat dhe çdo përfitim 

tjetër pasuror, të vëna në dorë me anë të kundërvajtjes administrative. Kur marrja e 

sendit ose e përfitimit tjetër pasuror është e pamundur, kundërvajtësi paguan 

kundërvlerën e tyre në të holla. 

2.Sendet dhe të hollat e sekuestruara konfiskohen pas kalimit të afatit të ankimit ndaj 

aktit administrativ që vendos masën e dënimit për kundërvajtjen administrative, ose 

pasi vendimi i gjykatës për lënien në fuqi të aktit administrativ të ketë marrë formë 

të prerë. 

3.Sendet e konfiskuara në përputhje me dispozitat e pikave 1 dhe 2 të këtij neni, si dhe 

ato të konfiskuara në zbatim të ligjit të posaçëm, shiten në ankand, me përjashtim të 

rasteve kur ligji i posaçëm parashikon shkatërrimin e tyre. 

4. Të hollat e konfiskuara dhe të ardhurat e tjera nga procesi i shitjes me ankand 

kalojnë në Buxhetin e Shtetit”.
23

 

Pra, në  rastin e mësipërm, organit administrativ, nuk i lihet asnjë diskrecion në lidhje 

me “sendet që kanë shërbyer ose që ishin caktuar për të shërbyer si mjete për 

kryerjen e kundërvajtjes administrative”,dhe ndonëse ai (organi administrativ) 

ushtron pushtet, në këtë rast ai  nuk mund të quhet pushtet diskrecial, sepse nuk ka 

pasur asnjë mundësi tjetër zgjedhjeje për  “sendet që kanë shërbyer ose që ishin 

caktuar për të shërbyer si mjete për kryerjen e kundërvajtjes administrative”, veçse 

fillimisht “të sekuestrohen dhe të  kalojnë për ruajtje në rezervat materiale të shtetit” 

dhe më pas, pas shqyrtimit dhe gjykimit përkatës, të ardhurat nga sekuestrimi apo 

konfiskimi i sendeve t‟i kalojnë në buxhetin e shtetit. 

Po në Ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”,  thuhet se, 

“1.Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kundërvajtjen 

administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me 

kufij minimalë dhe maksimalë. 

2. Në rastet kur ligji i posaçëm vendos kufij minimalë dhe maksimalë për vlerën e 

dënimit me gjobë, atëherë, për qëllim të marrjes së vendimit për kundërvajtjen 

administrative, organi administrativ kompetent për shqyrtimin e kundërvajtjes, 

                                                 
22

 Kjo është korrigjuar në Projekt Kodin e  Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, ku 

në nenin 2, pika 5 thuhet se   “Diskrecion i organit të administratës publike”, e drejta e këtij të fundit 

për të ushtruar autoritet publik për përmbushjen e një qëllimi të ligjshëm, në rastet kur ligji 

parashikon pjesërisht mënyrat për ta arritur atë, duke i lënë një hapësirë vlerësimi zgjedhjeje vetë 

organit të administratës publike”. 
23

 Neni 11, Sekuestrimi dhe konfiskimi i sendeve. 
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përveç parimeve të parashikuara nga neni 18 i këtij ligji, miraton edhe metodikën 

apo parime të tjera shtesë, mbi të cilat mbështetet për përcaktimin e vlerës së 

gjobës, për rastet e kundërvajtjeve, për të cilat parashikohet i njëjti dënim. 

3.Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e miratuara nga 

këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte. Në çdo rast masa e 

dënimit nuk mund të jetë më e madhe se 20 mijë lekë”.
24

 

Nga kjo dispozitë (neni 10/1) del se “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i 

cili ka parashikuar kundërvajtjen administrative” dhe se “Masa e dënimit me gjobë 

mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij minimalë dhe maksimalë”. Pra organi i 

administratës publike nuk ka asnjë diskrecion në dy çështje: 

1. caktimin e masës së gjobës, pra nëse do jetë 5000, 100.000 apo 2.000.000 lekë, dhe  

2. nëse gjoba do të  jetë fikse apo me kufij minimalë dhe maksimalë. 

Për këto dy çështje do të shprehet vetëm ligji që do përcaktojë se cilat veprime apo 

mosveprime përbëjnë kundërvajtje administrative. 

Por, “organit administrativ kompetent për shqyrtimin e kundërvajtjes”, i jepet 

diskrecion i gjerë, jo vetëm për përcaktimin e vlerës së gjobës që do të caktohet në 

çdo rast konkret për dënimin e kundërvajtësit (gjithmonë brenda kufijve që ka caktuar 

ligji), por edhe për të nxjerrë edhe një akt nënligjor administrativ, me karakter 

normativ, të quajtur Metodikë (që mund të ketë parime shtesë, veç atyre të përcaktuara 

në nenin 18 të ligjit
25

, mbi të cilat duhet të bazohet në caktimin e masës (vlerës) së 

gjobës. 

Kurse në pikën 3 të nenit 10 të Ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtjet administrative”, ligjvënësi i ka lënë në diskrecion organit të pushtetit 

vendor, këshillit bashkiak apo komunal që për ato kundërvajtje,  ai ka të drejtë të 

miratojë, të caktojë si masë dënimi me gjobë vlerën (shumën në lekë) jo më të madhe 

se 20 mijë lekë dhe, si rrjedhojë, organi administrativ vendor, i cili do të shqyrtojë dhe 

do të vendosë për dënimin e kundërvajtjes konkrete, do të ketë si diskrecion që të  

caktojë ndaj kundërvajtësit, një dënim me gjobë brenda limitit maksimal (01-20 mijë 

lekë) të  kësaj vlere dhe asnjë lek më tepër. 

Pjesë e pandarë e diskrecionit të administratës publike është edhe diskrecioni 

që kanë nëpunësit civilë të saj. Për ta ilustruar këtë diskrecion marrim në analizë 

Ligjin e ri nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, ku niveli i lirisë për të vepruar 

(diskrecionit) i  nëpunësit civil, jepet sipas përkufizimit “Nëpunës civil” është 

personi që kryen funksionin për ushtrimin e autoritetit administrativ, publik, në bazë 

të aftësisë dhe profesionalizimit, i cili merr pjesë në formulimin dhe zbatimin e 

politikave, monitorimin e zbatimit të rregullave dhe procedurave administrative, 

sigurimin e ekzekutimit të tyre dhe ofrimin e mbështetjes së përgjithshme 

administrative për zbatimin e tyre”
26

. Por duhet bërë e qartë që në fillim  se jo çdo 

nëpunës civil ka nivel të barabartë lirie për të zgjedhur veprimet apo mosveprimet e tij 

gjatë kryerjes së detyrave të tij dhe ky diferencim duket qartë në klasifikimet që ka 

bërë ligji. Kështu konkretisht neni 19 i këtij ligji (nr.152/2013), i ka klasifikuar 

                                                 
24

 Neni 10, Masa e gjobës. 
25

 Neni 18 me titull, Kriteret për caktimin e llojit dhe të masës së dënimit, përcakton se “Në 

përzgjedhjen e llojit të dënimit dhe në caktimin e masës së tij, në rastet kur ligji ka parashikuar kufij 

minimalë e maksimalë të vlerës së gjobës, organi që shqyrton kundërvajtjen administrative duhet të 

marrë parasysh: a) rrethanat e kryerjes së kundërvajtjes; b) nëse kundërvajtësi rezulton i dënuar 

administrativisht edhe më parë; c) rëndësinë e kundërvajtjes; ç) pasojat që kanë ardhur nga veprimi 

apo mosveprimi”. 
26

 Neni 4, gërma c e ligjit nr.152/2013. 
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nëpunësit në 4 kategori dhe çdo njëra prej tyre, ka disa pozicione.
27

 Në vijim të 

klasifikimit që është bërë me V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 “Klasat e zbatueshme 

për secilën kategori, si dhe emërtesat e pozicioneve të punës që i përkasin secilës 

klasë janë, si më poshtë vijon: 

Kategoria I - Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues. Është kategoria më e lartë e 

menaxhimit të një institucioni të administratës shtetërore, që ka përgjegjësinë për 

formulimin e politikave dhe këshillimin rreth tyre; që përcakton objektivat dhe 

formulon programet, standardet dhe procedurat përkatëse për zbatim; që siguron 

përdorimin eficent të burimeve materiale, njerëzore dhe financiare të nevojshme për 

realizimin e programeve dhe arritjen e objektivave; që planifikon dhe drejton 

veprimtarinë e përditshme administrative të institucionit dhe përfaqëson atë në takime 

dhe forume brenda dhe jashtë vendit. 

Klasa dhe  emërtimi i pozicionit në këtë kategori janë: 

1. Sekretar i Përgjithshëm në Këshillin e Ministrave, Presidencë, Kuvend dhe 

institucione të pavarura kushtetuese. Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e 

veprimit): Vendimmarrje strategjike, konstante, komplekse, në përputhje me kuadrin 

ligjor. 

2. Sekretar i Përgjithshëm në ministritë e linjës, institucionet e pavarura të krijuara 

me ligj/drejtor departamenti/ titullarë të institucioneve në varësi të Kryeministrit 

apo ministrave të linjës. Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): 

Strategjike, konstante, komplekse në përputhje me kuadrin ligjor. 

3. Sekretar i Përgjithshëm në qarqe, bashki, komuna, drejtor i Drejtorisë së 

Përgjithshme në Kryeministri, ministritë e linjës, institucionet e pavarura të krijuara 

me ligj/titullarë të institucioneve në varësi të Kryeministrit apo ministrave të linjës. 

Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Konstante, komplekse në përputhje 

me kuadrin ligjor. 

Kategoria II - Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues. Kjo kategori është 

përgjegjëse për menaxhimin e një nënfushe të veçantë veprimtarie brenda fushës së 

veprimtarisë së institucionit; planifikon, drejton dhe koordinon veprimtarinë e njësisë 

organizative në përputhje me programin dhe politikat e miratuara; ka përgjegjësi të 

qartë për zbatimin e politikave ekzistuese; identifikon nevojat e zhvillimit të politikave 

dhe rekomandon komponentë të planifikimit strategjik brenda fushës së veprimtarisë 

nën përgjegjësi. 

Klasa- Emërtimi i pozicionit. 

1.Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme në qarqe, bashki, komuna, drejtor drejtorie në 

Kryeministri, ministritë e linjës, institucione të pavarura të krijuara me ligj, titullarë 

të institucioneve në varësi të ministrave të linjës, drejtor drejtorie në institucionet në 

varësi të Kryeministrit apo ministrave të linjës; Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria 

e veprimit): Konstante, në përputhje me aktivitetin e drejtorisë. 

                                                 
27

 Sipas pikës  9 të nenit 19 të ligjit nr.152/2013 “Këshilli i Ministrave miraton: a) klasat e zbatueshme 

për secilën nga kategoritë; b) përshkrimin e përgjithshëm të punës për çdo kategori, klasë dhe grupet 

sipas këtij neni, si dhe grupet e administrimit të posaçëm; c) kërkesat e përgjithshme për pranimin në 

çdo kategori, klasë dhe grupet sipas këtij neni; ç) emërtesën e pozicioneve që bëjnë pjesë në çdo 

klasë, kategori apo grup; d) metodologjinë e klasifikimit të një pozicioni në një kategori, klasë dhe 

grup të caktuar”. Në zbatim ka dalë Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.142, datë 12.03.2014 “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe 

institucionet e pavarura.” 
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2.Drejtor drejtorie në institucionet në varësi të Këshillit të Ministrave, ministrave të 

linjës, qarqe, bashki, komuna. Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): 

Konstante, në përputhje me aktivitetin e drejtorisë. 

Kategoria III - Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues. Nëpunës civilë të nivelit të 

ulët drejtues. Kjo kategori është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe koordinimin e 

veprimtarisë administrative të njësisë përkatëse; udhëzon, këshillon dhe ndjek nga 

afër zbatimin e detyrave të stafit nën varësi; analizon dhe zgjidh probleme, ka liri 

gjykimi brenda kuadrit të politikave dhe në përputhje me procedurat, bën 

interpretimin e politikave duke përdorur njohuri të thella profesionale; jep kontribut 

në procesin e vendimmarrjes të nivelit të mesëm drejtues, sipas fushës së ekspertizës, 

nëpërmjet sigurimit të të dhënave të detajuara dhe analizave, të cilat mbështesin 

linjën e propozuar të veprimit. 

Klasa- Emërtimi i pozicionit 

1. Shef sektori i nivelit A;Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Konstante, 

në përputhje me kuadrin ligjor, procedurat dhe standardet. 

2. Shef sektori i nivelit B.Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Konstante, 

në përputhje me kuadrin ligjor, procedurat dhe standardet. 

Kategoria IV - Nëpunës civilë të kategorisë ekzekutive. Kjo kategori zbaton detyrat në 

përputhje me udhëzimet dhe ofron mbështetje burokratike, ose tjetër mbështetje bazë 

pa u përfshirë në përgjegjës i mbikëqyrëse. Veprimtaria e përditshme kërkon njohuri 

të përgjithshme administrative dhe/ose njohuri të posaçme të një profesioni të 

caktuar. 

Klasa- Emërtimi i pozicionit 

1. Specialist i nivelit A; Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Është e 

shpeshtë dhe e vazhdueshme, por brenda një tërësie standardesh administrative 

dhe/ose procedurash teknike; detyrat/projektet e caktuara kërkojnë analizë dhe 

planifikim; vendimmarrja lidhet dhe me identifikimin e alternativave për të 

përmirësuar procedurat dhe teknikat. 

2. Specialist i nivelit B; Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Është rutinë, 

brenda standardeve administrative dhe/ose procedurave teknike. 

3. Specialist i nivelit C; Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Është rutinë, 

brenda udhëzimeve dhe/ose procedurave të detajuara. 

4. Specialist i nivelit D. Niveli i Vendimmarrjes (lloji & liria e veprimit): Është rutinë, 

brenda procedurave të detajuara. 

Për secilin nga pozicionet e mësipërme të punës është bërë vlerësimi i pozicionit të 

punës, i cili  ka si qëllim të përcaktojë vlerën relative të çdo pozicioni pune në 

shërbimin civil dhe të mundësojë klasifikimin e tij në kategorinë dhe klasën përkatëse.  

Çdo pozicion vlerësohet lidhur me katër faktorë kryesorë të klasifikimit, të matur 

përmes kritereve përgjegjëse. 

Faktori i parë, është zgjidhja e problemit dhe përmban dy kritere: kompleksitetin dhe  

pasojën; 

Faktori i dytë, është vendimmarrja dhe përmban dy kritere: llojin e vendimit dhe lirinë 

për të vepruar; 

Faktori i tretë, është mjedisi menaxhues dhe përmban dy kritere: fokusin operacional 

dhe  marrëdhëniet e varësisë. 

Kurse, faktori i katërt,  është mjedisi teknik dhe ka vetëm arsimin si kriter.
28

 

                                                 
28

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e 

pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura.”Lidhja 

nr.5. 
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Në lidhje me këta faktorë do të analizojmë vetëm faktorin e vendimmarrjes, i cili 

vlerësohet duke analizuar kriteret e llojit të vendimit dhe lirinë e nëpunësit civil 

për të vepruar. Kjo bëhet, për arsye se, nëpunësve publikë, u duhet që të 

interpretojnë ligjet, aktet nënligjore, të nxjerrin aktet e veta që në thelb të gjitha këto 

ilustrojnë dhe shprehen apo finalizohen në procesin e vendimmarrjes. Pyetjet që mund 

t‟u lindin nëpunësve civilë janë të shumta, si: Si mund të arrihen objektivat e vëna në 

mënyrë sa më eficente? Sa buxhet do të duhej për ushtrimin e kompetencës së 

caktuar? Sa mund të bëhet objekt shqyrtimi gjyqësor çështja në fjalë? Deri ku mund të 

shkohet në zbatimin e një urdhri të dhënë nga eprori, nёse ka dyshime pёr 

paligjshmёri? Sa diskrecion ai apo ajo,  duhet të ushtrojë gjatë vendimmarrjes? Pra, 

kjo e fundit, është në qendër të veprimtarisë administrative. Është e vështirë të 

konceptosh veprimtarinë administrative që nuk përfshin në një mënyrë ose tjetër, 

vendimmarrje të çfarëdo lloji. Të organizosh dhe drejtosh burimet njerëzore, buxhetet 

financiare, të ushtrosh kompetencat, janë të gjitha procese që patjetër kërkojnë marrje 

vendimesh. Pikërisht, për shkak të kësaj rëndësie që ka vendimmarrja, llojet e 

vendimit që merr nëpunësi civil gjatë veprimtarisë së tij të përditshme për kryerjen e 

detyrave, ndahen në pesë nivele: 

A.Rutinë-Veprimet kryhen në mënyrë të përsëritur dhe me procedura të 

mirëpërcaktuara, të cilat kanë nevojë për minimumin e vendimmarrjes lidhur me 

rendin dhe organizimin e detyrave. 

B.Çështje të standardizuara - Ky vend pune mundëson marrjen e vendimeve të 

standardizuara lidhur me çështje të mbikëqyrjes, me çështje teknike apo analitike. 

Lloji i veprimeve që ndërmerren nuk ndryshon shpesh, ndërsa vendimet kanë të 

bëjnë me përzgjedhjen e procedurës së paracaktuar, e cila zgjidhet midis disa 

alternativave standarde; përjashtimet analizohen dhe adresohen duke ndryshuar 

procedurat; monitorohet puna e vartësve dhe mbahet shënim puna apo mungesat e 

tyre. 

C. Të rregullta dhe relativisht të diversifikuara-Në këtë pozicion, nëpunësi punon 

brenda objektivave të përcaktuar, arritja e të cilëve mund të kërkojë modifikimin e 

procedurave ekzistuese apo zhvillimin e metodave të reja. Analiza dhe planifikimi 

janë pjesë përbërëse e këtij vendi pune. Vendimet mund të merren edhe jashtë 

praktikave standarde dhe mund të krijojnë precedentë. Nëpunësi merr vendime dhe 

kryen veprime në kuadrin e programit apo fushës së ekspertizës së tij. 

D.Të shpeshta dhe mjaft të diversifikuara-Në këtë pozicion nëpunësi punon për 

zhvillimin, formulimin dhe hartimin e objektivave të reja. Kjo kërkon harmonizimin 

e disa disiplinave të ndryshme. Vendimet që merren përfshijnë miratimin e 

buxheteve, shpenzimeve, punësimit të stafit, propozimeve mbi politikat, si dhe 

përjashtimet ndaj rregullave apo praktikave të pranuara apo precedentëve të 

formalizuar. 

E. Konstante dhe komplekse-Nëpunësi në këtë pozicion punon për zgjidhjen e 

çështjeve mjaft komplekse për arritjen e objektivave madhore në kontekste të 

ndryshueshme që përfshijnë dimensionin kulturor, social, ekonomik, të sigurisë apo 

çështje politike në rrafshin kombëtar. Nëpunësi adreson çështje për zgjidhjen e të 

cilave nuk mund të zbatohen precedentë të mëparshëm dhe gjen zgjidhje të bazuara 

në një bazë të gjerë njohurish. 

Liria për të vepruar e nëpunësit civil gjatë kryerjes së detyrës ndahet në pesë 

nivele: 

1. Pak ose aspak autonomi-Punon nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë. Merr udhëzime të 

detajuara mbi ndjekjen e procedurave, me gojë apo me shkrim. Nuk ka hapësirë të 
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madhe veprimi për t’i ndryshuar këto procedura. Në rast dileme, i drejtohet 

eprorit.
29

 

2. Vetëm brenda procedurave -Puna përcaktohet nga praktikat standarde dhe 

procedurat e parapërcaktuara. Ka mundësi të vendosë prioritete në kryerjen e 

detyrave dhe vendos nëse nevojitet informacion shtesë për ndjekjen e procedurave. 

Interpreton të dhëna dhe rezultate. Merr vendime për mënyrën se si do të kryhen 

detyrat që i jepen. Problemet e shfaqura i vendos në vëmendjen e eprorit. 

3. Në kontekstin e politikave-Planifikon, vendos dhe vepron për arritjen e objektivave 

të përcaktuar, por vetëm brenda politikave/procedurave/ rutinave të përcaktuara. 

Nëpunësi mund të veprojë për zbatimin e politikave apo standardeve të pranuara 

gjerësisht brenda profesionit të tij. 

4. Brenda parimeve të pranuara-Nëpunësi merr vendime dhe vepron brenda parimeve 

të përgjithshme apo politikave të përgjithshme të njohura dhe të pranuara, si për 

shembull për hartimin e strategjisë për institucionin. Nëpunësi mund të realizojë 

ndryshime operative për zgjidhjen e problemeve dhe përmirësimin e kryerjes së 

funksioneve të njësive apo seksioneve. Nëpunësi mund të japë detyra për 

inovacionin dhe përmirësimin e zbatimit të politikave. Ky vend pune luan rol 

udhëheqës në zhvillimin e politikave administrative dhe rregulloreve. 

5. Përgjithësisht e pakufizuar-Vendimet apo veprimet e këtij nëpunësi mund të 

kufizohen vetëm nga ligji, Kryeministri apo një vendim i Këshillit të Ministrave. 

Nëpunësi i merr vendimet pa iu referuar eprorëve, përveç rasteve kur është i 

nevojshëm ndryshimi i politikave, apo marrja e vendimeve mbi investime madhore 

apo programe afatgjata. 

Nga sa kemi përshkruar më lart, duke analizuar klasifikimet që ka bërë ligji 

nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, bëhet e qartë se e drejta e vendimmarrjes dhe liria 

për të vepruar, është e pranishme në veprimtarinë e çdo nëpunësi civil, por ajo është ë 

përshkallëzuar. Sa më lart që të jetë klasa  dhe pozicioni brenda klasës që ka nëpunësi 

civil, aq më shumë rritet liria, diskrecioni i tij në drejtim të vendimmarrjes, me qëllim 

për të realizuar detyrat që atij i janë ngarkuar. Kjo del qartë p.sh., po të krahasosh 

lirinë  për të vepruar që ka nëpunësi civil në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm, e 

cila është “Përgjithësisht e pakufizuar, që do të thotë se, Vendimet apo veprimet e 

këtij nëpunësi mund të kufizohen vetëm nga ligji, Kryeministri apo një vendim i 

Këshillit të Ministrave. Nëpunësi i merr vendimet pa iu referuar eprorëve, përveç 

rasteve kur është i nevojshëm ndryshimi i politikave, apo marrja e vendimeve mbi 

investime madhore apo programe afatgjata”. 

Kurse, liria për të vepruar e nëpunësit civil, në kategorinë  ekzekutivem, është 

kryesisht “Vetëm brenda procedurave, që do të thotë se, Puna përcaktohet nga 

praktikat standarde dhe procedurat e parapërcaktuara. Ka mundësi të vendosë 

prioritete në kryerjen e detyrave dhe vendos nëse nevojitet informacion shtesë për 

ndjekjen e procedurave. Interpreton të dhëna dhe rezultate. Merr vendime për 

mënyrën se si do të kryhen detyrat që i jepen. Problemet e shfaqura i vendos në 

vëmendjen e eprorit”. 

Në lidhje vendimmarrjen dhe me lirinë për të vepruar,  profesor Jani Como, 

duke  analizuar organet e administratës shtetërore, shkruan se “… sa më lart të jetë 

                                                 
29

 Neni 43 i ligjit nr.152/2013 përcakton se, Pika3. Nëse nëpunësi civil ka dyshime për paligjshmërinë e 

urdhrit të eprorit, ai nuk e zbaton atë, por informon pa vonesë eprorin e personit që ka dhënë urdhrin 

dhe kërkon konfirmimin e tij me shkrim. 

4. Nëpunësi civil ka detyrimin ta zbatojë urdhrin me shkrim, sipas pikës 3 të këtij neni, me përjashtim 

të rastit kur zbatimi i tij përbën vepër penale. 
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organi në sistemin e organeve të administratës, aq më shumë shfaqet veprimtaria e 

atij në formën e nxjerrjes së akteve administrative dhe aq më pak kryen veprime 

teknike e materiale,sidomos me karakter operativ.Dhe e kundërta, sa më ulët të jetë 

organi në sistemin e përgjithshëm të organeve të administratës shtetërore aq më 

shumë kryen veprime teknike e materiale, sidomos me karakter operativ dhe nxjerr më 

pak akte administrative”.
30

 

 

1.4. Trajtimi teorik i diskrecionit të administratës. 

Për trajtimin teorik të diskrecionit të administratës, i jemi drejtuar disa  

teksteve të doktrinës juridike shqiptare. Kështu rezulton se në tekstin “E drejta 

administrative e RPSSH”,
31

 profesori i nderuar Zejnulla Ballanca, e ka prekur edhe 

çështjen e diskrecionit të administratës shtetërore. Kështu, ai, duke trajtuar karakterin 

nënligjor dhe karakterin organizues si tipare kryesore të administratës shtetërore të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë,  ka theksuar “… faktin se administrata 

shtetërore e RSSSH, si formë e veçantë e veprimtarisë shtetërore varet nga ligji, i 

nënshtrohet ligjit dhe ushtrohet gjithmonë në bazë dhe për zbatim të ligjit.
32

 Duke e 

trajtuar më tej këtë çështje, profesor Ballanca ka shkruar se ... Norma juridike në bazë 

dhe për zbatim të së cilës veprojnë organet e administratës shtetërore, zakonisht 

përcakton një rregull të përgjithshëm sjelljeje, ajo ju bën një rregullim të 

përgjithshëm çështjeve me karakter administrativ.Prandaj ajo nuk është gjithçka për 

organet e administratës shtetërore dhe as zbatimi i ngurtë dhe mekanik i saj nuk është 

qëllimi kryesor i tyre. Ajo që ka rëndësi të dorës së parë në veprimtarinë e këtyre 

organeve është që norma juridike me karakter të përgjithshëm të gjejë zbatim të 

gjallë, krijues dhe revolucionar në jetën e përditshme, në mënyrë që ajo t’i shërbejë 

sa më mirë realizimit të politikës së Partisë dhe kryerjes me sukses të funksioneve të 

diktaturës së proletariatit. Pikërisht për t’ia arritur këtij qëllimi, ligji u njeh organeve 

të administratës shtetërore të drejtën e vetëveprimit të pavarur dhe i lë ata të lirë të 

çmojnë vetë, sipas rrethanave konkrete, kur, ku dhe si do të ndërhyjnë  për të 

rregulluar në mënyrë të hollësishme dhe në të gjitha shfaqjet e mundshme konkrete 

ato  çështje me karakter administrative, të cilave norma juridike ekzistuese u ka bërë 

më parë vetëm një rregullim të përgjithshëm. Në këtë vështrim, të drejtën  e 

vetëveprimt të pavarur të organeve të administratës shtetërore, mund ta përkufizojmë  

si një lloj të posaçëm mundësie dhe lirie që iu lihet këtyre organeve nga ligji, për të 

vlerësuar dhe zgjedhur  vetë, sipas situatës konkrete, në bazë dhe brenda  kufijve të 

ligjës, mjetet, kohën dhe vendin më të përshtatshëm, për të ndërhyrë dhe për të 

siguruar kryerjen sa më të mirë të detyrave të tyre shtetërore… Sado që është  

karakteristikë e përgjithshme  e veprimtarisë nënligjore të organeve  administrative, e 

drejta e vetëveprimt të pavarur nuk është e njëjtë  për të gjitha organet e 

administratës shtetërore. Për disa organe vëllimi i saj është më i gjerë, ndërsa për 

disa të tjerë më i ngushtë. Ai përcaktohet nga ligji në përputhje me veçoritë specifike 

të veprimtarisë konkrete, me të cilën është ngarkuar organi përkatës…  Por, 

megjithëse e drejta e vetëveprimit të pavarur, si rregull, u njihet të gjitha organeve të 

administratës shtetërore, nga rregulli i përgjithshëm ka edhe raste përjashtimi. Kjo 

ndodh atëherë kur vetë ligji i tregon në mënyrë paraprake organit administrativ se si 

                                                 
30

 Jani Como, E drejta administrative e RPSSH, Tiranë, 1974, f. 483. 
31

 Doc.Zejnulla Ballanca, E drejta administrative  e RPSSH, Tiranë, botim i dytë 1988. Duhet të 

sqarojmë lexuesit se ky autor ka nxjerrë këtë tekst si dispensë që në vitin 1974, por këtu citohet teksti 

i vitit 1988 për saktësi, sepse këtë tekst patëm në dispozicion. 
32

 Po aty, botimi i vitit 1988, f. 22. 
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duhet të veprojë ai në kushte të caktuara për zbatimin konkret të saj. Në këto raste 

organi administrativ nuk lejohet të zgjedhë midis disa vendimeve të mundshme atë që 

atij i duket më i përshtatshëm për zgjidhjen e një çështjeje konkrete të kompetencës së 

tij, sepse ligji e “lidh” atë qysh më parë me të vetmin vendim, që ai mundet dhe duhet 

të marrë për zbatimin e tij. Në këto raste kemi të bëjmë me të ashtuquajturën 

administratë “të lidhur”ose të “vjeguar”, e cila është shumë e kufizuar nga ligji në 

veprimet e saj … Më në fund duhet theksuar se e drejta e vetëveprimit të pavarur e 

organeve të administratës sonë shtetërore, si metodë për realizimin revolucionar të 

veprimtarisë së tyre nënligjore, ka si karakteristikë kryesore nënshtrimin e saj të plotë 

ndaj ligjit. Ajo përcaktohet nga ligji,i nënshtrohet në të gjitha aspektet e saj ligjit, 

ushtrohet brenda kufijve të vendosura nga ligji dhe për qëllimet e ndjekura nga ligji. 

Në këtë mënyrë ligji është edhe pikënisje edhe cak i fundit i lirisë dhe mundësisë që 

gëzojnë dhe kanë organet e administratës sonë shtetërore për të vetëvepruar në 

mënyrë të pavarur për kryerjen me sukses të funksioneve dhe të detyrave të tyre në 

dobi të socializmit. Pikërisht kjo vartësi e plotë nga ligji e dallon institutin e të drejtës 

së vetëveprimit të pavarur që përdoret nga organet tona administrative, prej institutit 

“të pushtetit të lirë diskrecional”, që gëzojnë gjerësisht organet administrative të 

shteteve kapitaliste. Në themel të këtij të fundit, siç dihet, qëndron liria e gjerë, që i 

njeh ligji organit administrativ borgjez për t’u udhëhequr nga çmuarja e tij subjektive 

në zgjidhjen e çështjeve administrative. Pushteti diskrecional iu njihet organeve të 

administratës shtetërore borgjeze me qëllim për të ligjëruar arbitraritetin 

administrativ…qoftë edhe në kundërshtim me ligjin kapitalist.
33

 

Duke analizuar sa u tha më lart duhet të evidentojmë: 

Së pari, teksti i mësipërm si doktrinë juridike, duhet zhveshur nga ana ideologjike e 

kohës kur është shkruar, para vitit 1990, kur në Republikën e Shqipërisë sistemi 

politik, shoqëror dhe juridik, ishte socialist dhe shteti dhe organet e tij të administratës 

shtetërore quheshin  dhe vepronin si organe të diktaturës së proletariatit “për kryerjen 

me sukses të funksioneve dhe të detyrave të tyre në dobi të socializmit”. 

Së dyti, termi administratë shtetërore që përdorej në atë kohë në shkencën juridike, 

nënkuptonte vetëm organet ekzekutive (qeveria) dhe ato të pushtetit  vendor
34

. Ai 

është më i ngushtë se termi “administratë publike” që përdoret në ditët e sotme, por 

për çështjen në fjalë, ato mund t‟i barazojmë. 

Së treti, ashtu siç ka shkruar profesor Ballanca rreth 50 vjet më parë, administrata 

shtetërore brenda veprimtarisë së saj nënligjore, ka pasur shumë liri dhe mundësi 

vetëveprimi, që në teorinë e së drejtës administrative të asaj kohe quhej” e drejta e 

vetëveprimit të pavarur”, me përjashtim të rastit kur ajo ishte “e lidhur”. Por ajo teori 

e dallonte këtë të drejtë (të drejtën e vetëveprimit të pavarur) nga instituti i “pushtetit 

të lirë diskrecional”, të cilin e përjashtonte si institut që mund të vepronte në 

administratën shtetërore socialiste, siç duket për shkaqe ideologjike, sepse e 

përkufizonte si institute”… për të ligjëruar arbitraritetin administrativ në shtetet 

borgjeze-kapitaliste”.  

Së katërti, pavarësisht se nuk e pranonte shprehimisht ushtrimin e pushtetit diskrecial 

prej administratës shtetërore, ajo teori nëpërmjet “të së drejtës së vetëveprimit të 

pavarur”, e pranonte se sa herë që kryente veprimtarinë e saj, ajo administratë kishte 

liri dhe mundësi zgjedhjeje, pra e pranonte indirekt ushtrimin e pushtetit diskrecial 

gjatë veprimtarisë së saj. 

                                                 
33

 Doc. Zejnulla Ballanca, E drejta administrative  e RPSSH,Tiranë, botim i dytë 1988, f. 24-30. 
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Duke nxjerrë këto përfundime nga analiza e tekstit të profesor Ballancës, 

mund të themi se në këtë drejtim,  ka edhe autorë të rinj që përputhen në pikëpamjet e 

tyre me prof.Ballancën, se çdo veprim administrativ e ka të brendshëm pushtetin 

diskrecial, kur kanë shkruar se “…organet e administratës publike, përveç rastit kur 

kanë kompetencë të lidhur
35

, ushtrojnë pushtet diskrecial sa herë që kryejnë një 

veprim administrativ, si dhe sa herë që heshtin duke mosvepruar. Kryerja e çdo 

veprimi administrativ, qoftë ky akt administrativ, nënshkrimi i një kontrate 

administrative apo kryerja e një veprimi tjetër administrativ, si edhe mosveprimi 

administrativ, të gjithë këto veprime apo mosveprime administrative, e kanë të 

brendshëm ushtrimin e pushtetit diskrecial nga organet e administratës publike”
36

.  

Por, përveç profesor Ballancës, “të drejtën e vetëveprimit të pavarur”, që 

administrata e përdorte sa herë që  kryente veprimtarinë e saj, e ka trajtuar edhe 

profesor Jani Como, i cili, ndër të tjera për këtë çështje  ka shkruar se “... Organet e 

administratës shtetërore, duke vepruar në përputhje me ligjin dhe me qëllimin që 

ndjek ai, kanë pavarësi operative
37

 të vlerësojnë  vetë kur të veprojnë, si të veprojnë, 

në çfarë mënyre të veprojnë më mirë në kushte konkrete të nxjerrjes së aktit 

administrativ, për të sjellë pasojat e deshëruara juridike. Ato gjithmonë duhet të 

veprojnë në bazë të normave ligjore, por në të njëjtën kohë, duke vepruar kështu janë 

të pavarura për të vlerësuar se si do të arrijnë më mirë, me aktin administrativ, 

rezultatin e dëshëruar”
38

. Në vijim edhe ky autor nuk i shpëton (besojmë po për arsye 

ideologjike), tendencës për të kritikuar administratën e shteteve borgjeze, që e 

përdorin pavarësinë operative  në nxjerrjen e akteve administrative të tyre për të kryer 

“veprimtari arbitrare të shtetit borgjez.” 

 

Edhe autorë të tjerë shqiptarë kanë shprehur mendimin e tyre rreth kuptimit të 

vlerësimit diskrecional. Kështu p.sh., prof.Esat Stavileci ka shkruar se “... Baza e të 

kuptuarit e vlerësimit diskrecional bazohet(është) në dallimin në mes të normës 

juridike kategorike dhe disjunctive(alternative): 

1. Norma juridike kategorike e saktë përcakton mënyrën e sjelljes; 

2. Norma juridike disjunctive(alternative) nuk rregullon sjelljen plotësisht. Zbatuesi i 

rregullës juridike ka mundësi që në vendosjen e rastit konkret të veprojë sipas 

bindjes personale, duke zgjedhur alternativën më të përshtatshme. 

Vlerësimi i lirë paraqitet në fushën e zbatimit të normës juridike disjunctive.”
39

 

Por ka edhe autorë të rinj që e kanë trajtuar këtë temë, duke shkruar se “...pushteti 

diskrecial i organeve të administratës publike është e drejta për të zgjedhur midis dy 
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 Administrata publike konsiderohet se ka kompetencë të lidhur në rastin kur, me konstatimin e disa 

fakteve, ligji e detyron organin publik që të vendosë në një drejtim të caktuar, duke mos i lënë asnjë 

mundësi zgjedhjeje në lidhje me atë që do të vendosë. Për shembull, nëse një punëmarrës mbush 

moshën 65 vjeç, organi i administratës publike punëdhënës, është i detyruar të nxjerrë aktin 

administrativ individual për lirim nga detyra për shkak të mbushjes së moshës për dalje në pension 

pleqërie. Organi administrativ punëdhënës nuk ka asnjë të drejtë të vlerësojë nëse duhet ta nxjerrë 

apo jo këtë akt administrativ dhe nuk ushtron këtu asnjë pushtet diskrecial. Në këtë rast, kompetenca 

e organit publik është e lidhur.  
36

 Erajd Dobjani etj., “E drejta administrative - Kontrolli mbi Administratën Publike”, Tiranë, 2013, f. 

217-218. 
37

 Termi “pavarësi operative” që  ka përdorur Jani Como si institut  është barazuar me 

termin(institutin)e “të  drejtës së vetëveprimit të pavarur” në tekstin e cituar më lart të profesor 

Ballancës, f. 24. 
38

  Jani Como, Teksti, E drejta administrative 3, Tiranë, 1974, f. 500-502. 
39

  B.Pollozhani, E.Dobjani, E. Stavileci, L.Salihu, E drejta administrative-aspekte krahasuese, Shkup, 

2010, f. 83. 
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ose më shumë veprimeve administrative dhe/ose mosveprimeve administrative dhe që 

duhet të jenë të gjitha në përputhje me ligjshmërinë. Këtë të drejtë për të zgjedhur, 

administratës publike mund t’ia njohë ligji. Por mund gjithashtu që ligji të mos 

shprehet aspak në lidhje me këtë të drejtë. Ajo që është e rëndësishme është që 

zgjedhja e administratës publike të bëhet në përputhje me ligjshmërinë. Kështu, 

pushteti diskrecial i administratës publike nuk është gjë tjetër veçse liria që ajo ka për 

të vlerësuar në oportunitet (në përshtatshmëri) nxjerrjen e një akti administrativ të 

caktuar të ligjshëm apo kryerjen e një veprimi administrativ të caktuar të ligjshëm, në 

vend të nxjerrjes së një akti tjetër administrativ, edhe ky i ligjshëm, apo në vend të 

kryerjes së një veprimi administrativ tjetër, përsëri i ligjshëm. Ushtrimi i pushtetit 

diskrecial nga organet e administratës publike nuk mund të ketë për pasojë apo për 

efekt nxjerrjen e një akti administrativ apo kryerjen e veprimeve administrative në 

mënyrë të paligjshme. Pushteti diskrecial duhet të ushtrohet në përputhje me 

ligjshmërinë, që do të thotë se zgjedhja e vendimit më të përshtatshëm (oportun) duhet 

të bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit. Sa më e madhe të jetë kjo liri për të 

zgjedhur midis veprimeve administrative të ndryshme, kuptohet të ligjshme, aq edhe 

më i gjerë është pushteti diskrecial i administratës publike”
40

.  

 

Përsa i përket trajtimit të zhvillimit historik të diskrecionit  në literaturën 

shqiptare që kemi shfletuar, nuk kemi gjetur ndonjë gjë të veçantë apo specifike. 

Kështu  autori Sadushi, është shprehur vetëm se “Kuptimi i vërtetë i diskrecionit dhe 

kufizimet ligjore, brenda të cilave duhet të ushtrohet ai, i trajtuar në fund të shekullit 

të nëntëmbëdhjetë, i ka fillimet e tij në teorinë e së drejtës që para fundit të shekullit të 

gjashtëmbëdhjete. Ky koncept u klasifikua dhe u forcua më tej me kalimin e kohës”
41

. 

 

1.5. Elementet përbërës të pushtetit diskrecial të administratës publike. 

Në nenin 7 të Kodit të Procedurave Administrative, thuhet se “Me pushtet 

diskrecial të administratës publike do të kuptohet e drejta e kësaj të fundit që të 

ushtrojë autoritet publik për realizimin e një qëllimi të ligjshëm, qoftë edhe pa 

autorizim të shprehur të ligjit.” 

Nga ky përkufizim që ka bërë neni 7 i Kodit të Procedurave Administrative 

mendojmë se mund dhe duhet të konkludojmë se ushtrimi i pushtetit diskrecial nga 

ana e  administratës publike ka disa elemente thelbësore: 

1. Duhet të ushtrohet autoritet publik nga administrata publike; 

2. Autoriteti publik duhet të ushtrohet për realizimin e një qëllimi të ligjshëm;  

3. Për të ushtruar pushtetin, autoriteti publik duhet të ketë autorizimin e shprehur të 

ligjit;  

4. Por, si përjashtim autoriteti publik, mund ta ushtrojë pushtetin edhe në mungesë të 

autorizimit të shprehur të ligjit.
42

  

Megjithatë, këto elemente, nuk përputhen me përkufizimin e ri që ka bërë Projekt 

Kodi i Procedurave Administrative, ashtu siç do ta shtjellojmë edhe më poshtë, në 

kapitullin përkatës. 

 

                                                 
40

   Erajd Dobjani etj., Kontrolli mbi administratën publike,Tiranë, 2013, f. 217. 
41

    Sokol Sadushi, Teksti “E drejta administrative-2”, Tiranë, 2008, f. 316. Përveç këtij pasazhi, ky 

autor në këtë tekst, nuk ka dhënë më shumë, si p.sh. autorë, referime etj., për historikun e 

diskrecionit. 
42

 Artan Kolnikaj, Studime Juridike, nr.2, Tiranë, 2013, f. 70-85. 
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1.5.1. Çfarë kuptohet me ushtrim  të autoritetit publik nga administrata publike? 

Me ushtrim të autoritetit publik kuptojmë realizimin në praktikë të të drejtave 

dhe detyrave të tyre (ushtrimin e kompetencave) nga organet apo autoritetet e 

administratës publike. Ky ushtrim i autoritetit publik të saj, nuk është gjë tjetër veçse 

veprimtaria administrative.  Në Kodin e Procedurave Administrative të vitit1999 është 

përcaktuar se” Veprimtaria e organeve administrative është tërësia e akteve dhe 

veprimeve nëpërmjet të cilave formohet dhe manifestohet vullneti i administratës 

publike, si dhe ekzekutimi i këtij vullneti”.
43

 

Kjo veprimtari administrative realizohet nëpërmjet  formave të  veprimtarisë 

administrative, të cilat janë paraqitur apo përcaktuar nga ky kod dhe që janë: 

-  aktet administrative individuale dhe kolektive; - kontratat administrative/publike; 

dhe 

-  aktet reale.
44

  

 

1.5.1.a Çfarë është administrata publike? 

Që të sqarojmë konceptin e ushtrimit të autoritetit publik mendojmë se më 

parë duhet të sqarojmë se çfarë është administrata publike. Sipas legjislacionit 

shqiptar konceptit “administratë publike” i është dhënë kuptim i ndryshëm, në varësi 

të ligjit përkatës dhe fushës përkatëse që mbulon ai ligj. Sipas Kodit të Procedurave 

Administrative, është përcaktuar se “në kuptimin e këtij Kodi, organe të administratës 

publike janë organet e pushtetit qendror, organet e pushtetit vendor, Forcat e 

Armatosura dhe entet publike për aq sa ato kryejnë funksione administrative
45

”.  

Në ligjin e vitit 1999 “Për statusin e nëpunësit civil”, është përcaktuar se 

“institucione të administratës publike të nivelit qendror dhe vendor në kuptim të këtij 

ligji janë administrata e Kuvendit, administrata e Presidentit, aparati i Këshillit të 

Ministrave, ministritë, institucionet qendrore të pavarura, bashkitë dhe qarqet
46

”. 

Kurse në ligjin “Për etikën në administratën publike”,
47

 nuk është shpjeguar 

termi administratë publike, sipas këtij ligji, por është shpjeguar fusha e veprimit të tij, 

i cili përfshin të gjithë nëpunësit e administratës publike, duke përfshirë çdo të 

punësuar, pavarësisht nga statusi si nëpunës civil apo si punonjës në administratë, 

madje ka përfshirë edhe të punësuarit në organizata private që kryejnë shërbime 

publike. Ky ligj ka përjashtuar të zgjedhurit, anëtarët e Këshillit të Ministrave dhe 

gjyqtarët, duke lënë të kuptohet që me nëpunës të administratës publike do të 

                                                 
43

 Neni 2, pika 1 e Ligjit nr.8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës 

së Shqipërisë”. 
44

 Neni 2, pika 2 e Ligjit nr.8485,datë 12.05.1999, ”Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë”. 
45

  Kodi i Procedurës Administrative, neni 3 i ligjit nr.8485, datë 12.05.1999. 
46

  Ligji nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil” neni 2 thotë se,  

    1. “Nëpunësit civilë” në kuptim të këtij ligji janë ata nëpunës të institucioneve të administratës 

publike të   nivelit qendror apo vendor, të cilët ushtrojnë autoritetin publik në detyra të natyrës 

drejtuese, organizuese, mbikëqyrëse apo ekzekutuese, të përcaktuar sipas nenit 11 të këtij ligji.  

2. “Institucionet e administratës publike të nivelit qendror apo vendor”, në kuptim të këtij ligji janë:   

Administrata e Kuvendit, Administrata e Presidentit, Aparati i Këshillit të Ministrave, ministritë, 

institucionet qendrore të pavarura, bashkitë dhe qarqet.  

3. Me “institucionet e administratës qendrore” në kuptim të këtij ligji, do t‟i referohemi: aparatit të 

Këshillit të Ministrave dhe  ministrive. 

4. Me “institucione të pavarura” në kuptim të këtij ligji, do t‟i referohemi “institucioneve qendrore të   

pavarura, Administratës së Kuvendit, Administratës së Presidentit, bashkive dhe qarqeve”. 
47

 Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “Për etikën në administratën publike”. 
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kuptohen të gjithë punonjësit që punojnë në institucione të përfshira në pushtetin 

ekzekutiv ose në institucionet e pavarura kushtetuese, duke përjashtuar të zgjedhurit 

dhe gjyqtarët si pjesë e pushtetit gjyqësor.
48

 Përkufizimet e këtij ligji janë pasur 

parasysh në ligjin e ri nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”.
49

 

 

 Një zhvillim të ri përbën përcaktimi me Ligjin nr.90/2012  “Për organizimin 

dhe funksionimin e administratës shtetërore”, ku në nenin 2 të tij, përkufizohet termi 

“administratë shtetërore si aparati organizativ dhe profesional, që i shërben interesit 

publik me paanësi, duke zbatuar legjislacionin në fuqi, duke kryer shërbimet publike 

dhe duke hartuar e zbatuar politikat e përgjithshme shtetërore”. Ndërsa në nenin 4/1 

përcaktohet se “Kryeministri dhe ministrat janë organet e larta të administratës 

shtetërore”. Kurse në nenin 4/2 thuhet se “Administrata shtetërore përbëhet nga këto 

institucione: a)kryeministria; b)ministritë; c)institucionet në varësi të kryeministrit 

ose të ministrave; ç)njësitë e drejtpërdrejta të ofrimit të shërbimeve;d) agjencitë 

autonome; dh)administrata e prefektit”. Pra, organet e larta të administratës shtetërore 

janë personat e veshur me pushtet, si kryeministri dhe ministrat, kurse institucionet 

janë Kryeministria, ministritë etj., si bashkim fizik apo virtual i njerëzve me godinat, 

sendet dhe mjetet monetare dhe materiale për të ushtruar veprimtarinë administrative. 

Me këto përcaktime është mbushur një boshllëk ligjor që ka ekzistuar në 

legjislacionin tonë në këtë fushë.
50

 

Sikundër mund të konstatohet më lart, në varësi të qëllimit të ligjit, është përcaktuar 

dhe fusha e veprimtarisë së tij nga ligjvënësi, por pa përcaktuar me anë të një koncepti 

statik dhe absolut termin e “administratës publike”. 

Ashtu siç kanë shkruar jo vetëm autorë vendas
51

, por  edhe mjaft autorë të 

huaj,    koncepti  “administratë publike”,  ka si kuptimin e gjerë, ashtu edhe atë të 

ngushtë. Sipas  autorëve gjermanë, ky problem mund të diskutohet në dy kritere: 

(i) nëse do merrnim si kriter vetëm interesin publik dhe financimin e institucioneve 

nga buxheti i shtetit, atëherë të gjitha institucionet brenda pushtetit ekzekutiv, 

gjyqësor dhe legjislativ, do t’i konsideronim si administratë publike, duke i dhënë 

kështu një hapësirë të gjerë këtij koncepti (sensu lato). Kjo lloj doktrine nuk është 

pa bazë dhe e panjohur, sepse në konceptin formal administrata përfshin të gjitha 

veprimtaritë e ushtruara në një shoqëri nga institucione, të cilat, detyrë kryesore 

kanë administrimin në kuptimin material, duke përfshirë të gjitha ato aktivitete, që 

mund të jenë në vetvete administrative, ekzekutive, legjislative ose gjyqësore
52

;  

(ii)nëse do të merrnim në konsideratë vetëm veprimtarinë me natyrë ekzekutive-

urdhërdhënëse, atëherë koncepti do të ngushtohej, duke përfshirë vetëm ato 

                                                 
48

 Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “Për etikën në administratën publike”, neni 2, parashikon se, 

1. “Dispozitat e këtij ligji janë të detyrueshme për të gjithë nëpunësit e administratës publike për sa 

kohë nuk parashikohet ndryshe në dispozita të tjera ligjore”. 

2. Dispozitat e këtij ligji nuk përbëjnë detyrim për të zgjedhurit, anëtarët e Këshillit të Ministrave dhe  

gjyqtarët. 

3. Dispozitat e këtij ligji përbëjnë detyrim edhe për personat e punësuar nga organizatat private që 

kryejnë shërbime publike. 

4. “Nëpunës i Administratës Publike”, në kuptim të këtij ligji, janë të gjithë personat e punësuar 

pranë një institucioni të administratës publike. 
49

 Neni 2 i  ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” 
50

 Prof.dr. Ermir Dobjani, Leksioni nr.1 për administratën publike, shpërndarë për studentët e Masterit 

në të drejtën Publike në FD të UT, Tiranë, 2012. 
51

 Doc. Zejnulla Ballanca, E drejta administrative  e RPSSH, Tiranë, botim i dytë i vitit 1988 dhe prof. 

dr.Ermir Dobjani, shih tek “E drejta administrative-aspekte krahasuese”. Bajram Pollozhani, Ermir 

Dobjani, Esat Stavileci, Lazim Salihu, Shkup, 2010. 
52

 H.J.Wolf& O.Bachof, Verëaltungsrecht I, 9
th

 edition, Munich, 1974, f. 212. 
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institucione që luajnë këtë rol dhe të cilat do të konsideroheshin ngushtësisht 

administratë publike (strictu sensu)
53

. 

Kjo është konstatuar edhe nga autorët  tanë që kanë shkruar se “... sipas legjislacionit 

shqiptar, konceptit administratë publike, i është dhënë kuptim i ndryshëm, në varësi të 

ligjit përkatës  dhe fushës përkatëse që mbulon..”
54

. 

 

1.5.1.b Çfarë kuptojmë me organ publik dhe me autoritet publik? 

Termi “organ publik”, ka vite që është përdorur në literaturë dhe në 

legjislacionin shqiptar, por nuk ka pasur një përkufizim të tij, të dhënë nëpërmjet 

legjislacionit që miraton burimi i tij kryesor, i cili është Parlamenti. 

Plotësimit të boshllëkut në legjislacionin tonë, në lidhje me termin “organ 

publik” i ka dhënë fund Ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i cili , ndër të tjera  bën një ripërkufizim  edhe të nocionit të organit 

publik, i cili  ka qenë  përkufizuar fillimisht në Nenin 3 të Kodit të Procedurave 

Administrative. Ky ligj  përcakton se “6. Organ publik është çdo organ i pushtetit 

qendror, i cili kryen funksione administrative, çdo organ i enteve publike, në masën 

që ato kryejnë funksione administrative; çdo organ i pushtetit vendor që kryen 

funksione administrative; çdo organ i Forcave të Armatosura, çdo strukturë tjetër, 

punonjësit e së cilës gëzojnë statusin e ushtarakut, për aq kohë sa këto kryejnë 

funksione administrative, si dhe çdo person fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me 

ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e 

drejta e ushtrimit të funksioneve publike”
55

. Ky përkufizim është ruajtur edhe në 

Projekt Kodin e Procedurave Administrative.
56

 

Mbi bazën e këtij përkufizimi, mund të themi se, të gjitha subjektet e 

mësipërme, mund të nxjerrin akte administrative diskreciale, që mund të jenë në 

formën e një veprimi administrativ, veprimi  tjetër administrativ apo mosveprimi 

administrativ. 

Kurse tek Konventa e Këshillit të Evropës “Mbi akcesin në dokumentet zyrtare,  

koncepti  “autoritet publik”,  sipas saj përbëhet nga: 

-  Qeveria dhe administrata në nivel kombëtar (shtetëror), rajonal dhe vendor; 

- Institucionet ligjvënëse dhe autoritetet gjyqësore, për aq sa kryejnë funksione 

administrative, sipas legjislacionit të brendshëm; 

-   personat fizikë dhe juridikë, për aq sa ushtrojnë autoritet administrativ. 

Kjo Konventë, iu njeh të drejtën shteteve, që të deklarojnë dhe përtej kuptimit të 

mësipërm të këtij koncepti edhe “institucionet ligjvënëse dhe autoritetet gjyqësore 

përsa i përket aktiviteteve të tjera të tyre si dhe personat fizikë e juridikë, për aq sa 

ato performojnë funksione publike ose operojnë me fondet publike, sipas ligjit 

kombëtar”. Në vijim të këtij koncepti, organizata presticioze ARTICLE 19, me qendër 

                                                 
53

 H.Maurer, Allgemeines Verëaltungsrecht, 5 th edition, Munich, 1986, f. 131, cituar nga  Çështje të së 

drejtës administrative në vështim krahasues, Grup autorësh, Tiranë, 2010, f. 122-123. 
54

 Çështje të së drejtës administrative në vështim krahasues, Grup autorësh, Tiranë, 2010, pjesa e 

shkruar nga prof. dr. E.Dobjani, f. 122-123. 

 
55

 Ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe 

gjykimin e  mosmarrëveshjeve administrative”, neni 2, pika 6. 
56

 Neni 2, pika 8 e projektit. 
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në Londër, në përkufizimim e tij, gjithmonë në lidhje me të drejtën e informimit për 

dokumentet zyrtare (që ajo e ka objekt kryesor të veprimtarisë së saj), tek “institucioni 

publik”, përfshin “… të gjitha degët në nivelet e qeverisë, duke përfshirë qeverisjen 

lokale, institucionet e zgjedhura, institucionet, të cilat operojnë sipas një mandati 

statutor, korporatat industriale kombëtare dhe korporatat publike, organizatat 

joqeveritare, institucionet ligjore dhe institucionet private, të cilat ushtrojnë funksione 

publike”
57

. 

Këto koncepte të reja janë pasur parasysh në legjislacionin shqiptar të viteve të fundit, 

kur është përkufizuar termi “Autoritet publik”, i cili: 

a) është çdo organ administrativ i parashikuar në legjislacionin në fuqi për 

procedurat administrative, organet ligjvënëse, gjyqësore dhe ato të prokurorisë së 

çdo niveli, organet e njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet shtetërore 

dhe entet publike, të krijuara me kushtetutë ose me ligj; 

b) janë shoqëritë tregtare ku: 

    i) shteti zotëron shumicën e aksioneve; 

    ii) ushtrohen funksione publike, sipas parashikimit të shkronjës "c" të kësaj pike; 

c) çdo person fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj 

forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të 

funksioneve publike.
58

 

 

1.5.2. Pushteti diskrecial duhet të ushtrohet për realizimin e një qëllimi të 

ligjshëm. 

 Që në përkufizimin e nenit 7 të KPr Administrative, është thënë qartë se, e 

drejta e ushtrimit të pushtetit diskrecial nga administrata publike, lidhet në mënyrë të 

pashmangshme me realizimin e një qëllimi të ligjshëm. Kjo do të thotë se pushteti i 

administratës publike, për nxjerrjen e akteve administrative diskreciale, nuk mund të 

përdoret për të realizuar qëllime të tjera jo të ligjshme, me pak fjalë, jo ato qëllime që 

ka parashikuar ligji, i cili lejon ushtrimin e pushtetit diskrecional të administratës. 

Kështu p.sh., në qoftë se marrim si shembull, të drejtën  për nxjerrjen e një akti 

diskrecial që e ka  Këshilli i Ministrave, në zbatim të ligjit “Për shpronësimin për 

interes publik”, aty thuhet qartë se, kjo e drejtë i jepet këtij organi vetëm për “interesa 

publike”. I tillë është rasti kur qeveria shpronëson pronarin e një toke për hapjen e një 

rruge të nevojshme në interes të një komuniteti, si një fshat apo lagje qyteti, apo rruge 

me interes kombëtar, por jo kur interesi është, p.sh., i një kompanie private. Ndërsa, 

në rastet, kur një subjekt i interesuar, vlerëson se akti diskrecial nuk është nxjerrë për 

realizimin e një qëllimi të ligjshëm, ai akt mund të ankimohet,  jo vetëm në organin 

më të lartë administrativ, por edhe në gjykatën administrative, e  cila ka të drejtë që 

“Në rastin kur ligji i jep organit publik të drejtën për zgjedhje alternative, në 

nxjerrjen e një akti administrativ apo në kryerjen e veprimit tjetër administrativ, 

gjykata shqyrton edhe nëse: 

a)  zgjedhja nga organi publik është bërë në përputhje me objektivin dhe qëllimin e 

ligjit; 

b)  zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin e ligjit…”
59

 

                                                 
57

 Cituar nga disertacioni i dr.Irma Barakut me temë: “E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të 

saj në Republikën e Shqipërisë”, Tiranë, 2012, faqe  33 dhe 138. 
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 Neni 2 i ligjit nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit”. 
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Për sa  u tha më sipër, janë shprehur qartë edhe autorë të tjerë kur kanë shkruar se “.. 

Një pushtet administrativ mund të ushtrohet vetëm për qëllimin për të cilin është 

dhënë. Kur ushtrimi i diskrecionit përdoret për një qëllim të ndryshëm nga ligji, akti 

do të konsiderohet i paligjshëm. Ligji, siç është përmendur edhe me lart, kërkon që 

diskrecioni të përdoret vetëm për qëllimin për të cilin u është dhënë organeve 

administrative dhe gjykatat janë ato, që mund të shqyrtojnë ushtrimin e ligjshëm të 

tij.”
60

 

 

1.5.3  Pushteti diskrecial duhet të ushtrohet mbi bazën e autorizimit të shprehur 

të ligjit.  

Në shumicën e rasteve, ligji përkatës, e ka të shprehur të drejtën e organit 

administrativ për ushtrimin e pushtetit diskrecial dhe në këtë rast, elementi i 

autorizimit të shprehur, konstatohet lehtë. Ligje të tilla ka me shumicë, p.sh., sipas  

ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”: 

“1.Pranimi në shërbimin civil kryhet nëpërmjet konkurrimit të hapur, bazuar në 

meritat… 

 5. Konkurrimi zhvillohet në tri faza: 

…c) Në fazën e tretë bëhet vlerësimi përfundimtar i kandidatëve. Në këtë fazë, eprori 

direkt nën varësinë e të cilit nëpunësi do të punojë, zgjedh një nga tre kandidatët 

e propozuar nga komitetet ad-hoc
61

. 

Pra, sipas këtij ligji, eprori drejtpërdrejt (në varësinë e të cilit nëpunësi që konkurron 

do të punojë), ka të drejtë të nxjerrë një akt administrativ diskrecial për emërimin e 

kandidatit, që ai mendon se e meriton të punojë me të, më shumë se dy kandidatët e 

tjerë, të cilët janë propozuar nga komiteti ad-hoc, i ngritur për të menazhuar procesin 

e konkurrimit. Kjo e drejtë është parashikuar në mënyrë eksplicite, e shprehur nga 

ligji përkatës, si më lart. “Themelore , shkruan profesor Stavileci, është që ligjvënësi 

(prurësi i normës juridike) të përmbahet nga rregullimi i plotë duke lënë kështu, me 

normën e veçantë juridike mundësinë për zbatuesin e saj që në vendosjen e rastit 

konkret të veprojë sipas bindjes së vet, dhe ta zgjedhë atë mundësi, e cila në rastin 

konkret është më e mira në çështjen konkrete”.
62

 Kështu p.sh., sipas ligjit “Për 

nëpunësin civil”, si rregull, çdo institucion në fushën e veprimit të këtij ligji, krijon 

njësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore,e cila është përgjegjëse për menaxhimin e 

nëpunësve civilë të institucionit... Por ky ligj ka lënë hapur mundësinë që “Këshilli i 

Ministrave mund të vendosë që disa institucione të administratës shtetërore të krijojnë 

një njësi të përbashkët të menaxhimit të burimeve njerëzore apo që pjesë e 

funksioneve të njësive të menaxhimit të burimeve njerëzore të një institucioni të 

varësisë, të kryhen nga institucioni epror”
63

. Kjo është një mundësi zgjedhje 

diskrecioni i caktuar nga ligji për qeverinë, e cila mund të vlerësojë se si e tillë, ajo 

është zgjedhja më e mirë. Për shembull, punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të  

Doganave dhe të Tatimeve (që janë të dyja drejtori qendrore në varësi të Ministrisë së 

Financave),  për arsye kursimi, ose për shkak të rritjes së kualifikimit të tyre 
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 Neni 37, pika 2 e ligjit nr.49/2012. 
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 Sokol Sadushi, vepër e cituar, f. 330. 
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  Neni 13 i ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 
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 B. Pollozhani, E.Dobjani, E.Stavileci, L.Salihu, E drejta administrative-aspekte krahasuese, Shkup, 

2010, f. 83. 
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 Neni 10/2 i ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 
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profesional (gjë që ka më shumë gjasa), mund të kenë një njësi të përbashkët për 

menaxhimin e burimeve njerëzore. 

Më lart përmendëm disa ligje me përmbajtje të tillë. Në mënyrë të shprehur,  

ligji i jep të drejtën organit publik të ushtrojë pushtet diskrecial. Gjithashtu,  ka edhe 

ligje që rregullojnë fusha tepër të gjera të administrimit publik, si p.sh., doganat, 

tatimet etj., ku diskrecioni i organeve të administratës publike është mjaft i madh. 

Kështu kemi mjaft dispozita të tilla në Kodin Doganor të vitit 1999
64

, dispozita që 

janë zëvendësuar me ato të kodit të ri doganor, miratuar më ligjin nr.102/2014, në të 

cilin ruhet diskrecioni i gjerë i organeve doganore, gjatë zbatimit të detyrave të tyre. 

Edhe autorë të tjerë, si p.sh. profesor Esat Stavileci ka shkruar se “…në çështjet 

administrative në të cilat organi me ligj apo në dispozitën e bazuar në ligj, është i 

autorizuar të vendosë sipas vlerësimit të lire, vendimi duhet të nxirret në kufijtë e 

autorizimit dhe në pajtim me qëllimin për të cilin është dhënë autorizimi.”
65

 

 

 

1.5.4 Pushteti diskrecial mund  të ushtrohet  edhe kur ka  mungesë të  

autorizimit të shprehur të ligjit për ta ushtruar këtë pushtet. 

Është më se e kuptueshme që, çështja është më e komplikuar, kur organit të  

administratës publike i mungon autorizimi i shprehur i ligjit, për të ushtruar pushtetin 

diskrecial?  Në këtë rast, duket sikur ai pajiset me një fuqi praktikisht të pakontrolluar 

apo sikur atij i jepet fuqi që të veprojë në mënyrë arbitrare dhe të pakufizuar. Mund të 

themi se elementi i mungesës së autorizimit të shprehur të ligjit për të ushtruar 

pushtet në veprimtarinë e administratës shtetërore, ka qenë edhe arsyeja që 

profesor Ballanca në tekstin e tij, e dallonte pushtetin e lirë diskrecional nga e drejta e 

vetëveprimit të pavarur që kishin organet e administratës shtetërore, gjë të cilën e 

                                                 
64

 Neni 35 i ligjit nr.8449, datë 27.01.1999 “Kodi doganor i  Republikës së Shqipërisë”, parashikon: 

1. Kur vlera doganore nuk mund të përcaktohet në bazë të nenit 34, ajo duhet të përcaktohet duke 

ndjekur sipas radhës nënparagrafët (a), (b), (c ) dhe (d) të paragrafit 2, duke u ndalur në të parin 

nënparagraf që lejon përcaktimin e saj, me përjashtim të rasteve në të cilat radha e zbatimit të 

nënparagrafëve (c) dhe (d), mund edhe të shkëmbehet, nëse këtë e kërkon deklaruesi; dhe vetëm në 

rast se kjo vlerë nuk mund të përcaktohet në bazë të një nënparagrafi të caktuar, lejohet të zbatohen 

dispozitat e nënparagrafit që vjen menjëherë pas tij, sipas radhës që përshkruhet më sipër në këtë 

paragraf. 

2. Vlera doganore e përcaktuar sipas këtij neni do të jetë: 

 a)  vlera e transaktuar e mallrave identike të shitura për eksport drejt Republikës së Shqipërisë dhe 

të   eksportuara  në /ose afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; 

 b)   vlera e transaktuar e mallrave të ngjashme, të shitura për eksport drejt Republikës se Shqipërisë 

dhe     të eksportuara në/ ose afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; 

c) vlera e bazuar në çmimin për njësi, në të cilin mallrat e importuara që u korrespondojnë mallrave 

identike ose të ngjashme të importuara dhe të shitura brenda Republikës së Shqipërisë në sasinë më 

të madhe të përgjithshme, personave jo të lidhur me shitësit; 

d) vlera e përllogaritur e përbëre nga mbledhja e: 

        i) kostos ose vlerës së materialeve e të fabrikimit ose të çdo përpunimi tjetër të përdorur për 

prodhimin e mallrave të importuara, 

       ii) shumës së fitimit dhe të shpenzimeve të përgjithshme, që ka bërë prodhuesi në vendin e 

eksportimit për t‟i eksportuar në drejtim të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë të barabarta me 

shumat që zakonisht rezultojnë nga shitja e mallrave të së njëjtës kategori ose lloj me mallrat që 

po vlerësohen, 

     iii) kostos ose vlerës se elementeve të përmendur në nenin 37(1)(e). 

3. Rregulla të mëtejshme për zbatimin e paragrafit 2 të sipërpërmendur, do të përcaktohen në aktet 

nënligjore në zbatim të këtij Kodi. 
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  B.Pollozhani, E.Dobjani, E.Stavileci.L.Salihu, E drejta administrative-aspekte krahasuese, Shkup, 

2010,  f. 82. 
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bënte atë të shkruante se “instituti i pushtetit të lirë diskrecional ligjëson arbitraritetin 

administrativ”
66

. Ky konkluzion del nga vetë teksti ku shkruhet qartë se “... Më në 

fund duhet theksuar se e drejta e vetëveprimit të pavarur e organeve të administratës 

sonë shtetërore, si metodë për realizimin revolucionar të veprimtarisë së tyre 

nënligjore, ka si karakteristikë kryesore nënshtrimin e saj të plotë ndaj ligjit. Ajo 

përcaktohet nga ligji, i nënshtrohet në të gjitha aspektet e saj ligjit, ushtrohet brenda 

kufijve të vendosura nga ligji dhe për qëllimet e ndjekura nga ligji. Në këtë mënyrë, 

ligji, është edhe pikënisje edhe cak i fundit i lirisë dhe mundësisë që gëzojnë dhe 

kanë organet e administratës sonë shtetërore për të vetëvepruar në mënyrë të 

pavarur për kryerjen me sukses të funksioneve dhe të detyrave të tyre në dobi të 

socializmit. Pikërisht kjo vartësi e plotë nga ligji e dallon institutin e të drejtës së 

vetëveprimit të pavarur që përdoret nga organet tona administrative, prej institutit 

“të pushtetit të lirë diskrecional”, që gëzojnë gjerësisht organet administrative të 

shteteve kapitaliste.” 

Në praktikë përshembull kemi rastin  ku ligji  parashikon se “Organet e 

njësive të qeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik vendor për 

çdo çështje që nuk u ndalohet me ligj ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht me ligj 

një organi tjetër shtetëror”
67

. Kjo dispozitë e mësipërme ka karakter të përgjithshëm 

dhe përcakton limitet e diskrecionit. Në analizimin e kësaj dispozite, del qartë se, 

organeve të qeverisjes vendore, u jepet e drejta që të ndërmarrin nisma, si p.sh., për 

lidhjen e kontratave administrative apo për nxjerrjen e dispozitave nënligjore, si p.sh., 

vendime të këshillit të bashkisë apo të këshillit të komunës (sepse ato nuk mund të 

nxjerrin ligje), me qëllim që të rregullojnë çdo çështje që ka interes publik komuniteti 

vendor, pra pa pasur ndonjë ligj që të autorizojë nxjerrjen e këtyre akteve nënligjore 

për çështjen apo çështjet që do rregullohen. Pra, organit administrativ, në këtë rast, i 

jepet mundësi zgjedhjeje që t‟i rregullojë këto çështje, por duke i vënë dy kufizime, që 

ai nuk duhet dhe nuk mund t‟i kalojë. 

Së pari, duhet që nisma për lidhjen e kontratës apo për të nxjerrë akte 

nënligjore të mos ndalohet shprehimisht nga  ndonjë ligj dhe, 

  Së dyti,  kompetenca, e cila i është dhënë organit administrativ për nismën apo 

çështjen që ai do të përdorë diskrecionin, të mos i jetë dhënë ekskluzivisht me ligj 

ndonjë  

organi tjetër shtetëror.   

Nga kjo del konkluzioni se, organet e qeverisjes kanë diskrecionin që të 

ndërmarrin nisma për të nxjerrë akte nënligjore,  pa u bazuar në asnjë ligj ekzistues. 

Është e mjaftueshme që për atë çështje, të cilën ato synojnë që ta rregullojnë me anë të  

nxjerrjes së  aktit nënligjor,  veprimi të mos jetë i ndaluar nga ligji, apo kompetenca  

të mos i jetë dhënë në mënyrë ekskluzive me ligj ndonjë organi tjetër. 

Kështu që kemi edhe dispozita të tjera ku gjenden konkretisht shembuj të 

aplikimit të diskrecionit nga organet e pushtetit vendor si p.sh., në ligjin “Për 

kundërvajtjet administrative” përcaktohet se “Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje 

administrative parashikohen: 

a) me ligj; 

b) me akte të këshillit bashkiak apo të këshillit të komunës, për shkelje që nuk janë 

parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së 

tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, ushtrojnë funksionet e veta.”
68
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 Zejnulla Ballanca, vepër e cituar, f. 29-30. 
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 Neni 7 i  Ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i 

ndryshuar). 
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 Neni 6 i ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 
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Në këtë rast del qartë se këshilli bashkiak ose  këshilli komunal, kanë të drejtë 

që të nxjerrin aktet diskreciale, të cilat përcaktojnë kundërvajtje administrative, duke 

respektuar kushtet e mësipërme siç janë: së pari, shkeljet të mos jenë përcaktuar si 

kundërvajtje administrative në ndonjë ligj tjetër të veçantë dhe, së dyti, shkelja që do 

parashikohet si kundërvajtje administrative të jetë e tillë që të rregullojë çështje që 

bëjnë  pjesë në fushat e veprimtarisë së tyre, ku kanë kompetenca që të ushtrojnë 

funksionet e veta, brenda njësisë territoriale përkatëse, si p.sh., ndriçimi i rrugëve, 

mbajtja dhe qarkullimi i kafshëve brenda qendrës së bashkisë apo komunës, pastrimi 

dhe higjena e qytetit apo fshatit, pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave, rregullimi i 

urbanistikës së qytetit për ato çështje që nuk i parashikon Rregullorja e Urbanistikës, e 

miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave
69

 etj.  

Duke pasur parasysh sa më sipër  është e drejtë të thuhet se “Diskrecion nuk 

do të thotë arbitraritet. Diskrecion nënkupton që e drejta a veprimi duhet të bëhen dhe 

të ushtrohen sipas rregullave të arsyes dhe drejtësisë dhe jo sipas opinionit privat. 

Pra, e drejta a veprimi nuk duhet të jetë arbitrar, i paqartë e imagjinar, por ligjor dhe 

të ushtrohet brenda kufirit të cilit 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 përsa kohë nuk është e ndaluar. Rregulla të tilla janë produkt i 

ushtrimit të pushteteve diskrecionare”
70

. 

Vendimet, urdhëresat apo urdhrat (aktet nënligjore) të nxjerra në mbështetje të 

këtij diskrecioni, krijohen me gjykim të lirë të vetë organit vendor  që i nxjerr ato, dhe 

siç shihet, pa asnjë autorizim të shprehur drejtpërdrejt nga ligji. I vetmi kufizim në 

diskrecionin e përdorur është mosatakimi i ndonjë ligji ekzistues në fuqi dhe nuk është   

mbështetja e aktit nënligjor që nxirret në ndonjë ligj të caktuar, siç ndodh më  së 

shumti me aktin administrativ. 

  Në përfundim, duke pasur parasysh sa më sipër, me diskrecion, sipas 

mendimit tonë kuptohet pikërisht “mundësia e zgjedhjes që i ka lënë ligji  një 

organi administrativ apo personi të  veshur me kompetenca administrative(që 

mund të jetë organ publik, person zyrtar apo autoritet publik) për të vendosur, 

në mënyrë të pavarur dhe të pa ndikuar nga të tjerët, që të nxjerrë ose mos të 

nxjerrë një akt administrativ apo për të kryer/për të mos kryer  një veprim 

tjetër administrativ, për realizimin e një qëllimi të ligjshëm”. 

Mendojmë, se këtë përcaktim në thelb, e ka pranuar edhe autori Sadushi, kur 

thotë se “Diskrecioni nga vetë natyra e tij është një pushtet  për të zgjedhur. Sado i 

pranueshëm të jetë një vendim në thelb, në se nuk është rezultat i ushtrimit të 

zgjedhjes së lirë nga vendimmarrësi, atëherë nuk është i pranueshëm si një vendim 

diskrecionar.”
71

. 

 

1.6. Lidhja ndërmjet diskrecionit dhe koncepteve të papërcaktuara ligjore.  

Siç kanë shkruar edhe autorë të tjerë pavarësisht se ligji ynë nuk bën fjalë në 

mënyrë të shprehur për konceptet e papërcaktuara ligjore, në praktikën administrative 

ndeshen disa lloj emërtimesh të tilla, të cilat sipas teorisë së të drejtës administrative 

njihen si “koncepte të papërcaktuara ligjore”
72

.  Ato janë të lidhura edhe me 

diskrecionin dhe aktet diskreciale. 
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Konceptet e papërcaktuara ligjore ndeshen në tekste të ndryshme ligjore dhe 

në praktikën administrative me emërtime të tilla si  “interesi publik, nevoja, shëndeti 

publik, rendi publik, nevoja publike, besueshmeria, urgjenca, paarsyeshmëria, masa 

të përkohshme, dobishmëria, pasojë e rëndë dhe pasojë shumë e rëndë, shkelje e 

rëndë dhe shkelje shumë e rëndë, mjete të arsyeshme apo të përshtatshme, etj. Të tilla 

janë  p.sh.,edhe rastet e përcaktuara në nenet 101dhe 115 të  kushtetutës sonë
73

, apo 

rasti i caktimit të vlerës doganore të mallrave të importuara, ku përcaktohet sa vijon: 

1. Kur vlera doganore e mallrave të importuara nuk mund të përcaktohet në bazë të 

nenit 34 ose 35, ajo përcaktohet në bazë të të dhënave të disponueshme në 

Republikën e Shqipërisë, duke përdorur mjete të arsyeshme, në përputhje me: 

   a) Marrëveshjen për zbatimin e nenit 7 të Marrëveshjes së Përgjithshme mbi Tarifat  

dhe Tregtinë; 

   b) nenin 7 të Marrëveshjes së Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtinë; 

   c) dispozitat e këtij Kreu.
74

 

Nëpërmjet përdorimit të këtyre koncepteve, ligjvenësi, i ka lënë shumë mundësi 

organit administrativ që nxjerr aktin administrativ diskrecial që të bëjë çmuarjen e tij 

nëse ai duhet nxjerrë ose jo, të vlerësojë nëse ekzistojnë kushtet dhe rrethanat e 

caktuara nga ligja që lejojnë  nxjerrjen e aktit administrativ, vendin dhe  kohën se  kur 

duhet nxjerrë etj. Por duhet theksuar se është organi shtetëror që do t‟i aplikojë apo do 

t‟i zbatojë në praktikë  këto nocione të papërcaktuara ligjore që çmon nëse janë 

kushtet, rrethanat, koha apo vendi, për aplikimin, apo zbatimin e tyre. Në këtë mënyrë 

ato organe bëjnë një interpretim të nocioneve të papërcaktuara ligjore, interpretim, i 

cili jo gjithmonë mund të jetë përfundimtar, i drejtë dhe i bazuar. Kështu që 

“Normalisht, Kushtetuta dhe ligji i japin autoriteteve administrative një diskrecion më 

të gjerë për të interpretuar konceptet e papërcaktuara ligjore… interpretimi i rasteve 

të tilla bëhet mbi bazën e diskrecionit që kanë organet e administratës publike gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë së tyre.
75

  

Për shembull, organi administrativ, Këshilli i Ministrave, sipas nenit 101 të 

Kushtetutës, ka të drejtë që në rast nevoje dhe urgjence të nxjerrë akte normative me 

fuqinë e ligjit, duke vlerësuar ai i pari në se janë kushtet e nevojës dhe urgjencës. Në 

këtë rast akti normativ me fuqinë e ligjit është një akt administrativ diskrecial ku KM 

ka bërë vlerësimin e parë për nevojën dhe urgjencën e tij. Por ky vlerësim i KM nuk 

është përfundimtar, sepse ashtu siç është shprehur edhe Gjykata jonë Kushtetuese 

“Akti normativ me fuqinë e ligjit është ligj në kuptimin material të termit, por jo në 

kuptimin formal të tij. Në thelb, ai rregullon marrëdhënie shoqërore të rëndësishme 

që meritojnë trajtim me ligj nga Kuvendi, por kur vërtetohet prania e nevojës dhe 

urgjencës, Kushtetuta lejon që iniciativën ligjvënëse, në këtë rast, ta kryejë Këshilli i 

Ministrave. Kuvendi ruan të drejtën e vlerësimit përfundimtar të këtij akti dhe, nëse e 

miraton atë, e kthen në ligj edhe në kuptimin formal... Kuvendi disponon tagra të 

plota për të zgjedhur një nga tri alternativat e mëposhtme: të marrë në shqyrtim dhe 

ta miratojë aktin e nxjerrë nga Këshilli i Ministrave; ta marrë në shqyrtim dhe të mos 

e miratojë atë; të heshtë derisa të plotësohet afati 45 ditor që dispozita kushtetuese i 
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 Neni 101“Këshilli i Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë 

akte normative që kanë fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i 
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neni 115“Organi i zgjedhur drejtpërdrejt i njësisë qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të 
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ka lënë në dispozicion për t’u shprehur lidhur me aktin. Alternativa e zgjedhur nga 

Kuvendi lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me perspektivën e mëtejshme të normës. 

Akti normativ me fuqinë e ligjit do të vazhdojë të prodhojë efekte, nëse ai miratohet, 

njësoj si gjithë ligjet e tjera, por ai do të humbasë fuqinë juridike që nga fillimi dhe do 

të konsiderohet se nuk ka ekzistuar kurrë nëse Kuvendi nuk e miraton ose lejon të 

kalojë afati 45 ditor, pa u shprehur në mënyrë përfundimtare për të”.
76

 Por Gjykata 

jonë Kushtetuese ka analizuar dhe interpretuar shpeshherë edhe koncepte apo nocione 

të tjera të papërcaktuara, si p.sh., interesin publik. Kështu ajo është shprehur se“... 

lista e çështjeve me interes publik nuk mund të jetë kurrsesi shteruese, pasi interesi 

publik duhet kuptuar në sensin relativ, në varësi të situatave të ndryshme që 

krijohen.”
77

. Kurse në një vendim tjetër të kohëve të fundit, ajo është shprehur se 

“Koncepti kushtetues i interesit publik, ashtu siç është trajtuar në praktikë të 

vazhdueshme nga Gjykata, është mjaft i gjerë dhe duhet parë në këndvështrimin e 

dispozitës konkrete që paraqitet për kontroll para saj. Është e vështirë të radhiten në 

mënyrë shteruese çështjet që përbëjnë interes publik ose të arsyes publike që mund të 

justifikojnë ndërhyrjen në një të drejtë/garanci kushtetuese. Ato mund të renditen 

vetëm negativisht, pra në aspektin e kufizimit të çdo rasti konkret. Në praktikën 

kushtetuese është pranuar tashmë se ligjvënësi, parimisht, është i lirë të veprojë 

brenda hapësirës së tij normuese, duke përcaktuar qartë dhe rast pas rasti qëllimet që 

kërkon të arrijë.”
78

   

Pra, parashikimi në ligjet e veçanta i këtyre koncepteve të papërcaktuara, është 

i lidhur ngusht me diskrecionin e administratës publike, sepse i krijon mundësinë 

këtyre organeve që të bëjnë interpretimin e parë të tyre dhe të konstatojnë ekzistencën 

e tyre në praktikë, në kushtet dhe rrethanat kur duhet që ato të aplikohen dhe si 

rrjedhojë të nxirret një akt diskrecial. Kështu p.sh., është  organi i administratës 

publike që është punëdhënës, ai që vlerëson se kur veprimet e një punëmarrësi të tij 

përbëjnë shkelje të rëndë ose shkelje shumë të rëndë dhe në përputhje me 

interpretimin që iu bën këtyre koncepteve punëdhënësi, nxjerr aktin administrativ për 

të zbatuar masat përkatëse disiplinore që parashikon ligji “Për statusin e nëpunësit”. 

Por, paskësaj, është gjykata administrative që bën interpretimin përfundimtar të këtyre 

koncepteve në qoftë se akti administrativ për dhënien e masës/masave administrative 

bëhet objekt i shqyrtimit gjyqësor, mbi ankimin e nëpunësit që është ndëshkuar. 

Prandaj “… përsa i takon interpretimit që u duhet bërë këtyre koncepteve, duhet 

kuptuar se vërtetë janë organet e administratës publike ato që në përputhje me rastet 

e veçanta bëjnë interpretimin e tyre, por dihet se janë vetëm gjykatat këto që japin 

fjalën e fundit dhe se këto mund të ekzaminojnë gjithmonë, nëse një koncept është 

interpretuar ose jo korrektësisht nga autoritetet administrative
79

. Gjykata që shqyrton 

ligjshmërinë e aktit administrativ në këto raste do të shprehet nëse organi 

administrativ e ka vlerësuar drejt apo gabim konceptin  “shkelje e rëndë apo shumë  e 

ligjit” etj., dhe në varësi me këtë vlerësim, ajo do të shprehet nëse akti administrativ 

është i ligjshëm apo i paligjshëm. 

Duke diskutuar shumë për të dy konceptet, atë të nocioneve juridike të 

papërcaktuara dhe nocionit të pushtetit diskrecional, si rrjedhojë, nënshtrimi i 

ekzekutivit apo i thënë ndryshe, nënshtrimi i administratës ndaj ligjit,  është diskutuar 
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 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.24/2006. 
77
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shumë dhe ka ngjallur debate juridike më shumë se në çdo vend tjetër në Gjermani
80

. 

Sipas teoricienëve gjermanë ka një dallim ndërmjet nocioneve juridike të 

papërcaktuara që përmban ligji, të cilat  përbëjnë një detyrim për të zbatuar ligjin në 

rrethanat faktike të parashikuara nga ai ligj dhe pushtetit diskrecional që është një liri 

zgjedhjeje në përcaktimin e efekteve juridike
81

. Në periudhën e pas luftës, siç e kemi 

përmendur edhe më sipër, gjykatat  gjermane nuk donin që të njihnin pushtetin 

diskrecional të administratës për vlerësimin e rrethanave faktike të veprimit 

administrativ. Konkretizimi i nocioneve juridike të papërcaktuara shihet, pra, si një 

pjesë e aktit administrativ që, në një rast të veçantë, nuk autorizon veçse një rezultat 

korrekt (të saktë) dhe që, si një zbatim i ligjit, del në dukje nga një kontroll  i plotë 

apo në  themel i veprimit juridik të administratës.
82

. 

Ndarja parimore ndërmjet nocioneve juridike të papërcaktuara, plotësisht të 

kontrollueshme nga gjykatat dhe pushteti diskrecional (të lirisë së veprimit), i 

kontrollueshëm vetëm në mënyrë të kufizuar, ka njohur megjithatë një zbutje me 

njohjen e asaj që u quajt marzhi (hapësira) e vlerësimit në interpretimin e disa 

nocioneve (arsyeve) të papërcaktuara, të përfshira në cilësimin e faktit të një ligji. 

Drejtësia e Republikës Federale të Gjermanisë, shquhej nga vullneti tashmë i 

përmendur për të kufizuar ligjërisht dhe sa më saktë që të ishte e  mundur pushtetin e 

ekzekutivit. Në këtë mënyrë, shprehje  të tilla, si “interesi i qarkullimit publik” që 

buronte nga pushteti diskrecional i administratës, u bë një nocion juridik i 

papërcaktuar, pra tërësisht i nënshtruar ndaj kontrollit juridik prej gjykatës. 

Megjithatë, gjykatat administrative, gjithashtu duhej të njihnin se ekzistojnë nocione 

për të cilat parimi i vendimit të vetëm korrekt, në disa raste, nuk është veçse fiktiv 

(trillim / imagjinar). Në jurisprudencën e Gjykatës Federale Administrative, vendimi 

parimor i gjykatës mbi këtë çështje daton në vitin 1971. Ky vendim i gjykatës i 

referohej  një vendimi administrativ të “Zyrës Federale të kontrollit të botimeve 

moralisht të rrezikshme për të rinjtë”, nëpërmjet të cilit, kjo zyrë  kishte përshirë  një 

revistë në listën e botimeve moralisht të dëmshme për të rinjtë. Në nivelin e kontrollit 

të  fakteve, për këtë do të duhej që, sipas dispozitave ligjore në fuqi,  botimi të jetë 

(ishte) “në gjendje të përbëjë një rrezik moral për të rinjtë”. Në këtë drejtim, Gjykata 

Federale Administrative deklaronte: “Regjistrimi në listë nënkupton se botimi ka të 

ngjarë të përbëjë rrezik moral për të rinjtë. Ky rregull është shqyrtuar (konsideruar) 

deri më tani si një nocion i papërcaktuar juridik që nuk lejon veçse një vendim, të 

vetëm, të saktë.... Ideja sipas së cilës, për zbatimin e nocionit që botimi  mund të 

përbëjë rrezik moral për të rinjtë, do të ishte e mundur vetëm një zgjidhje e drejtë, 

dëshmon të jetë fiktive (trillim / imagjinare). Në thelb, mund të përfytyrohen disa 

zgjidhje dhe ka një “varg (gamë) të zgjidhjeve të mundshme” (REDEKER, DOV 

1971, 757, 762), që e drejta mund t’i trajtojë gjithashtu të mbrojtshme. Vendimi i 

zyrës së kontrollit ka nevojë për një rregullim për të ardhmen dhe për këtë arsye është 

i pambrojtshëm në thelb...”. 
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Më poshtë Gjykata gjermane i formulon kështu pasojat për kontrollin juridik:“Kjo nuk 

do të thotë se vendimet e Zyrës Federale të kontrollit duhet  t’i shmangen  kontrollit 

juridik. I takon gjykatave administrative të këqyrin nëse Zyra mbështetet në faktet e 

duhura , nëse ka respektuar caqet e “prerogativave të vlerësimit” dhe ka zbatuar 

kriteret e saktë të vlerës, siç janë renditur si shembull në fjalitë e paragrafit 1 dhe 1,2 

të Ligjit për shpërndarjen e botimeve moralisht të dëmshme për të rinjtë. Zyra 

Federale e kontrollit duhet të arsyetojë vendimin e saj në mënyrë që të lejojë 

kontrollin juridik dhe, në këtë mënyrë, të shfaqë kriteret e vlerësimit se ku është 

mbështetur për vendimin e saj. Përndryshe, klasifikimi i nënshtrohet anulimit nga ana 

e gjykatave". 

Kjo njohje e hapësirës (marzhit/spektrit) së vlerësimit, ose siç e shpreh 

Gjykata Administrative Federale, si një prerogativë vlerësimi
83

, ka zbutur (lehtësuar) 

në mënyrë të dukshme doktrinën gjermane të pushtetit diskrecional. Një autor 

gjerman, i quajtur Ossenbühl,  duke folur për këtë çështje e ka konsideruar vendimin e 

mësipërm si një vendim “pothuaj sensacional”. Sipas autorëve tanë “Koncepte si 

“interesi publik”, “interesi shtetëror”,  “çështje të rëndësisë kombëtare”, 

“propocionaliteti”, “veprimtari në interes të përgjithshëm”
 84

,  është më e 

kuptueshme dhe e pranueshme të testohen gjatë kontrollit kushtetues”
85

. 
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KREU I DYTË 

 

 

2. Aktet administrative diskreciale. 

 

2.1. Pushtet diskrecial apo akte administrative me natyrë diskreciale? 

 

Tek pjesa e 6-të e Kodit të Procedurave Administrative, që titullohet 

“Veprimtaria administrative”, Kreu i parë  bën fjalë për aktet administrative; Kreu i 

dytë për aktet reale; Kreu i tretë për aktet administrative me natyrë diskreciale dhe 

Kreu i katërt për kontratat administrative. Duke e analizuar këtë përmbajtje, si më 

sipër, dhe duke e  shqyrtuar në lidhje me pikën 2 të nenit 2 të këtij Kodi, ku  si forma 

të veprimtarisë administrative nuk përmenden aktet administrative me natyrë 

diskreciale, por përveç akteve reale dhe kontratave administrative publike, 

përmenden  vetëm aktet administrative individuale dhe kolektive. Këtu mund të 

themi se nuk ka njëtrajtshmëri dhe koherencë në dispozitat e Kodit të 

Procedurave Administrative në fuqi dhe, si rrjedhojë, mund të krijohet një ide e 

paqartë për natyrën e  akteve administrative me natyrë diskreciale. Kreu i tretë i 

pjesës së 6-të të Kodit të Procedurave Administrative, përbëhet nga 2 nene (149-

150) dhe  titullohet “Aktet administrative me natyrë diskreciale”. Neni 149 titullohet 

“Parime të përgjithshme” dhe ka këtë përmbajtje: “Në ato raste kur administrata 

publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet duhet të ushtrohet në pajtim me 

Kushtetutën dhe me frymën e legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë”. Kurse 

neni 150 titullohet “Shqyrtimi gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyrë 

diskreciale” dhe ka këtë përmbajtje: “Me kërkesën e palëve të interesuara, çdo akt 

administrativ me natyrë diskreciale mund të bëhet objekt i shqyrtimit gjyqësor ose 

administrativ”. 

Duke analizuar këtë pjesë të 6-të dhe nenet 149 e 150 të Kodit të Procedurave 

Administrative në fuqi, që përbëjnë Kreun e tretë, del përsëri në pah termi “pushtet 

diskrecial”, si dhe termi “akteve  me natyrë diskreciale”. Kështu që krejt natyrshëm 

lind pyetja se, ku qëndron lidhja dhe a ka dallime midis këtyre shprehjeve (termave), 

të cilat janë përdorur tek Kodi i Procedurave Administrative në fuqi? 

  Për njohësit e mirë të së drejtës administrative mendojmë se, nuk ka shumë 

vështirësi për të konstatuar lidhjen midis këtyre termave. Pushteti diskrecial është 

vullneti, përmbajtja e veprimtarisë së administratës publike, kurse aktet 

administrative me natyrë diskreciale janë format e shprehjes së këtij vullneti. 

Pra,  nuk mund të kuptohet pushteti diskrecial i ndarë nga aktet administrative 

diskreciale. Këto dy elemente janë një unitet, si pjesë të një trupi, i cili nuk mund të 

ekzistojë pa prezencën e njëkohshme  të të dy këtyre pjesëve. Kështu rezulton se, siç e 

kemi përmendur edhe më sipër, në kushtetutën tonë, janë parashikuar disa raste kur 

ajo i ka dhënë diskrecion të drejtpërdrejtë organeve të administratës publike për të 

nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit diskreciale, si p.sh., “Këshilli i  Ministrave, 

në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte normative 

që kanë fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i 

dërgohen menjëherë Kuvendit,i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është i 

mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen nga 

Kuvendi brenda 45 ditëve.”
86

. 
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Po kështu Kushtetuta parashikon se  “1.Organi i  zgjedhur drejtpërdrejt i 

njësisë qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i  

Ministrave për shkelje  të rënda të Kushtetutës dhe ligjeve, 2. Organi i shpërndarë  

ose i shkarkuar mund të ankohet në Gjykatën Kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në 

këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet.”
87

 

Por kemi në kushtetutë edhe rastin kur ajo ka dhënë pa ndonjë kufizim pushtet 

diskrecial  për organin e administratës publike, nga ku patjetër, në qoftë se ai pushtet 

përdoret, do të mund të rrjedhin (dalin) edhe akte administrative diskreciale nga kjo 

mundësi e krijuar. Kjo rezulton nga përmbajtja e nenit 95/2 të saj ku parashikohet se 

“Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror që nuk i është dhënë organeve të 

pushteteve të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore”. Duke u bazuar në këtë 

dispozitë kushtetuese, në ligjin nr. 9000, datë 30.01.2003 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave”, parashikohet se “Me miratimin e Këshillit të 

Ministrave, Kryeministri mund të marrë përsipër edhe detyra të tjera”
88

.  Si rrjedhojë, 

p.sh., me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.94, datë 15.02.2006, ishte miratuar 

Rregullorja e punës e  Departamentit të Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe 

Antikorrupsion që vepronte pranë Këshillit të Ministrave. Kjo strukturë nuk ishte 

parashikuar në ndonjë ligj të posaçëm dhe po kështu edhe detyrat  specifike të saj. Por 

ky akt administrativ normativ (VKM nr.94), është një akt diskrecial, i cili nuk vjen në 

kundërshtim me frymën e legjislacionit në fuqi që vepron në Republikën e Shqipërisë. 

Këshilli i Ministrave, duke pasur parasysh programin e qeverisë për luftën kundër 

korrupsionit, veç organeve të tjera të posaçme, e  ka vlerësuar shumë krijimin e kësaj 

strukture, në vartësi direkte dhe pranë Zyrës së Kryeministrit. Edhe këtu shohim se 

Këshilli i Ministrave si organ i administratës publike, ka çmuar me vetëgjykim (i 

pambështetur në ndonjë ligj të deriathershëm apo pa qenë në kundërshtim me ndonjë 

ligj të tillë), se është e nevojshme që qeveria të ngrejë një strukturë dhe  kryeministrit 

t‟i ngarkohet  detyra që ta drejtojë dhe kontrollojë atë. Ky akt nënligjor diskrecial 

shërbente si bazë nënligjore për veprimtarinë e mëtejshme të kryeministrit në atë 

drejtim, i cili padyshim që do ta realizonte veprimtarinë administrative në nxjerrjen e  

akteve administrative individuale apo kolektive/normative. 

 

2.2 Elementet e aktit administrativ dhe a i mungon ndonjë nga këto elemente 

aktit diskrecial? 

Prof. Jani Como, ka dhënë këtë përkufizim për aktin administrativ “Akti 

administrativ është deklarim i njëanshëm i vullnetit të pushtetit, që bëhet në procesin 

e zhvillimit të veprimtarisë ekzekutive urdhërdhënëse të organeve të administratës 

shtetërore në bazë dhe për zbatim të ligjit për krijimin, ndryshimin ose shuarjen e 

pasojave juridike dhe që zbatimi i tyre në rast nevoje mund të sigurohet me 

përdorimin e dhunës përkatëse shtetërore”.
89

 Ky përkufizim nuk ka ndryshuar në 

thelbin e tij, pavarësisht kohës që ka kaluar dhe ndryshimit të natyrës së shtetit dhe 

admnistratës në Shqipëri, gjithashtu ai del më i qartë, në krahasim, me përkufizimin  e 

përpiluar nga dr.Sokol Sadushi tek Fjalorthi i Termave, ku ndër të tjera, sipas tij, Akt 

administrative, është “Shfaqja e një vullneti nga organet që ushtrojnë veprimtari 

administrative, i kryer në përputhje me kushtetutën dhe me ligjet në tërësi, me qëllim 

krijimin,ndryshimin a shuarjen e pasojave të caktuara juridike që zbatohet nëpërmjet 
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vullnetit të lirë të subjekteve të cilëve u drejtohet ose me anë të fuqisë shtrënguese të 

shtetit”.
90

 

Nga ky përkufizim po këta autorë,
91

 kanë evidentuar edhe elementet përbërës 

të aktit administrativ që në thelbin e tyre janë përshkruar në mënyrë analitike si vijon: 

i -Karakteri juridik i aktit apo thënë ndryshe që akti administrativ është akt juridik. 

“Tipari kryesor që përcakton karakterin juridik të aktit administrativ  është fakti se 

ai gjithmonë është shfaqje (deklarim)vullneti dhe si i tillë ai krijon, ndryshon apo 

shuan pasoja të caktuara juridike ose gjendje juridike  me karakter administrativ. 

Kjo shfaqje vullneti nuk është vullnet i kujtdoqoftë, por është vullnet i një organi 

shtetëror…”. Ky karakter juridik bën të mundur që “…të kuptohet se jo e gjithë 

veprimtaria që kryejnë organet e administratës dhe nëpunësit e saj publikë përmban 

në vetvete elementin juridik. Kjo do të thotë  se jo çdo veprim i tyre sjell detyrimisht 

pasoja juridike dhe për rrjedhojë prodhon akte administrative”. 

ii -Karakteri i njëanshëm i tij, si shprehje e ushtrimit të pushtetit. “Elementi i dytë i 

aktit administativ është se ai paraqitet si shprehje e ushtrimit të pushteti shtetëror 

dhe si i tillë ka karakter të njëanshëm. Të dy këto tipare duhen parë si dy anë të të 

njëjtit element, të lidhur njëri me tjetrin në unitet të plotë midis tyre, sepse nga fakti  

që akti administrativ paraqitet si shprehje  e ushtrimit të pushtetit, rrjedh tipari 

tjetër që ai ka karakter të njëanshëm, dhe e kundërta…”. Më qartë kjo do të thotë se 

“… Akti administrativ ka aspektin e tij të njëanshëm, në kuptimin se detyrimisht dhe 

domosdoshmërisht në njërën anë të tij qëndron gjithmonë shteti nëpërmjet organit 

të administratës publike”. 

iii-Karakteri specifik i organeve që nxjerrin aktin administrativ, si organe që kryejnë 

veprimtari administrative. Kjo do të thotë se “Elementi  ose karakteristika e tretë e 

çdo akti administrative, është fakti që ai nxirret, si rregull, nga organet e 

administratës shtetërore… Personat privatë nuk mund të nxjerrin në asnjë rast akte 

administrative
92

… organe administrative që mund të nxjerrin akte juridike janë ato 

organe që kanë kompetencë të bëjnë deklarime të njëanshme të vullnetit të 

pushtetit”. Më tej kanë shpjeguar se “…Organet administrative cilësohen si organe 

të veçanta për nxjerrjen e akteve administrative, sepse kjo veprimtari është specifike 

vetëm për to. Organe të tilla mund të përmendim Këshillin e Ministrave, 

Kryeministrin, ministrin, prefektin, kryetarin e bashkisë e të komunës ose këshillat e 

tyre, drejtuesin e çdo institucioni shtetëror etj.”. 

iv-Karakteri nënligjor  i tij.”Elementi i katërt i çdo akti administrative është karakteri 

i tij nënligjor.Cdo akt administrativ duhet të nxirret gjithmonë në bazë dhe për 

zbatim të ligjit… edhe kur disa organe të administratës shtetërore nxjerrin akte, jo 

direkte në bazë e për zbatim të ligjës, por në bazë e për zbatim të akteve 

administrative të organeve  më të larta  të administratës shtetërore, veprimtaria e 

tyre dhe vetë aktet që ato nxjerrin, kanë karakter nënligjor, pasi në analizë të fundit 

dhe aktet e organeve më të larta, bazën e kanë në vetë aktet ligjore”. Por duhet 

patur parasysh se “... Aspekti nënligjor nuk është karakteristikë vetëm për aktet që 
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nxjerrin organet e pushtetit ekzekutiv. Nga ligji burojnë të gjitha aktet e tjera që 

nxjerr jo vetëm pushteti ekzekutiv, por edhe ai gjyqëso”.
 93

 

Duke i pasur tepër të qarta, këto katër elemente, le të marrin për shembull një 

akt diskrecial tipik dhe të shohim në se ai i përmban ato. Kështu nga Ligji “Statusi i 

nëpunësit civil”, kemi rastin e pranimit me konkurs të nëpunësve, ku konkurrimi 

zhvillohet në tri faza. Ligji thotë se “c) Në fazën e tretë bëhet vlerësimi përfundimtar i 

kandidatëve. Në këtë fazë, eprori direkt nën varësinë e të cilit nëpunësi do të punojë, 

zgjedh një nga tre kandidatët e propozuar nga komitetet ad-hoc.”
94

 

Sipas praktikës dhe procedurës së njohur, eprori direkt nën varësinë e të cilit  

nëpunësi do të punojë mbi bazën e kësaj competence, të cilën ia jep ligji, bën 

zgjedhjen, duke nxjerrë një akt administrativ individual diskrecial, që quhet vendim. 

Së pari, ky vendim e ka tiparin e një akti juridik, sepse është shfaqje e vullnetit të një 

organi administrativ shtetëror, i cili në rastin konkret është një nëpunës civil që ka një 

pozicion eprori në strukturën administrative ku dëshëron të punojë kandidati që ka 

konkurruar dhe që përzgjidhet si fitues nga ky nëpunës civil epror
95

. Së dyti, ky 

vendim përzgjedhje ka karakter të njëanshëm, sepse është shprehje e ushtrimit të 

pushteti shtetëror dhe pas tij qëndron gjithmonë shteti nëpërmjet organit të 

administratës publike. Së treti, ai është nxjerrë nga një organ i administratës 

shtetërore/publike dhe, së katërti, ai është akt nënligjor, i nxjerrë në bazë dhe për 

zbatim të nenit 15 të ligjit “Statusi i nëpunësit civil”. 

Nga ky krahasim, i trajtuar konkretisht më sipër, del qartë se ky vendim 

përzgjedhjeje, i ka të katër elementet e një akti administrativ individual. Pra, atij,  

nuk i mungon ndonjë element dhe duke qenë kështu, meqenëse ky akt, nuk ka 

ndonjë mungesë, atëherë lind pyetja,  në se ky akt aministrativ diskrecial ka 

ndonjë element të tepërt? Autorë të tjerë  janë shprehur se “Kodi i Procedurave 

Administrative, për nga mënyra se si e trajton aktin diskrecial, në ato pak dispozita që 

përmban rreth tij (Nenet 7, 149 dhe 150), duket sikur kërkon ta dallojë këtë akt nga 

pjesa tjetër e veprimtarisë së administratës publike, dhe krijon përshtypjen sikur akti 

diskrecial është një akt administrativ i veçantë, i ndryshëm nga akti administrativ 

individual apo ai nënligjor normativ. Në fakt nuk mund të jetë kështu.
96

 Edhe unë 

bashkohem me  mendimin e shfaqur nga autori Erajd Dobjani si më sipër. Akti 

diskrecial nuk ekziston si lloj i veçantë jashtë aktit administrativ individual apo 

normativ, sepse  ai është vullnet i lirë i administratës për të zgjedhur mënyrën e 

ushtrimit të pushtetit me anë të së cilës ajo do të zgjidhë çështjen që i është shtruar (e 

ka për detyrë apo i kërkohet) për zgjidhje. Dallimi është se ndërsa në një akt të 

zakonshëm administrativ individual apo normativ,  organi apo autoriteti përgjegjës që 

ka kompetencën për të nxjerrë ose mos nxjerrë  aktin ka vetëm një zgjedhje(prandaj 

thuhet se e ka diskrecionin të brendshëm), kurse  në rastin e aktit diskrecial, ai ka më 

shumë se një zgjedhje dhe kjo mundësi është e dukshme, e  lexueshme, e shfaqur 
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me anë të ligjit apo aktit administrativ që ia jep këtë diskrecion. Këtu duhet të 

themi themi se, në rastin e parë, për nxjerrjen apo mosnxjerrjen aktit, diskrecioni i 

brendshëm nuk është i dukshëm dhe akti që nxirret nuk quhet diskrecial, kurse në 

rastin e dytë, diskrecioni është i dukshëm, i dallueshëm  dhe prandaj akti që nxirret 

quhet akt administrativ diskrecial. Pra në qoftë se flasim apo konstatojmë ushtrimin e 

një pushteti diskrecial nga ana e organeve të administratës publike, patjetër duhet të 

kemi parasysh se ai pushtet nuk shfaqet në mënyrë tjetër veçse nëpërmjet akteve 

administrative individuale apo normative, por se ato në këto raste do të jenë  

diskreciale. Si rrjedhojë mund të konkludojmë  se, akti diskrecional nuk është akt 

administrativ që i mungojnë elementet e zakonshme sikurse i ka çdo akt i tillë, 

veçse ai shpreh një natyrë të veçantë brenda vullnetit  të pushtetit,  është rezultat 

i vlerësimit apo zgjedhjes që ka në dispozicion organi apo autoriteti publik, 

zgjedhje  që ai organ ka për detyrë ta aplikojë. 

Ne mendojmë se ka edhe një dallim të dytë që  lidhet me përgjegjësinë e 

organit administrativ kur zbaton diskrecionin. Kështu kur organi administrativ nxjerr 

aktin diskrecial, duke zgjedhur njërën nga mundësitë që lejon ligji apo akti 

administrativ, ku  ai bazon nxjerrjen e aktit diskrecial dhe nuk ka ndonjë pasojë, nuk 

ka asnjë përgjegjësi ligjore, përse aplikon njërën nga dy apo tri zgjedhjet që kishte 

mundësi dhe ndaj tij nuk  mund të zbatohet ndonjë masë disiplinore, administrative 

apo penale (kuptohet kur në zgjedhje nuk ka subjektivizëm për motive korrupsioni, 

konflikt interesi etj.). Ndërsa kur organi administrative, sipas ligjit, ka për detyrë të 

zbatojë kompetencat e tij dhe duhet të nxjerrë apo mos të nxjerrë një akt administrativ, 

dhe ai  bën të kundërtën e asaj që e ngarkon ligji, ai ka përgjegjësi ligjore dhe ndaj tij 

mund të zbatohen masa displinore, administrative  apo  penale,  në varësi të pasojës që 

ka ardhur nga shkelja e ligjit. 

 

2.3. 0Aktet diskreciale mund të jenë ose akte administrative individuale ose akte 

administrative kolektive/normative. 
 

Ashtu siç kemi thënë  edhe më sipër në Kodin e Procedurave Administrative të 

vitit 1999, është përcaktuar se “Veprimtaria e organeve administrative është tërësia e 

akteve dhe veprimeve nëpërmjet të cilave formohet dhe manifestohet vullneti i 

administratës publike, si dhe ekzekutimi i këtij vullneti (neni 2, paragrafi 1). Kjo 

veprimtari administrative realizohet nëpërmjet  formave të veprimtarisë 

administrative, të cilat janë paraqitur apo përcaktuar nga ky kod dhe që janë aktet 

administrative individuale dhe kolektive; kontratat administrative/publike; dhe aktet 

reale (neni 2, paragrafi 2). Kodi është përpjekur të shpjegojë termin aktit 

administrativ individual
97

, por “… nuk ka dhënë asnjë definicion për kuptimin e aktit 

administrativ individual, duke ia lënë këtë çështje përzgjidhje doktrinës”.
98

 Po kështu 

kodi nuk ka shpjeguar as termin e aktit administrativ  kolektiv. Ne mendojmë se 

pavarësisht kësaj mangësie, në këtë rast ky term mund dhe duhet të kuptohet si akt 

administrativ normativ. Këtë mendim e argumentojmë me faktin se kushtetuta jonë 

është miratuar që në vitin 1998 dhe ajo ka përmendur në disa raste termin aktet 

normative të Këshillit të Ministrave dhe aktet normative të ministrave…
99

, ndonëse 
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nuk jep shpjegimin e tyre. Për këtë nuk mund t‟i vihet ndonjë “faj” kushtetutës apo 

autorëve të saj, sepse nuk është e thënë që ajo duhej të shpjegonte gjithçka.  

Por siç kanë shkruar edhe autorë të tjerë “Përsa i përket paragrafit të dytë të 

nenit 2, ia vlen të përmendet vetëm se rreshtimi në këtë paragraf i formave të 

veprimtarisë administrative të rregulluara nga Kodi, megjithëse tingëllon si ezaurues 

nuk përjashton edhe ato forma të veprimtarisë administrative siç janë  aktet 

normative…”.
100

 Janë po këta autorë që janë munduar ta mbushin këtë zbrasti 

(mungesë), duke bërë përpjekje për të përkufizuar aktin administrativ individual dhe 

aktin normativ. Sipas tyre “Akti administrativ individual rregullon në veçanti 

marrëdhënie konkrete, të posaçme, për një çështje specifike dhe ndaj një subjekti apo 

grupi subjektesh të përcaktueshëm. Nëpërmjet aktit individual nuk vendosen norma të 

përgjithshme abstrakte… Akti normativ në dallim nga akti individual vendos rregulla 

të detyrueshme sjellje, në përgjithësi dhe për një kompleks marrëdhëniesh juridike… 

Në të dy rastet e akteve, qoftë individuale apo dhe normative, dallimi ndërmjet tyre 

bëhet në bazë të personave që iu drejtohet, apo fakteve e marrëdhënieve juridike që 

merr parasysh veprimi administrativ. Nëse një akt apo veprim administrativ synon një 

numër të caktuar njerëzish, ose lidhet me fakte të caktuara, ai është konkret dhe i 

specifikuar. Por në se akti ka të bëjë më një numër të pacaktuar njerëzish e faktesh, ai 

është abstrakt dhe i përgjithshëm”.
101

 

Pak më vonë, ishte Kuvendi i Shqipërisë, organi legjitim, i cili nëpërmjet 

miratimit të ligjit nr.9000, datë 30.01.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Këshillit të Ministrave”,
102

 bëri edhe shpjegimin literal juridik të këtyre termave, duke 

mbushur kështu boshllëkun ligjor që ekzistonte. 

Edhe Ligji nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative 

dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i cili ka hyrë në fuqi dhe ka filluar 

zbatimin që nga data 3 nëntor 2013, ka sjellë risi për sa i përket koncepteve të reja të 

formave me anë të të cilave administrata publike ushtron detyrat dhe kompetencat e 

saj, pasi ka futur në të drejtën administrative substanciale koncepte, si: veprim 

administrativ, veprim tjetër administrativ, apo mosveprimi administrativ. Gjithashtu, 

ky ligj, ka ristrukturuar dhe përkufizuar konceptet ekzistuese të formave me anë të të 

cilave administrata publike ushtron detyrat dhe kompetencat e saj, siç janë akti 

administrativ, akti administrativ individual, akti nënligjor normativ, apo organi 

publik. Këto koncepte  të reja dhe forma me anë të të cilave administrata publike 

ushtron detyrat dhe kompetencat e saj, janë të përfshira edhe në Projekt Kodin e 

Procedurave Administrative. Mendojmë se kjo është bërë për faktin se normalisht 

                                                 
100

 G.Ibrahimi, S.Sadushi, A.Lako, B.Caka, Komentar i Kodit të Procedurave Administrative, Tiranë, 

2001,    f. 14. 
101

 G.Ibrahimi, S.Sadushi, A.Lako, B.Caka, Komentar i Kodit të Procedurave Administrative,Tiranë, 

2001,  f. 118-119 
102

 Neni 28, Llojet e akteve të institucioneve të pushtetit ekzekutiv janë: 

 a)akti normativ, është akti që nxjerr Këshilli i Ministrave në zbatim të nenit 116 të Kushtetutës; 

 b)vendimi me karakter normativ, që është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave që rregullon 

marrëdhënie të përcaktuara me ligj, duke vendosur rregulla të përgjithshme sjelljeje; 

 c)vendimi me karakter individual, është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave, që rregullon një 

marrëdhënie konkrete, ose që u drejtohet një ose disa subjekteve, individualisht të përcaktuara, 

të se drejtës; 

 ç)udhëzimi, është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave, i ministrit ose drejtuesit të institucionit 
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 d)urdhri, është akti nënligjor i Kryeministrit, i ministrit ose drejtuesit të institucionit qendror, në 

varësi të Kryeministrit ose ministrit, që ka karakter të brendshëm, dhe mund të vendosë rregulla 

sjelljeje, të përgjithshme, ose mund të rregullojë një marrëdhënie konkrete. 
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duhej të ishte ky Kod i Procedurave Administrative, si ligji bazë, që duhej fillimisht të 

përkufizonte këto koncepte dhe forma, ku për sqarimin e tyre të mëtejshëm, 

mendojmë që të mos ndalemi, për to mund të konsultohen autorë të tjerë. 
103

. 

Përfundimisht mund të themi se aktet administrative diskreciale, si forma të 

ushtrimit të pushtetit diskrecial të administratës publike, mund të jenë ose akte 

administrative individuale ose akte administrative normative. Për secilin prej tyre, do 

të japim shembujt më poshtë. 

 

2.4. Klasifikimi dhe llojet e akteve administrative dhe ato diskreciale. 

Sipas doktrinës të së drejtës administrative, klasifikimi i akteve administrative 

është bërë në tri lloje kryesore.
104

 Kështu që: 

1- Sipas kritereve formale ato ndahen në dy lloje: 

 

a- sipas mënyrës së nxjerrjes së tyre, dhe 

b- sipas mënyrës së shprehjes së tyre. 

 

Duke marrë për bazë mënyrën e nxjerrjes së tyre aktet administrative ndahen në: 

 

i- akte administrative që nxirren me iniciativën e organeve që i nxjerrin; 

ii-akte administratrative që nxirren me kërkesën e organeve të tjera administrative ose 

të  shtetasve të ndryshëm. 

 

Duke marrë për bazë mënyrën e shprehjes së tyre, aktet administrative, ndahen në: 

 

i- akte administrative me të cilat vullneti i administratës deklarohet shprehimisht me 

ato akte; 

ii- akte administrative me të cilat vullneti i administratës nuk  deklarohet shprehimisht 

me akte, por shprehet me akte administrative konkluduese, të cilat janë veprime 

apo shenja të ndryshme të kryera nga disa organe administrative, që në kushte të 

caktuara konsiderohen forma për deklarimin e vullnetit të pushtetit, dhe si rrjedhim 

janë akte administrative. Këto akte më vonë janë cilësuar si akte reale
105

. 

 

2- Duke marrë si kritere  përmbajtjen e tyre , aktet administrative ndahen  po në dy 

lloje: 

 

a- në akte që krijojnë detyrime (rëndime), apo dobi për personat që iu drejtohen; 

b- në akte administrative individuale dhe akte administrative të përgjithshme 

(normative). 

 

Duke marrë për bazë nëse përmbajtja e akteve krijon detyrime apo dobi për personat 

që iu drejtohen aktet administrative ndahen: 

 

i-akte administrative prestuese (detyruese), që në termat e tyre mund të jenë: vendime, 

udhëzime, refuzime apo ndalime etj. 
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ii-akte administrative dobiprurëse, që në termat e tyre mund të jënë:urdhra 

administrativë, por  kryesisht lejet, licencat etj. 

 

Duke marrë për bazë karakterin e përmbajtjes, aktet administrative ndahen në: 

 

i- akte administrative individuale (ose konkrete), që janë ato nëpërmjet të cilëve  

zhvillohet një veprimtari konkrete për raste të caktuara ose që i drejtohet personave 

të caktuar.  Këto lloj aktesh mund të jenë vendime, urdhra, leje etj., dhe nga 

përmbajtja mund të jenë prestues apo dobiprurës. 

ii- akte administrative të përgjithshme (normative) janë ato që u drejtohen një numri të  

gjerë personash, të cilët rregullojnë në tërësi dhe në mënyrë të përgjithshme një 

marëdhënie të caktuar ose disa marrëdhënie në kompleks ndërmjet tyre. Këto lloj 

aktesh emërtohen rregullore, urdhëresa, vendime, statute etj. 

 

3-Sipas kritereve të tjera, aktet administrative, ndahen në:  

 

a-  nga efekti i tyre në hapësirë; 

b- nga lloji i kompetencës së organit që i nxjerr; 

c- nga lloji i organit që i nxjerr. 

 

Duke marrë për bazë efektin e tyre në hapësirë, aktet administrative, ndahen në: 

 

i- akte administrative që kanë fuqi në gjithë territorin e Republikës.Të tilla janë 

vendimet e Këshillit të Ministrave. 

ii- akte administrative që kanë fuqi në një  territor të caktuar, p.sh.,  në një qark, 

bashki apo komunë të caktuar. Të tilla janë vendimet apo urdhrat e prefektit, 

kryetarit të bashkisë etj. 

 

Duke marrë për bazë kompetencën e organit që i nxjerr, aktet administrative, ndahen 

në: 

 

i- akte të administratës shtetërore që nxirren nga organe që kanë kompetenca të    

përgjithshme, siç janë  p.sh., aktet që nxjerr Këshilli i Ministrave. 

ii- akte të administratës shtetërore që nxirren nga organe që kanë kompetenca të 

posaçme,  siç janë p.sh., aktet që nxjerrin ministrat apo drejtuesit e tjerë të 

organeve të ndryshme të administratës shtetërore. 

 

Duke marrë për bazë llojin e organit që i nxjerr, aktet administrative, ndahen në disa 

kategori: 

 

i- Dekrete e vendime të nxjerra nga Presidiumi i Kuvendit Popullor (sot Presidenti i  

Republikës). 

ii. aktet që nxjerr Këshilli i Ministrave, siç janë: vendimet, udhëzimet, urdhëresat  dhe 

rregulloret dhe tashmë edhe aktet normative me fuqinë e ligjit. 

iii-aktet që nxjerrin ministrat, siç janë: vendimet, urdhrat, udhëzimet apo rregulloret. 

iv-aktet që nxjerrin organet e pushtetit dhe administratës lokale (pushteti vendor), siç 

janë: urdhëresat, vendimet apo urdhrat e ndryshëm, etj.
106
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Për disa lloje të tjera klasifikimi, ka shkruar edhe profesor Sokol Sadushi,  ku 

sipas rëndësisë së subjektit, ai i ndan aktet administrative në akte deklarative, siç është  

p.sh., shpallja si qytetar nderi e një personi; akte strukturore, p.sh.,marrja e një grade 

apo marrja e shtetësisë; si dhe akte komanduese, për shembull, urdhrat dhe ndalimet 

për një sjellje të caktuar, shenjat në qarkullimin rrugor, etj. Më tej ai ka shkruar se 

njihet në të drejtën administrative një kriter tjetër për ndarjen e akteve, në akte 

konstiutive siç janë vendimet për dhënien e lejes së ndërtimit apo për heqjen e një 

licence; dhe akte deklarative siç është regjistrimi i lindjes së një fëmije apo urdhri për 

daljen e një personi në pension pleqërie. Më tej, autori Sadushi, shkruan se “Në varësi 

të numrit të organeve që marrin pjesë në nxjerrjen e aktit, njihet një tjetër lloj 

klasifikimi i akteve:në akte të një organi dhe akte të përbëra…aktet për nxjerrjen e të 

cilëve përfshihen dy ose më shumë organe janë akte të përbëra, si p.sh., udhëzimet e 

përbashkëta të dy ministrave për probleme që lidhen me fushat që ato 

mbulojnë…Tjetër ndarje e njohur në teorinë e së drejtës administrative është edhe 

ndarja e akteve në autoritar ose unilateral dhe konsensual, pra në akte që nxirren me 

autoritetin e pushtetit shtetëror dhe në akte që kërkojnë detyrimisht marrëveshjen, 

konsensusin ose nismën e subjekteve që bëjnë pjesë në akt.”
107

 

Ndonëse, profesor Sadushi, nuk i ka cituar burimet se, në çfarë vepre dhe kush 

autor, ka shkruar më parë për këto lloje klasifikimi, të cilat ai i ka përmendur më lart, 

prandaj, këtu është  me vend që të evidentojmë se, kriteret e mësipërme, që ka 

përshkruar profesor Jani Como, për klasifikimin e akteve administrative, janë më të 

rëndësishmet dhe prandaj, zoti Sadushi, i ka pranuar ato pa asnjë diskutim kur 

shprehet se “Këto kritere, mbi të cilat do të bëhet  trajtimi teorik i klasifikimit të 

akteve, kanë kryesisht  për bazë anën formale të nxjerrjes së aktit, që ka të bëjë me 

nismën për nxjerrjen e tij,përmbajtjen e aktit, efektet e shtrirjes së tij në hapësirë, 

llojin e kompetencës që ka organi që nxjerr aktin ,etj”
108

. Mbi bazën e këtyre 

kritereve, ai ka paraqitur pastaj më poshtë,
109

llojet e akteve administrative, por  siç 

kemi parashtruar më lart, profesor Jani Como, ka qenë i pari autor që ka bërë 

klasifikimin e akteve administrative dhe klasifikimin e tij, të cilin do ta përdorim edhe 

ne për të parashtruar edhe aktet administrative diskreciale, që janë sot,  më të 

evidentuara dhe më të përdorshme gjatë veprimtarisë së administratës publike 

shqiptare. 

 

2.5. Aktet administrative diskreciale që janë sot më të përdorshme gjatë 

veprimtarisë së administratës publike shqiptare. 

Në ditët e sotme, administrata publike shqiptare, për realizimin e politikave 

qeveritare, si dhe të detyrave fuksionale të saj, të cilat janë të përcaktuara nga 

kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë, nxjerr një numër të 

pallogaritshëm aktesh administrative diskreciale. Qëllimi është i qartë dhe praktik: të 

bëhet sa më e qartë  rëndësia dhe roli i tyre. Por edhe për efektin e klasifikimit të tyre, 

në vijim do të nxjerrim nga bashkësia tepër e madhe e legjislacionit shqiptar, disa nga 

aktet diskreciale më të përdorshme. Kështu që:  

 

1-Sipas kritereve formale dhe duke marrë për bazë mënyrën e nxjerrjes së tyre, janë  

akte administrative diskreciale: 
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i-aktet administrative diskreciale që nxirren me iniciativën e organeve që i nxjerrin, të 

tilla si p.sh.,  kemi rastin e përcaktimit të kundërvajtjeve administrative nga këshillat 

bashkiake apo komunale, sepse  ligji  parashikon se“Organet e njësive të qeverisjes 

vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik vendor për çdo çështje që nuk 

u ndalohet me ligj ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht me ligj një organi tjetër 

shtetëror”
110

. 

Po kështu kemi  edhe rastin  kur Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon se 

“1.Për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një fatkeqësie natyrore ose 

aksidenti teknologjik, Këshilli i Ministrave mund të vendosë, për një periudhë jo më të 

gjatë se 30 ditë, gjendjen e fatkeqësisë natyrore në një pjesë ose në të gjithë teritorin e 

shtetit”.
111

 

 

ii-akte administrative diskreciale që nxirren me kërkesën e organeve të tjera 

administrative, p.sh., rasti që kemi përmendur në lidhje me fazën e tretë të konkursit 

për pranimin në shërbimin civil. Eprorit direkt i kërkohet që të nxjerrë aktin 

diskrecial për zgjedhjen e njërit nga tre personat që komisioni ad-hoc ka renditur të 

parët në procesin e konkurrimit, kur ai përfundon punën e tij. Në këtë rast komisioni 

ad-hoc, ndonëse është një organ administrativ i përkohshëm, pas vendimit të tij për 

radhitjen e tre personave që kanë marrë më shumë pikë, i kërkon organit epror të 

bëjë zgjedhjen e tij me anë të një akti diskrecial, veprim që është i autorizuar nga 

ligji përkatës. 

   Kurse, përsa i përket akteve diskreciale, që nxirren me kërkesën e shtetasve të 

ndryshëm, të tilla, si p.sh., lejet për mbajtje arme gjahu ose lufte, që u japin organet 

e policisë shtetasve të ndryshëm që kërkojnë të pajisen me armë gjahu apo armë 

lufte. E drejta e kërkesës për pajisjen me këto lloj lejesh, është për të gjithë shtetasit 

që plotësojnë kushtet e caktuara nga ligjet përkatëse, por organet policore kanë 

diskrecion të plotë që edhe pse personi që e kërkon, i plotëson kushtet, të mos e 

japin lejen. 

 

2.Duke marrë për bazë mënyrën e shprehjes së tyre, janë  akte administrative  

diskreciale: 

 

i- aktet administrative me të cilat vullneti i administratës deklarohet shprehimisht, si 

p.sh., vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryetarit të bashkisë apo 

komunës, kur kryen shkelje të rënda të kushtetutës apo ligjeve.
112

Po kështu kemi 

rastet e shumta kur organi administrativ kompetent lëshon autorizime (që janë akte 

administrative tipike), si p.sh., Kodi Rrugor,  lejon autoritetin e rrugëve, për 

lëshimin e autorizimeve dhe lëvizjen në rrugë (si kur ndalohet kalimi, ashtu 

qëndrimi në rrugë).   

 

ii- akte administrative me të cilat vullneti i administratës nuk  deklarohet shprehimisht 

me akte, por shprehet me akte administrative konkluduese, të cilat janë veprime 

apo shenja të ndryshme të kryera nga disa organe administrative, që në kushte të 

caktuara konsiderohen forma për deklarimin e vullnetit të pushtetit dhe si rrjedhim 
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janë akte administrative diskreciale. Këto akte më vonë janë cilësuar si akte reale.Të 

tilla janë p.sh., shiritat e ndalimit të hyrjes në objekte të caktuara, ku dyshohet se 

kryhet një veprimtari e paligjshme, si në: depo, magazina, lokale, apo ndërtesa, apo 

objekte të vulosura (dyllosura) nga inspektoriatet e sigurmit teknik në ndërtim, në 

objekte me rrezik zjarri apo shpërthimi nga lëndët djegëse apo helmuese etj. 

 

2-Duke marrë si kritere  përmbajtjen e tyre  dhe për bazë nëse përmbajtja e akteve 

krijon detyrime apo dobi për personat që iu drejtohen akteve administrative 

diskreciale janë: 

 

i-aktet administrative diskreciale prestuese, që në termat e tyre mund të jenë vendime, 

udhëzime, refuzime apo ndalime etj.Të tilla janë p.sh., aktet e këshillit bashkiak të 

qytetit të Tiranës, që për të parandaluar nivelin e lartë të zhurmave gjatë natës, kanë 

caktuar  si kundërvajtje administrative, ndër të tjera, edhe mbajtjen e mjeteve 

muzikore apo orkestrave dhe këngëtarëve në punë pas orës 24 të natës. 

ii-akte administrative diskreciale dobiprurëse, që në termat e tyre mund të jenë 

vendime apo  urdhra administrativë, apo leje, licenca etj. Të tilla  janë vendimet e 

Këshillit të Ministrave, që u japin ndihmë financiare personave të caktuar për të 

mbuluar shpenzimet shëndetësore brenda apo jashtë vendit, apo dhënia e pensioneve 

për merita të veçanta personave të caktuar. 

 

Duke marrë për bazë karakterin e përmbajtjes, aktet administrative, diskreciale janë: 

 

i-akte administrative diskreciale individuale (ose konkrete),  janë ato, që nëpërmjet të 

cilave, zhvillohet një veprimtari konkrete për raste të caktuara ose që u drejtohet 

personave të caktuar. Këto lloj aktesh mund të jenë vendime, urdhra, leje etj., dhe 

nga përmbajtja mund të jenë prestues apo dobiprurës. Më sipër, si të tilla, 

përmendëm vendimet e Këshillit të Ministrave, për dhënien e ndihmave financiare  

personave të caktuar, për mbulimin e shpenzimeve shëndetësore, brenda apo jashtë 

vendit, apo dhënia e pensioneve për merita të veçanta. P.sh., VKM për “Dhënien e 

pensionit të posaçëm familjar për personat në ngarkim të të ndjerëve… Pensioni i 

posaçëm jepet për familjarët e të ndjerëve përjashtimisht nga kriteret e vendimit nr. 

429, datë 12.2.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kushtet e përfitimit, shumën dhe 

procedurën e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe të shtesave të 

pensioneve të posaçme shtetërore".
113

 

ii-akte administrative diskreciale të përgjithshme(normative), janë ato që u drejtohen 

një numri të gjerë personash, që rregullojnë në tërësi dhe në mënyrë të përgjithshme 

një marëdhënie të caktuar ose disa marrëdhënie në kompleks ndërmjet tyre. Këto 

lloj aktesh emërtohen rregullore, urdhëresa, vendime, statute etj. Si të tilla, 

përmendëm aktet e organeve vendore, të cilat caktojnë kundërvajtje administrative, 

sipas ligjit përkatës. Po kështu, janë aktet normative, që kanë fuqinë e ligjit dhe 

nxirren nga Këshilli i Ministrave, në kushtet e nevojës dhe të urgjencës
114

. 

 

3-Duke marrë për bazë kriteret e tjera dhe efektin e tyre në hapësirë, akte 

administrative diskreciale  janë: 
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 VKM nr.112, datë 21.01.2015, botuar në Fletoren Zyrtare nr.34/2015. 
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 Neni 101 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 
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i- aktet administrative diskreciale që kanë fuqi në gjithë territorin e Republikës.Të tilla  

janë aktet normative të Këshillit të Ministrave me fuqinë e ligjit. 

ii- akte administrative diskreciale,  të cilat kanë fuqi në një  territor të caktuar, p.sh.,  

në një qark, bashki apo komunë të caktuar. Të tilla janë vendimet e këshillave 

bashkiake apo komunale për caktimin e veprimeve apo mosveprimeve të caktuara 

si kundërvajtje administrative.
115

  Po kështu janë aktet që caktojnë zonat e lira 

doganore.
116

 

 

Duke marrë për bazë kompetencën e organit që i nxjerr aktet administrative 

diskreciale janë: 

 

i-aktet e administratës publike që nxirren nga organe, të cilat kanë kompetenca të 

përgjithshme, siç janë p.sh., aktet që nxjerr Këshilli i Ministrave, apo këshillat 

bashkiake, apo komunale. 

ii-akte të administratës shtetërore/publike që nxirren nga organe, të cilat kanë 

kompetenca të posaçme, siç janë p.sh., aktet diskreciale që nxjerrin ministrat apo 

drejtuesit e tjerë të organeve të ndryshme të administratës shtetërore, p.sh., Drejtori i 

përgjithshëm i Doganave
117

 apo Tatimeve. Si të tillë, p.sh., kemi urdhrin e Ministrit 

të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për “Delegimin e kompetencave Drejtorit të 

Përgjithshëm të Punësimit, Arsimit dhe Formimit Profesional, znj... për dërgimin 

me shërbim të punonjësve të shkollave të arsimit profesional, jashtë qendrës së 

punës, brenda vendit, në largësi mbi 100 km.”
118

 

 

4-Duke marrë për bazë organin që i nxjerr, akte administrative diskreciale, janë edhe: 

 

i-Dekretet që nxjerr Presidenti i  Republikës për dhënien e dekoratave, titujve të 

nderit, etj. « Dekretet e Presidentit të Republikës …janë akte të pushtetit të lartë 

ekzekutiv (të Kryetarit të Shtetit) me të cilat vendosen emërimet, shkarkimet, ngritjet 

në përgjegjësi, transferimet, gradimet, etj., të një kategorie funksionaresh të 

rëndësishme të shtetit. Marrëdhëniet e këtyre personave me shtetin për kryerjen e 

detyrave të caktuara bazohen jo në një kontratë të thjeshtë pune, por në një kontratë 

të veëantë të shërbimit publik...është në diskrecionin e shtetit, të mishëruar në 

dekretin e Presidentit jo vetëm krijimi, por edhe ndryshimi apo shuarja e 

marrëdhënieve të shërbimit publik të një karakteri të tillë »
119

.Në fakt ka dualitet 

mendimesh në teori në se dekretet e Presidentit janë apo jo akte 

                                                 
115

 Neni 6/b  i ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 
116

 Neni 184 i ligjit nr.8449, datë 27.01.1999 “Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë” përcakton se, 

 1. Këshilli i Ministrave mund të përcaktojë pjesë të territorit doganor të Republikës së Shqipërisë 

si zona të lira. Ministri i Financave miraton paraprakisht ndërtimin e çdo lloj ndërtese në një 

zonë të lirë. Gjithashtu, Ministri i Financave, autorizon krijimin e magazinave të lira. 

 2. Këshilli i Ministrave përcakton kufijtë gjeografikë të çdo zone të lirë. 

 3. Zonat e lira duhet të përcaktohen me saktësi dhe të rrethohen. Këshilli i Ministrave përcakton 

pikat e hyrjes dhe të daljes për çdo zonë të lirë. Ministri i Financave përcakton pikat e hyrjes dhe 

të daljes për çdo magazinë të lirë. 
117

 Neni 60 i Kodit Doganor ndër të tjera përcakton se, 

2. Mallrat e dërguara me rrugë postare midis një zyre postare të huaj dhe një zyre postare shqiptare 

pranohen e dërgohen nën mbikëqyrjen e autoriteteve doganore. Në rastet e dërgesave të 

përshpejtuara, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, mund të autorizojë çlirimin e menjëhershëm të 

mallrave kundrejt dhënies se një garancie dhe depozitimit të një deklarate të posaçme periodike dhe 

përmbledhëse, sipas formës se përcaktuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave.  
118

  Urdhër nr.57, datë 02.03.2015, botuar në Fletoren Zyrtare nr.44/2015. 
119

 Vendimi Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr.3, datë 30.01.2003. 
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administrative.Mendimi im personal është se ato janë akte administrative kur 

nëpërmjet tyre zgjidhen çështje të natyrës administrative. 

ii.Aktet që nxjerr Këshilli i Ministrave, janë: vendimet, udhëzimet dhe aktet 

normative me fuqinë e ligjit, siç e përmendëm edhe më lart. “Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, duke e njohur dhe  sanksionuar përqendrimin e pushtetit 

ligjvënës në duart e Kuvendit të Shqipërisë ka lejuar, si raste përjashtimore, 

nxjerrjen e akteve me fuqinë e ligjit edhe nga organe të tjera kushtetuese. Një nga 

përjashtimet është ai i parashikuar nga neni 101 i Kushtetutës, që i njeh të drejtën 

Këshillit të Ministrave të nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit. Përdorimi i këtij 

instrumenti ligjvënës mbetet në vlerësimin e Këshillit të Ministrave, por çmohet se 

përdorimi i tij gjerësisht dhe jo në kushtet e parashikuara nga Kushtetuta do të 

cënonte pavarësinë e pushtetit legjislativ dhe karakterin demokratik të shtetit. Kjo e 

drejtë ka natyrë lejuese dhe përjashtimore, prandaj Kushtetuta e ka kushtëzuar 

ushtrimin e saj me ekzistencën e nevojës dhe urgjencës, si dhe me kontrollin 

përfundimtar nga Kuvendi të  akteve të nxjerra”.
120

 

iii-aktet diskreciale që nxirren nga ministrat si p.sh., “Ministri i Financave me 

vendim: 

a) miraton projektin, nëse shuma e parashikuar dhe mënyra e pagesës së    

mbështetjes financiare janë të përballueshme dhe të qëndrueshme; 

b) kundërshton projektin, nëse shuma e parashikuar dhe mënyra e pagesës së 

mbështetjes financiare të projektit janë të papërballueshme dhe/ose të 

paqëndrueshme ose,  nëse  mundësia  e risqeve të ndërmarra nga partneri 

publik, në projekt, janë të tilla që rrezikojnë në mënyrë të konsiderueshme 

përballueshmërinë dhe/ose qëndrueshmërinë e projektit”.
121

 

Ose shembull tjetër, kemi një urdhër të Ministrit të Mbrojtjes për “Delegimin e 

kompetencave të titullarit të autoritetit kontraktor, zëvendësministrit të Mbrojtjes, z. 

…për procedurat e prokurimeve me vlerë të vogël”
122

. 

iv. drejtuesit e institucioneve të pavarura, si: Avokati i Popullit, Prokurori i 

Përgjithshëm etj., siç janë vendimet dhe  urdhrat  e shpërblimeve financiare, për 

punë të mirë, për tituj nderi etj. 

v. aktet diskreciale  që nxjerrin organet e pushtetit  vendor, si  kryetarët e bashkive, 

apo komunave, ashtu dhe vendimet e ndryshme për shpalljen “qytetarë nderi”, për 

dhënien e ndihmës eknomike etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.24/2006. 
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 Neni 21 i VKM nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien  

me koncesion/partneritet publik privat”. 
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 Urdhër nr.87, datë 16.01.2015, botuar në Fletoren Zyrtare nr.44/2015. 
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KREU I TRETË 

 

 

3. Objekti i çmuarjes së lirë dhe limitet e vlerësimit (diskrecionit) në aktet 

administrative. 

Norma juridike administrative apo akti administrativ, si strukturë  ka 3 

elemente përbërëse, ashtu si çdo normë juridike, të cilat janë: hipoteza, dispozitivi dhe 

sanksioni
123

. Por që të ekzistojë një normë juridike, duhet të ushtrohet vullneti i 

pushtetit shtetëror/administrativ nga një organ administrativ i caktuar, duke respektuar 

një procedurë të caktuar për përgatitjen dhe nxjerrjen e aktit administrativ, brenda 

kufijve të ligjit, si dhe duke respektuar qëllimin dhe përmbajtjen e ligjit. Ne do të 

analizojmë çështjen  duke shtruar pyetjen se, “tek cilët elemente të strukturës së aktit 

administrativ, mund të shtrihet çmuarja e lirë apo vlerësimi i organit që nxjerr aktin?”. 

“Cilat janë limitet e këtij diskrecioni”? Gjithashtu do të sqarojmë edhe pyetjen se, tek 

“cilët elemente të aktit administrativ, nuk lejohet apo nuk mundet të shtrihet vlerësimi 

i lirë?”. 

Objekti i punës së organit administrativ përkatës apo personit përgjegjës për të 

cilën ai ushtron diskrecion, pra për të cilën i është lënë hapësira për të realizuar 

çmuarje të lirë të situatës, është mjaft i gjerë. Ai shtrihet në çdo veprim të veprimtarisë 

së përditshme zyrtare të organit apo punonjësit përgjegjës për nxjerrjen e aktit 

administrativ diskrecial.  

Por këtu nuk do të ndalemi tek diskrecioni në përgjithësi, por do të 

përqendrohemi vetëm tek diskrecioni në vendimmarrjen përfundimtare. 

 

3.1. Objekt i çmuarjes së lirë në vendimmarrjen përfundimtare shpesh është: 

 

i-Përmbajtja e aktit administrativ, sidomos në pjesën më të rëndësishme, që 

është caktimi i sanksionit apo i masës së dënimit që parashikon ai akt 

administrativ. Kështu p.sh., ndodh pothuajse në të gjitha rastet, kur organi 

administrativ i caktuar nga ligji për të shqyrtuar kundërvajtjen administrative, bën 

vlerësimin e tij dhe cakton llojin dhe më shpesh  edhe masën e dënimit me gjobë, 

brenda limiteve që ka caktuar ligji për llojin e dënimit me gjobë. Në Kodin Doganor 

ka mjaft dispozita të tilla ku parashikohet  si p.sh.; 

“1. Pa rënë ndesh me dispozitat mbi kontrabandën, përbën kundërvajtje 

administrative doganore plotësimi i deklaratës për rieksport të mallrave të 

vendosura në lejim të përkohshëm, ose nën regjimin e përpunimit aktiv, duke 

deklaruar një cilësi ose sasi të ndryshme nga ajo që konstatojnë autoritetet 

doganore. 

 2. Deklaruesi që kryen këtë shkelje ndëshkohet me sanksionet që vijojnë: 

      a) në rastin e konstatimit të diferencës në cilësi, pagesa e një gjobe që shkon nga 

një  deri në trefishin e shumës së detyrimeve doganore që duhen paguar për 

mallrat e importuara përkohësisht, kundrejt atyre të paraqitura për rieksportim; 

     b) në rast diference në sasi, pagesën e një gjobe që shkon: 

     i) nga dy deri në pesëfishin e shumës së detyrimeve doganore që duhen paguar për         

mallrat në mungesë; 
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  Zejnulla Ballanca, E drejta administrative e RPSSH, Tiranë, 1988, f. 72-73. 



 

44 

 

    ii) nga dy deri në pesëfishin e shumës së detyrimeve doganore që duhen paguar për  

mallrat në tepricë”.
124

 

Për sa më sipër, profesor Ballanca, ka shkruar se “… në rastet e normave juridike 

administrative që përmbajnë sanksione konkrete, rëndësi ka fakti se masa e ndikimit 

juridik, që parashikojnë ato kundër shkelesve të urdhërimeve të tyre, mund të 

caktohen apo zëvëndësohen sipas çmuarjes së organit apo personit zyrtar të ngarkuar 

me zbatimin e tyre.
125

” 

Por ligjvënësi, duke e ditur se organi administrativ, në rastet e mësipërme ka 

diskrecion shumë të gjerë brenda marzheve që ia lejon ligji përkatës, shpesh 

mundohet që brenda diskrecionit,  të caktojë  mjete shtesë, si limite, për ta kufizuar sa 

më shumë të jetë e mundur atë. Kështu p.sh., në ligjin „Për kundërvajtjet 

administrative” parashikohet: 

 “1. Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar 

kundërvajtjen administrative.Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e 

përcaktuar me kufij minimalë dhe maksimalë. 

2.Në rastet kur ligji i posaçëm vendos kufij minimalë dhe maksimalë për vlerën e 

dënimit me gjobë, atëherë, për qëllim të marrjes së vendimit për kundërvajtjen 

administrative, organi administrativ kompetent për shqyrtimin e kundërvajtjes, 

përveç parimeve të parashikuara nga neni 18 i këtij ligji, miraton edhe metodikën 

apo parime të tjera shtesë, mbi të cilat mbështetet për përcaktimin e vlerës së 

gjobës, për rastet e kundërvajtjeve, për të cilat parashikohet i njëjti dënim
126

. 

ii-Procedurat  e  komisioneve  të ndryshme të vlerësimit,  elementet përberës dhe 

sistemi  i  pikëzimit,  sidomos  në  lidhje me caktimin e fazave të konkurrimit, janë  

shpesh objekt i çmuarjes së organeve administrative që organizojnë konkurset. 

Ligjet përkatëse e rregullojnë vetëm në terma të përgjithshme procesin, duke caktuar 

organin administrativ që e organizon, duke lënë në diskrecionin e atij organi 

përcaktimin e elementeve të tjerë përbërës të konkursit. P.sh., sipas nenit 28/1 të 

ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, pranimi në programin e formimit të thelluar 

për TND-në në ASPA, bëhet nëpërmjet një konkursi kombëtar. Por organizimi dhe 

kushtet e pjesëmarrjes, dokumentacioni që do të paraqitin pjesmarrësit dhe fazat e 

konkurrimit dhe pikëzimi, caktohen nga Departamenti i Administratës Publike dhe 

Komisioni Kombëtar  Përzgjedhjes për TND-në me akte nënligjore. 

   Kështu p.sh., “Procedura e pranimit realizohet në dy faza, në fazën paraprake të 

verifikimit të kritereve specifike, të përcaktuara sipas pikave 1 e 2 të kreut III të këtij 

vendimi dhe në fazën e konkurrimit… Vlerësimi maksimal është 100 pikë. Vlerësimi 

i kandidatëve bëhet sipas një procedure që përfshin pikët maksimale për secilën nga 

fazat e mëposhtme: 

         a) vlerësimin e jetëshkrimit të kandidatëve, që përfshin në vlerësimin e 

arsimimit, eksperiencës dhe trajnimeve të lidhura me fushën, si dhe 

vlerësimet e arritjeve vjetore, 10 pikë; 

         b) testim me shkrim, 40 pikë; 

         c) intervistën e strukturuar me gojë, 50 pikë.  

  14. KKP-ja merr vendim për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve sipas numrit të 

pikëve. Secili prej anëtarëve jep vlerësimin e tij individual për secilin kandidat. 

Vlerësimi për secilin kandidat llogaritet si mesatare e pikëve të vendosura nga secili 

prej anëtarëve… KKP-ja shpall listën e kandidatëve fitues të renditur me mbi 70 
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  Neni 268 i Kodit Doganor. 
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  Zejnulla Ballanca, Edrejta administrative e RPSSH, Tiranë, 1988, f. 73. 
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  Neni 10 i ligjit nr.10279, datë 20.05.2010  “Për kundërvajtjet administrative”. 
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pikë dhe renditjen e tyre duke filluar nga ai me më shumë pikë… Vendimi merret jo 

më vonë se 48 (dyzet e tetë) orë nga përfundimi i procedurës së konkurrimit. Lista e 

fituesve shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në ambientet e 

DAP-it. Kandidatët që nuk janë shpallur fitues njoftohen nga DAP-i dhe kanë të 

drejtë të paraqiten pranë këtij departamenti për t’u njohur me rezultatet e tyre”.
127

 

iii-Për çmuarjen e lirë, brenda përmbajtjes së aktit administrativ diskrecial, ligji 

shpeshherë cakton metodën apo metodat alternative, që do përdorë organi 

administrativ  për  vlerësimin  e  kushteve, kohës, mjeteve etj., për arritjen e qëllimit  

të ligjit. Kjo është e dukshme në fushën e procedurave tatimore, kur caktohet akti i 

vlerësimit si detyrim tatimor
128

ose kur bëhet rillogaritja e tij, gjithmonë  mbi bazën e 

çmuarjes,  apo vlerësimit që bën organi tatimor.
129

 Në lidhje me ketë është shprehur 

edhe Gjykata jonë Kushtetuese se “Metodat alternative të përcaktimit të detyrimit 

tatimor jepen në nenin 36 të ligjit “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”. Ky nen me ndryshimet që pësoi nuk ka prekur parimet kushtetuese të 

përcaktuara në nenin 11 të Kushtetutës. Për të luftuar evazionin fiskal, organet 

tatimore sipas këtij neni, mund të rikarakterizojnë transaksionet për të reflektuar 

situatën ekonomike reale të tatimpaguesve, por në aplikimin e kësaj metode, 

rikarakterizimi i transaksioneve është lejuar që të bëhet prej organeve tatimore 

vetëm në tri raste taksative. Këto raste janë: 

   Së pari, kur tatimpaguesi, për një periudhë të caktuar tatimore nuk ka deklaruar 

detyrimet e tij tatimore, siç parashikohet në ligje të veçanta tatimore; 

   Së dyti, kur gjatë kontrollit të kryer nga organet tatimore nuk gjendet 

dokumentacioni i duhur për përcaktimin e detyrimit tatimor ose kur ky 

dokumentacion ka mangësi serioze, të cilat nuk lejojnë paraqitjen e situatës reale të 

tatimpaguesve; 
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  VKM nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit 

të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të 

TND-së. 
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  Neni 33 i ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore”   

1. Vlerësimi tatimor është llogaritja që i bën administrata tatimore shumës se detyrimit tatimor si 

dhedënimeveadministrative e interesave për pagesë të vonuar që detyrohet të paguajë një 

tatimpagues. Vlerësimi tatimor është detyrim ndaj shtetit, i pagueshëm në buxhet i cili i njoftohet 

tatimpaguesit me shkrim në mënyrë të drejtpërdrejtë ose me shërbim postar. 

2.  Administrata tatimore është e autorizuar të bëjë vlerësim tatimor për çdo detyrim të tatimpaguesve 

sipas ligjeve tatimore në fuqi mbi bazën e informacioneve të mëposhtme: 

      a) informacionet që përmbajnë deklaratat tatimore të tatimpaguesve; dhe  

             b) materialet e kontrollit dhe çdo informacion tjetër i njohur nga administratat tatimore sipas 

nenit 36 të këtij ligji. Në qoftë se një tatimpagues nuk jep informacionin e nevojshëm për 

një vlerësim tatimor, administrata tatimore ka të drejtën të vlerësojë tatimin mbi bazën e çdo 

informacioni të vlefshëm të përcaktuar në akte nënligjore. 

3. Në rastet kur ligjet tatimore nuk kërkojnë pagimin e detyrimeve nëpërmjet deklarimit dhe në rastet 

kur administrata tatimore gjykon se vlerësimi tatimor i bërë me parë nuk ka qenë i saktë, ajo mund 

të bëjë një vlerësim të ri dhe ta dërgojë njoftimvlerësimin tek tatimpaguesi, sipas pikës 1 të këtij 

neni. Administrata tatimore mund të bëjë një vlerësim ose të ndryshojë një vlerësim të bërë më parë 

derisa periudha kufizuese e përcaktuar në nenin 35 të këtij ligji nuk ka mbaruar. 
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 Neni 36 i ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore” “Metoda alternative të 

përcaktimit të detyrimeve tatimore”. Organet tatimore lejohen të rikarakterizojnë transaksionet për 

të reflektuar situatën ekonomike reale dhe ato mund të mos marrin parasysh formën e transaksionit 

për të përcaktuar me saktësi përmbajtjen e tij. Këto lloj përcaktimesh do të bëhen siç parashikohet 

në rregulloren në zbatim të këtij ligji dhe ato mund të përfshijnë përdorimin e koeficienteve 

eksperimentalë, vlerësimin e pasurisë dhe zhvleftësimin, standardin personal të jetesës së 

tatimpaguesit, standardet industriale, numrin e punonjësve, llojin e klientëve, çmimet krahasuese, 

qarkullimin e tatimpaguesve të ngjashëm. 
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   Së treti, kur tatimpaguesit manipulojnë çmimet e shitjes
130

”. 

   Një rast i tillë është edhe përcaktimi i vlerës doganore që duhet të paguajë subjekti, i 

cili sjell mallra në territorin e Shqipërisë. Organit doganor, që do nxjerrë këtë akt 

administrativ diskrecial, i caktohet një radhë, me kushtet që duhet të ketë parasysh, 

kur të nxjerrë këtë akt vlerësimi
131

.  

iv-Organi administrativ ka shumë raste kur zgjedh edhe mjetin që do përdorë, si 

p.sh., Prefekti, i cili ushtron kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të administratës 

publike vendore. Në bazë të  ligjit, prefekti, është i vetmi institucion administrativ 

që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në 

komuna, bashki e qark”, (neni 6, gërma d). Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të 

administratës publike vendore nga prefekti, si përfaqësues i Keshillit të Ministrave 

në çdo qark, kryhet vetëm mbi aktet me karakter normativ, të cilat në bazë të nenit 

2, pika 3 e ligjit nr. 8927, dt.25.07.2002 “Për Prefektin”, janë aktet që nxirren nga 

organet e pushtetit vendor dhe që kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit territorial të 

tyre. Procedura për verifikimin e ligjshmërisë nga prefekti, e cila parashikohet në 

nenin 14, pika 2, të ligjit nr.8927, dt.25.07.2002, përfshin detyrimin e çdo organi të 

qeverisjes vendore për të depozituar te prefekti të gjitha aktet me karakter 

normativ, brenda 7 ditëve nga data e shpalljes së tyre. Marrja në dijeni nga prefekti, 

për aktin e depozituar nga organi i qeverisjes vendore, vërtetohet me regjistrimin e 

tij në zyrën e protokollit të prefektit, i cili është i detyruar që për çdo akt të tillë në 

këtë zyrë, të shprehet për ligjshmërinë e tij brenda 10 ditëve nga data e regjistrimit. 

Në rastet kur prefekti vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, atij i lind e drejta t‟ia 

kthejë atë organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet e 

vërejtura. Në këtë rast, organi i qeverisjes vendore rishqyrton aktin.  Vendimi i 

marrë nga organi i qeverisjes vendore pas rishqyrtimit të aktit të kthyer nga 

prefekti, depozitohet pranë këti të fundit me të njëjtën procedurë dhe afat si në 

depozitimin për herë të parë. Në rast se prefekti vërehen përsëri papajtueshmëri 

ligjore në aktin e rishqyrtuar, i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës është 

organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm të këtij akti, 

pasi ai ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. Gjithashtu, prefekti mund 
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Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.135, datë 17.06.2002. 
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Neni 38 i Kodit Doganor përcakton” 1. Kur vlera doganore nuk mund të përcaktohet në bazë të nenit 

34, ajo duhet të përcaktohet duke ndjekur sipas radhës nënparagrafët (a), (b), (c ) dhe (d) të paragrafit 

2, duke u ndalur në të parin nënparagraf që lejon përcaktimin e saj, me përjashtim të rasteve në të 

cilat radha e zbatimit të nënparagrafëve (c) dhe (d) mund edhe të shkëmbehet, nëse këtë e kërkon 

deklaruesi; dhe vetëm në rast se kjo vlerë nuk mund të përcaktohet në bazë të një nënparagrafi të 

caktuar, lejohet të zbatohen dispozitat e nënparagrafit qe vjen menjëherë pas tij, sipas radhës që 

përshkruhet me sipër në këtë paragraf. 2.Vlera doganore e përcaktuar sipas këtij neni do të jete: a) 

vlera e transaktuar e mallrave identike të shitura për eksport drejt Republikës së Shqipërisë dhe të 

eksportuara në/ ose afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; b)vlera e transaktuar e 

mallrave të ngjashme, të shitura për eksport drejt Republikës se Shqipërisë dhe të eksportuara në/ ose 

afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; c) vlera e bazuar në çmimin për njësi, në të 

cilin mallrat e importuara që u korrespondojnë mallrave identike ose të ngjashme të importuara dhe 

të shitura brenda Republikës së Shqipërisë në sasinë më të madhe të përgjithshme, personave jo të 

lidhur me shitësit; d) vlera e përllogaritur e përbëre nga mbledhja e: i) kostos ose vlerës së 

materialeve e të fabrikimit ose të çdo përpunimi tjetër të përdorur për prodhimin e mallrave të 

importuara, ii) shumës së fitimit dhe të shpenzimeve të përgjithshme, që ka bërë prodhuesi në vendin 

e eksportimit për t‟i eksportuar në drejtim të Republikës së Shqipërisë, që janë të barabarta me 

shumat që zakonisht rezultojnë nga shitja e mallrave të së njëjtës kategori ose lloj me mallrat që po 

vlerësohen, iii) kostos ose vlerës se elementeve të përmendur ne nenin 37(1)(e). 3.Rregulla të 

mëtejshme për zbatimin e paragrafit 2 të sipërpërmendur do të përcaktohen në aktet nënligjore në 

zbatimin e këtij kodi. 
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të kërkojë pavlefshmërinë e tij drejtpërdrejt në gjykatë, nën juridiksionin e së cilës 

ndodhet organi i qeverisjes vendore edhe në rastet kur vëren shkelje ligjore në akt 

dhe vlerëson se kthimi i aktit, organit të qeverisjes vendore, nuk do të jetë i 

frytshëm, duke anashkaluar kështu procedurën e parashikuar sa sipër për kthimin e 

aktit organit përkatës të qeverisjes vendore. Prefekti, ka detyrimin e njoftimit të 

organit të qeverisjes vendore, në çastin kur kërkon pavlefshmërinë e aktit në 

gjykatë
132

. 

         Duhet të kemi parasysh dhe të bëjmë të qartë se kur flitet, për rastet e 

mësipërme të vlerësimit (çmuarjes) të  procedurës së aktit administrativ diskrecial, 

është fjala për procedurën e organizimit të elementeve  përbërës që janë të 

nevojshëm  për realizimin e përmbajtjes së aktit dhe qëllimit të tij, siç janë kushtet 

konkrete, fazat dhe procedurat  e realizimit të tij, koha e realizimit etj., dhe nuk 

bëhet fjalë për procedurën e formulimit dhe nxjerrjes së aktit diskrecial, e cila siç 

do ta trajtojmë më poshtë, nuk i nënshtrohet  çmuarjes së lirë të organit që nxjerr 

aktin administrativ diskrecial. 

v-Koha e kryerjes së veprimit administrativ është shpeshherë  objekt i diskrecionit 

apo çmuarjes së lirë të organit administrativ kompetent. Ajo mund të afrohet apo 

shtyhet nga organi administrativ, në varësi të rrethanave të çështjes, por gjithmonë 

vlerësimi i kohës është i lejuar në diskrecionin e organit. Kështu p.sh, në Kodin 

Doganor parashikohet se, 

   “1. Pa rëne ndesh me dispozitat e nenit 70, mallrat e paraqitura në dogane, sipas 

rregullave që parashikon neni 65, shoqërohen nga një deklarate përmbledhëse që 

duhet të depozitohet: 

        i) kur transportohen në rrugë detare brenda dy orëve nga paraqitja e mallrave 

në dogane, dhe 

        ii) kur transportohen në rrugë të tjera të ndryshme nga ajo detare brenda një ore 

pas paraqitjes së mallrave në doganë. 

    2.Deklarata përmbledhëse depozitohet pranë autoriteteve doganore brenda afateve 

kohore të përcaktuara në paragrafin 1(i) dhe (ii). Megjithatë, autoritetet doganore 

mund të lejojnë njëfarë kohe për depozitimin e deklaratës, por jo më vonë se dita e 

parë e punës që pason ditën e paraqitjes së mallrave në dogane”.
133

  

    Edhe në dispozita të tjera duket diskrecioni i autoriteteve doganore për afatet  

kohore.
134

 

    Për shembull, një rast tjetër, i cili lejon diskrecionin e organit administrativ në 

drejtim të kohës së kryerjes së veprimit administrativ, është parashikuar në Ligjin 

“Për kundërvajtjet administrative”. Sipas nenit 30 të këtij ligji, gjoba dhe shumat që 

duhen paguar sipas vendimit për kundërvajten administrative...paguhen brenda 10 

ditëve,  kur kundërvajtësi është njoftuar për vendimin, që është kthyer në titull 

ekzekutiv ose kur vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë. Por ky ligj lejon 

titullarin e organit administrativ që ka lëshuar aktin administrativ të dënimit me 

gjobë të vlerësojë rrethanat e subjektit të ndëshkuar dhe të çmojë në se ka 
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 Ligji nr.8927, dt.25.07.2002 “Për Prefektin”, i ndryshuar me ligjin 49/2012. 
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 Neni 68 i ligjit nr.8449, datë  27.01.1999 “Kodit Doganor i RSH”. 
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 Neni 131 i ligjit nr.8449, datë  27.01.1999 “Kodit Doganor i RSH”.  1. Mallrat mund të qëndrojnë 

nën regjimin e magazinimit doganor për një periudhë deri në 12 muaj. Autoritetet doganore, me 

kërkese të depozituesit, mund të pranojnë një zgjatje të afatit deri në 12 muaj të tjerë. 

2.  Megjithatë, kur rrethana të jashtëzakonshme e kërkojnë, autoritetet doganore mund të vendosin, 

brenda kufijsh kohorë të arsyeshëm, një afat më të shkurtër, gjatë të cilit depozituesi duhet t‟u 

caktojë mallrave një destinacion të ri doganor. 
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kushte apo rrethana financiare të shtyjë afatin e shlyerjes së plotë të pagesës 
dhe të lidhë marrëveshje për pagesën e gjobës me këste. Ligji parashikon sa vijon: 

    “1. Kur një rrethanë financiare pengon subjektin e ndëshkuar nga akti 

administrativ, për të paguar plotësisht dhe në afat masën e gjobës, ai mund të 

lejohet të lidhë marrëveshje pagese me këste. 

   2. Subjekti paraqet një kërkesë me shkrim, për të lidhur një marrëveshje pagese me 

këste. Kërkesa duhet t’i drejtohet titullarit të organit administrativ që ka lëshuar 

aktin administrativ të dënimit me gjobë dhe në të duhet të parashtrohen arsyet, që e 

pengojnë kundërvajtësin të paguajë menjëherë të gjithë masën e gjobës. 

   3.Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me shkrim. Në marrëveshje duhet të 

parashikohen këstet dhe afati i shlyerjes së tyre.  Marrëveshja nënshkruhet nga të 

dyja palët dhe nuk mund të parashikojë afate më të gjata se gjashtë muaj nga data 

e nënshkrimit.”
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    Në këtë rast organi administrativ, me diskrecionin e tij, duke lidhur marrëveshjen  e  

pagesës me këste, cakton edhe sa këste do të ndahet detyrimi, si dhe afatet e 

shlyerjes së tyre.Pra në këtë rast caktohen  të drejta dhe detyrime për dyja 

palët. 

vi-Rrethanat dhe situatat e faktit mund të jenë objekt i diskrecionit të organit 

administrativ për nxjerrjen e aktit diskrecial. Në këtë rast kemi parasysh nenin 

101 të Kushtetutës për nxjerrjen e akteve normative me fuqinë e ligjit. “Nevoja dhe 

urgjenca janë rrethana dhe situata fakti që vlerësohen rast pas rasti. Ato mund të 

shkaktohen nga faktorë të ndryshëm jetësorë, natyrorë e shoqërorë. Si raste të tilla 

përmendim fatkeqësitë natyrore, boshllëku legjislativ i shkaktuar nga shfuqizimi i 

akteve, nevoja për efekte të menjëhershme në fusha me ndjeshmëri të madhe 

publike, parandalimi i menjëhershëm i spekulimeve. ... Kuptimin e tyre të vërtetë 

termat nevojë dhe  urgjencë e manifestojnë në kuadër të situatës të rastit konkret, 

duke i vlerësuar në kohën kur është vërtetuar prania e tyre. Nga kuptimi i 

përmbajtjes së nenit 101 të Kushtetutës rezulton se vlerësimin e parë faktik dhe 

substancial të këtyre elementeve i përket ta bëjë, qeveria. Ajo nuk mund të 

ndërmarrë një nismë për nxjerrjen e një akti normativ me fuqinë e ligjit, pa 

vlerësuar më parë rrethanat e krijuara që kanë shkaktuar nevojë dhe urgjencë. 

Natyra e vlerësimit që bën ky organ është faktik dhe juridik
136

.  

      Pasi organi administrativ vlerëson nëse ka diskrecion për nxjerrjen e aktit 

administrativ, patjetër që atij i duhet të arsyetojë, se përse ka bërë atë vlerësim në 

vendimin përkatës.Në këtë rast zgjedhja mes disa varianteve të arsyetimit 

(gjithmonë brenda ligjit dhe qëllimit që përdoret për nxjerrjen e aktit diskrecial), 

është në diskrecionin e organit administrativ apo autoritetit përgjegjës që nxjerr 

aktin. Ai mund ta arsyetojë shkurt apo gjerë se pse dhe nga cilat motive është nisur 

në nxjerrjen e atij akti, por gjithmonë duke respektuar  nenin 108 të KPrA për 

aryetimin e aktit,
137

 si dhe nenin 109 të këtij Kodi për mënyrat e arsyetimit të aktit 

administrativ.
138
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 Neni 27 i ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 
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 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.24/2006. 
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 1. Përveç rasteve kur ligji vetë parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmerisht 

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 të ligjshme ose vendosin apo rendojnë detyrime 

apo ndëshkime; b) përbëjnë vendim në lidhje me kërkesat për shqyrtim apo apelimet; c) përbëjnë 

një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara ose në kundërshtim me një 

informacion apo propozim zyrtar; ç) përbëjnë devijim nga praktika e ndjekur për zgjidhjen e 

çështjeve të ngjashme; d) shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një akti 
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    Në literaturën juridike ka autorë që kanë shkruar rreth  çështjes se kush është 

“objekt i vlerësimit të lirë” dhe konstatojmë se  mendimet tona nuk vijnë në 

kundërshtim, por përkundrazi, pothuajse përputhen me to. Kështu p.sh., 

evidentojmë se idetë  e tyre e trajtojnë çështjen si vijon “Në çështjen 

administrative, vlerësimi i lirë hyn në përmbajtjen e aktit administrativ dhe atë në 

pjesën e saj më të rëndësishme, përkatësisht në dispozitiv. Kjo do të thotë se objekt 

i vlerësimit diskrecional janë çështjet materialo- juridike në aktin(përmbajtja); 

edhe pse  në mënyrë diskrecionale mund të vendoset edhe për disa çështje 

procedurale juridike. Organit mund t’i lehet që sipas vlerësimit të lirë të vendosë: 

    1)se palës a do t’i njihet ndonjë e drejtë, përkatësisht  t’i ngarkohet ndonjë detyrim 

(norma parasheh si të veprohet); 

    2)si do t’i definojë të drejtat, përkatësisht detyrimet e palëve; 

    3)të dy çështjet vendosen sipas vlerësimit të lirë(a do t’i ndajë autorizimi dhe si do 

ta bëjë atë). Gjithashtu zgjedhja  bëhet sipas interesit publik dhe sipas nevojave  të 

situatës konkrete.”
139

 

Si objekt i çmuarjes së organit administrativ përkatës apo personit përgjegjës për të 

cilën ai ushtron diskrecion, mund të konsiderohen edhe nënndarje të tjera, por kjo i 

përket një punimi më të zgjeruar. 

 

3.2. Çfarë nuk i nënshtrohet çmuarjes së lirë? 

Çdo ligj i posaçëm që rregullon një fushë të caktuar, shpesh në përmbajtjen e 

tij, parashikon veprimet apo mosveprimet që organi administrativ është i detyruar  t‟i 

kryejë apo  të mos i kryejë, pra që ligji nuk i ka lënë në çmuarjen e tij. Kështu p.sh., 

Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ka lënë diskrecion Këshillit të Ministrave që 

të përcaktojë procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të 

marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të 

anëtarëve të TND-së
140

. Por ky ligj, nuk i ka lënë diskrecion qeverisë, për caktimin 

kategorisë së nëpunësve, jashtë procedurës së konkursit, duke përcaktuar se “1.  

Pranimi në kategorinë e nëpunësve civilë të lartë drejtues në institucionet e pavarura 

dhe njësitë e qeverisjes vendore bëhet me konkurrim të organizuar për një apo disa 

pozicione të lira dhe është i hapur për nëpunësit civilë të kategorisë së mesme 

drejtuese. …Çdo emërim i kategorisë së lartë drejtuese, në kundërshtim me 

përcaktimet e bëra në këtë ligj, është absolutisht i pavlefshëm”.
141

 

                                                                                                                                            
të mëparshëm. 2.Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, aktet që ratifikojnë vendimet 

e marra nga bordet, juritë apo komisionet e ngritura nga administrata, si dhe urdhrat e eprorëve, që 

kanë të bëjnë me çeshtje të brendshme, nuk kanë nevojë të arsyetohen. 
138

 1.Arsyetimi duhet të jetë i qartë dhe të përfshijë shpjegimin e bazës ligjore dhe faktike të aktit. Kur 

ai është bërë në informacionet apo propozimet e mëparshme, mund të mjaftojë si arsyetim pranimi i 

tyre nga ana e organit përgjegjës për marrjen e vendimit përfundimtar. Në këto raste informacionet 

dhe propozimet e mëparshme janë pjesë përbërëse e aktit. 2. Përdorimi për arsyetim i të dhënave të 

paqarta, kontradiktore ose të pasakta, eshte i barasvlefshëm me mungesën e arsyetimit. 3. 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. 
139

Bajram Pollozhani, Ermir Dobjani, Esat Stavileci, Lazim Salihu, E drejta administrative (aspekte  

krahasuese), Shkup, 2010, f. 84.  
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Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.118, date 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, 

menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë 

drejtues dhe të anëtarëve të TND-së.” 
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  Neni 32, pika 1 i ligjit nr.152/2013, ndryshuar me ligjin nr.178/2014 “Për nëpunësin civil”. 
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Prandaj, është e rëndësishme të evidentojmë dhe të kemi parasysh, kur ligji e 

ka lejuar që të nxjerrë një akt diskrecial se, çfarë nuk i lejohet organit administrativ, 

që të lihet në vlerësimin e tij.  

Ajo që është me vlerë të paraqesim në këtë punim  është të dimë se 

realisht a ka dhe veprime ose qëndrime të administratës, të cilat nuk mund të 

trajtohen me diskrecion. Personalisht, mendoj  se,  çmuarjes së lirë nuk i 

nënshtrohet gjithçka. 

Siç thamë edhe më sipër, në literaturën juridike, ka edhe  autorë të tjerë, të 

cilët  kanë shkruar edhe rreth  çështjes “ç’ka i shpëton vlerësimit të lirë” . Mendimet 

tona edhe për këtë çështje, nuk vijnë në kundërshtim, por përkundrazi pothuajse 

përputhen me to. Kështu evidentojmë se mendimet e tyre janë  si vijon: 

“Të kryhet vlerësimi i lirë nuk nënkupton të veprohet pa bazë ligjore.Vlerësimi i lirë 

ecën në sferën e oportunitetit , sepse organi, i cili shfrytëzon vlerësimin diskrecional 

orientohet për atë variant, i cili, sipas arsyeve të përshtatshme më së miri do t’i 

përgjigjet nevojës së rastit konkret. 

Kështu vlerësimit të lirë i ikin: 

1) Kompetenca. 

2) Procedura, e cila i paraprin nxjerrjes së aktit administrativ. 

3) Mënyra e përcaktimit të gjendjes faktike. 

4) Forma e aktit administrativ. 

Vlerësimi diskrecional përfshin vetëm çështjet material- juridike, përkatësisht 

përmbajtja e aktit administrativ”
142

. Siç lexohet qartë, ata kanë përsëritur se 

përmbajtja e aktit administrativ i nënshtrohet vlerësimit diskrecional të organeve 

administrative gjatë nxjerrjes së aktit diskrecial, çështje që ne e trajtuam me hollësi 

më sipër. 

Më poshtë po marrin në shqyrtim elementet që nuk lejohen t‟i nënshtrohen vlerësimit 

diskrecial të administratës publike. 

3.2.a. -Kompetenca e organit administrativ për të nxjerrë akte diskreciale. Kështu 

p.sh., duke marrë në shqyrtim  nenin 109 të Kushtetutës që parashikon se“Këshilli i 

Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte 

normative që kanë fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të përkohshme”, si dhe nenin 

115 po të Kushtetutës që parashikon se “Organi i zgjedhur drejtpërdrejt i njësisë 

qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave 

për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve”, del e qartë se asnjë organ tjetër i 

administratës publike, përfshirë edhe Kryeministrin që e përfaqëson Këshillin e 

Ministrave, nuk ka kompetencë që të nxjerrë aktin diskrecial që përcaktojnë këto dy 

dispozita të kushtetutës. . 

3.2.b-Procedura, si kur i paraprin, ashtu edhe gjatë nxjerrjes së aktit administrativ dhe 

për njoftimin e aktit administrativ, nuk mund t‟i lihet vlerësimit të organit 

administrativ, kur nxjerr një akt administrativ diskrecial.Duke iu rikthyer përsëri 

shembullit të mësipërm, duhet të evidentojmë se, kryeministri nuk mund të nxjerrë 

aktin diskrecial të parashikuar nga dy dispozitat kushtetuese pa mbledhur Këshillin e 

Ministrave për t‟i paraqitur projektvendimet përkatëse, bile ato duhet që të ndjekin 

procedurën që ka caktuar ligji nr.9000,datë 30.01.2003 “Për organizimin dhe 
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 Bajram Pollozhani, Ermir Dobjani, Esat Stavileci, Lazim Salihu, E drejta administrative. (aspekte 

krahasuese), Shkup, 2010, f. 84. 
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funksionimin e Këshillit të Ministrave”
143

. Pra, kur Kryeministri, vlerëson se janë 

kushtet e nevojës dhe urgjencës, ato që çojnë në nxjerrjen e akteve normative me 

fuqinë e ligjit. Ai nuk mund t‟i nxjerrë ato pa mbledhur Këshillin e Ministrave dhe pa 

iu nënshtruar procedurës që ka caktuar ligji për funksionimin e tij. Gjithashtu, në 

nxjerrjen e vendimit, për të shkarkuar ndonjë kryetar bashkie, apo komune, ose dhe 

kur është nevoja e shpërndarjes së ndonjë këshilli bashkiak, apo komunal për shkelje 

të rënda të kushtetutës ose të ligjeve, për vlerësimin e tyre, duhet të aplikohet e njëjta 

procedurë.  

Shembull tjetër për procedurën, kemi nga fusha e ligjit për nëpunësin civil. 

Sipas atij, ligji i Këshillit të Ministrave, i është lënë në diskrecion që “… me 

propozimin e ministrit përgjegjës për administratën publike, përcakton pozicionet e 

barasvlefshme për secilën nga klasat e nivelit të lartë drejtues, të mesëm drejtues dhe 

të ulët drejtues.Vlerësimi i pozicioneve për rastet e parashikuara në pikën 6 të 

nënndarjes II të këtij vendimi, bëhet nga Departamenti i Administratës Publike, pas 

marrjes së kërkesës nga ministri/institucioni i pavarur. Departamenti i Administratës 

Publike ia përcjell vlerësimin ministrit përgjegjës për administratën publike për 
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 Neni 13-“Mbledhjet e Këshillit të Ministrave” pika1. Mbledhja e Këshillit të Ministrave thirret nga 

kryeministri ose, ne mungesë dhe me porosi të tij, nga Zëvendëskryeministri.3. Mbledhja e Këshillit 

të Ministrave është e vlefshme, kur janë të pranishëm më shume se gjysma e anëtarëve të tij. Neni 

15 “Rendi i ditës”2. Në rendin e ditës përfshihen projektaktet, që plotësojnë kërkesat e parashikuara 

në nenet 23, 24, 25 dhe 26 të këtij ligji, të propozuar nga anëtarët e Këshillit të Ministrave dhe 

çështje të tjera, që kryeministri i çmon se duhen shqyrtuar.3. Rendi i ditës dhe projektaktet, që do të 

paraqiten për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, duhet t‟u dërgohen anëtarëve të 

Këshillit të Ministrave të paktën 2 ditë përpara datës së caktuar për thirrjen e mbledhjes. Neni 16 

“Shfaqja e mendimit”, çdo anëtar i Këshillit të Ministrave ka të drejtë të shfaqë në mbledhje 

mendimin e vet dhe të ushtroje të drejtën e votës për projektaktet, objekt shqyrtimi. Neni 19 

“Shqyrtimi i projektakteve”. 1. Këshilli i Ministrave, pas shqyrtimit të projektaktit në mbledhje, 

vendos miratimin, atë me ndryshime, shtyrjen për shqyrtim të mëvonshëm ose mosmiratimin. 2. 

Projektakti mund të tërhiqet nga propozuesi në çdo kohë, deri para votimit të tij. Neni 20 

“Vendimmarrja” Aktet e Këshillit të Ministrave miratohen me shumicën e votave të anëtarëve të 

Këshillit të Ministrave, me votim të hapur. Neni 21 “Procesverbali i mbledhjes”, 1. Në mbledhjet e 

Këshillit të Ministrave mbahet procesverbal, ku shënohen data, vendi i mbledhjes, anëtarët që 

morën pjesë, çështjet e diskutuara, aktet që u shqyrtuan, diskutimet e pjesëmarrësve, si dhe forma e 

rezultati i votimit. Neni 23 “Procesi i hartimit te projektakteve”, 1. Hartimi i projektakteve, të cilat 

shqyrtohen nga Këshilli i Ministrave, ose dhe i materialeve të tjera, me karakter raportues e 

njoftues, bëhen nën mbikëqyrjen e Kryeministrit, Zëvendëskryeministrit, ministrit ose titullarit të 

institucionit qendror përkatës. Neni 24 “Bashkërendimi”, 1. Propozuesit e projektakteve ua dërgojnë 

për mendim ministrive dhe institucioneve të tjera të interesuara projektaktin dhe një relacion 

shpjegues për objektin, qëllimin dhe përmbajtjen e tij. 2. Në çdo rast projektaktet, përveç atyre me 

karakter individual, i dërgohen për mendim Ministrit të Drejtësisë, i cili shprehet për ligjshmërinë e 

formës dhe të përmbajtjes se tyre. 3. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ua kthen për 

plotësim ministrave propozues projektaktet, kur ato nuk përmbushin kriteret dhe kushtet e paraqitjes 

së tyre, të përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet e Këshillit të Ministrave, në bazë e për zbatimin e tij. 

Neni 25 “Përmbajtja e projektakteve”, 1. Propozimet e projektakteve, që paraqiten për shqyrtim e 

miratim ne Këshillin e Ministrave, duhet të përmbajnë projektaktin, relacionin, mendimet ose 

vërejtjet e ministrive, ose të institucioneve të interesuara, dokumentacionin që shoqëron 

projektaktin, në varësi të kërkesave të ligjit ose të përmbajtjes së tij, si dhe përmbledhjen, e cila, do 

të përfshihet në komunikatën për mediat. 2. Relacionet duhet të përmbajnë: a) objektivat që synohen 

të arrihen, lidhjen ose jo me programin politik të Këshillit të Ministrave; b) argumentin që 

objektivat e projektaktit nuk mund të arrihen me instrumentet ekzistuese ligjore; c) përmbledhjen e 

përmbajtjes së projektaktit; ç) përputhshmërinë me kushtetutën dhe harmonizimin me legjislacionin 

në fuqi. Në rastin e projektligjeve, të akteve normative me fuqinë e ligjit dhe të akteve normative 

edhe shkallën e përputhshmërisë së projektaktit me të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për 

Republikën e Shqipërisë; d) shpjegimin për marrjen ose jo parasysh të vërejtjeve dhe të mendimeve 

të ministrive ose të institucioneve të tjera të interesuara, etj. 
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propozimin e mëtejshëm në Këshillin e Ministrave”.
144

Pra Këshilli i Ministrave nuk 

mund të nxjerrë një vendim për të përcaktuar pozicionet e barasvlefshme për secilën 

nga klasat e nivelit të lartë drejtues, të mesëm drejtues dhe të ulët drejtues, pa pasur 

propozimin  nga ministri përkatës dhe ky i fundit nga  Departamenti i Administratës 

Publike. 

 

3.2.c -Mënyra e përcaktimit të gjendjes faktike, është përshkrimi që kërkohet për të 

bërë të mundur, që organi administrativ të vlerësojë nëse janë kushtet që të nxjerrë 

aktin diskrecial. Kjo do të thotë se pa qenë prezent apo pa ekzistuar, ajo gjendje 

faktike që ka parashikuar ligji, apo akti nënligjor normativ, organi 

administrativ, nuk mund t’i hyjë procesit të vlerësimit nëse do ta nxjerrë ose jo 

aktin administrativ diskrecial. Kështu p.sh., procedura për verifikimin e 

ligjshmërisë nga prefekti, përfshin detyrimin e çdo organi të qeverisjes vendore për të 

depozituar tek ai, të gjitha aktet me karakter normativ, brenda 7 ditëve nga data e 

shpalljes së tyre. Në rastet kur prefekti vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, atij i lind 

e drejta t‟ia kthejë atë organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar 

shkeljet e vërejtura. Në këtë rast, organi i qeverisjes vendore rishqyrton aktin.  

Vendimi i marrë nga organi i qeverisjes vendore pas rishqyrtimit të aktit të kthyer nga 

prefekti, depozitohet pranë prefektit me të njëjtën procedure dhe afat, si në 

depozitimin për herë të parë.  Në rast se prefekti vërehen përsëri papajtueshmëri 

ligjore në aktin e rishqyrtuar, i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës është 

organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm të këtij akt, pasi ai 

ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. Gjithashtu, prefekti, mund të kërkojë 

pavlefshmërinë e aktit drejtpërdrejt në gjykatë, nën juridiksionin e së cilës ndodhet 

organi i qeverisjes vendore edhe në rastet kur vëren shkelje ligjore në akt dhe vlerëson 

se kthimi i aktit organit të qeverisjes vendore nuk do të jetë i frytshëm, duke 

anashkaluar kështu procedurën e parashikuar sa sipër për kthimin e aktit organit 

përkatës të qeverisjes vendore.
145

 Pra prefekti nuk mund të nxjerrë aktin diskrecial të 

dërgimit në  gjykatë, pa konstatuar nga ana faktike se akti normativ i pushtetit vendor, 

i depozituar pranë tij për miratim, ka papajtueshmëri ose shkelje ligjore. 

 

3.2.ç. -Forma e aktit administrativ diskrecial, që do të nxjerrë organi administrativ, 

kur është autorizuar nga ligji, nuk lihet në zgjedhjen apo vlerësimin e atij organi. 

Kështu p.sh., kur kushtetuta cakton se duhet nxjerrë një Vendim i Këshillit të 

Ministrave, atëherë duhet nxjerrë një akt i tillë, siç përmendëm aktet normative me 

fuqinë e ligjit në rast nevoje apo urgjence ose rast tjetër
146

. Apo kur ligji cakton se 

duhet nxjerrë një urdhër nga një ministër kompetent, apo një lloj akti tjetër nga ndonjë 

organ më i ulët, nuk lejohet që forma e përcaktuar të ndryshohet. Kështu p.sh., kur 

Kodi Doganor autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave, që për  mallrat e 

dërguara me rruge postare ndërmjet një zyre postare të huaj dhe një zyre postare 

shqiptare në rastet e dërgesave të përshpejtuara, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, 

mund të autorizojë çlirimin e menjëhershëm të mallrave, kundrejt dhënies se një 

garancie dhe depozitimit të një deklarate të posaçme periodike dhe përmbledhëse, 

sipas formës së përcaktuar nga ai vetë. Në këtë rast akti administrativ diskrecial është 
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 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e     

pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura.” 
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   Neni 14, pika 2 e ligjit nr.8927, datë 25.07.2002 “Për prefektin”. 
146

  Kodi Doganor Neni 82, pika3. “Kufizimi ose licencimi i importeve, eksporteve ose tranzitimit të    

mallrave të veçantë me qëllim mbrojtjen e interesave ekonomike e publike, mund të bëhet me 

Vendim të Këshillit të Ministrave”. 
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Autorizimi që lëshon Drejtori i Përgjithshëm i Doganave.
147

Po kështu autorizimet që 

lëshon Autoriteti i rrugëve etj. 

 

3.3. Si bëhet(realizohet) çmuarja e lirë në një rast konkret? 

Në procesin e realizimit apo çmuarjes së lirë që bën organi apo autoriteti 

publik kur nxjerr një akt administrativ diskrecial, nuk ka receta dhe rastet nuka kanë 

lidhje me njëri-tjetrin. Për këtë ka edhe autorë që kanë shkruar se “Kur autoriteti 

publik apo organi administrativ i pajisur me diskrecion, duhet që të vendosë në një 

rast konkret, ai duhet të analizojë shumë fakte dhe rrethana që janë individuale për 

rastin dhe, bazuar dhe në praktikën e ndjekur, si dhe në politikat e institucionit për atë 

problem, mund të vendosë sipas bindjes se tij të brendshme, i pakontrolluar prej 

gjykimit apo ndërgjegjes së të tjerëve”
148

. Ne mund të shtojmë se, atë që bën gjyqtari 

për të arritur në vendim, duhet ta bëjë dhe punonjësi apo organi administrativ në çdo 

rast konkret. Në momentin që organi administrativ, i pajisur me diskrecion, po 

procedon për marrjen e një vendimi, ai ka parasysh, para se gjithash, qëllimin e ligjit 

që po zbaton dhe mbi të gjitha frymën e këtij ligji. Aty, para nxjerrjes së aktit 

administrativ diskrecial, mund të llogariten shumë faktorë, si: sjellja e individit, 

eksperienca e tij, rrethanat objektive të ngjarjes, eksperienca e vetë personit, që është 

autoriteti publik, apo që bën pjesë në organin administrativ, zgjidhja e rasteve të 

ngjashme, pasoja e ardhur, ndikimet e paligjshme, si: ndërhyrjet, ryshfeti, eprori, 

tarafi, etj. P.sh., në rastin kur një drejtues automjeti, kryen një parakalim të gabuar në 

një  rrugë, e cila ka vijë të pandërprerë, gjë që tregon  se aty nuk duhet bërë ky 

veprim. Inspektori rrugor që e konstaton këtë shkelje,  mund ta gjobisë deri në 5.000 

(pesë mijë lekë), që është shuma e dënimit maksimal për këtë rast. Kurse për rrethana 

të tilla, si p.sh., në rastet kur trafiku nuk është i rënduar në një moment të caktuar dhe 

se në atë çast parakalimi nuk përbën ndonjë rrezik, sjellja e edukuar e drejtuesit të 

mjetit duke pranuar fajin e tij, etj., mund të bëjë që një inspektor rrugor, sidomos  me 

eksperience të gjatë në punë, të vendosë një gjobë minimale vetëm prej 1.000 lekë. 

Por në qoftë se ka sjellje kundërshtuese  të  kundravajtësit, trafik të  rënduar dhe 

rreziku që ka paraqitur ky parakalim ka qenë i madh etj., kjo është një rrethanë, e cila  

mund të çojë edhe në gjobën maksimale prej 5.000 lekësh. Ky lloj perceptimi dhe 

gjykimi që bën organi administrativ është më shumë intuitiv se sa i matshëm. Ndaj 

është një gjykim fakultativ dhe i papërsëritshëm. Përdoruesi i diskrecionit duhet të 

zhvishet nga emocionet dhe të mos e përdorë atë si tagër personal apo me arbitraritet. 

Prandaj në disa raste, ligji, kur ka dhënë të drejtën e diskrecionit, ka caktuar edhe  disa 

“piketa” ligjore, që nuk duhen shkelur, por që krijojnë hapësira për zgjedhje  

individuale për çdo person ndaj të cilit do të aplikohet vendimi diskrecial. Kjo 

hapësirë e diskrecionit  mund të limitohet aq shumë sa ndikimi personal i çdo 

punonjësi apo organi të administratës të bëhet i paefektshëm për shoqërinë, por 

gjithmonë ajo pjesë mbetet individuale gjatë veprimtarive administrative. Kështu  

p.sh., ligji “Për kundërvajtjet administrative” ka përcaktuar “Kriteret për caktimin e 

llojit dhe të masës së dënimit” si vijon “Në përzgjedhjen e llojit të dënimit dhe në 

caktimin e masës së tij, në rastet kur ligji ka parashikuar kufij minimalë e maksimalë 

të vlerës së gjobës, organi që shqyrton kundërvajtjen administrative duhet të marrë 

parasysh ; 
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 Neni 60, pika 3 e Kodit Doganor. 
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 Thimjo Kondi, “Shqyrtimi gjyqësor i ligjshmërisë se akteve administrative”, Revista “Trajtime 

juridike” dhjetor -korrik 2002, f. 201- 216. 
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a) rrethanat e kryerjes së kundërvajtjes; 

b) nëse kundërvajtësi rezulton i dënuar administrativisht edhe më parë; 

c) rëndësinë e kundërvajtjes; 

ç) pasojat që kanë ardhur nga veprimi apo mosveprimi”
149

. 

Për ta individualizuar edhe limituar sa më tepër diskrecionin shpeshherë ligji 

autorizon edhe nxjerrjen e metodikave apo parimeve shtesë
150

. Po  kështu  për  të  

njëjtin  qëllim  tek ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” kemi të përcaktuara” 

“Parimet për  përshkallëzimin  dhe  individualizimin  e  masës  disiplinore” si vijon: 

1. Për përcaktimin e masës disiplinore të zbatueshme, eprori direkt ose komisioni 

disiplinor bazohet në: 

  a) shkaqet, rrethanat e kryerjes së shkeljes, rëndësinë dhe pasojat e ardhura prej 

saj; 

  b) shkallën e fajësisë; 

      c) ekzistencën e masave të tjera disiplinore të mëparshme të pashuara, sipas nenit 

61 të këtij ligji. 

2. Masat disiplinore jepen në raport të drejtë më shkeljen e kryer”
151

. 

 

 

3.4. Disa nga  format e paraqitjes së diskrecionit në aktet administrative 

diskreciale. 

Duke  analizuar format e paraqitjes së diskrecionit, vëmë re se nga mënyra se 

si pasqyrohet ai në norma juridike të ndryshme (pra nga mënyra se si ai na bie në sy), 

mund të themi se kufijtë e ushtrimit të tij, janë të dukshëm ose të fshehtë. Pra, e thënë 

ndryshe se, në aktet administrative, mund të  kemi diskrecion të limituar haptazi ose 

diskrecion të limituar fshehtazi. 

Diskrecioni i limituar haptazi paraqitet në rastet kur organi përkatës duhet të  

vendosë mbi një çështje, për të cilën ligji ka vendosur kufij të caktuar. Diskrecioni në 

këtë rast mund të ushtrohet  vetëm brenda tyre. P.sh., në ligjin nr.9308, datë 4.11.2004 

“Për shërbimin dhe inspektoratin veterinar”,  thuhet : 

“2. Kur nuk përbën vepër penale, konsiderohet si kundërvajtje administrative dhe 

dënohet me gjobë nga 100. 000 lekë  deri në 150. 000 lekë cilido që: 

a)ngarkon, shkarkon, ringarkon, magazinon, përpunon një ngarkesë për eksport ose 

kur një ngarkesë ka qenë importuar në kundërshtim me pikën 2 të nenit 37 të këtij 

ligji;b)...  ...   ...   etj”.
152

 

Kjo dispozitë tregon diapazonin e ndëshkimit në vlera monetare brenda të cilit 

organi përkatës lejohet të ushtrojë diskrecionin e vet. Aty punonjësi i ngarkuar nga 

ligji për të konstatuar këtë kundravajtje, brenda këtij diapazoni vlerash monetare, 

mund  të vendosë atë gjobë, që sipas gjykimit të tij të lirë është më e përshtatshmja 

për atë rast. Ky lloj diskrecioni në mënyrë të dukshme tregon limitet brenda të cilave, 
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 Neni 18 i  ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 
150

 Neni 10, pika 2. i  ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, përcakton se 

“Në rastet kur ligji i posaçëm vendos kufij minimalë dhe maksimalë për vlerën e dënimit me gjobë, 

atëherë, për qëllim të marrjes së vendimit për kundërvajtjen administrative, organi administrativ 

kompetent për shqyrtimin e kundërvajtjes, përveç parimeve të parashikuara nga neni 18 i këtij ligji, 

miraton edhe metodikën apo parime të tjera shtesë, mbi të cilat mbështetet për përcaktimin e vlerës 

së gjobës, për rastet e kundërvajtjeve, për të cilat parashikohet i njëjti dënim”. 
151

 Neni 60 i  ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”. 
152

 Neni 79/2. i   ligjit nr.9308, datë 04.11.2004 “Për shërbimin dhe inspektoratin veterinar”. 
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ai mund të përdoret dhe në këtë rast  thuhet se, është dhënë me autorizimin e shprehur 

të ligjit. 

 

Po marrim si shembull të diskrecionit të limituar haptazi, një urdhër të 

Ministrit të Mbrojtjes për delegim kompetencash, ku sipas tij “Zëvendësministrit të 

Mbrojtjes z..., i delegohet kompetenca për nënshkrimin e autorizimeve për përfaqësimin 

e Ministrisë së Mbrojtjes në proceset gjyqësore, të padive të ngritura nga Ministria e 

Mbrojtjes, të ankimeve në Gjykatën e Apelit dhe rekurseve në Gjykatën e Lartë, ku palë e 

paditur/paditëse është Ministria e Mbrojtjes.”
153

 Ky urdhër është bazuar në pikën 4, të 

nenit 102 të Kushtetutës dhe në nenet 27 dhe 29 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi 

i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. Limitet e tij 

dalin nga leximi i përmbajtjes së tij.  

Por nganjëherë këto limite, nuk janë direkt të lexueshme edhe pse diskrecioni 

është i dukshëm, por gjithsesi janë të limituara brenda një hapësire të vogël veprimi. 

P.sh., tek ligji “Për prefektin”, vëmë re se ai, në rastet kur vëren shkelje ligjore në një 

akt të qeverisjes vendore dhe vlerëson se kthimi i aktit atij organi të qeverisjes 

vendore, nuk do të jetë i frytshëm, prefekti ka të drejtë që, pa ndjekur procedurën e 

përcaktuar në ligj për kthimin një herë të aktit për rishqyrtim nga organi që e ka 

nxjerrë atë, të kërkojë pavlefshmërinë e aktit drejtpërdrejt në atë  gjykatë, nën 

juridiksionin e së cilës ndodhet organi i qeverisjes vendore
154

. Siç shihet dispozitat e 

këtij ligji nuk e orientojnë prefektin se kur ai duhet të anashkaloje procedurën e 

detyruar me ligj (kthimin organit që ka nxjerrë aktin), por e lenë në “çmimin” e tij të 

lirë që, në varësi të situatës apo “klimës”, e cila qarkullon në këshillin e pushtetit 

vendor, të  zgjedhë dhe vendimin e tij. Ky vendim nuk ka bazë vullnetin e ligjvënësit, 

por vetëm atë të vetë prefektit. Megjithatë, ky diskrecion nuk është i pakufizuar, sepse 

prefekti ka vetëm dy mundësi: të ndjekë procedurën e zakonshme të kthimit të aktit 

mbrapsht; ose ta kalojë menjëherë me padi për shqyrtim në gjykatën administrative të 

shkallës së parë në juridiksionin e së cilës ai vepron. 

  

Diskrecioni i limituar fshehtazi, apo diskrecioni i dhënë pa autorizimin e shprehur të 

ligjit. Në këtë rast duket sikur organi pajiset me një fuqi praktikisht të pakontrolluar, 

por teorikisht edhe ky diskrecion kontrollohet. Kodi i Procedurave Administrative e 

përkufizon pushtetin diskrecial të administratës publike si: “... e drejta e kësaj të 

fundit që të ushtrojë autoritet publik për realizimin e një qëllimi të ligjshëm, qoftë 

edhe pa autorizim të shprehur të ligjit”. Ky kod parashikon gjithashtu se “Në ato 

raste kur administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet duhet të 

ushtrohet në pajtim me Kushtetutën dhe me frymën e legjislacionit në fuqi në 

Republikën e Shqipërisë”. 
155

 

Diskrecion të këtij lloj kemi rastin  kur ligji  parashikon se“Organet e njësive 

të qeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik vendor për çdo 

çështje që nuk u ndalohet me ligj ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht me ligj një 

organi tjetër shtetëror”
156

.Organit administrativ thjesht i jepet mundësi zgjedhjeje 

dhe besimi. 
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 Urdhri nr.461, datë 16.03.2015 i  Ministrit të Mbrojtjes. 
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 Ligji nr.8927, date 25.07.2002 “Për Prefektin”, neni 14/2/b/ii. 
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 Nenet 7 dhe 149 të Kodit të Procedurave Administrative. 
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 Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”  

    (i ndryshuar), neni 7. 
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 Nga kjo shohim se, organet e qeverisjes, kanë diskrecionin që të ndërmarrin 

nisma për nxjerrjen e akteve nënligjore, pa u bazuar në asnjë ligj ekzistues, mjafton që 

për atë çështje që ato do të rregullojnë, nxjerrja e aktit nënligjor,  të mos jetë e ndaluar 

nga ligji, apo që kompetenca të mos jetë e dhënë në mënyrë ekskluzive me ligj ndonjë 

organi tjetër, p.sh., të tilla janë kompetencat e organeve të qeverisjes vendore, të cilat  

i lejojnë që të nxjerrin  dispozita si kundërvajtje administrative. 

Vendimet, urdhëresat apo urdhrat (aktet nënligjore) të nxjerra  në mbështetje 

të këtij diskrecioni, krijohen me gjykim të lirë të vetë organit vendor  që i nxjerr ato, 

dhe siç shihet, pa asnjë autorizim të shprehur drejtpërdrejt nga ligji. I vetmi kufizim 

në diskrecionin e përdorur është mosatakimi i ndonjë ligji ekzistues në fuqi dhe nuk 

është   mbështetja e aktit nënligjor  në ndonjë ligj të caktuar, siç ndodh më  së shumti 

me aktin administrativ kur ai nxirret.  

  Pra, ajo që është e rëndësishme të kuptohet tek diskrecioni i limituar fshehtazi, 

apo diskrecioni i dhënë pa autorizimin e shprehur të ligjit, nuk është fakti se ligji nuk 

e përmend fare, por se ai, tregon rastin kur ai përdoret, por pa dhënë kufizime të 

dukshme. Në mungesë të këtyre kufizimeve të dukshme si limit i fundit kufizimi 

përdoret legjislacioni në fuqi ose siç thuhet në nenin 149 të Kodit të procedurave 

Administrative “...  në pajtim me Kushtetutën dhe me frymën e legjislacionit në fuqi në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 

Veç klasifikimeve të mësipërme në lidhje me aktet administrative me natyrë 

diskreciale mund të  arrijmë të dallojmë edhe  këto ndarje (por jo vetëm ) dhe 

konkretisht kemi : 

 Diskrecion
157

, I dobishëm,  kur ndihmon në arritjen e qëllimit të përdorimit të 

aktit. Nëse një person fizik vendos një rulot - dyqan (shitës ambulant) në një park 

kombëtar, pa miratimin e organeve të shërbimit pyjor, ai  dënohet me gjobë prej 

tyre (qoftë dhe minimale). Diskrecioni që kanë punonjësit e pyjores është i 

dobishëm, pasi gjoba ndihmon në arritjen e qëllimit, duke ndaluar sjelljen e këtij 

personi, ku pritshmëritë e tij për ta përsëritur shkeljen, janë edhe në të ardhmen. 

 I dëmshëm, kur dëmton qëllimin për të cilin është nxjerrë akti. Nëse një familje 

me turistë të  huaj , e cila po pushon disa ditë në vendin tonë, parkon me rulot 

kampingu në një park kombëtar gjatë pushimit të drekës (ndalimi aty nuk lejohet) 

dhe punonjësit e pyjores, asaj familje  i  vënë gjobë maksimale, ndonëse kanë 

diskrecion edhe të mos e gjobisin, kjo nuk ndihmon në arritjen e qëllimit për të 

ndryshuar sjelljen e kundërvajtësit, pasi nuk është e pritshme që ai turist të 

rikthehet përsëri.  

 

Klasifikimi i akteve administrative me natyrë diskreciale i dobishëm apo i 

dëmshëm mendojmë se ndihmon vetëm për të kuptuar nëse ka abuzim apo jo me 

ushtrimin e diskrecionit. 
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 Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005  “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”. Neni 38 (Ndryshuar me ligjin 

Nr.9791,  datë 23.7.2007) i cili thotë : 

     ll) parkimi i automjeteve, vendosja e rulotëve në pyjet me funksion mbrojtës e të veçantë, në parqet  

kombëtare, në rezervatet e mbarështimit të florës e të faunës së egër, në fidanishtet pyjore ose në 

vendet e tjera të fondit pyjor, me rëndësi të veçantë, pa miratimin e organeve të shërbimit pyjor, 

dënohen me gjobë  3 000 (tre mijë) deri në 5 000 (pesë mijë) lekë. 
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 Diskrecioni i ushtruar
158

Me tepri, kemi p.sh., prishjen e suvatimit të një faqeje 

muri nga një shtetas, i cili  mbetjet inerte i hedh me një karrocë dore tek kazanët e 

plehrave të qytetit, në kundërshtim me ligjin përkatës dhe dënohet maksimalisht 

me 1. 500. 000 lekë, në një kohë që gjoba minimale është 1.000.000 lekë. Në këtë 

rast është e kuptueshme se gjoba, duket se është e tepruar si vlerë, sepse një 

individ i vetëm, nuk sjell aq dëm për ambientin. Ndërkohë, p.sh., po të krahasohet 

me dëmin e madh që vjen, nga një mjet  transporti, i cili hedh mbeturinat inerte të 

një kompanie ndërtimi në kazanët e plehrave të një lagjeje brenda qytetit, dhe 

pikërisht  në këtë rast dënimi prej 1.500.000 lekë, është i justifikuar dhe 

proporcional. 

o Me kursim, p.sh., shkatërrimi i një ndërtese të vjetër, për ndërtimin e një pallati të 

ri, nga një shoqëri ndërtimi, e cila mbetjet i hedh në breg të liqenit për të krijuar 

mbushje dhe për të fituar tokë (sipërfaqe ndërtimi), dhe dënohet vetëm me 

100.000 lekë.  Klasifikimi i akteve administrative me natyrë diskreciale me tepri 

apo me kursim mendojmë se  ndihmon vetëm për të kuptuar llojin e abuzimit me 

ushtrimin e diskrecionit. 

 

Por kemi edhe raste të diskrecionit të papërcaktuar në kufij kohorë për afatet që ai 

mund të caktojë për zbatim, si p.sh., në Kodin Doganor thuhet se, 

“1. Detyrimet e importit rimbursohen ose shuhen kur përcaktohet se shuma e 

kontabilizuar e këtyre detyrimeve lidhet me mallra të vendosura nën një regjim 

doganor të caktuar dhe refuzohet nga importuesi, sepse ne çastin kohor të përmendur 

në nenin 92 ato janë me defekt ose nuk përputhen me kushtet e kontratës, në bazë të së 

cilës janë importuar. Në mallrat me defekt, quhet se përfshihen edhe mallrat e 

dëmtuara para çlirimit të tyre. 4. Detyrimet e importit rimbursohen ose shuhen për 

arsyet e parashtruara në paragrafin 1 me depozitimin e kërkesës pranë zyrës 

doganore përkatëse brenda 12 muajsh nga data kur shuma e këtyre detyrimeve i është 

komunikuar debitorit. Megjithatë, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, mund të lejojë 

zgjatjen e këtij afati për shkaqe të jashtëzakonshme të justifikuara si duhet”.
159

  

 

Këto nënndarje shpesh nuk kanë qëllim metodik shkencor, por vetëm qëllim praktik, 

sepse ndihmojnë për të imagjinuar në mënyrë sa më të plotë dhe sa më të  mirë 

konceptin rreth diskrecionit, pasi na japin pamje të ndryshme të vetë aktit 

administrativ me natyrë diskreciale. 
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 Ligji Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”. Neni 37 i cili thotë: 

“Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe të ministrit përgjegjës për punët publike, 

miraton kërkesat për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Neni 62/35, ku thotë: 

“35. Çdo person, që angazhohet me mbetjet inerte jo në përputhje me nenin 37 të këtij ligji, dënohet 

me gjobë në vlerën nga 1 000 000 (një milion) deri në 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë”. 
159

 Neni 251 i Kodit Doganor. 
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KREU I KATËRT 

 

 

4. Kontrolli administrativ dhe gjyqësor i diskrecionit. 

Parimi themelor i shtetit të së drejtës që vepron në Republikën e Shqipërisë 

parashikohet në kushtetutën tonë, në dispozitën e nenit 4 të saj, ku shprehet se “E 

drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit…”. Kurse në nenin 7 të saj 

sanksionohet edhe parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve: “Sistemi i 

qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet 

pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor”. 

Në harmoni me parimet e mësipërme kushtetuese, dispozitat vijuese të 

kushtetutës, përfshirë edhe ato të neneve 15 e 42 të saj, sanksionojnë edhe parimin e 

ligjshmërisë së veprimtarisë së administratës publike dhe të drejtën e ankimit 

administrativ e gjyqësor të individit e subjekteve juridike. Kështu, dispozita e nenit 

42 parashikon se “Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij 

kushtetues dhe ligjorë……, ka të drejtën e një gjykimi …… nga një gjykatë e pavarur 

dhe e paanshme e caktuar me ligj”. Po kështu, edhe KEDNJ në nenin 13 parashikon 

shprehimisht të drejtën e kujtdo për të bërë një ankim efektiv ndaj shkeljeve të kryera 

nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve zyrtare. 

Mbi këto dispozita kushtetuese, është bazuar kontrolli administrativ dhe ai 

gjyqësor dhe ky kontroll i shërben ecurisë normale të veprimtarisë administrative dhe 

mbi të gjitha përbën një garanci për moscënimin e të drejtave të individëve dhe 

subjekteve juridike. Parimet nga të cilat udhëhiqet legjislacioni në fuqi që rregullon 

veprimtarinë e administratës publike parashikon se organet administrative dhe 

veprimtaria e tyre i nënshtrohen rrugës dhe mjeteve të kontrollit, ku përfshihen edhe 

kontrolli administrativ dhe ai gjyqësor.  

Duhet të kemi parasysh se e gjithë veprimtaria për nxjerrjen dhe ekzekutimin e 

akteve administrative diskreciale, është një veprimtari e pastër me karakter 

administrativ dhe si rrjedhojë e drejta e ankimit administrativ dhe kontrollit kundër 

çdo vendimi administrativ me natyrë diskreciale, bazohet në Kodin e Procedurave 

Administrative. Kështu që në fillim, në nenin 18 të KPrAd është parashikuar se 

“veprimtaria administrative i nënshtrohet; 

a)kontrollit të brendshëm administrativ në përputhje me dispozitat e këtij Kodi mbi 

ankimin administrativ” (respektivisht nenet 135 deri 146 të KPrAd). 

Prandaj në nenin 137 të titulluar “Ankimi administrativ”, në pikën 1 thuhet qartë se 

“Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrative, ose dhe 

kundër një refuzimi për nxjerrjen e aktit administrativ.”  Parimi i shtetit të së drejtës, 

mes të tjerave, kërkon që të garantohet mbrojtja e plotë e individit dhe personave 

juridikë kundrejt cënimit të sferës së të drejtave të tyre nga ndërhyrjet e pushtetit 

publik. Kjo mbrojtje përfshin edhe parashikimin e qartë nga ligji, i rregullave të 

sjelljes së administratës publike dhe individëve, të së drejtës (por edhe detyrimit) të 

këtyre të fundit për të kërkuar realizimin e të drejtave dhe interesave të ligjshme, si 

dhe për t‟u ankuar me mjete efektive, nëse këto të drejta u cënohen apo u kufizohen 

pa respektuar ligjin dhe në mënyrë të paarsyeshme. Duke qenë se Ligji nr.8485, datë 

12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, është 

kod, i cili është miratuar sipas  rregullit të nenit 81/2/d të Kushtetutës me 3/5 e gjithë 

deputetëve, kuptohet se çdo ligj tjetër që rregullon çështje të administratës publike, jo 

vetëm që nuk mund të vijë në kundërshtim me parashikimet apo rregullimet e KPrAd, 
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por këto rregullime  të këtij kodi, përfshirë edhe ato për ankimin administrativ, do të 

zbatohen kur në ligjin e posaçëm mungojnë dispozitat përkatëse. 

 b)kontrollit nga gjykatat në përputhje me dispozitat e KPrC”
160

. 

     Vetë neni 150 i Kodit të Procedurës Administrative, i cili  titullohet “Shqyrtimi 

gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyrë diskreciale”, ka parashikuar se “Me 

kërkesën e palëve të interesuara, çdo akt administrativ me natyrë diskreciale, mund të 

bëhet objekt i shqyrtimit gjyqësor ose administrativ”. Sipas doktrinës administrative, 

pushteti diskrecionar duhet të kontrollohet. Diskrecioni i pakontrolluar ose absolut 

është i papranueshëm dhe, për rrjedhojë, duhet shmangur. Kjo ide është mbizotëruese 

në të drejtën administrative.
161

 

Mbi interpretimin dhe zbatimin e drejtë të ligjit në fushën e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve administrative, në lidhje me ankimin administrativ dhe atë 

gjyqësor, kanë kontribuar edhe  Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me 

Vendimin e tyre Unifikues nr.1, datë 26.10.2010. Por kontrollin gjyqësor të 

veprimtarisë administrative, tashmë e rregullon Ligji nr.49/2013 “Për organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 

 

4.1 Kontrolli i brendëshëm administrativ mbi aktin administrativ diskrecial. 

 

Kodi i Procedurave Administrative, siç thamë, parashikon parimet e 

përgjithshme për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese e ligjore të subjekteve, nëpërmjet 

nënshtrimit të veprimtarisë administrative ndaj kontrollit të brendshëm administrativ . 

Ky kod në nenet 9, 14, 15, 18, 135, 137, 140, 146, etj., përmban edhe parime të 

përgjithshme mbi ankimin administrativ, efektet e tij ligjore, procedurat e shqyrtimit, 

afatet përkatëse, etj.  Po kështu, edhe ligjet e veçanta parashikojnë rregulla të veçanta 

mbi ushtrimin e së drejtës së ankimit administrativ mbi afatet e procedurat përkatëse 

të posaçme, sipas natyrës përkatëse të mosmarrëveshjes administrative. “Ky Kod njeh 

ushtrimin e ankimit administrativ nëpërmjet apelimit administrativ dhe kërkesës 

joformale.  Qëllimi dhe dallimi ndërmjet këtyre mjeteve të ankimit ndikon në 

përcaktimin e juridiksionit që i shqyrton ato, në procedurat, rrugën dhe radhën e 

detyrueshme të investimit të juridiksionit administrativ e atij gjyqësor”
162

.  

Apelimi administrativ, është një mjet juridik, për të kërkuar shfuqizimin a 

ndryshimin e aktit administrativ, i cili është i detyrueshëm për t‟u ezauruar,  para se t‟i 

drejtohesh gjykatës.  Apelimi administrativ kërkon respektimin e disa kushteve 

formale, të parashikuara nga Kodi i Procedurave Adminstrative, por edhe në ligje të 

veçanta. Ndërkohë që, e drejta dhe detyrimi i subjektit për të paraqitur apelim 

administrativ, si dhe  respektivisht, e drejta dhe detyrimi i organit konkret 

adminstrativ për ta marrë atë në shqyrtim, si formë ankimi administrativ me efekt 

shterues, duhet të jenë parashikuar konkretisht dhe shprehimisht në ligjet e posaçme 

që rregullojnë fushat e veçanta të veprimtarisë administrative. Kurse ushtrimi i 

ankimit administrativ nëpërmjet kërkesës joformale, nuk përbën një rrugë 

administrative të detyrueshme të subjektit për t‟u ankuar, por një të drejtë të tij për ta 
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 Në nenin 72, pika 2 të Ligjit nr.49/2012 thuhet se “Sa herë që në ligje të posaçme bëhet referim në 

seksionet administrative apo në kreun “Gjykimi i mosmarrëveshjeve administrative" të Kodit të 

Procedurës Civile, apo në gjykatën kompetente, referenca vlerësohet si e bërë në këtë ligj dhe në 

gjykatën administrative kompetente, sipas këtij ligji”. Kjo dispozitë zbatohet pas datës 04.11.2013, 

kur filloi veprimtarinë gjykata administrative. 
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 Cituar nga Sokol Sadushi, vepër e cituar, f. 320. 
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 Vendimi Unifikues nr.1, datë 26.10.2010 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 
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paraqitur atë kërkesë, duke pasur parasysh se organi administrativ që i kërkohet të 

shqyrtojë këtë lloj ankimi, mund ta zgjidhë atë vetëm nëse një kompetencë të tillë ia 

ka njohur shprehimisht ligji. E veçanta për këtë mjet ankimi të kërkesës joformale, 

është se gjykata nuk ka pengesë të investohet direkt për ta marrë atë në shqyrtim. 

Gjithashtu, edhe mund të ndodhë, që diskrecioni të mos përdoret për qëllimin 

e caktuar nga ligji, apo organi administrativ të përdorë diskrecionin,  pa e pasur atë, 

ose personi, i cili është i pajisur me diskrecion, t‟u shkaktojë dëm të tjerëve  me 

përdorimin e tij. Ai edhe mund të keqpërdoret nga punonjës të veçantë të 

administratës publike, duke mos përputhur shkallën e dëmit me nivelin e “goditjes” së 

fajtorit. Pra, mund të ushtrohet  pushtet ndëshkimi  në kufirin maksimal, kur fakti 

tregon  se ka qenë një rast  i shkeljes së ligjit në nivel të ulët, ose dhe e kundërta, kur 

përdoret kufiri minimal në një rast me rrezikshmëri të lartë. Në këto raste, si rregull, 

përdorimi i diskrecionit kontrollohet nëpërmjet kontrollit të brendshëm administrativ, 

si me iniciativën e organit administrativ epror, ashtu edhe pas ankimit administrativ. 

Në të tilla raste, gjatë kontrollit të brendshëm administrativ kontrollohet padyshim si 

ligjshmëria, ashtu edhe rregullsia (oportuniteti) i aktit administativ me natyrë 

diskreciale. Meqenëse, nuk ka ndonjë dallim të aktit administrativ, edhe për aktin 

administrativ diskrecial vlejnë dispozitat e përgjithshme të Kodit të Procedurave 

Administrative për kontrollin administrativ. Neni 137 i  KPrAd parashikon se “1. Çdo 

palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrativ ose kundër një 

refuzimi për nxjerrjen e aktit administrativ. 2. Organi administrativ, të cilit i drejtohet 

ankimi, shqyrton ligjmërinë dhe rregullsinë e aktit të kontestuar. 3. Në parim, palët e 

interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë ezauruar rekursin 

administrativ”. 

 

Ankimi ndaj paligjshmërisë së një akti administrativ, mund të drejtohet 

fillimisht në organin që ka nxjerrë aktin administrativ të ankimuar ose që ka refuzuar 

ta nxjerrë atë, si dhe në organin epror të organit konkret. Megjithëatë në çdo rast 

konkret, është ligji, ai që parashikon mënyrën e ankimit, afatin brenda të cilit 

paraqitet,
163

 organin kompetent që do të shqyrtojë ankimin dhe afatin e shqyrtimit të 

tij
164

,si dhe vendimin e organit që shqyrton ankimin.
165
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 Neni 139  i KPrAd parashikon se “1. Ankimi administrativ mund të bëhet përpara: a) organit që ka 

nxjerrë aktin administrativ të ankimuar ose që ka refuzuar të nxjerrë aktin administrativ; b) organit 

epror të organit të përmendur në nënparagrafin a të paragrafit 1 të këtij neni. 2. Në rastet kur 

ankimi i drejtohet organit epror, ky i fundit ia transferon dosjen përkatëse organit që ka 

nxjerrë/refuzuar të nxjerrë aktin së bashku me orientimet e tij për zgjidhjen e çështjes”. Kjo 

dispozitë duhet shqyrtuar e lidhur edhe me  gërmën b të pikës 2 të nenit 135 të KPrAd që 

parashikon se ... E drejta për të kërkuar revokimin, shfuqizimin apo modifikimin e akteve 

administrative mund të ushtrohet në mënyrat e mëposhtëme.. b) me anën e një ankimi drejtuar 

organit që ka nxjerrë aktin  e ankimuar ose eprorit të punonjësit /organit përgjegjës, organit 

kolegjal kur punonjësi përgjegjës është anëtar i tij dhe organit delegues.” 
164

 Neni 141 i  KPrAd parashikon se “1. Organi administrativ kompetent shqyrton ankimin 

administrativ dhe del me një  vendim brenda 1 muaji nga data e depozitimit të ankimit. 2. Në qoftë  

se me kalimin e periudhës së  parashikuar në  paragrafin 1 të  këtij neni nuk është  marrë asnjë 

vendim në lidhje me ankimin nga ana e organit administrativ kompetent, pala e interesuar fiton të  

drejtën për t’iu drejtuar gjykatës sipas paragrafit të dytë  të nenit 328 të Kodit të Procedurës 

Civile””. 
165

 Neni 146 i  KPrAd parashikon se “Organi administrativ që shqyrton ankimin vendos: a) Lënien në 

fuqi të aktit administrativ dhe rrëzimin e ankimit; b) Shfuqizimin ose revokimin e aktit administrativ 

dhe pranimin e ankimit; Në këtë rast duhet të citojmë së pari nenin 8 të KPAd që përcakton se 

“Revokimi dhe shfuqizimi janë akte administrative, të cilët ndërpresin fuqinë juridike të akteve të 

tjera administrative. “Kurse së dyti, pika 1 e nenit 124 të KPrAd parashikon se “Me përjashtim të 

rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe, e drejta për të revokuar aktin i takon organit që e ka 
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Kështu për të ilustruar sa më sipër marrim si shembëll ligjin “Për nëpunësin 

civil”, i cili ka përcaktuar se “vlerësimi  i kandidatëve për programin e formimit të 

thelluar  për TND-në (trupa e nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues) në ASPA 

bëhet nga Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes(KKP)i krijuar sipas nenit 31”
166

 Në 

vijim me akt nënligjor është përcaktuar se “ 5.  Drejtori i ASPA-s shpall hapjen e 

kësaj procedure në faqen zyrtare të internetit të institucionit. Kandidatët që duan të 

aplikojnë duhet të paraqesin brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve dokumentet e 

nevojshme… 6. Drejtori i ASPA-s, brenda 5 (pesë) ditëve nga depozitimi i 

dokumenteve, emëron, me vendim të motivuar, kandidatët që do të shërbejnë si 

përfaqësues në KKP për një mandat 2-vjeçar”
167

. Sipas leximit të këtij akti nënligjor 

nuk lejohet ankim administrativ dhe as gjyqësor ndaj aktit administrativ diskrecial të 

drejtorit të ASPA-s për caktimin e kandidatit që do të shërbejnë si përfaqësues në 

KKP për një mandat 2-vjeçar. Por në këtë rast ndonjë nga kandidatët e skualifikuar 

me një kërkesë joformale mund t‟i drejtohet  organit epror të drejtorit të ASPA-s, i cili 

është ministri përgjegjës për administratën publike. Ai  mund të kontrollojë jo vetëm 

ligjshmërinë e vendimit diskrecial  të drejtorit (nëse ka zbatuar procedurën  dhe kur 

kandidati fitues i ka paraqitur të gjithë dokumentet e kërkuara), por  ministri  mund të 

shqyrtojë edhe nëse zgjedhja e drejtorit (me vendim të motivuar, i cili është akt 

diskrecial), është e rregullt, në kuptimin se mos ai p.sh., është influencuar nga 

konflikti i interesit dhe ka skualifikuar një kandidat tjetër që ka cilësi më të mira se ai 

i emëruar si përfaqësues  nga drejtori. Edhe pse ligji (akti nënligjor këtu,  mund të 

përdoret me termin ligj) në këtë rast nuk ka parashikuar as  të drejtën e ankimit 

gjyqësor, sepse të drejtën  për t‟iu drejtuar gjykatës administrative kundër vendimit të 

drejtorit të ASPA-s, e ka çdo person që ka konkurruar, madje, pa qenë e nevojshme, 

që më parë të ndjekë rrugën e ankimit administrativ. Kjo  e  drejtë  është  garantuar  

nga dispozitat përkatëse të Ligjit nr.49/2012. 

Në vijim neni 31 i ligjit “Për nëpunësin civil”,  ka caktuar Këshillin e 

Ministrave që të emërojë pesë personalitete të pavarura me mandat 5 vjeçar si anëtarë 

të KKP-së, por nuk ka caktuar ndonjë rregull nëse caktimi i tyre do të bëhet me 

ndonjë konkurs apo ndonjë procedurë të caktuar. Akti nënligjor ka vendosur vetëm 

kriteret që duhet të plotesojnë këto 5 personalitete, por nuk shprehet  nëse ndonjë 

person ka të drejtë të ankohet ndaj Vendimit të Këshillit të Ministrave që ka caktuar 5 

anëtarët e KKP-së. 

Në vijim të detyrimit ligjor për të zgjedhur kandidatët që duan të pranohen në 

programin e formimit të thelluar për TND-në, akti nënligjor përcakton se “-1.Pranimi 

në programin e formimit të thelluar për TND në ASPA bëhet nëpërmjet një konkursi 

kombëtar, i cili është i hapur. 2. Procedura e pranimit realizohet në dy faza, në fazën 

paraprake të verifikimit të kritereve specifike, të përcaktuara sipas pikave 1 e 2 të 

kreut III të këtij vendimi dhe në fazën e konkurrimit. 7. Aplikimi për konkursin 

kombëtar duhet të paraqitet brenda një periudhe të paktën 30-ditore nga momenti 

fillestar i shpalljes në portal/faqen zyrtare të DAP-it.9. Kandidatët që nuk kanë 

plotësuar kriteret specifike, njoftohen nga DAP-i dhe kanë të drejtë të paraqiten pranë 

këtij departamenti për t’u njohur me arsyet e moskualifikimit. Ata mund të ankohen në 

                                                                                                                                            
nxjerrë atë, ndërsa shfuqizimi i aktit është prerogativë i organit epror”; c) Ndryshimin e aktit 

administrativ, duke pranuar pjesërisht ankimin; ç) detyrimin e organit administrativ kompetent për 

të nxjerrë aktin administrativ, kur është refuzuar nxjerrja e tij”. 
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 Neni 28/3 i ligjit nr/152/2013 “Për nëpunësin civil”. 
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Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, 

menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë 

drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”. 
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DAP brenda 5 (pesë) ditëve nga shpallja e listës, sipas pikës 8 të këtij vendimi. DAP-i 

duhet të kthejë përgjigje të arsyetuar brenda 2 (dy) ditëve pune”. 

Siç shihet qartë, në këtë rast, akti nënligjor diskrecial i DAP-it, që ka vlerësuar 

se cilët persona nuk kanë plotësuar kriteret specifike, lejohet të ankimohet në rrugë 

administrative  përsëri tek DAP-i, por  sipas nenit 139 të KPrAd, mund të bëhet ankim 

edhe tek organi epror i DAP-it që është ministri përgjegjës për administratën 

publike
168

. Tek ky rast, akti i DAP-it, do të kontrollohet si për ligjshmërinë, ashtu 

edhe për rregullsinë  e tij dhe kandidatit/kandidatëve ankues do duhet  t‟i jepet 

përgjigje me shkrim, për të cilën ai mund të ankohet edhe në gjykatën administrative, 

sipas dispozitave të ligjit nr.49/2012. 

Më tej akti nënligjor
169

 përcakton se “10. Me përfundimin e shqyrtimit të 

ankesave, DAP-i ia përcjell KKP-së listën e kandidatëve që do t’i nënshtrohen 

procedurës së konkurrimit, të paktën 7 (shtatë) ditë kalendarike përpara datës së 

caktuar për zhvillimin e konkursit. 

Faza e dytë 

Pika 11. Faza e konkurrimit konsiston në: a) Vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të 

kandidatëve, që përfshin vlerësimin e arsimimit, eksperiencës dhe trajnimeve të 

lidhura me fushën, si dhe vlerësimet e arritjeve vjetore; b) Testimi me shkrim; c) 

Intervistën e strukturuar me gojë. Testimi me shkrim dhe intervista me gojë synojnë 

vlerësimin e njohurive, të aftësive dhe të cilësive të lidhura me fushën e kompetencës. 

Vlerësimi bëhet nga KKP-ja. 16. KKP-ja shpall listën e kandidatëve fitues të renditur 

me mbi 70 pikë dhe renditjen e tyre duke filluar nga ai me më shumë pikë. 17. 

Vendimi merret jo më vonë se 48 (dyzet e tetë) orë nga përfundimi i procedurës së 

konkurrimit. Lista e fituesve shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” 

dhe në ambientet e DAP-it. Kandidatët që nuk janë shpallur fitues njoftohen nga 

DAP-i dhe kanë të drejtë të paraqiten pranë këtij departamenti për t’u njohur me 

rezultatet e tyre. 19. Pa cënuar të drejtën e ankimit gjyqësor, sipas legjislacionit në 

fuqi, kandidatët kanë të drejtë që të ankohen me shkrim pranë KKP-së brenda 5 (pesë) 

ditëve nga shpallja e rezultatit, sipas pikës 17 të kreut IV të këtij vendimi. KKP- ja 

merr vendim brenda 5 (pesë) ditëve dhe, kur është rasti, bën korrigjimin e listës së 

fituesve të shpallur sipas pikës 17 të kreut IV të këtij vendimi. Vendimi dhe, kur është 

rasti, lista e korrigjuar, shpallet menjëherë në portalin “Shërbimi Kombëtar i 

Punësimit” dhe në ambientet e ASPA-s. 

Pra,  del qartë mjaft e qartë se, edhe nga përmbajtja e mësipërme e aktit 

nënligjor, kandidatët që nuk janë shpallur fitues kanë të drejtë që të bëjnë, së pari, 

ankim administrativ dhe duhet të  ankohen me shkrim pranë KKP-së brenda 5 (pesë) 

ditëve nga shpallja e rezultatit. Bile për mendimin tonë të drejtën e këtij ankimi e kanë 

edhe ata kandidatët që shpalllen fitues dhe janë vlerësuar me mbi 70 pikë, për të 

kundërshtuar sasinë e pikëve, që lidhet me radhitjen në listën e fituesve, sepse ajo i jep 

përparësi në radhën e punësimit dhe  përzgjedhjen e vendit konkret të punës. Por në 

këtë rast ankimi administrativ mund të behët vetëm tek KKP-ja, sepse ky organ 

administrativ kolegjal nuk ka organ administrativ epror. Pas shqyrtimit të ankimit, 

KKP-ja, mund ta pranojë ankimin dhe të korrigjojë listën e fituesve dhe të ndryshojë 

pikëzimin e tyre, ose dhe mund të mos pranojë ankimin. Pas  kësaj, akti diskrecial i 

KKP-së,  në qoftë  se  konsiderohet i padrejtë nga ankuesi/ankuesit, mund t‟i 

nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor në gjykatën administrative, sipas  dispozitave të ligjit  

nr.49/2012. 
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 Neni 7, pika 1 e ligjit nr.152/2013, ndryshuar me ligjin nr.178/2014. 
169

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.118, date 05.03.2014. 
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Në lidhje me kufijtë e shqyrtimit të ankimit administrativ në doktrinën juridike 

për të drejtën administrative, ka mbizotëruar pikëpamja se “...Organi administrativ të 

cilit i drejtohet ankimi është i detyruar të shqyrtojë ligjshmërinë, por në se është 

nevoja edhe rregullsinë e aktit të kontestuar… Nëse një akt është i rregullt ose jo, kjo 

lidhet me të drejtën e administratës për të përcaktuar vetë kriteret e rregullsisë së 

aktit, duke mos i njohur të drejtën gjykatës për një kompetencë të tillë, e cila prek 

konceptet e krijuara në ndarjen dhe ballancimin e pushteteve…”.
170

 Kjo pikëpamje 

është bazuar në dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurave Administrative. Pika 2 e 

nenit 137 të këtij Kodi ka përcaktuar qartë se “Organi administrativ, të cilit i 

drejtohet ankimi, shqyrton ligjshmërinë dhe rregullsinë e aktit të kontestuar”. Kjo 

është pranuar pa kundërshtime nga të gjithë autorët që kanë shkruar për këtë 

çështje
171

. Kështu që për trajtimin e  kësaj çështjeje, duhet t‟i drejtohemi teorisë së 

aktit administrativ në lidhje me trajtimin që ajo i bën konceptit të ligjshmërisë dhe atij 

të rregullsisë, sepse edhe në këtë pikëpamje akti diskrecial nuk ndryshon nga akti 

administrativ. 

 

Ligjshmëria e aktit diskrecial të kundërshtuar. 

Parimi i ligjshmërisë, tani më dihet se, përcaktohet (quhet) edhe si parim i 

kushtetutshmërisë dhe rrjedh nga neni 4, pika 1  e Kushtetutës sonë ku thuhet se “E 

drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit”. Veç kësaj dispozite ka edhe 

të tjera në kushtetutë, në Kodin e Procedurave Administrative etj.,  të cilat përcaktojnë 

detyrimin e të gjithë organeve dhe autoriteteve të administratës publike, që të 

respektojnë dhe zbatojnë kërkesat e kushtetutës, të ligjeve dhe akteve normative 

nënligjore, gjatë gjithë veprimtarisë së tyre. Këtë parim, duhet ta zbatojnë dhe nuk 

duhet ta shkelin edhe organet dhe autoritetet administrative në të gjitha fazat, si për 

nxjerrjen e aktit diskrecial, ashtu edhe gjatë kontrollit administrativ të tij. Kështu që 

kur flasim për detyrimin që ka organi administrativ, të cilit i drejtohet ankimi kundër 

një  akti administrativ diskrecial, për të shqyrtuar  ligjshmërinë  e aktit, do të duhet të  

kemi parasysh se, që  një akt administrativ të jetë i ligjshëm, ai duhet të respektojë 

katër kërkesat për vlefshmërinë e tij, të cilat janë: 

1-Kompetenca; 2-Procedura; 3-Përputhja e aktit me përmbajtjen e ligjit dhe 4-

Përputhja e aktit me qëllimin e ligjit. 

1-Kompetenca është e drejta dhe detyra e një organi të administratës publike për të 

ushtruar veprimtarinë në bazë dhe për zbatim të ligjit
172

. Kompetenca  përbën për 

organin administrativ jo vetëm të drejtën për të kryer një veprimtari konkrete 

administrative, por ajo është edhe një detyrim për ta ushtruar këtë veprimtari. 

Respektimi i kompetencës së organit apo organeve që kanë nxjerrë aktin administrativ 

diskrecial, është kusht thelbësor i aktit administrativ, i cili do duhet që të merret në 

shqyrtim  nga një organ administrativ më i lartë, organ epror apo i caktuar posaçërisht 

nga ligji specifik, mbi bazën e ankimit të palës së interesuar. Sipas nenit 21, pika 1 të 

KPrAd “Kompetencat e organeve të administratës publike, janë të përcaktuara me 

ligj ose me akt nënligjor dhe ushtrimi i tyre është i detyrueshëm, përveç rasteve kur 

normat ligjore parashikojnë delegimin ose zëvendësimin e kompetencave”. Në lidhje 

me kompetencën duhet të kemi parasysh se kompetenca është e ndarë në tri lloje; 

a-kompetenca lëndore; b-kompetenca vetjake apo funksionale dhe c-kompetenca 
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territoriale. Por për efekt të këtij punimi, nuk po ndalemi në sqarimin e secilës prej 

këtyre llojeve të komptetencës. 

2- Procedura e nxjerrjes së aktit administrative, është gjithashtu një nga elementet 

përbërës për të vlerësuar ligjshmërinë e aktit administrativ diskrecial. Sipas teorisë së 

aktit administrativ kjo procedurë është ndarë në; 

a- procedura paraprake; b-procedura gjatë nxjerrjes së aktit dhe c-procedura 

pas nxjerrjes së aktit. Të gjitha kanë të bëjnë me ato rregulla që duhet të zbatojë 

organi administrativ si  para, p.sh., njoftimi i mbledhjes, përgatitja e projektaktit, 

kuorumi i mbledhjes etj., dhe  pasi ka nxjerrë aktin diskrecial, siç janë ato për 

njoftimin e tij, të  afatit të ankimit dhe të organit se kujt i duhet drejtuar ankimi, qoftë 

organ administrativ apo gjyqësor etj. 

3-Përputhja e aktit me përmbajtjen e ligjit, do të thotë që akti administrativ 

diskrecial,  i cili ka dalë në zbatim të një  ligji, nuk ka tejkaluar kërkesat e përmbajtjes 

së ligjit ose nuk bie ndesh me ato kërkesa. Mospërputhja e aktit me kërkesat e ligjit, 

sjell paligjshmërinë e aktit administrativ. 

4-Përputhja e aktit me qëllimin e ligjit. Dihet se çdo ligj përmban dhe shpall në 

përmbajtjen e tij qëllimin apo qëllimet e tij. Por edhe kur  ka raste që në ligje të 

veçanta  është ometuar shpallja e qëllimit të ligjit, atëherë zbatuesit e tij duhet t‟u 

drejtohen parimeve të përgjithshme. 

Në lidhje me përputhjen e aktit diskrecial me përmbajtjen dhe qëllimin e ligjit, 

mund të ketë raste që akti administrativ  diskrecial të ketë dalë edhe pa autorizimin e 

shprehur të ligjit dhe në këtë rast mund të lindë pyetja se, si do të kontrollohet 

përputhja e aktit diskrecial me përmbajtjen dhe qëllimin e ligjit? Mendoj se në këtë 

rast duhet të kemi parasysh se teorikisht edhe ky lloj akti diskrecial kontrollohet. Kodi 

i Procedurave Administrative e përkufizon pushtetin diskrecial të administratës 

publike si “... e drejta e kësaj të fundit që të ushtrojë autoritet publik për realizimin e 

një qëllimi të ligjshëm, qoftë edhe pa autorizim të shprehur të ligjit”. Por ky kod 

parashikon gjithashtu se “Në ato raste kur administrata publike ushtron pushtet 

diskrecial, ky pushtet duhet të ushtrohet në pajtim me Kushtetutën dhe me frymën e 

legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë” 
173

. Prandaj duke u bazuar jo vetëm 

në parimet e këtij kodi, por edhe në frymën e legjislacionit në fuqi, organi 

administrativ ka plot mundësi për të kontrolluar nëse përputhet  akti diskrecial me 

përmbajtjen dhe qëllimin e ligjit. 

 

Kontrolli administrativ i rregullsisë së aktit të kundërshtuar është shumë i  

rëndësishëm  tek akti diskrecial. 

Në përmbajtjen e pikës 2 të nenit 137 të KPrAd, thamë se parashikohet, që 

përveç shqyrtimit të ligjshmërisë së aktit administrativ, organi që shqyrton ankimin 

administrativ ka të drejtë  të shqyrtojë edhe rregullsinë e aktit të kontestuar. Por çfarë 

është  rregullsia e aktit administrativ? Prandaj, siç edhe është shkruar “ndodh në 

praktikë që akti administrativ të ketë respektuar kërkesat ligjore që përcaktojnë 

vlefshmërinë e tij, e megjithëatë ai mund të mos jetë i rregullt. Në parregullsinë e një 

akti administrativ  mund të ndikojë vlerësimi i padrejtë ose i papërshtatshëm i 

situatave, rrethanave, kushteve, momentit, kohës ose mënyrës së nxjerrjes së aktit nga 

organi administrativ. Parregullsia e aktit nuk është e njëjtë me kundërligjshmërinë e 

tij. Parregullsia e aktit përbën më tepër çështje oportuniteti se çështje ligji. Ajo nuk e 

cënon në çdo rast vlefshmërinë e aktit. Organi administrativ ka të drejtë që 
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parregullsinë e vërejtur në akt ta mënjanojë pa cënuar elementet e ligjshmërisë së 

tij”.
174

 

Po marrim një rast të nxjerrjes së një akti administrativ diskrecial, që është 

vendimi i dënimit me gjobë për kundërvajtje administrative. Kështu p.sh., sipas ligjit 

“Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” të ndryshuar, të  drejtën e vendosjes se gjobës për 

kundërvajtjet administrative, të parashikuara në këtë ligj e kanë inspektorët e Policisë 

Pyjore. “Personi, ndaj të cilit është vendosur gjoba, brenda 15 ditëve nga data e 

marrjes së njoftimit ose e vënies në dijeni, ka të drejtën e ankimit te Ministri i 

Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, i cili duhet t’i përgjigjet brenda 30 

ditëve nga data e depozitimit të ankimit. Urdhri i Ministrit përbën titull ekzekutiv. 

Kundër urdhrit të Ministrit ose kur ky i fundit nuk përgjigjet brenda afatit 30-ditor, 

bëhet ankim brenda 30 ditëve në gjykatën e rrethit gjyqësor përkatës”.
175

 Në këtë rast 

ministri kur shqyrton ankimin, veç kontrollit nëse ekziston fakti i kundërligjshëm dhe 

fajësia e personit të dënuar, do të përqendrohet edhe në pjesën më të rëndësishme, që 

është caktimi i sanksionit apo i masës së dënimit që parashikon ai akt administrativ. 

Kështu p.sh., ndodh pothuajse në të gjitha rastet kur organi administrativ i caktuar nga 

ligji për të shqyrtuar kundërvajtjen administrative, bën vlerësimin e tij në lidhje me 

kushtet, kohën e vendin e kryerjes së kundërvajtjes, por edhe personalitetin dhe 

kushtet e personit të dënuar (nuk është i dënuar më parë, nuk ka të ardhura të 

mjaftueshme për të paguar gjobën se ka shumë fëmijë etj.,) dhe  pastaj ai  ka të drejtë 

që mbi bazën e këtyre vlerësimeve të tij, të ndryshojë masën e dënimit me gjobë, 

brenda limiteve që ka caktuar ligji për llojin e dënimit me gjobë. Pra, për të 

legjitimuar  këtë vlerësim të tij, për ndryshimin e masës së dënimit me gjobë, ai 

bazohet tek parregullsitë që ka konstatuar në vlerësimet e inspektorëve të policisë 

pyjore. Ai nuk mund t‟u thotë atyre se kanë shkelur ligjin, dhe arsyen  pse e kanë 

caktuar atë masë gjobe, por mund t‟u thotë se, vlerësimet e tyre nuk janë oportune për 

rastin konkret, pra se nuk i kanë vlerësuar rregullisht rrethanat e çështjes. Po e njëjta 

mënyrë arsyetimi vlen kur organi epror administrativ vlerëson terma të tillë që quhen 

nocione të papërcaktuara  si interesi publik, nevoja dhe urgjenca, mjete të arsyeshme, 

shkelje të rënda  etj., apo kur shqyrton vlerësimin e kushteve, të kohës apo të mjeteve 

etj., të përdorura nga organi kompetent që ka nxjerrë aktin administrativ diskrecial për 

të arritur qëllimin  e ligjit. Po kështu p.sh., edhe procedurat e komisioneve të 

ndryshme të vlerësimit, sidomos në lidhje me caktimin e fituesve gjatë fazave të 

konkurrimit,  si  dhe  elementet  përberës dhe  sistemi i pikëzimit në konkurse, janë  

shpesh objekt i çmuarjes së organeve administrative që shqyrtojnë ankimet 

administrative ndaj  vendimeve diskreciale, të cilat merren  pas konkurseve të 

ndryshme. Kështu p.sh., mund të jetë rasti i mësipërm i kundërshtimit të vendimit të 

KKP-së për vlerësimin e konkurrentëve që kanë aplikuar për të hyrë në shkollën e 

ASPA-s për TND-në, kur konstatohet p.sh. se ndonjëri prej tyre, fitues i fazës së dytë, 

nuk paraqitet mirë gjatë  konkurrimit me gojë, dhe pas fazës së dytë rezulton fitues. 

Pra është shkelur rregullsia e  kësaj faze, por kjo parregullsi mund të mosvlerësohet 

(konsiderohet) e tillë nga KKP-ja, dhe si pasojë, ajo sjell anullimin e vendimit për 

shpalljen fitues të atij konkurrenti. Ose në  ligjin bazë “Për kundërvajtjet 

administrative” në nenin 18, janë caktuar kriteret për caktimin e llojit dhe të masës së 

dënimit. Mosmarrja në konsideratë e këtyre kritereve, bashkërisht apo qoftë edhe e 

ndonjërit prej tyre, mund ta bëjë vendimin e dënimit të parregullt, por jo të 

paligjshëm. Prandaj, është në vlerësimin e organit që shqyrton ankimin, që t‟i marrë 
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parasysh edhe parregullsitë, të cilat janë evidentuar nga ankuesi, apo që i konstaton 

vetë në fazën ku shqyrton ankimin dhe si rrjedhojë t‟i pasqyrojë ose jo në  vendimin e 

tij. 

 

4.2. Parimi i shterimit të ankimit administrativ. 

Çështja që na intereson këtu ka të bëjë me faktin sa dhe kur e drejta për të 

ushtruar ankimin gjyqësor në gjykatën administrative varet nga shterimi i ankimit 

administrativ për aktin administrativ diskrecial. Për këtë çështje, ashtu si për çdo akt 

administrativ tjetër, edhe për aktin diskrecial do të shohin nenin 137” i 

K.Pr.Administrative me titull “Ankimi administrativ, i cili parashikon se “3. Në 

parim, palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë ezauruar 

rekursin administrativ”. Kjo dispozitë për vite me radhë, nga viti 1999 që hyri në fuqi 

K.Pr.Administrative dhe deri në fund të vitit 2010, kur Kolegjet e Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë, u shprehën me një Vendim Unifikues rreth kësaj çështjeje, çoi 

shumë herë gjykatat e shkallës së parë, të apelit, madje edhe vetë Gjykatën e Lartë, në 

vendime kontradiktore. Vendimi  unifikues  i  lartpërmendur (nr.1, datë 26.10.2010), 

ka një rëndësi të madhe për sa i përket çështjes së kushtëzimit të ankimit gjyqësor me 

ezaurimin e ankimit administrativ edhe mbas hyrjes në fuqi të Ligjit 49/2012, i cili në 

nenin 16, me titull “Kushti për shterimin e ankimit administrativ” ka parashikuar se  

“1. Padia ndaj veprimit administrativ mund të ngrihet vetëm pas shterimit të ankimit 

administrativ. 2. Përjashtohen nga ky rregull rastet kur: a) ligji nuk parashikon organ 

më të lartë për paraqitjen e ankimit administrativ, ose kur organi më i lartë 

administrativ nuk është konstituuar; b) ligji parashikon shprehimisht të drejtën për t’u 

ankuar ndaj veprimit administrativ drejtpërdrejt në gjykatë; c) organi më i lartë në 

shqyrtimin e një ankimi administrativ ka cënuar, me vendimin e tij, të drejtat apo 

interesat personale të ligjshme të një personi, i cili nuk ka qenë palë në procedimin 

administrativ”. 

Neni 16 i ligjit 49/2012, ashtu si neni 137, pika 3 i K.Pr.Administrative, 

mbetet një dispozitë deklarative dhe referuese tek ligji i posaçëm që rregullon 

marrëdhëniet juridike dhe veprimtarinë administrative të fushës përkatëse. Kështu, 

neni 16 parashikon si kusht për ngritjen e padisë administrative, ezaurimin e ankimit 

administrativ. Parimi mbetet respektimi i ankimit administrativ përpara ngritjes së 

padisë në gjykatën administrative. Nëse nuk respektohet ankimi administrativ 

paraprak, ankimi gjyqësor në gjykatën administrative kompetente do të pushohet për 

arsye se çështja objekt gjykimi nuk bën pjesë në juridiksionin gjyqësor, sepse duhet 

ezauruar më parë rruga administrative. Ja si e ka trajtuar këtë një autor “… dy 

përjashtimet e para rezultojnë drejtpërdrejt nga vendimi unifikues i lartpërmendur i 

Kolegjeve të Bashkuara, që janë: 1) ligji i posaçëm që rregullon marrëdhëniet 

juridike dhe veprimtarinë administrative të fushës përkatëse duhet të parashikojë 

shprehimisht organin më të lartë për paraqitjen e ankimit administrativ. Nëse ligji i 

posaçëm ometon një përcaktim të tillë ose kur ligji i posaçëm e bën një përcaktim të 

tillë, por organi më i lartë administrativ ende nuk është konstituar, atëherë subjektit i 

lind e drejta për t’iu drejtuar në mënyrë direkte gjykatës administrative; 2) ligji i 

posaçëm që rregullon marrëdhëniet juridike dhe veprimtarinë administrative të fushës 

përkatëse parashikon shprehimisht të drejtën për t’u ankuar drejtpërdrejt në gjykatë. 

Në këtë rast, ankimi administrativ eliminohet nga vetë dispozitat e ligjit të posaçëm, 

që i japin të drejtë subjektit t’i drejtohet në mënyrë direkte gjykatës administrative pa 

ezauruar ankimin administrativ. 
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Përjashtimi i tretë i vendosur nga neni 16 i ligjit 49/2012, i cili nuk rezulton 

nga dispozitat unifikuese të vendimit të Kolegjeve të Bashkuara, përbëhet nga rasti 

kur: 3) organi më i lartë në shqyrtimin e një ankimi administrativ ka cënuar, me 

vendimin e tij, të drejtat apo interesat personale të ligjshme të një personi, i cili nuk 

ka qenë palë në procedimin administrativ. Ky person, të drejtat apo interesat e 

ligjshme të të cilit janë cënuar nga shqyrtimi i një ankimi administrativ kur ky nuk ka 

qenë palë në procedimin administrativ, ka të drejtë t’i drejtohet në mënyrë direkte 

gjykatës administrative për kërkimin e rivendosjes së këtyre të drejtave dhe interesave 

që pretendon se i janë cënuar. P.sh., i tillë mund të jetë rasti i pronarit të një 

automjeti  që është konfiskuar, sepse është kryer kundërvajtje nga një përdorues i tij, 

por përdoruesi që ka kryer kundërvajtjen, ia ka vjedhur mjetin pronarit. 

Pyetja që mund të shtrohet është në se, për çështje të patrajtuara nga Neni 16 

i lartpërmendur, a ka më vend që të zbatohet Vendimi Unifikues nr. 1, datë 

26.11.2010 i Kolegjeve të Bashkuara, kur ky i fundit i ka trajtuar këto çështje, kjo 

duke marrë në konsideratë faktin se Ligji 49/2012 mban datën 03.05.2012 dhe për 

rrjedhojë është i mëvonshëm dhe kështu mund të interpretohet sikur ligjvënësi, 

përderisa nuk i ka përfshirë në ligj, ka dashur shprehimisht të përjashtojë rregullimet 

e Vendimit Unifikues. Kjo do të varet nga pozicioni që do të dojë të marrë rreth kësaj 

çështje në radhë të parë vetë administrata publike dhe pastaj përfundimisht gjykata 

administrative. Jemi të mendimit se vetë Ligji 49/2012 ka pasur pikërisht për qëllim 

përfshirjen e udhëzimeve të vendimit unifikues të Kolegjeve të Bashkuara, dhe nëse ka 

shpëtuar pa u përfshirë ndonjë aspekt i këtij vendimi, kjo nuk vjen për arsye se 

ligjvënësi ka dashur shprehimisht të përjashtojë rregullimet e vendimit unifikues, por 

kjo vjen për arsye të nevojës së sintetizimit dhe përmbledhjes së këtyre udhëzimeve në 

këtë ligj, që ligjvënësi është munduar ta bëjë me dy rastet përjashtimore në gërmat a) 

dhe b) të Nenit 16. Për rrjedhojë, Vendimi Unifikues nr. 1, datë 26.11.2012 i 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë duhet të mbetet si udhëzues për gjykatat 

administrative në zbatimin e Nenit 16 të ligjit 49/2012
176

.  

 

4.3. Kufijtë e shqyrtimit gjyqësor 
 

4.3.1. Rëndësia e shqyrtimit gjyqësor të aktit diskrecial. 

  Në akte ndërkombëtare apo juristë të huaj shkruajnë se “Juridiksioni gjyqësor 

në një shtet të së drejtës, nëpërmjet kontrollit të ligjshmërisë së akteve administrative, 

luan një rol të dukshëm e të rëndësishëm në garantimin e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut
177

. Çdo tentativë për përjashtimin e kontrollit gjyqësor shkon në 

zemër të debatit lidhur me diskrecionin dhe lirinë e qeverisë për të vepruar  dhe të 

drejtës së individit për të kërkuar mbrojtje për të drejtat e tij nga gjykatat”
178

.  

Kushtetuta u ka ngarkuar gjykatave misionin e mbrojtjes, garantimit dhe 

respektimit të këtyre parimeve themeltare kushtetuese dhe lirive e të drejtave 

themelore të njeriut. Ky mision i gjykatave mund të realizohet vetëm atëherë kur 

zbatimi i ligjit nga hallkat e pushtetit ekzekutiv, nëse ato ndërhyjnë në sferën e lirive 

themelore dhe të drejtave të njeriut, është i kontrollueshëm nga gjykatat. Kontrolli 

gjyqësor dhe, anasjelltas, e drejta e individëve dhe personave juridikë, për t‟iu drejtuar 

gjykatës, lidhet jo vetëm me ekzistencën e parimeve të përgjithshme, por edhe me 
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përcaktimin e qartë e konkret, të treguar shprehimisht në ligjet e posaçme, të 

rrethanave, kushteve e procedurave konkrete për investimin e mundshëm a të 

detyrueshëm të juridiksionit administrativ dhe, në çdo rast, të juridiksionit gjyqësor, 

për pranimin, marrjen në shqyrtim dhe dhënien e vendimit përkatës mbi një 

mosmarrëveshje, mbi një kërkesë apo ankesë të të interesuarve që ka për subjekt 

realizimin a mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të tyre. Kolegjet e 

Bashkuara të Gjykatës së Lartë janë shprehur se “27. Në harmonizim me përmbajtjen 

e dispozitave kushtetuese, të sipërcituara, gjykatat e   faktit shqyrtojnë jo vetëm 

paligjshmërinë apo pathemelsinë e aktit, por dhe ligjshmërinë e 

veprimeve/mosveprimeve të organeve të administratës, jo vetëm për t’iu përgjigjur në 

kohë subjekteve për kërkesat/ankimet që ato paraqesin, por edhe nëse veprimet e 

kryera prej tyre janë të ligjshme apo jo dhe nëse ato iu përgjigjen rrethanave të faktit. 

27.1. Pikërisht, ky kontroll realizohet nga gjykata. Në vështrim edhe të neneve 18/b e 

137 të K.Pr.Administrative, gjykata ushtron kontroll për ligjshmërinë e aktit dhe 

veprimeve të organeve të administratës publike, të cilat kontestohen para gjykatës, 

për shkak se, sipas pretendimeve të palës paditëse, kanë cënuar e kufizuar të drejta e 

interesa të ligjshme, duke e detyruar atë të paguajë një detyrim jo të bazuar në ligj e 

në gjendjen e faktit”
179

.  

 

Por duhet të jemi të qartë se kontrolli gjyqësor ka kufizime që burojnë kryesisht nga 

doktrina e ndarjes së pushteteve. Kështu sipas tekstit të autores Elsa Toska  ka autorë 

që e kanë trajtuar edhe këtë çështje, kur shprehen se “Vendimmarrjet e  politikave 

publike dhe kombëtare nuk mund të kontrollohen nga gjyqësori, sepse do të 

konsiderohej si ndërhyrje e gjyqësorit në ekzekutiv
180

. Kjo kategori vendimmarrjesh i 

përket gjykimit politik dhe jo atij gjyqësor
181

. Megjithatë thjesht fakti që, formalisht, 

një akt i qeverisë (i qeverisjes) është një ushtrim i pushtetit prerogativ nuk është i 

mjaftueshëm për ta bërë atë të imunizuar nga shqyrtimi gjyqësor. Përkundrazi, faktor 

vendimtar është objekti në shqyrtim. Në rastin e akteve që burojnë nga qeverisja apo 

administrimi, kontrolli gjyqësor është dhe duhet të kufizohet në ligjshmërinë e akteve, 

d.m.th., në pajtueshmërinë e tyre me limitet e kompetencave të organit përkatës dhe 

për të gjitha kërkesat (kriteret) e tjera ligjore
182

. Është një spektër aktesh, që fillon 

nga ato që qartësisht, nuk mund të kundërshtohen gjyqësisht e deri tek ato akte që 

qartësisht mund të kundërshtohen në rrugë gjyqësore. Shembuj të akteve që nga 

natyra e tyre nuk mund të kundërshtohen gjyqësisht janë: bërja e traktateve, 

prerogativa e faljes, dhënia e titujve të nderit, shpërndarja e Parlamentit, shpallja e 

luftës, dhe emërimi i Ministrave
183

.  

  Në këtë kontekst, duke pasur qartësinë doktrinare mbi aktet që nuk mund të 

kundërshtohen në gjykatë dhe ato që mund të kundërshtohen në gjykatë, duhet  të 

elaborohet spektri i  akteve që   qëndrojnë në zonën gri, pra që janë të diskutueshme 

nëse mund të ankimohen apo jo në gjykatë dhe që nuk janë pak. Për shembull, sipas 

legjislacionit shqiptar, shpronësimi mund të bëhet në favor të shtetit dhe të personave 

juridikë publikë ose privatë, vendas ose të huaj, për realizimin nga ana e tyre të një 
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projekti, investimi apo objekti që, në çdo rast paraqet interes publik
184

. Vendimi i 

Këshillit të Ministrave për shpronësimin mund të ankimohet vetëm lidhur me masën e 

shpërblimit. Ankimi kundër  vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimin nuk 

pezullon zbatimin e këtij vendimi dhe procedurën përkatëse të regjistrimit të pasurisë 

së shpronësuar
185

. Akti i shpronësimit mund të ankimohet për masën, por nuk mund të 

ankimohet për faktin se sa e mbart interesin publik dhe propocionalitetin
186

. Duke 

qenë se akte të kësaj natyre implikojnë interesa shtetërore janë konceptuar si akte të 

qeverisjes, mbi të cilat nuk duhet të ketë kontroll gjyqësor.  Një shembull tjetër janë 

ligjet që krijojnë pasoja për subjekte individualisht të përcaktuara
187

. Këto ligje 

përgjithësisht determinojnë çështje të një rëndësie kombëtare, në këtë këndvështrim 

mbetet e diskutueshme se a mund të testohet “rëndësia kombëtare”  e tyre në 

gjykatë”.
188

   

 

4.3.2. Kufijtë e shqyrtimit gjyqësor të aktit diskrecial. 

Në lidhje me këtë çështje duhet thënë dhe përsëritur që në fillim se Kodi i 

Procedurave Administrative në fuqi parashikon dhe lejon jo vetëm shqyrtimin 

administrativ, por edhe shqyrtimin gjyqësor të akteve administrative me natyrë 

diskreciale
189

. Por çështja e kufijve të shqyrtimit gjyqësor të aktit diskrecial është 

parimore dhe qëndron në pyetjen  nëse kontrolli  (rishikimi gjyqësor)  mund të 

ushtrohet vetëm mbi ligjshmërinë apo edhe  mbi përshtatshmërinë apo oportunitetin e 

aktit administrativ apo veprimit administrativ me natyrë diskreciale?  

Ashtu siç kanë shkruar edhe autorë të tjerë në të drejtën administrative 

shqiptare, është pranuar gjerësisht, si nga ligji
190

 ashtu edhe nga doktrina juridike e së 

drejtës administrative
191

, parimi se gjykatat, në shqyrtimin e ligjshmërisë së 

veprimtarisë administrative,  kanë të drejtë të kontrollojnë çështjet e faktit dhe të ligjit, 

por nuk kanë të drejtë të kontrollojnë rregullsinë e veprimit administrativ të 
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kundërshtuar, në të kundërt të rishikimit administrativ, ku organet administrative kanë 

të drejtë të kontrollojnë rregullsinë e veprimit administrativ të ankimuar.
192

 Kontrolli 

i rregullsisë së veprimit administrativ njihet edhe si kontroll i përshtatshmërisë 

ose oportunitetit në nxjerrjen apo kryerjen e një veprimi administrativ. Është 

përsëritur disa herë se, përshtatshmëria ose oportuniteti në kryerjen e një veprimi 

administrative, është e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me pushtetin diskrecial të 

organeve të administratës publike, sepse  Kodi i Procedurave Administrative, në nenin 

7 të tij, e përkufizon pushtetin diskrecial të administratës publike si “... e drejta e 

kësaj të fundit që të ushtrojë autoritet publik për realizimin e një qëllimi të ligjshëm, 

qoftë edhe pa autorizim të shprehur të ligjit”. Ky kod parashikon gjithashtu në nenin 

149 të tij se “Në ato raste kur administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky 

pushtet duhet të ushtrohet në pajtim me Kushtetutën dhe me frymën e legjislacionit në 

fuqi në Republikën e Shqipërisë”. Nga analiza e këtyre dispozitave rezulton se 

ushtrimi i autoritetit publik nga organet e administratës publike, do të materializohet 

detyrimisht nëpërmjet kryerjes së një veprimi administrativ ose nëpërmjet 

mosveprimit administrativ. 

Është shkruar dhe argumentuar vazhdimisht se, ligji nr. 49/2012, ka sjellë risi, 

për sa i përket koncepteve të formave, me anë të të cilave administrata publike, 

ushtron detyrat dhe kompetencat e saj, pasi ka futur në të drejtën administrative 

substanciale koncepte, si: veprim administrativ, veprim tjetër administrativ, apo 

mosveprimi administrativ
193

. 

Neni 2, pika 5 e ligjit nr. 49/2012, jep përkufizimin e nocionit të mosveprimit 

administrativ, duke e konsideruar si “... çdo mungesë veprimi nga organi i 

administratës publike për të ushtruar veprimtarinë administrative, sipas funksionit 

publik, që krijon pasoja juridike mbi të drejta subjektive apo interesa të ligjshme”. 

Akti administrativ, kontratat administrative, bashkë me një formë të re të 

veprimtarisë administrative, të  prezantuar nga Ligji nr. 49/2012, që është veprimi 

tjetër administrativ, janë strukturuar në një nocion të ri të së drejtës administrative, e 

cili quhet veprim administrativ. Sipas Nenit 2, pika 7 të Ligjit nr. 49/2012 “Veprim 

administrativ është akti administrativ, kontrata administrative dhe veprimi tjetër 

administrativ”. Pra, termi veprim administrativ është përmbledhës i tri formave të 

veprimtarisë së administratës publike, që janë akti administrativ (akti individual dhe 

kolektiv), kontrata administrative dhe veprimi tjetër administrativ. 

Veprimi tjetër administrativ shfaqet si një koncept i ri në të drejtën administrative 
substanciale dhe është një formë e re e përkufizuar në ligj, për ushtrimin e 

veprimtarisë së administratës publike. Kjo formë e veprimtarisë administrative, ka për 

qëllim të përmbledhë  në aktet që janë objekt kundërshtimi gjyqësor, të gjithë 

shprehjet e vullnetit të administratës publike nga momenti që janë vendime, por që 

nuk plotësojnë kushtet për të qenë akt administrativ apo kontratë.  Neni 2, pika 8 e 

përkufizon këtë formë të re me anë të së cilës administrata publike, mund të ushtrojë 

veprimtarinë e saj, si “çdo formë e njëanshme e veprimtarisë së organit publik, në 

kryerjen e funksionit publik dhe që nuk plotëson kushtet për të qenë akt administrativ 

apo kontratë dhe që krijon pasoja juridike mbi të drejtat subjektive apo interesat e 

ligjshëm...”. 

Ashtu si autori i sipërcituar,  mendojmë se, këto koncepte janë futur nga Ligji 

nr. 49/2012, vetëm për t‟u dhënë mundësi të administruarve që të kundërshtojnë 

gjyqësisht këto forma veprimi, në rastet kur interesat e tyre të ligjshme dhe të drejtat e 
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tyre subjektive, preken nga shfaqjet e vullnetit të organeve administrative nëpërmjet 

këtyre formave. 

Tashmë, duke iu rikthyer çështjes, ku,  nga njëra anë thuhet se, rishikimi 

gjyqësor nuk mund të shtrihet apo të shqyrtojë përshtatshmërinë apo oportunitetin e 

veprimit administrativ, por nga ana tjetër, Kodi i Procedurave Administrative, lejon jo 

vetëm shqyrtimin administrativ, por edhe shqyrtimin gjyqësor të akteve administrative 

me natyrë diskreciale, atëherë, shtrohet pyetja se, “çfarë do të thotë rregulli se gjykatat 

administrative nuk kanë të drejtë të kontrollojnë ose të vlerësojnë përshtatshmërinë 

ose oportunitetin e veprimtarisë së administratës publike?”. Nga momenti që ligji 

lejon shtrirjen e kontrollit gjyqësor mbi themelsinë e veprimeve administrative, pra 

mbi çështjet faktike të mosmarrëveshjes, si dhe nga momenti që ushtrimi i pushtetit 

diskrecial kontrollohet nga gjykatat, “a nuk kemi të bëjmë këtu me një kontradiktë të 

së drejtës pozitive?”. Kontrolli i gjykatës mbi themelsinë e veprimeve 

administrative, pra mbi çështjet faktike të mosmarrëveshjes, si dhe mbi 

ushtrimin e pushtetit diskrecial të administratës publike, a nuk është efektivisht 

kontroll mbi rregullsinë e veprimeve administrative, pra vlerësim i gjykatës 

administrative mbi përshtatshmërinë ose oportunitetin e kryerjes së një veprimi 

administrativ? 

Përgjigjja e këtyre pyetjeve është dhënë nga autori i cituar, Erajd Dobjani, i 

cili e quan përgjigje  “… të nuancuar. Rregulli se gjykatat administrative nuk kanë të 

drejtë të kontrollojnë ose të vlerësojnë përshtatshmërinë ose oportunitetin e 

veprimtarisë së administratës publike, do të thotë vetëm se kontrolli gjyqësor nuk 

shtrihet mbi përshtatshmërinë ose oportunitetin e vendimit të marrë. Por kjo nuk do të 

thotë se kontrolli gjyqësor nuk shtrihet mbi ligjshmërinë e përshtatshmërisë ose 

oportunitetit të vendimit të marrë nga administrata publike. Dallimi është thelbësor. 

Kur gjykata administrative kontrollon faktet dhe ushtrimin e pushtetit diskrecial të 

administratës publike, ajo domosdoshmërisht kontrollon ligjshmërinë e rregullsisë së 

veprimit administrativ, që do të thotë ligjshmërinë e ushtrimit të përshtatshmërisë ose 

oportunitetit nga organi publik, por nuk kontrollon përshtatshmërinë apo 

oportunitetin e veprimit në vetvete. Gjerësia e këtij kontrolli të gjykatës do të varet 

nga ligji material i posaçëm që rregullon marrëdhënien juridike dhe fushën 

administrative përkatëse
194

”. Për ta ilustruar këtë tezë (përgjigje) mbi ligjshmërinë e 

ushtrimit të përshtatshmërisë ose oportunitetit nga organi publik, autori i saj ka marrë 

një shembull të thjeshtë, në fushën e kundërvajtjeve administrative. Sipas ligjit nr. 

10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” në nenin 26, pika 2 

parashikohet se “Në rastin e shqyrtimit në rrugë gjyqësore të vendimit për 

kundërvajtjen administrative, që ka parashikuar dënim me gjobë, gjykata shqyrton 

ligjshmërinë e aktit dhe, kur gjykon se organi administrativ ka keqinterpretuar ligjin, 

ka tejkaluar apo ka shpërdoruar kompetencat, vendos edhe në lidhje me dënimin”. 

Kjo dispozitë ilustron mjaft mirë pushtetin e gjykatës administrative për të kontrolluar 

çështjet faktike dhe ligjore në gjykimin e mosmarrëveshjeve me objekt kundërshtimin 

e kundërvajtjeve administrative, sepse del qartë nga përmbajtja e dispozitës se, 

Gjykata shqyrton vetëm ligjshmërinë e aktit administrativ dhe në rastin konkret, ky 

akt është vendimi i organit administrativ, që ka caktuar dënimin me gjobë. Sipas 

dispozitës ligjshmëria do të shqyrtohet në tri aspekte:  

i- Nëse organi administrativ nëpërmjet aktit administrativ (gjobës), ka 

keqinterpretuar ose jo ligjin?  

ii- Nëse organi administrativ nëpërmjet aktit administrativ (gjobës), ka tejkaluar 

                                                 
194

 Erajd Dobjani, vepër e cituar, f. 218. 



 

72 

 

ose jo kompetencat?  

iii-Nëse organi administrativ nëpërmjet aktit administrative (gjobës), ka 

shpërdoruar ose jo kompetencat? 

Në fund shprehja “vendos edhe në lidhje me dënimin”, pas shqyrtimit të tri 

aspekteve, tregon se gjykata mund ta ndryshojë vendimin vetëm në qoftë se konstaton 

shkeljen e ndonjërës nga pikat-i-iii. Por nga ana tjetër, kjo do të thotë se në qoftë se 

gjykata nuk konstaton ndonjërën nga tri shkeljet e mësipërme, ajo do duhet ta lërë në 

fuqi vendimin e organit të administratës për dënimin me gjobë të kundërvajtësit. 

Kështu p.sh., për ta ilustruar, është marrë rasti nga zbatimi i ligjit nr. 10119, datë 

23.04.2009 “Për planifikimin e territorit”, në nenin 82 të tij, i cili përcakton 

kundërvajtjet administrative dhe dënimet e tyre. Ky nen parashikon në pikën 9-të se 

“9. Hyrja në objekt ose përdorimi i objektit pa lëshimin e lejes së përdorimit, sipas 

nenit 79 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 1 000 000 lekë deri në 3 000 000 lekë”. 

Kjo dispozitë ka parashikuar  të ndëshkojë me gjobë personin që hyn në një objekt të 

ndërtuar apo të hyjë në objekt, pa marrë përpara lejen e përdorimit nga autoritetet 

përkatëse.  

Nga analizimi i këtyre dispozitave rezulton se, që nga momenti kur organi 

administrativ kompetent, konstaton faktin e hyrjes apo të përdorimit të një objekti, i 

cili  ka përfunduar së ndërtuari, por kur nuk është nxjerrë (marrë) leja për përdorimin 

e tij, dënimi me gjobë është i pashmangëshëm apo i paevitueshëm, ndërsa shuma e 

gjobës që do të caktohet brenda marzheve të saj (1 000 000 lekë deri 3 000 000 lekë), 

është në diskrecion ose në oportunitetin (vlerësimin) e organit administrativ 

kompetent. Nëse organi publik kompetent konstaton faktet e përcaktuara si 

kundërvajtje (hyrjes apo të përdorimit të një objekti që ka përfunduar së ndërtuari, 

por kur nuk është nxjerrë (marrë) leja për përdorimin e tij) dhe  ka vendosur p.sh., një 

gjobë në shumën 2 500 000 lekë, konsiderohet se ky vendim për këtë shumë është 

marrë në ushtrimin e pushtetit të tij diskrecial, pra në oportunitet apo është i 

përshtatshëm, dhe si i tillë, ai mund të kontrollohet gjyqësisht, por për rrjedhojë nuk 

mund, as të shfuqizohet dhe as të ndryshohet  nga gjykata. Kjo sepse ligji i ka lënë 

hapësirë të lirë organit kompetent në lidhje me shumën e gjobës, që duhet të jetë 1 000 

000 lekë deri në  3 000 000 lekë. Nga momenti që konstatohen faktet e ndaluara, hyrja 

në objekt apo përdorimi i objektit, kur nuk është nxjerrë leja e përdorimit, organi 

administrativ ka të drejtë që të zgjedhë shumën e gjobës, midis kufirit ligjor nga 1 000 

000 lekë deri në 3 000 000 lekë, atë shumë që i duket më e përshtatshme. Gjykata 

administrative, e ka të pamundur ndryshimin e vendimit administrativ për vendosjen e 

kësaj shume, nga momenti që konstaton faktet, të cilat përbëjnë kundërvajtjen 

administrative, si dhe  kur respektohet kufiri ligjor i shumës. Pra, organi administrativ 

kompetent, është absolutisht i lirë ta vlerësojë në oportunitet  nëse vendimi i dënimit 

do të jetë  në shumën e gjobës 1.000.000 lekë deri  në 2 000 000 lekë apo deri në 2 

500 000 lekë, etj., me kusht që të respektojë kufirin ligjor nga 1 000 000 lekë deri në 3 

000 000 lekë. Pra, mendojmë, se ky është një shembull që ilustron rregullin e caktuar 

në ligjin “Për kundërvajtjet administrative”, ku  kontrolli gjyqësor nuk shtrihet mbi 

përshtatshmërinë ose oportunitetin e vendimit të marrë nga organi i administratës 

publike, sepse organi administrativ në rastin konkret as ka keqinterpretuar ligjin, si 

dhe nuk  ka tejkaluar apo nuk  ka shpërdoruar kompetencat e tij. 

Për shembull, ky është një ndër rastet, kur gjykata kontrollon ligjshmërinë e 

ushtrimit të oportunitetit, që në shembullin konkret, është respektimi nga organi 

administrativ kompetent i kufirit ligjor të shumës së gjobës nga 1 000 000 lekë deri në 

3 000 000 lekë. Nëse organi administrativ kompetent do të kishte vendosur një gjobë 

p.sh., në shumën 4 000 000 lekë, pra jashtë kufirit të përcaktuar nga ligji për marzhet 
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e kësaj gjobe, atëherë, gjykata, patjetër do të shprehej se, ushtrimi i pushtetit 

diskrecial apo ushtrimi i oportunitetit nga organi publik kompetent, nuk është në 

përputhje me ligjshmërinë dhe do duhet  ta ndryshonte vendimin e administratës. Pra, 

kontrolli gjyqësor në këtë rast, u shtri  mbi ligjshmërinë e ushtrimit të pushtetit 

diskrecial, që do të thotë mbi ligjshmërinë e përshtatshmërisë ose oportunitetit të 

vendimit të gjobës, e nxjerrë nga administrata publike. 

Kurse “Ligji për gjykatat administrative i ka përcaktuar kufijtë e kontrollit 

gjyqësor mbi ligjshmërinë e veprimeve administrative për sa i përket cilësimit juridik 

të fakteve, për sa i përket kohës në të cilën duhet të bazohet ky kontroll, si dhe për sa i 

përket ushtrimit të diskrecionit nga organet e administratës publike”
195

. 

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr.49/2012, kontrolli i gjykatës administrative në 

ushtrimin e pushtetit diskrecial dhe gjerësia, shtrirja (kufijtë) e tij, është parashikuar 

shprehimisht nga ky ligj, si një kontroll i plotë ligjshmërie dhe proporcionaliteti. Këtu 

bëhet fjalë për një lloj thellimi të kontrollit gjyqësor, që do të thotë se vendimi i marrë 

nga organi i administratës publike, në ushtrimin e pushtetit diskrecial, do të 

konsiderohet i ligjshëm vetëm nëse është në përpjesëtim të plotë me faktet e çështjes. 

Kështu, ky ligj, në nenin 37 me titull “Kufijtë e shqyrtimit të çështjes” parashikon se 

“1. Gjykata shqyrton ligjshmërinë e veprimit administrativ që kundërshtohet, në bazë 

të provave të paraqitura nga palët dhe të situatës ligjore dhe faktike që ekzistonte në 

kohën e kryerjes së veprimit konkret administrativ”
196

. Më poshtë, ligji, për gjykatat 

administrative, konkretisht ka parashikuar se në rastin kur ai i jep organit publik të 

drejtën për zgjedhje alternative, në nxjerrjen e një akti administrativ apo në kryerjen e 

veprimit tjetër administrativ, gjykata shqyrton edhe nëse: 

a) zgjedhja nga organi publik është bërë në përputhje me objektivin dhe qëllimin e 

ligjit; 

b) zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin e ligjit; 

c) zgjedhja nga organi publik është në raport të drejtë me nevojën që e ka diktuar 

atë
197

. 

Është për t‟u theksuar se, ushtrimi i këtij kontrolli mbi ligjshmërinë e veprimit 

administrativ, siç e thotë shprehimisht ligji si më lart, duhet të bëhet për çdo veprim 

administrativ, në varësi të provave që paraqesin palët, por është e nevojshme, që me 

patjetër, situata faktike dhe ligjore të analizohet, ashtu siç ka ekzistuar në kohën e 

kryerjes së veprimit konkret administrativ. Veç këtyre kushteve të pikës 1 të nenit 37 

të ligjit 49/2012, dispozita e pikës 3 të nenit 37, do të analizohet dhe do të zbatohet,  

kur organi publik, mbi bazën e ligjit autorizues, ka ushtruar të drejtën për zgjedhje 

alternative në nxjerrjen e një akti administrativ apo në kryerjen e veprimit tjetër 

administrativ. Si rezultat, ky kontroll, i cili do të kryhet nga gjykata administrative, do 

të jetë edhe kontroll ligjshmërie për ushtrimin e pushtetit diskrecial që ka organi i 

administratës publike, për  nxjerrjen  një akti administrative, apo për të kryer një 

veprim tjetër administrativ. Kështu, ky kontroll do të shqyrtojë, nëse organi 

administrativ, ka të drejtën e bazuar në një ligj konkret që  të zgjedhë midis disa 

alternativave të nxjerrjes së një akti administrativ (akt administrativ individual ose akt 

nënligjor normativ), apo të zgjedhë  disa alternativave të kryerjes së një veprimi tjetër 

administrativ. Duhet të saktësojmë se ky kontroll nuk mund të përfshijë veprimet 

administrative në tërësi, pra kontratat administrative dhe mosveprimet administrative, 

të cilat  nuk përfshihen në këtë lloj  kontrolli, sepse nuk i përmend ligji.  

Për sa i përket kushtit se kjo e drejtë zgjedhjeje duhet të jetë parashikuar nga 
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ligji, ai përmbushet lehtësisht, sepse Kodi i Procedurave Administrative, në nenin 7 të 

tij, e përkufizon pushtetin diskrecial, si të drejtën e administratës publike që të 

ushtrojë autoritet publik për realizimin e një qëllimi të ligjshëm, qoftë edhe pa 

autorizim të shprehur të ligjit. Pra, kjo dispozitë, i autorizon organet e administratës 

publike që të ushtrojnë pushtet diskrecial edhe pa autorizim të shprehur të ligjit. Për 

rrjedhojë, në bazë të Kodit të Procedurave Administrative, organet e administratës 

publike, e kanë të drejtën për zgjedhje alternative, pra për ushtrimin e pushtetit 

diskrecial, edhe në mungesë të një autorizimi të shprehur të ligjit të posaçëm, i cili  

rregullon marrëdhënien juridike konkrete në fushën administrative përkatëse, sepse 

vetë ai autorizon që pushteti diskrecial apo e drejta e zgjedhjes alternative, të 

ushtrohet edhe pa autorizim të shprehur të ligjit. 

Por cila është përmbajtja e këtij kontrolli? Ky kontroll ka përfshirë në kërkesat e 

ligjshmërisë për ushtrimin e pushtetit diskrecial, kërkesën për përpjesëtimin e plotë 

midis fakteve të çështjes dhe vendimit të marrë nga organi i administratës publike.  

Për të shqyrtuar më konkretisht zbatimin e nenit 37, pika 3, gërmat a), b) dhe c) të 

ligjit nr.49/2012 marrim si shembull dispozitën e parashikuar nga neni 48 i ligjit 

nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, ndryshuar me ligjin nr.178/2014, në lidhje me 

transferimin e përkohshëm të nëpunësit civil. Shprehimisht ligji parashikon se, 

“1. Nëpunësi civil mund të transferohet, përkohësisht, në një pozicion tjetër të 

shërbimit  civil, të së njëjtës kategori, për këto arsye dhe kohëzgjatje: 

     a) në interes të institucionit, deri në 6 muaj gjatë 2 viteve;  

     b) për përmirësimin e rezultateve të vetë nëpunësit, deri në 3 muaj gjatë 2 viteve;  

     c) për arsye të përkohshme shëndetësore apo gjatë shtatzënësisë, në bazë të 

vendimit të komisionit kompetent, sipas ligjit, për aq sa është e nevojshme sipas 

vendimit të komisionit përkatës”
198

. 

Në zbatim të kësaj dispozite, ka dalë Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.171, 

datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve 

civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i cili në kreun e parë, transferimi i 

përkohshëm parashikon se “2. Nëpunësi civil mund të transferohet përkohësisht në një 

pozicion tjetër të shërbimit civil të së njëjtës kategori, sipas rastit, përkatësisht brenda 

administratës shtetërore, brenda njësisë përkatëse të qeverisjes vendore dhe brenda 

institucionit përkatës të pavarur: a) në interes të institucionit, deri në 6 (gjashtë) muaj 

me/ose pa ndërprerje, gjatë 2 viteve; b) për përmirësimin e rezultateve të tij, deri në 3 

(tre) muaj pa ndërprerje gjatë 2 viteve; c) për arsye të përkohshme shëndetësore apo 

gjatë shtatzënësisë, në bazë të ligjeve në fuqi të përcaktuara nga komisioni përkatës, 

për aq sa është e nevojshme sipas vendimit të komisionit përkatës. 

 3. Transferimi i përkohshëm nuk bëhet për nëpunësit civilë në periudhë prove dhe në 

kuptim të pikës 2 të këtij vendimi, në periudhën 2-vjeçare të viteve të punës nuk 

përfshihet koha e periudhës së provës. 4. Nëpunësi civil mund të transferohet në 

interes të institucionit me kërkesë të institucionit, drejtorisë së interesuar apo njësisë 

së burimeve njerëzore. 

 5. Transferimi i përkohshëm në bazë të shkronjës “a” të pikës 2 të këtij vendimi, 

miratohet nga njësia përgjegjëse, e cila njofton me shkrim nëpunësin civil që do të 

transferohet. 

 6. Nëpunësi civil mund të transferohet përkohësisht, për nevojat e institucionit apo 

shtetit, në një organizatë ndërkombëtare, në të cilën Republika e Shqipërisë është 

anëtare, apo në një institucion ndërkombëtar. Kërkesa bëhet nga organi i emërtesës 

në këtë institucion apo organizatë dhe miratohet nga njësia përgjegjëse.  
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7. Nëpunësi civil mund të transferohet për përmirësimin e rezultateve të tij në bazë të 

planeve vjetore të mobilitetit brenda institucionit dhe në bazë të planeve vjetore të 

mobilitetit të përgjithshëm për administratën shtetërore. Transferimi bëhet me kërkesë 

të tij dhe të eprorit direkt ose me kërkesë të secilit prej tyre dhe miratohet nga njësia 

përgjegjëse. Plani vjetor i mobilitetit, në kuptim të kësaj pike, është plani i 

transferimeve të përkohshme në rast të nevojës së institucionit ose përmirësimit të 

rezultateve në punë.  

8. Transferimi për arsye të përkohshme shëndetësore apo gjatë shtatzënësisë bëhet me 

kërkesë të nëpunësit civil apo njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të 

institucionit, me qëllim sigurimin e kushteve të përshtatshme të punës për këta 

nëpunës dhe miratohet nga njësia përgjegjëse.”  

  Duke u mbështetur tek baza ligjore/nënligjore e mësipërme, tashmë po marrim 

një shembull hipotetik të një punonjësi, i cili është  nëpunës civil, sipas ligjit përkatës. 

Ai ka 5 vjet që punon pranë doganës së Tiranës në aeroportin e Rinasit dhe ndaj tij del 

një urdhër administrativ për transferimin e përkohshëm në doganën e portit të Durrësit 

për një periudhë 6 mujore (nga marsi në shtator) për interes të institucionit, sepse në 

port, gjatë stinës së verës, ngarkesa e punës rritet, ndërsa në Rinas, është konstatuar se 

gjatë kësaj periudhe, ka rënie të volumit të punës. Doganieri duke mos qenë dakord 

me ketë transferim të përkohshëm, pasi e ka ankimuar në rrugë administrative, ka 

paditur në Gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë, organin administrativ 

(i cili është punëdhënës), Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, duke kërkuar 

shfuqizimin e këtij urdhri me argumentin se transferimi i tij i përkohshëm nuk është 

bërë në përputhje me objektivin dhe qëllimin e ligjit dhe se  zgjedhja nga organi 

publik  nuk është në raport të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë. 

  Gjatë shqyrtimit të fakteve konkrete, gjykata administrative e shkallës së parë, 

duhet të ekzaminojë së pari, ligjshmërinë e këtij urdhri, në kuptimin që ai duhet të jetë 

nxjerrë nga organi kompetent, duke respektuar procedurën e caktuar dhe kushtet 

ligjore si p.sh., që transferimi të jetë brenda strukturës së administratës doganore  dhe 

jo më larg se 45 km nga vendbanimi i nëpunësit, që ai nuk është në provë etj. Më tej 

gjykata duhet të shqyrtojë nëse janë reale argumentet e dhëna nga organi publik 

(Drejtoria e Përgjithshme të Doganave), që ekziston interesi publik i institucionit për 

plotësimin e detyrës së doganave si në portet dhe aeroportet, ky interes kërkon që në 

çdo kohë shërbimi i doganës të jetë prezent, efektiv, i shpejtë dhe qytetarët të mos 

pengohen apo vonohen, ashtu si edhe mjetet e transportit (anijet dhe aeroplanët që 

kanë edhe gjoba për vonesa). Kështu që duhet të provohet edhe nëse ekziston nevoja 

për transferime të përkohshme brenda sistemit të doganës për interes të punës, si dhe 

që akti i transferimit të përkohshëm është  në përpjesëtim të plotë me nevojën për 

përmbushjen e objektivit dhe qëllimit të ligjit specifik që është  Kodi Doganor. Nëse 

gjykata konstaton se organi administrativ nuk provon qëllimin e saj, interesin publik  

për të përballuar volumin e punës në rritje në portin e Durrësit, del se veprimi 

administrativ (akti i transferimit), i zgjedhur nga organi publik në ushtrimin e 

diskrecionit, nuk është në gjendje të justifikojë objektivin dhe qëllimin e ligjit të 

posaçëm, atëherë zgjedhja e bërë nga organi publik, do të jetë e paligjshme. Pra 

gjykatës administrative të shkallës së parë i del për detyrë që të shqyrtojë nëse: 

i- Zgjedhja  apo ushtrimi i pushtetit diskrecial nga organi publik është bërë në 

përputhje me objektivin dhe qëllimin e ligjit  të posaçëm që rregullon marrëdhëniet 

juridike në fushën administrative përkatëse të doganave; 

ii- nëse zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin e ligjit 

dhe iii-nëse  zgjedhja  nga organi  publik  është  në  raport  të  drejtë  me  nevojën  

që  e ka diktuar atë. 
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Metoda e vlerësimit të ligjshmërisë në ushtrimin e pushtetit diskrecial, duhet të 

bëhet nga gjykata administrative, duke analizuar tri kushtet, të cilat duhet të 

përmbushen në mënyrë kumulative. Kështu p.sh., në praktikë ka pasur raste që 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ka transferuar përkohësisht një doganier nga 

dogana e Fierit në atë të Kukësit, duke  arsyetuar në këtë mënyrë: në Kukës duhej një 

specialist financier, në një kohë që doganieri që transferohej ishte me profesion të 

ngushtë ekonomist merceolog dhe nuk kishte asnjë kualifikim si ekonomist financier. 

Në fakt, qëllimi i këtij transferimi, ishte dhënia e dorëheqjes së detyruar e doganierit, 

për lirimin e vendit të  punës nga ai, kurse justifikimi i nevojës për financier ishte i 

pamotivuar, sepse atje kishte shumë të tillë, të cilët ishin pa punë dhe mund të 

rekrutoheshin apo punësoheshin me kontrata të përkohshme. Në këtë rast gjykata e 

shpalli të pavlefshëm aktin administrativ të  transferimit, sepse zgjedhja e bërë nga 

organi publik, nuk është bërë për arritjen e qëllimit të ligjit të posaçëm, por për 

qëllime të tjera.
199

 

Po kështu duke pasur parasysh ligjin e nëpunësit civil dhe Vendimin e 

Qeverisë të larpërmendur, mund të shtrohen edhe raste të tjera si shembuj hipotetikë, 

kur transferimi i përkohshëm arsyetohet  për përmirësimin e rezultateve të vetë 

nëpunësit, deri në 3 muaj gjatë 2 viteve ose për arsye të përkohshme e shëndetësore 

apo gjatë shtatzënësisë, mbi bazën e raportit të komisionit mjekësor. Gjykata duhet të 

shqyrtojë nëse nëpunësi civil  transferohet për përmirësimin e rezultateve të tij në bazë 

të planeve vjetore të mobilitetit brenda institucionit apo dhe në bazë të planeve vjetore 

të mobilitetit të përgjithshëm për administratën shtetërore apo me qëllim sigurimin e 

kushteve të përshtatshme të punës për nëpunësit e sëmurë. 

 

4.3.3. Kontrolli kushtetues i akteve administrative diskreciale 

Është e qartë dhe e domosdoshme që administrata publike duhet të jetë pajisur 

me të gjitha aftësitë dhe duhet të shfrytëzojë të gjitha mundësitë e saj për njohjen e 

saktë dhe të plotë të situatës, kohës, vendit, fakteve dhe patjetër edhe ligjit përkatës, 

përshirë edhe pikëpamjen kushtetuese, para se të marrë një vendim. Ajo duhet të 

vendosë me radhë  se cilat janë objektivat të cilat duhet të arrijë; me cilat mjete do 

duhet t‟i arrijë ato, si dhe nëse ka disa mjete, cili është mjeti më i përshtatshëm për 

rezultatin e kërkuar. Në terminologjinë kushtetuese dhe administrative, është e ditur se 

ky është parimi i proporcionalitetit
200

, i cili mund të themi se është një nga më të 

rëndësishmit në veprimtarinë e administratës publike, që duhet  të kihet patjetër 

parasysh para marrjes së vendimeve, sepse ruan administratën nga përgjegjësia për të 

mos shkelur të drejtat e individit, për mosdiskriminimin e tij, si dhe për zbatimin edhe 

të parimeve të tjera kushtetuese, gjatë ushtrimit të kompetencave administrative për 

realizimin e funksioneve të saj. Të drejtat e njeriut nuk qëndrojnë në vakum, 

mekanizmat e mbrojtjes së tyre ekzistojnë  sepse  organet e administratës publike i 

dhunojnë ato gjatë veprimtarisë së tyre të përditshme administrative/ekzekutive. Të 

respektosh të drejtat e njeriut në nivel administrative, do të thotë që administrata të 

veprojë në përputhje me standardet e kërkuara kushtetuese për një veprimtari 

administrative. Organet e pushtetit publik gjithashtu duhet të respektojnë parimet dhe 

vlerat kushtetuese, për t‟ia nënshtruar të gjithë veprimtarinë e tyre ndërtimit dhe 

respektimit të shtetit të së drejtës dhe shtetit social.  Pa dyshim administrata publike 

duhet që të përmbushë objektivat e saj absolutisht të gjera, sipas kushtetutës. Ajo 
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patjetër duhet të ndikojë dhe të sigurojë  që “... të ndërtojë një shtet të së drejtës, 

demokratik, social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
201

 

  Në praktikë, ndarja e pushteteve e bën administratën publike të jetë 

përgjegjëse dhe llogaridhënëse si ndaj ekzekutivit, edhe para legjislativit, ndaj 

gjykatave, si dhe asaj, Gjykatës Kushtetuese. 

Ashtu siç shkruan edhe autorja Elsa Toska, mendojmë se “Kontrolli i 

“veprimtarisë administrative” nga Gjykata Kushtetuese  realizohet në këto drejtime: 

(i) si kontroll i akteve administrative normative tё pushtetit qendror dhe vendor si dhe 

akteve individuale të Këshillit të Ministrave në rastet e shkarkimit apo shpërndarjes 

së organeve vendore; (ii) si kontroll i proceseve administrative ose quasi 

administrative; (iii) si kontroll në rastet e mosmarrëveshjes së kompetencave, kur 

konflikti lind për shkak të një akti administrativ apo mosveprimi të organeve të 

përfshira në konflikt, pra kur konflikti nuk vjen për shkak të ligjit; (iv) si dhe në rastet 

e interpretimit të Kushtetutës si interpretim jopërfundimtar nga organet kushtetuese, 

nëpërmjet akteve administrative, duke sjellë si pasojë një problem kushtetues apo 

mosmarrëveshje kushtetuese e shkaktuar nëpërmjet një veprimi administrativ”
202

. Por 

duhet të kemi parasysh edhe faktin, se ky kontroll, mund të shtrihet edhe për çështje të 

tjera sepse  “... lista e çështjeve me interes publik nuk mund të jetë kurrsesi shteruese, 

pasi interesi publik duhet kuptuar në sensin relativ, në varësi të situatave të ndryshme 

që krijohen”
203

. Natyrisht studimi ynë do shtrihet vetëm për rastet e shqyrtimit të 

akteve adminstrative diskreciale,  që i ka bërë Gjykata jonë Kushtetuese. Kontrolli ka 

synuar nëse janë respektuar kushtet që janë parashikuar për diskrecionin ose në se 

ekzistojnë nocionet e papërcaktuara, si: nevoja dhe urgjenca, apo në se ekzistojnë 

shkeljet e rënda të ligjeve etj. 

 

i-Kontrolli i akteve administrative individuale diskreciale të Këshillit të 

Ministrave në rastet e shkarkimit apo shpërndarjes së organeve vendore është 

realizuar në disa raste nga Gjykata jonë Kushtetuese. 

Neni 115 i Kushtetutës parashikon se organi i zgjedhur drejtpërdrejt i njësisë 

së qeverisjes vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave 

për shkelje të rënda të saj, ose dhe të ligjeve. Organi i shkarkuar mund të ankohet në 

Gjykatën  Kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në këte rast vendimi i Këshillit të 

Ministrave pezullohet. Vendimi i Këshillit të Ministrave është akt administrativ me 

karakter individual,  kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e të cilit e shqyrton 

drejtpërdrejt Gjykata Kushtetuese. Kjo e drejtë e kësaj gjykate përbën një përjashtim 

nga rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit, Gjykata Kushtetuese shqyrton drejtpërdrejt 

vetëm kushtetutshmërinë e akteve me karakter normativ
204

. Gjykata Kushtetuese, 

duke parashikuar dhe duke realizuar këtë kompetencë, është  parë  si garanci ndaj 

abuzimeve që mund t‟u bëhen organeve vendore nga qeveria, duke i shkarkuar apo 

shpërndarë ato, sepse organeve të pushtetit vendor, ashtu si edhe atyre të pushtetit 

qendror, u buron legjitimimi nga vota e lirë e qytetarëve
205

.  

 

Kështu  GjK  është shprehur për ligjshmërinë e aktit diskrecial,vendimit të 

qeverisë për shkarkimin e një kryetari komune, duke  i  konsideruar shkelje  të rënda  
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veprimet e tij të kryera pas nxjerrjes së një akti administrativ. Sipas saj “... kërkuesi, 

me cilësinë e kryetarit të komunës ka nxjerrë një urdhër që nuk është në kompetencë 

të tij sipas ligjit. Lëvizja e vendqëndrimit të administratës së komunës, e cila ka lidhje 

të drejtpërdrejtë me funksionimin e këshillit si organ i qeverisjes vendore, në bazë të 

nenit 14/l dhe nenit 14, pika 7 e 13 është kompetencë e këshillit, të cilin, siç doli nga 

gjykimi, kërkuesi nuk e ka përfillur... .konkludon se veprimet e kërkuesit përbëjnë 

shkelje të rëndë të ligjit, në kuptim të nenit 115, pika 1 e Kushtetutës, sepse prekin 

raporte të rëndësishëm siç është ai i kompetencës së organeve vendore. Eshtë 

vërtetuar se me gjithë protestat e shumicës dërmuese të këshilltarëve, të ankesave të 

Drejtorisë së Shëndetit Publik si dhe të sugjerimeve e të këshillimeve të 

herëpasherëshme të të dërguarve nga Prefektura si dhe nga Ministria e Pushtetit 

Lokal, kërkuesi nuk ka pranuar të korrigjojë qëndrimin e tij”.
206

 

Në një tjetër rast, po me të njëjtën natyrë, Gjykata jonë Kushtetuese është 

shprehur se “...përgjegjësia kryesore për mosfunksionimin e organeve të zgjedhura në 

Komunën e Helmasit qëndron tek veprimet e paligjshme të kryera nga kërkuesi SR, 

shkelje të cilat konsiderohen të rënda dhe me pasoja për veprimtarinë e organeve të 

qeverisjes vendore. Kërkuesi ka shkelur rëndë dhe sistematikisht kërkesat e ligjit “Për 

organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal”. Këshilli i komunës është organ 

përfaqësues në njësinë e qeverisjes vendore, ndërsa kryetari i komunës është organ 

ekzekutiv, i cili përgjigjet dhe raporton përpara këshillit. Sipas nenit 33 të këtij ligji 

“Kryetari i komunës … është përgjegjës përpara këshillit për funksionimin e saj të 

mirë”, ndërsa në bazë të nenit 34, pika 4, ai “… i raporton këshillit çdo 6 muaj ose 

kurdoherë që kërkohet…”. Nga dosja gjyqësore dhe nga të gjitha materialet e 

paraqitura nga palët në gjykim, nuk rezulton që kërkuesi të ketë marrë pjesë në 

mbledhjet e Këshillit të Komunës Helmas për vitin 1999 për të raportuar së paku 2 

herë në vit, siç e kërkon neni 34, pika 1 e ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 

pushtetit lokal”. Gjithashtu megjithëse në tematikën e mbledhjeve të Këshillit të 

Komunës Helmas për vitin 1999, ishte planifikuar miratimi i projektbuxhetit lokal për 

vitin 2000 në muajin gusht, kërkuesi në kundërshtim me nenin 34, pika 5 të ligjit nuk 

ka përgatitur dhe as ka paraqitur atë për miratim në këshill. Kërkuesi me veprimet që 

ka kryer ka spostuar dhe paralizuar punën e Këshillit të Komunës, duke mos përfillur 

për veprimtarinë e këtij organi të zgjedhur nga populli. Thirrja dhe organizimi i 

mbledhjes së Këshillit të Komunës nga ana e kërkuesit në kundërshtim me ligjin, duke 

pranuar paraqitjen si këshilltar të një personi tjetër që nuk figuron në listën elektorale 

dhe aq më tepër jo nga Komisioni i Mandateve, me qëllim votimin në këtë këshill, 

përbën një shkelje të rëndë të ligjit. (...) Gjykata Kushtetuese, duke u mbështetur në të 

gjithë dokumentacionin dhe provat që ndodhen në dosje, si dhe duke vlerësuar faktin 

se pretendimet e kërkuesit nuk mbështeten në prova dhe njëkohësisht nuk provuan 

përpara saj të kundërtën e pretendimeve dhe provave të paraqitura nga subjektet e 

interesuara, të cilat në shumicën e tyre vërtetuan se shkeljet e kryera nga ana e 

Kryetarit të Komunës së Helmasit janë të rënda, çmon se Vendimi i Këshillit të 

Ministrave për shkarkimin e tij nga detyra është i mbështetur në Kushtetutë dhe në 

ligj dhe për rrjedhojë kërkesa e tij duhet rrëzuar‟‟
207

.  

 

Gjithashtu, në një tjetër rast, Gjykata Kushtetuese është shprehur në se akti 

diskrecial, Vendimi i Këshillit të Ministrave ishte i drejtë ose jo. Ajo ka arsyetur 

se“Në këtë aspekt, u vërtetua se kërkuesi ka shkelur rëndë kërkesat e nenit 16 të ligjit 
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nr.7572, datë 10.06.1992 “Për organizimin dhe funkisionimin e pushtetit lokal”, 

sepse ka caktuar mbledhjen e Këshillit të Komunës në kundërshtim me ligjin. Kështu, 

më datën 25.04.2000, kërkuesi ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Komunës për datën 

26.04.2000, duke përcaktuar edhe rendin e ditës prej 7 pikash. Në pikën e parë, ka 

caktuar zbatimin e vendimit nr.6, datë 24.04.2000 të këshillit të rrethit, për 

zëvëndësimin e tre këshilltarëve në Komunën Stravaj, në kundërshtim me kërkesat e 

nenit 84 të ligjit nr.7573, datë 16.06.1992 “Për zgjedhjet e organeve të pushtetit 

lokal”. Si caktimi i mbledhjes ashtu edhe zhvillimi i saj, është bërë në kundërshtim me 

ligjin, pa u siguruar pjesëmarrja e nevojshme e këshilltarëve. Në këtë mbledhje, ndër 

të tjera u vendos edhe për zëvëndësimin e 2 këshilltarëve duke qenë të pranishëm 5 

këshilltarë nga 11 që janë gjithësej. Thirrja dhe organizimi i mbledhjes së Këshillit të 

Komunës nga kërkuesi në kundërshtim me ligjin dhe duke bërë zëvëndësimin e 2 

këshilltarëve pa të drejtë, përbën shkelje të rëndë të ligjit.Gjithashtu, nga kërkuesi nuk 

janë vulosur katër urdhra të Këshillit të Komunës, duke sjellë si pasojë pengimin e 

veprimtarisë së këshillit për konfirmim të vendimeve në Prefekturë dhe zbatim të tyre, 

çka përbën shkelje të rëndë të ligjit.(...) Përsa i përket shkeljeve të tjera të ligjit, të 

përmendura në relacionin që i bashkëngjitet Vendimit të Këshillit të Ministrave dhe 

konkluzioneve të kontrollit të Prefekturës Elbasan, nga subjektet e interesuara nuk u 

sollën argumente për të përligjur përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të kërkuesit. Ndërsa 

shkeljet e konstatuara në urdhrat e prokurorimit nuk janë të asaj natyre që të 

konsiderohen si shkelje të rënda të ligjit. Veprimet e përmendura më sipër, tregojnë 

qartë, se kërkuesi me dashje e ka shkelur rëndë ligjin, duke krijuar pasoja të rënda në 

veprimtarinë e komunës, prandaj Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij 

nga detyra, është i bazuar”
208

. 

  Ndërsa, në një rast tjetër analog, Gjykata Kushtetuese, ka vlerësuar se në 

veprimet e ankuesit nuk ka shkelje të rënda të kushtetutës apo ligjeve. Ajo është 

shprehur se “Në gjykimin e çështjes nuk u vërtetua që shkeljet e mësipërme të jenë 

kryer nga kërkuesi dhe as me dijeninë e tij, prandaj nuk mund të pranohet se në rastin 

në shqyrtim ai ka kryer shkelje të tilla që të konsiderohen të rënda në kuptim të nenit 

115 të Kushtetutës. Ato, gjithashtu, nuk kanë sjellë pasoja të rënda në veprimtarinë e 

organeve shtetërore. Nga dokumentet e paraqitura si prova, vërtetohet se kërkuesi ka 

lëshuar urdhra me detyra konkrete për zbatimin e ligjit për mbarëvajtjen e punës në 

zyrën e gjendjes civile. Me të konstatuar lëshimin e certifikatave në kundërshtim me 

rregullat, ai ka ndërhyrë personalisht, ka urdhëruar ndërprerjen e dhënies së tyre, 

duke e shoqëruar me marrjen e masave disiplinore ndaj punonjësve përgjegjës. 

Lidhur me pretendimin tjetër, për regjistrimin dy herë të zgjedhësve në listat e 

zgjedhësve, përfaqësuesja e Këshillit të Ministrave nuk paraqiti asnjë provë në këtë 

drejtim”
209

. 

  Për sa u tha më sipër, nga shqyrtimi i Gjykatës Kushtetuese i akteve 

individuale diskreciale që nxjerr Këshilli i Ministrave, është bërë edhe vlerësimi i një 

nocioni ligjor të papërcaktuar, kur GjK është shprehur se “… kuptimi i saktë dhe i 

drejtë i konceptit “shkelje e rëndë e ligjit”, të parashikuar në nenin 115 të 

Kushtetutës, vlerësohet në tërësinë e saj nga disa faktorë  që lidhen me vlerësim të 

normës kushtetuese apo ligjore të shkelur, rëndësinë e ligjit të shkelur, pasojat e 

ardhura nga shkelja, kohëvazhdimin e pasojave të ardhura dhe qëndrimin subjektiv të 

autorit ndaj shkeljes së kryer”
210

 . 
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ii-Kontrolli i proceseve administrative ose quasi administrative ka  përfshirë 

edhe  aktet administrative diskreciale të Presidentit të Republikës që nxirren 

në formën e dekreteve.  

  Presidenti i Republikës, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr dekrete. 

Kompetencat e Presidentit në kushtetutë janë të shpërndara në disa dispozita, por neni 

92 i  kushtetutës  përcakton  kryesisht kompetencën e tij të veprojë sipas fushës 

përkatëse dhe të një procedure të caktuar me ligj
211

. Pajisja e Presidentit me një numër 

të konsiderueshëm kompetencash në sferën e ekzekutivit, për nga natyra e afrojnë këtë 

institucion me veprimtarinë ekzekutive urdhërdhënëse të administratës shtetërore. 

Presidenti në ushtrimin e funksioneve të tij, krahas akteve që janë rezultat dhe 

shprehje e drejtimit politik, nxjerr dhe akte individuale me karakter administrativ.
212

 E 

drejta për emërimin ose shkarkimin e funksionarëve të ndryshëm të shtetit, dhënia ose 

lënia e shtetësisë, dhënia e gradave funksionarëve nëpërmjet dekreteve, janë disa nga 

aktet administrative diskreciale  të Presidentit që kontrollohen nga gjykatat. Dekretet 

me natyrë administrative të Presidentit kontrollohen ose në Gjykatën Kushtetuese ose 

në gjykatat e zakonshme, duke pasur parasysh përcaktimet e dispozitave ligjore 

konkrete apo jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese në këtë drejtim. Sipas teorisë dhe 

praktikës që kemi hasur “Dekretet e Presidentit mbi shtetësisë, shkarkimin e 

prokurorëve
213

 dhe dhënien e gradave ankimohen substancialisht në gjykatën e 

zakonshme. Në një rast Gjykata Kushtetuese ka vendosur mungesën e juridiksionit në 

lidhje me shqyrtimin e dekretit të Presidentit për revokimin e shtetësisë shqiptare 

kërkuesit SBN, me arsyetimin se çështja nuk mund të gjykohet nga ana e saj, duke 

qenë se ishte duke u gjykuar nga gjykatat e zakonshme.
214

 Prandaj dhe pasi çështja 

është ezauruar pranë gjykatave të zakonshme, atëherë dekretet e Presidentit që 

kalojnë shqyrtimin në themel janë brenda sferës së juridiksionit të Gjykatës 

Kushtetuese për kontrollin e respektimit të elementeve të procesit të rregullt ligjor. 

Ndërsa disa dekrete të Presidentit, si p.sh., dekretet mbi dekorimin, apo refuzimi i 
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 Presidenti ushtron të drejtën e faljes sipas ligjit; jep shtetësinë shqiptare dhe lejon lënien e saj sipas 

ligjit; jep dekorata e tituj nderi sipas ligjit; jep gradat më të larta ushtarake sipas ligjit; me propozim 

të Kryeministrit emëron dhe liron përfaqësuesit e plotfuqishëm të Republikës së Shqipërisë në 

shtetet e tjera dhe në organizatat ndërkombëtare, lidh marrëveshje ndërkombëtare sipas ligjit; me 

propozim të Kryeministrit emëron drejtorin e shërbimit informativ të shtetit; emëron Kryetarin e 

Akademisë së Shkencave dhe rektorët e universiteteve sipas ligjit… 
212

 Vendimi i GjK nr.25/2002  
213

 Me vendimin nr.25/2002, GJK thekson se “Në aktet me karakter administrativ përfshihen edhe 

Dekretet për shkarkimin nga detyra të prokurorëve si masë me karakter disiplinor. Duke pasur të 

tilla cilësi, Dekreti, në bazë të dispozitave kushtetuese të përmendura më lart dhe në harmoni me 

frymën e përmbajtjen e legjislacionit e të praktikës së mirëfilltë gjyqësore, duhet të jetë objekt i 

ankimit dhe i shqyrtimit gjyqësor”. Ky qëndrim i GJK-së është reflektuar në ligjin mbi prokurorinë, 

ku parashikohet ankimi ndaj dekretit të Presidentit për shkarkimin e prokurorëve pranë gjykatave të 

zakonshme. Neni 33/3 i ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Prokurorisë” , sipas të cilit shkarkimi i Prokurorit nga detyra bëhet nga Presidenti i Republikës, me 

propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm. Propozimi për shkarkim shoqërohet me kundërshtimet e 

prokurorit që procedohet disiplinarisht”. Neni 34/2: (Ndryshuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, 

neni 14) (Ndryshuar pika 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 17) 2. Kundër masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra”, prokurori mund të bëjë ankim në Gjykatën e Apelit, Tiranë, 

ndërsa prokurori pranë kësaj gjykate në gjykatën e apelit më të afërt. Kur gjykata çmon se 

shkarkimi nga detyra është i pabazuar në ligj, ajo vendos kthimin e tij në detyrë në prokurorinë 

pranë gjykatës ku ka qenë në momentin e fillimit të procedimit disiplinor dhe t‟i japë prokurorit, 

nëse është e nevojshme, një shpërblim të drejtë”. 
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Vendimi i  GJK nr.163/2001 
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propozimit pёr dekorim
215

, nuk konsiderohen “si të drejta” dhe nuk ankimohen 

gjyqësisht”
216

.
217

 

iii-Rastet e interpretimit të kushtetutës si interpretim jopërfundimtar nga 

organet kushtetuese, nëpërmjet akteve administrative, duke sjellë si pasojë një 

problem kushtetues apo mosmarrëveshje kushtetuese e shkaktuar nëpërmjet 

një veprimi administrativ. 

 

Rast i kësaj natyre është shqyrtimi në Gjykatën Kushtetuese i një çështjeje, ku 

kërkuesit(Avokati i Popullit dhe OJF-të), kishin kërkuar shfuqizimin si të 

papajtueshëm me kushtetutën të tri vendimeve të Këshillit të Ministrave për 

shmangien e nepotizmit dhe ndikimin e pushtetit në rekrutimin dhe karrierën e 

personelit të administratës publike.  Gjykata Kushtetuese  u shpreh për papajtueshmëri 

të vendimeve të Këshillit të Ministrave me nenet 17, 18 dhe 49 të kushtetutës, në një 

kohë që KM pretendonte se ato tri vendime ishin në pajtim me kushtetutën.  Kjo 

Gjykatë ka mbajtur qëndrimin se nuk mund të bëhen kufizime të të drejtave dhe lirive 

themelore me akte nënligjore, duke marrë në shqyrtim substancialisht edhe 

ekzistencën e kufizimit sipas nenit 17 të kushtetutës. Sipas saj “... togfjalëshi 

përjashtues “vetëm me ligj”, i përdorur në nenet 11/3 dhe 17 të Kushtetutës, ka të 

bëjë me kufizime të të drejtave dhe ka kuptim të njëjtë, atë të interpretimit të ngushtë, 

në dallim nga dispozitat e tjera ku termi ligj mund të kuptohet më gjerë. Prandaj dhe 

nuk mund të ketë kufizime të të drejtave me Vendime të Këshillit të Ministrave… 

Antikushtetutshmëria e vendimeve nuk qëndron vetëm në faktin se vendimet e Këshillit 

të Ministrave kanë efekt edhe për marrëdhëniet e krijuara më parë, por dhe për shkak 

të mosrespektimit të parimit të proporcionalitetit, sepse punonjësve që preken nga 

këto vendime nuk u sigurohet punë tjetër. Sipas këtij parimi, nga të gjitha mjetet e 

ndryshme që mund të shfrytëzohen për të arritur një qëllim të ligjshëm, autoriteti 

administrativ duhet të përdorë mjetet ligjore më të përshtatshme, me të cilat mund të 

arrihet në shkaktimin e padrejtësisë më të vogël për individin. Prandaj, duhen 

përdorur vetëm mjetet 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 përmbushjen e kushtit të tretë, sipas të cilit ndërhyrja në të 

drejtat e individit nuk duhet të jetë jashtë raportit të qëllimeve të aspiruara. Në këtë 

mënyrë, përfshirja e tri elementeve të domosdoshme kërkon që një masë ose mjet 

duhet të jetë i përshtatshëm dhe i nevojshëm për të arritur një qëllim të kërkuar dhe 

mjeti e qëllimi të qëndrojnë në përpjesëtim të arsyeshëm...”.
218

 

 

iv-Rast tjetër është shqyrtimi prej Gjykatës Kushtetuese i akteve normative me 

fuqinë e ligjit. 
E kemi përsëritur disa herë më lart që, kushtetuta, përcakton se Këshilli i 

Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte 

normative që kanë fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte 
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 Rregullorja mbi dekorimet, neni  2:  Dhënia e dekoratave është kompetencë e Presidentit të 

Republikës, e përcaktuar në Kushtetutë, nenet 92, pika “ç” dhe 93. Vetë dekorimi nuk është një e 

drejtë dhe nuk mund të kërkohet si e tillë, në rrugë individuale apo institucionale. 

     (http://www.president.al/shqip/docs/dekorime/RREGULLOREDekorimet.pdf) 
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Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, nr.5972, date  03.11.2006, me objekt 

“Pavlefshmërinë e pjesshme të dekretit Nr.847 datë 20/05/1994 të Presidentit të Republikës, në bazë 

të neneve 324, 325 të K.Pr.Civile, neni 116 i K.Pr.Administrative, nenet 17,25,197 të K.Penal të 

vjetër”. 
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 Elsa Toska, vepër e cituar, f. 313. 
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 Vendimi i  Gjykatës Kushtetuese  nr.20/2006. 
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normative i dërgohen menjëherë Kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk 

është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë që nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen 

nga Kuvendi brenda 45 ditëve
219

. Përdorimi i këtij instrumenti ligjvënës, pra aktit 

normativ me fuqinë e ligjit, mbetet në vlerësimin e Këshillit të Ministrave, por 

përdorimi i tij gjerësisht dhe jo në kushtet e parashikuara nga kushtetuta do të cënonte 

pavarësinë e pushtetit legjislativ dhe karakterin demokratik të shtetit. “ Kjo e drejtë ka 

natyrë lejuese dhe përjashtimore, prandaj Kushtetuta e ka kushtëzuar ushtrimin e saj 

me ekzistencën e nevojës dhe urgjencës, si dhe me kontrollin përfundimtar nga 

Kuvendi të akteve të nxjerra. Kompetencë të ngjashme me atë të parashikuar në nenin 

101 të Kushtetutës shqiptare e gjejmë edhe tek vendet e tjera, kryesisht të sistemit 

anglo-sakson (SHBA, Argjentinë, Brazil, etj.), por edhe tek ato të sistemit të së drejtës 

civile (Itali, Spanjë, pjesërisht Gjermani, Austri”)
220

.  

Në referim të kushtetutës, Gjykata  jonë Kushtetuese, i shqyrton aktet 

normative me fuqinë e ligjit (të cilat i kemi përmendur më lart), se janë akte 

administrative diskreciale për të vlerësuar në se  kanë ekzistuar kushtet e nevojës dhe 

urgjencës; në se kanë këto masa karakter të përkohshëm, si dhe në se  janë miratuar 

këto akte nga Kuvendi brenda 45 ditëve.
221

 

Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në drejtim të këtij kontrolli të akteve 

normative me fuqinë e ligjit përbëhet nga disa vendime të saj, por në vendimin e saj 

më përgjithësues e më teorik, ajo është shprehur se “Akti normativ me fuqinë e ligjit 

nuk është ligj në kuptimin formal për sa kohë nuk është shprehur Kuvendi, por është 

ligj në kuptimin material (...) Nevoja dhe urgjenca janë rrethana dhe situata fakti që 

vlerësohen rast pas rasti. Ato mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm jetësorë, 

natyrorë e shoqërorë. (...) Nëse ekziston nevoja për nxjerrjen e një ligji, por pa ndonjë 

urgjencë të dukshme, qeveria nuk mund të ndërmarrë nismën për nxjerrjen e aktit 

normativ me fuqinë e ligjit, pasi kjo do të përbënte një detyrë të pushtetit ligjvënës (...) 

Kushtetuta, nëpërmjet nenit 101 të saj, ka lejuar që pushteti ekzekutiv të mund të 

miratojë akte që kanë të njëjtën fuqi si ligjet vetëm kur rasti shfaqet si i 

jashtëzakonshëm dhe nevoja e urgjenca bëjnë të pamundur ushtrimin e kompetencës 

ligjvënëse nga Kuvendi”
222

.   
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 Neni 101 i Kushtetutës. 
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 Arta Vorpsi.“Akti normativ me fuqinë e ligjit në këndvështrimin e së drejtës kushtetuese”, botuar në 

revistën “Jeta Juridike”, nr.3/2010. 
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 Vendimi nr.24/2006, sipas të cilit: “Gjykata Kushtetuese vlerëson se zgjidhja e çështjes në shqyrtim 

është e lidhur me kuptimin e elementeve të mëposhtme: 1. Nevoja dhe urgjenca si kushte për 

nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit; 2. Përkohshmëria e masave që përmban akti normativ 

me fuqinë e ligjit; 3. Fuqia ligjore e këtyre akteve dhe kufizimet për nxjerrjen e tyre; 4. Miratimi i 

aktit normativ me fuqinë e ligjit nga Kuvendi”. 
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 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.24/2006. 
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KREU I PESTË 

 

 

5. Diskrecioni dhe aktet administrative diskreciale sipas Projekt Kodit të 

Procedurave Administrative. 

5.1. Nevoja dhe qëllimet e hartimit të një Kodi të ri për Procedurat 

Administrative. 

Kodi aktual i Procedurës Administrative është miratuar që në vitin 1999 dhe 

ka shërbyer për gjithë këto vite në drejtim të rritjes së përgjegjshmërisë dhe 

standardeve të veprimtarisë së administratës publike shqiptare. Por siç përmendet në 

Relacionin përkatës  të Këshillit të Ministrave, që shoqëron këtë Projekt,
223

 për 

miratim në Kuvendin e Shqipërisë “Kodi aktual parashikon disa rregulla procedurale 

shumë të ndërlikuara dhe të detajuara, të cilat mund të pengojnë zhvillimin dhe 

modernizimin e nevojshëm të administratës publike. Disa nga dispozitat e Kodit nuk 

janë në përputhje me parimin e sundimit të së drejtës, si p.sh., përkufizimi i kufijve të 

pushtetit diskrecional të autoriteteve të administratës shtetërore, që mund të kufizojnë 

parimin e sigurisë ligjore. Gjithashtu, për sa i përket parimit të ligjshmërisë, nuk 

parashikohet qartë se në çfarë kufijsh organet e administratës publike mund të 

veprojnë në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme. Një tjetër aspekt problematik i 

praktikës administrative në Shqipëri është mungesa e delegimit të procesit të 

vendimmarrjes nga niveli më i lartë i hierarkisë drejt atij më të ulët.  Kjo praktikë ka 

tendencë të politizojë vendimet administrative, krijon mbingarkesë të titullarit të 

organit të administratës publike, si dhe shkakton demotivimin e nëpunësve të 

kualifikuar e cilësorë etj”. Përveç kësaj, tashmë, Shqipëria, që nga viti 2009, është 

anëtare e NATO-s dhe nga viti 2014, është edhe një nga vendet kandidate, për hyrjen 

në Bashkimin Evropian. Ky proces, i cili është një objektiv kombëtar, në funksion të 

demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, në përputhje me vlerat dhe 

parimet e Evropës së Bashkuar, për t‟i dhënë fund kësisoj, një tranzicioni të pafund që 

nuk krijon institucione demokratike, modele zhvillimi të qëndrueshme dhe cilësi jete. 

Prandaj hartimi i projektligjit “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë”, është një “detyrë shtëpie” dhe erdhi edhe si nevojë e zbatimit të 

rekomandimeve të Bashkimit Evropian për përafrimin e Kodit të Procedurave 

Administrative me praktikat e konsoliduara të vendeve të Bashkimit Evropian. 

Reformat në administratën shtetërore përbëjnë një prioritet kyç dhe  miratimi i ligjit 

për procedurat administrative, së bashku me ligjet e reja të miratuara në këtë fushë 

vitet e fundit, janë shtyllat e para të ngritura në drejtim të ndërtimit të një kuadri ligjor 

modern në fushën e së drejtës administrative dhe administratës publike, në përputhje 

me acquis communautaire dhe standardet e Bashkimit Evropian. Në tërësinë e saj, kjo 

reformë përmbush vizionin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e shtetit të së drejtës 

dhe demokratizimit të shoqërisë shqiptare.  Propozimi  i kësaj nisme u realizua edhe 

në kuadër  të  unifikimit  të Kodit të Procedurave Administrative me ligjet e reja të 

miratuara  në  këtë  fushë, siç është  ligji nr.49/2012  “Për organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”; ligji nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore”; ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe aktet e miratuara në bazë 

dhe për zbatimin e tij, etj. 
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Ky projektligj është në përputhje me parimin e shtetit të së drejtës dhe parimin 

e sigurisë juridike. Ai garanton jo vetëm rritjen e efikasitetit të zbatimit të Kodit të 

Procedurave Administrative, por ndikon drejtpërdrejt edhe në përmirësimin e 

funksionimit e të rritjes së performancës së administratës publike. Prandaj, ky projekt, 

synon parashikimin e dispozitave të qarta dhe nuk iu lë vend  hapësirave për 

interpretime të ndryshme, në funksion të një Kodi eficent të Procedurave 

Administrative,   cili shmang standardet e shumëfishta të zbatimit të tij në praktikë. 

Për rrjedhojë, në këtë drejtim, është bërë një ndërhyrje e konsiderueshme në kod, duke 

ndryshuar dispozitat e tij, në funksion të krijimit të një kuadri të fortë normues të së 

drejtës administrative. Pra, qëllimi kryesor i projektligjit “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”, është nga njëra anë, t‟i sigurojë 

administratës publike kapacitetin ligjor për të zgjidhur paqartësitë dhe konfliktet 

lidhur me situatat faktike dhe ligjore në mënyrë sa më të efektshme dhe efektive, duke 

respektuar sundimin e së drejtës. Kurse nga ana tjetër, ky projektligj, synon t‟i 

sigurojë qytetarit mjetet e duhura e të nevojshme për të mbrojtur dhe kërkuar të drejtat 

e tij. 

 

5.2. Parashikimet kryesore në lidhje me diskrecionin dhe aktet administrative 

diskreciale në projektin e kodit dhe ndryshimet krahasuar me kodin në fuqi.
224

 

1. Në projekt Kodin e  Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë, në nenin 2, të titulluar “Përkufizime”, pika 5 thuhet se “Diskrecion i 

organit të administratës publike”, e drejta e këtij të fundit për të ushtruar autoritet 

publik për përmbushjen e një qëllimi të ligjshëm, në rastet kur ligji parashikon 

pjesërisht mënyrat për ta arritur atë, duke i lënë një hapësirë vlerësimi zgjedhjeje vetë 

organit të administratës publike”. Ky projekt ndryshon përkufizimin e dhënë në nenin 

7 të kodit në fuqi, duke hequr të drejtën e administratës  publike për të ushtruar 

diskrecionin “qoftë edhe pa autorizimin e shprehur të ligjit”. Siç duket kjo gjë,  është 

justifikuar edhe në Relacionin e përgatitur nga Këshilli i Ministrave, i cili shoqëron 

këtë projekt kod, ku ndër të tjera thuhet se “Disa nga dispozitat e Kodit nuk janë në 

përputhje me parimin e sundimit të së drejtës, si p.sh., përkufizimi i kufijve të pushtetit 

diskrecional të autoriteteve të administratës shtetërore, që mund të kufizojnë parimin 

e sigurisë ligjore”. Ne personalisht mendojmë se ky ndryshim mund të  rritë kufijtë e 

parimit të sigurisë ligjore, por diskrecioni si një e drejtë legjitime në dispozicion të 

organeve të administratës publike për të nxjerrë akte administrative diskreciale, qoftë 

edhe pa autorizimin e shprehur të ligjit, është i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Kjo 

sepse kushtetuta dhe legjislacioni i nxjerrë në zbatim të saj, asnjëherë nuk ka qenë dhe 

nuk do jetë në gjendje që të parashikojë të gjitha kushtet, kohën, rrethanat, nevojat dhe 

urgjencat e jetës për rregullime, mbi dhe tej normave të moralit, pra për rregullim 

shtetëror të marëdhënieve të caktuara shoqërore. Këto nevoja dhe urgjenca, janë 

mbushur dhe do të vazhdojnë të mbushen me akte diskreciale të organeve të 

administratës publike, brenda kufizimeve kushtetuese dhe gjithmonë, duke iu 

nënshtruar procedurave të kontrollit administrativ dhe atij gjyqësor. 

2. Në nenin 5 “Parimi i ushtrimit të ligjshëm të diskrecionit” parashikohet se “1. Në 

rastet kur ligji përcakton qëllimin që duhet të arrihet, por parashikon pjesërisht 

mënyrat për ta arritur atë, duke i lënë një marzh zgjedhjeje organit të administratës 
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 Ky projekt kod është ndryshuar në disa variante, jo vetem në përmbajtjen e dispozitave të tij, por 
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publike, ky i fundit mund të ushtrojë pushtetin e tij diskrecial, duke u nisur nga 

interesi i publikut, si interes primar. 

2. Diskrecioni ushtrohet në mënyrë të ligjshme vetëm nëse plotësohen këto kushte: 

a) Parashikohet në ligj; 

b) Nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj; 

c) Zgjedhja e organit publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin për të cilin ligji 

parashikon diskrecionin dhe është në përputhje me parimet e këtij Kodi; 

ç) Zgjedhja nuk përbën shmangie të pajustifikuar nga vendime të mëparshme të marra 

nga i njëjti organ për raste të njëjta apo të ngjashme.” 

Siç lexohet qartë dispozita e mësipërme ka theksuar ndryshimin e propozuar në 

projekt të moslejimit të diskrecionit të administratës publike për nxjerrjen e aktve 

administrative diskreciale, qoftë edhe pa autorizimin e shprehur të ligjit. Duke e 

shqyrtuar këtë dispozitë si parim, të lidhur edhe me dispozitën e nenit 37 të ligjit 

nr.49/2012 që parashikon “Kufijtë e shqyrtimit të çështjes” dhe që parashikon se “ 1. 

Gjykata shqyrton ligjshmërinë e veprimit administrativ që kundërshtohet, në bazë të 

provave të paraqitura nga palët dhe të situatës ligjore dhe faktike që ekzistonte në 

kohën e kryerjes së veprimit konkret administrativ. 2. Në rastet kur paditësi ose kur 

ligji material kërkojnë nxjerrjen e një akti administrativ, gjykata e bazon vendimin e 

saj në situatën faktike dhe ligjore në kohën e marrjes së vendimit. 3. Në rastin kur ligji 

i jep organit publik të drejtën për zgjedhje alternative, në nxjerrjen e një akti 

administrativ apo në kryerjen e veprimit tjetër administrativ, gjykata shqyrton edhe 

nëse: a) zgjedhja nga organi publik është bërë në përputhje me objektivin dhe 

qëllimin e ligjit; b) zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin 

e ligjit; c) zgjedhja nga organi publik është në raport të drejtë me nevojën që e ka 

diktuar atë. 4. Në rastin e aktit nënligjor normativ, gjykata shqyrton ligjshmërinë e 

aktit që kundërshtohet, duke vlerësuar të tri kriteret e përcaktuara në pikën 3 të këtij 

neni”, mund të themi se në këtë mënyrë, legjislacioni administrativ është i kompletuar 

formalisht përsa i përket kontrollit të akteve administrative diskreciale,  si në  rastet e  

shqyrtimit administrativ, ashtu edhe në rastet e shqyrtimit gjyqësor të tyre, përfshirë 

këtu edhe kufijtë e këtij shqyrtimi. 

Sidoqoftë, duke shqyrtuar nenin 55 të këtij projekti, mendojmë se ky parim 

është shkelur, sepse ajo dispozitë përcakton rregullat e nxjerrjes së aktit administrativ 

diskrecial,  ku me anë të të cilit titullari i organit publik, edhe kur nuk e ka të 

përcaktuar këtë diskrecion me ligj apo akt nënligjor, cakton një njësi përgjegjëse për 

çdo tip procedimi administrativ për të filluar procedimin edhe kryesisht. Po kështu, ka 

edhe dispozita të tjera të ngjashme në këtë projekt, që i japin shkas këtij mendimi. 

3. Nga ana tjetër duhet të evidentojmë se projekt kodi i Procedurave Administrative, 

paraqitur nga Këshilli i Ministrave për miratim në Kuvendin e Shqipërisë, ka ruajtur 

të njëjtin përkufizim që përmban pika 1 e nenit 2 të Kodit të Procedurave 

Administrative në fuqi  për termin “Veprimtari administrative”, duke e përkufizuar 

këtë si “tërësia e akteve dhe veprimeve nëpërmjet të cilave formohet dhe manifestohet 

vullneti i administratës publike, si dhe ekzekutimi i këtij vullneti”
225

. 

 

4-Një trajtim të ndryshëm nga neni  27 i Kodit në fuqi parashikon neni 32 i projekt 

Kodit që titullohet “Delegimi i kompetencave”, i cili parashikon se “1. Organet 

publike kompetente mund të delegojnë kompetencat e tyre ligjore te një organ tjetër 

i administratës publike. 
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2. Organet publike kompetente mund të delegojnë kompetencat tek organet e tyre 

vartëse. 

3. Instrumenti ligjor përmes të cilit bëhet delegimi i kompetencave është vendimi i 

organit delegues, në ato raste kur organi i deleguar është në varësi të organit të parë 

dhe, me marrëveshje, në ato raste kur organi i deleguar nuk është në varësi të organit 

delegues. 

4. Organet kolegjiale të administratës publike nuk mund t’i delegojnë kompetencat e 

tyre në favor të drejtuesve të tyre”. 

Këtu, risia është tek pika 3 e këtij neni që përcakton se, instrumenti ligjor në 

rastet e delegimit të kompetencave, është vendimi i organit delegues, i cili do të jetë 

një akt administrativ diskrecial, përderisa delegimi i kompetencave është lënë në 

vlerësimin e organit delegues,  në të gjitha rastet kur organi delegues është organ 

epror për organin e deleguar. Kurse në rastet kur organi i deleguar nuk është organ në 

varësi të organit delegues, ky i fundit ka diskrecion të kufizuar për të ushtruar të 

drejtën e delegimit, kufizim që kapërcehet në qoftë se merr pëlqimin (bie në 

marrëveshje paraprake) me organin e deleguar që nuk e ka nën varësi. 

Ndërsa, risia e dytë e kësaj dispozite, është pika 4. Ajo ka ndryshuar 

përmbajtjen e pikës 3 të nenit 27 të kodit në fuqi, i cili lejonte delegimin e 

kompetencave nga organet kolegjale tek drejtuesit e tyre. Pika 4 e nenit 32 të projekt 

kodit ndalon shprehimisht organet kolegjiale të administratës publike që t’i delegojnë 

kompetencat e tyre në favor të drejtuesve të tyre. 

 

5. Në kreun e dytë të  projekt kodit, të titulluar “Parashikime të përgjithshme mbi 

procedimin”, në nenin 53 për fillimin e procedimit administrativ parashikohet që: 

“1. Procedimi administrativ fillon kryesisht ose me kërkesë. 

2. Fillimi i procedimit kryesisht është në diskrecionin e organit publik, përveç rasteve 

të mëposhtme kur: 

a) ligji ose akti nënligjor parashikon fillimin e procedimit;  

b) situata faktike është e tillë që organi publik duhet të fillojë procedimin 

administrativ për mbrojtjen e interesit publik. 

3. Procedimi administrativ konsiderohet i filluar me kryerjen e çdo veprimi 

procedural nga organi publik në rastin e procedimit të filluar kryesisht apo me 

paraqitjen e kërkesës përpara organit publik, në rastin e procedimit të filluar me 

kërkesë dhe me regjistrimin e saj”. 

Kjo dispozitë ndryshon nga neni 46 i kodit në fuqi, sepse aty është më e 

zgjeruar e drejta e diskrecionit të administratës publike për të filluar apo për të mos 

filluar  procedimin administrativ kryesisht. Kurse në projekt, sipas pikës 2 të nenit 53,  

kjo e drejtë kufizohet, sepse nuk e lejon organin publik që të mos fillojë procedimin 

administrativ  kur  ligji ose akti nënligjor parashikon fillimin e procedimit, ose dhe 

kur situata  faktike  është  e tillë  që organi publik duhet të fillojë procedimin 

administrativ për mbrojtjen e interesit publik. 

6. Në nenin 55 të projekt kodit, të titulluar “Njësia dhe nëpunësi përgjegjës”, 

parashikohet se “1. Në një procedim administrativ, të filluar sipas parashikimeve të 

nenit 53, të këtij Kodi, organi publik vepron nëpërmjet nëpunësit përgjegjës të 

përcaktuar sipas rregullave të këtij neni.  

2. Nëse nuk është përcaktuar me ligj apo akt nënligjor, titullari i organit publik, në 

përputhje me rregullat e brendshme të veprimtarisë së organit, cakton paraprakisht 

një njësi përgjegjëse për çdo tip procedimi administrativ në kompetencë të organit. Ky 

vendim bëhet publik me mjete të përshtatshme”. 



 

87 

 

Kjo dispozitë është e re, e cila nuk është e parashikuar në kodin në fuqi dhe siç 

del nga përmbajtja e dispozitës, ajo përcakton rregullat e nxjerrjes së aktit 

administrativ diskrecial me anë të të cilit titullari i organit publik, edhe kur nuk e ka të 

përcaktuar këtë diskrecion me ligj apo akt nënligjor, cakton një njësi përgjegjëse për 

çdo tip procedimi administrativ për të filluar procedimin edhe kryesisht. Në mënyrë 

faktike, mendojmë se, kjo dispozitë bie në kundërshtim me parimin e parashikuar në 

nenin 5 të projektit për ushtrimin e ligjshëm të diskrecionit, sepse e lejon diskrecionin 

edhe pa autorizimin e shprehur të ligjit. 

7. Në nenin 65 të projekt kodit, të titulluar “Përcaktimi dhe shtyrja e afateve 

procedurale” parashikohet se “1. Afatet për kryerjen e një veprimi procedural nga 

palët, të quajtura në vazhdim “afatet procedurale”, përcaktohen nga ligji apo aktet 

nënligjore. 

2.Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë Kod, nëse ligji apo aktet nënligjore 

nuk parashikojnë një afat të caktuar për kryerjen e një veprimi procedural, afati 

përcaktohet nga organi publik që kryen procedimin”. Edhe kjo dispozitë është e re, e 

cila nuk është e parashikuar në kodin në fuqi dhe siç del nga përmbajtja e dispozitës, 

ajo përcakton rregullat e nxjerrjes së aktit administrativ diskrecial, me anë të të cilit 

organi publik, kur nuk e ka të përcaktuar këtë afat me ligj apo akt nënligjor, cakton 

një afat për kryerjen e një veprimi procedurial. Faktikisht mendojmë se edhe kjo 

dispozitë bie në kundërshtim me parimin e parashikuar në nenin 5 të projektit për 

ushtrimin e ligjshëm të diskrecionit, sepse e lejon diskrecionin edhe pa autorizimin e 

shprehur të ligjit. 

8. Në nenin 76 të projektit, të titulluar  “E drejta e plotësimit, ndryshimit dhe e 

tërheqjes së kërkesës”, në pikën 5 parashikohet se “Tërheqja e njërës prej palëve të 

interesuara nuk sjell ndërprerjen e procedimit administrativ në qoftë se organi publik 

gjykon se vazhdimi i procedimit është në interesin e publikut ose në interesin e 

ligjshëm të palëve të tjera në procedim”. 

Edhe në këtë dispozitë, organit publik, i jepet shprehimisht diskrecion të 

vlerësojë nëse duhet të ndërpresë procedimin administrativ apo të vendosë që, 

vazhdimi i procedimit, është në interesin e publikut ose në interesin e ligjshëm të 

palëve të tjera në procedim”. 

9. Në  nenin  84,  të  projektit,  të  titulluar “Ndihma  administrative”  parashikohet  se 

“1. Organi publik mund t’i kërkojë ndihmë administrative një organi tjetër publik, për 

kryerjen e një apo disa veprimeve të nevojshme, në kuadër të një procedimi 

administrativ. 

2. Ndihma administrative kërkohet në rastet kur: 

a) për arsye të ligjshme, organi kërkues nuk mund t’i kryejë vetë këto veprime;  

b) kryerja e veprimeve nga organi kërkues nuk është efektive apo kostot për kryerjen e 

tyre janë shumë më të larta në krahasim me koston e kryerjes së tyre nga organi 

tjetër; 

c) është e nevojshme njohja me dokumente, fakte, apo mjete të tjera të provës në 

administrim të organit tjetër. 

3. Përveçse kur parashikohet ndryshe në ligj, organi publik mund ta zgjedhë organin 

të   cilit i kërkon ndihmë, duke vlerësuar koston dhe efektivitetin”. 

Nga dispozita e mësipërme, del qartë se, organi publik, kur e vlerëson ai vetë, 

mund t‟i kërkojë ndihmë administrative një organi tjetër publik, por në mënyrë të 

kushtëzuar nga ekzistenca e  3 kushteve të parashikuara nga pika 2 e këtij neni. Si 

përjashtim, organit publik,veçse kur e ndalon ligji, në pikën 3, i jepet e drejta të 

kërkojë ndihmë administrative një organi tjetër vetëm duke vlerësuar koston dhe 
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efektivitetin, pa ekzistuar dy kushtet e tjera të parashikuara në pikën 2, gërmat a) dhe 

c).Rregullat e nenit 84 nuk janë të përcaktuara në kodin në fuqi. 

10- Në nenin 87, pika 4  të projektit, të titulluar “Pajtimi i palëve” parashikohet se 

“Organi kompetent publik nuk pranon pajtim mes palëve në procedim në qoftë se 

pajtimi është në dëm të interesit publik ose në dëm të interesave të ligjshme të 

personave të tjerë fizikë dhe juridikë”. 

Nga kjo dispozitë del qartë se organi administrativ ka diskrecion të vendosë që 

të mos pranojë pajtimin e palëve të përfshira në një procedim administrativ, kur 

vlerëson se ai është në dëm të interesit publik ose në dëm të interesave të ligjshme të 

personave të tjerë fizikë dhe juridikë. 

11- Në nenin 90 të projektit, të titulluar “Subjektet e procedurës hetimore”, 

parashikohet se, 

“1. Procedura hetimore zhvillohet nga organi publik në kompetencën e të cilit është 

marrja e vendimit përfundimtar. 

2. Organi publik 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. 

3. Organi publik që ka kompetencë për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’i 

ngarkojë organit vartës detyra specifike hetimore”. 

Kjo dispozitë, në pikën 2,  i jep diskrecion organit publik kompetent për 

zhvillimin e procedurës hetimore që t‟ia delegojë atë (të gjithë procedurën) edhe 

organit vartës, me kusht që ky delegim të mos jetë ndaluar nga ligji, kurse në pikën 3 i 

jepet diskrecion që t‟i ngarkojë dhe t‟i caktojë organit vartës, jo të gjithë procedurën 

hetimore, por vetëm disa detyra specifike hetimore. 

12- Në nenin 94 të projektit, të titulluar “Paraqitja e provave para një organi tjetër” 

parashikohet se “1.Nëse paraqitja e provave para organit publik që zhvillon 

procedimin është e vështirë, kërkon kohë, apo ka kosto të lartë, organi publik mund të 

vendosë, kryesisht apo me kërkesë të palës, që marrja tërësisht e provave e apo një 

pjese të tyre të bëhet nga një organ tjetër publik. 

2. Në këtë rast zbatohen, për aq sa është e mundur, parashikimet e neneve 84 dhe 86, 

të këtij Kodi, për ndihmën administrative.” 

Në këtë dispozitë del qartë se organi publik ka të drejtë që të vlerësojë dhe të 

vendosë me një akt administrativ diskrecial, nëse marrja tërësisht e provave apo e një 

pjese të tyre, të bëhet nga një organ tjetër publik. Këtë ai mund ta bëjë edhe kryesisht,  

me kërkesën e ndonjërës nga palët që merr pjesë në procedimin administrativ. 

13- Në nenin 96, pika 1 të projektit, të titulluar “Mosparaqitja e provave” 

parashikohet se 

“Në qoftë se palët e interesuara  nuk  i  përgjigjen njoftimit,  administrata mund të 

bëjë një njoftim të ri ose të ndërpresë procedimin, kur një gjë e tillë nuk komprometon 

ndonjë interes publik”. 

Nga kjo dispozitë del qartë se organi publik ka të drejtën e diskrecionit për të 

zgjedhur mes dy alternativave; ose të bëjë një njoftim të ri për të krijuar mundësinë e 

vazhdimit të procedimit ose ta ndërpresë atë.  Kjo alternativë e dytë për ndërprerjen e 

procedimit, është e kufizuar nga ekzistenca e interesit publik për vazhdimin e tij. 

14- Në nenin 98 të projektit,të titulluar “Sigurimi i  provave”parashikohet se “1.Nëse 

ka një dyshim të arsyeshëm që një provë e caktuar mund të mos paraqitet më vonë ose 

paraqitja e saj do të bëhet e vështirë apo e pamundur, organi publik, kryesisht apo me 

kërkesën e justifikuar të palës, mund të vendosë sigurimin e provës. 

2. Organi publik që zhvillon procedimin administrativ mund të vendosë sigurimin e 

provës edhe përpara fillimit të procedimit administrativ. Sigurimi i provës mund të 
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bëhet edhe në çdo fazë të procedimit administrativ. Përgjegjësia për sigurimin e 

provave bie mbi organin publik që zhvillon procedimin” . 

Edhe nga këto dispozita del qartë diskrecioni, e drejta e organit publik për të 

vlerësuar, nëse duhet të marrë vendim për sigurimin e një prove të caktuar, duke pasur 

parasysh dy kushte; së pari, që të ketë dyshim të arsyeshëm se ajo mund të mos 

paraqitet më vonë dhe, së dyti, kur vlerëson se paraqitja e saj do të bëhet e vështirë 

apo e pamundur. Këtë vendim diskrecial organi publik  mund ta marrë ose kryesisht 

apo edhe me kërkesën e justifikuar të palës që merr pjesë në procedimin administrativ. 

Gjithashtu,  organi publik, i cili zhvillon procedimin administrativ, ka diskrecion që të 

vendosë sigurimin e provës edhe përpara fillimit të procedimit administrativ ose ky 

vlerësim  për sigurimin e provës mund të bëhet edhe në çdo fazë të procedimit 

administrativ. 

15-Në nenin 100 të projektit, të titulluar “Njoftimi dhe e drejta për t’u dëgjuar”                                     

parashikohet se,  

“3.Afati sipas nënparagrafit “d”, të paragrafit 2, të këtij neni, nëse nuk parashikohet 

nga ligji apo akti nënligjor, përcaktohet nga organi publik që kryen procedimin, në 

përputhje me parashikimet e nenit 9, të këtij Kodi. 

“4.Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë Kod, nëse ligji apo aktet 

nënligjore nuk parashikojnë një afat të caktuar për kryerjen e një veprimi procedural, 

afati përcaktohet nga organi publik që kryen procedimin ose, kur është rasti, në 

përputhje me nenin 9, të këtij Kodi”. 

Siç del qartë nga këto dispozita të mësipërme, organi publik, ka  diskrecion  

ose të drejtë, të caktojë afatin për kryerjen e një veprimi procedurial. Ky diskrecion 

është i kushtëzuar nga fakti se nuk duhet të jetë parashikuar ndryshe (p.sh., të jetë 

ndaluar diskrecioni) nga ky kod (projekti) apo kur ligji i posaçëm që rregullon 

marëdhënien juridike  përkatëse,  apo aktet nënligjore,  nuk kanë caktuar afate 

specifike ose në përputhje  me  parashikimet  e  nenit 9, të  këtij kodi. 

16-Në nenin 102 të projektit, të titulluar “Përjashtimi nga e drejta për t’u dëgjuar” 

parashikohet se “Procedimi administrativ mund të mbyllet pa njoftuar dhe pa i dhënë 

mundësinë palës për t’u dëgjuar, vetëm në rastet e mëposhtme: …”. 

Pra i jepet diskrecion i kufizuar organit publik, si përjashtim për të mos e 

dëgjuar palën gjatë procedimit administrativ, duke përcaktuar konkretisht edhe se kur 

ky diskrecion mund të zbatohet. 

17- Në nenin 105 të projektit, të titulluar “Zgjatja e afatit të procedimit” parashikohet 

se 

“1.Përveçse kur ndalohet shprehimisht nga ligji, në raste të justifikuara, për shkak të 

kompleksitetit të çështjes, organi publik mund të zgjatë vetëm një herë afatin e 

përcaktuar sipas nenit 104, të këtij Kodi. 

2. Zgjatja afatit bëhet për aq sa është e nevojshme për përfundimin e procedimit, në 

proporcion me vështirësinë e çështjes konkrete, por jo më shumë se kohëzgjatja e 

afatit fillestar”. 

Në këtë dispozitë parashikohet e drejta e organit publik që të vlerësojë nëse 

mund të zgjasë afatin e procedimit administrativ për raste të justifikuara, duke e 

kufizuar diskrecionin me proporcionin e vështirësisë  së çështjes konkrete, si dhe jo 

më shumë se afati fillestar. 

18-Në nenin 118, pika 2 e projektit, të titulluar “Fuqia prapavepruese” parashikohet 

se 

 

 “Përveç rasteve të përmendura në paragrafin 1, të këtij neni, organi kompetent mund 

t’i japë fuqi prapavepruese aktit edhe në rastet e mëposhtme: 
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a) kur fuqia prapavepruese është në favor të palëve të interesuara  

    dhe nuk dëmton të drejtat e një pale të tretë; 

b) 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; 

c) kur një gjë e tillë lejohet nga ligji”. 

Siç del nga përmbajtja e kësaj dispozite, organi kompetent, ka të drejtën e 

vlerësimit të  rasteve të parashikuara nga kjo dispozitë, si dhe t‟i japë një akti 

administrativ fuqi prapavepruese. 

19- Në kreun e dytë të pjesës së pestë të projekt kodit, të titulluar “Ligjshmëria, 

vlefshmëria, pavlefshmëria dhe korrigjimi i aktit administrativ”,  ka një seri 

dispozitash që përmabajnë mundësinë e organit kompetent publik për nxjerrjen e 

akteve administrative diskreciale. Kështu p.sh., neni 125, pika 4 parashikon se 

“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”. Neni  129 parashikon se “1. Akti 

administrativ mund të revokohet, kryesisht, nga organi që e ka në kompetencë 

nxjerrjen e tij apo një organ tjetër i përcaktuar nga ligji. Në rast se nuk ekziston më 

një organi tillë, akti mund të revokohet nga ministria që mbulon çështjen. 2. Akti 

administrativ mund të revokohet edhe pasi është bërë i paankimueshëm sipas këtij 

Kodi. 3. Revokimi mund të jetë me efekt prapaveprues apo me efekt për të ardhmen, 

përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ky Kod. Ai mund të jetë i 

pjesshëm apo tërësor. 4. Revokimi mund të bëhet nëpërmjet një akti të ri administrativ 

të shkruar, që shfuqizon, zëvendëson apo ndryshon aktin e mëparshëm”. Kurse neni 

131 parashikon se “1.Revokimi i një akti të paligjshëm të favorshëm, sipas nenit 130, 

të këtij Kodi, mund të bëhet vetëm brenda 1 (një) viti nga çasti kur organi publik është 

njohur me shkakun e paligjshmërisë por, jo më vonë se 5 (pesë) vjet nga data e 

miratimit të tij. 2. Nëse vullneti i organit publik në nxjerrjen e aktit është i vesuar për 

shkaqet e parashikuara në nënparagrafin “a”, të paragrafit 2, të nenit 130, të këtij 

Kodi, revokimi mund të bëhet në çdo kohë”. Po kështu neni 132, pika 1 parashikon se 

“1. Akti administrativ i ligjshëm, i favorshëm, mund të revokohet në këto raste: ...”. 

20-Nga neni 137 deri në nenin 141 bëhet fjalë për kontratat administrative. Në nenin 

137 jepet përkufizimi i saj “Kontrata administrative është një marrëveshje që krijon, 

ndryshon apo shuan një marrëdhënie konkrete të së drejtës publike dhe në të cilën të 

paktën njëra nga palët kontraktuese është një organ publik”. Pika 2 e këtij neni  

përjashton diskrecionin e organit publik për të lidhur një kontratë administrative nëse 

nuk parashikohet shprehimisht nga ligji. Kurse neni 139 lejon diskrecionin e organeve 

publike “... që mund të lidhin ndërmjet tyre kontrata për rregullimin e marrëdhënieve 

për kryerjen e veprimtarive në interes të përbashkët”. 

21-Në pjesën e gjashtë të projekt kodit bëhet fjalë për mjetet e ankimit administrativ. 

Neni 146, pika 1 përkufizon se “Qëllimi i ankimit administrativ është shqyrtimi i 

ligjshmërisë dhe ushtrimit të diskrecionit nga organi publik apo i refuzimit 

administrativ”. Ndërsa, neni 156 përkufizon se “Qëllimi i kundërshtimit administrativ 

është shqyrtimi i ligjshmërisë apo i ushtrimit të diskrecionit të...”: 

22-Në pjesën e shtatë që bën fjalë për rregullat e përgjithshme të njoftimit neni 161 

parashikon se, 

1-Njoftim është komunikimi i qëllimtë nga ana e një organi publik i një veprimi 

administrativ apo procedural palës apo një personi tjetër të përfshirë në procedimin 

administrativ. Nëse nuk parashikohet ndryshe nga ligji, organi publik është i lirë të 

përcaktojë mënyrën më të përshtatshme të njoftimit të një veprimi administrativ apo të 
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çdo njoftimi, në kuadër të zhvillimit të procedimit administrativ, ankimimit apo 

ekzekutimit.  

2-Mënyra më e përshtatshme e kryerjes së njoftimit përcaktohet duke pasur parasysh 

sigurimin e mbrojtjes ligjore të palës, transparencën dhe kosto-efektivitetin e saj”. 

Kurse pika 1 e nenit 162 parashikon se “1. Njoftimi, kur pala është e pranishme, mund 

të bëhet verbalisht apo në çdo mënyrë tjetër të përshtatshme të komunikimit”. Nga 

këto dispozita del qartë e drejta e organit publik që, në qoftë se nuk ka kufizim të 

shprehur nga ligji konkret, ai ka diskrecion, është i lirë që të përcaktojë mënyrën më të 

përshtatshme të njoftimit… por duke pasur parasysh sigurimin e mbrojtjes ligjore të 

palës, transparencën dhe kosto-efektivitetin e saj. Gjithashtu, ai  mund të zgjedhë 

mënyrën e njoftimit, kur pala  është  e pranishme. Me parashtrimin e mësipërm jemi 

munduar që të paraqesim rastet që parashikon ky Projekt Kod për nxjerrjen e akteve 

diskreciale, veç përkufizimit që ka bërë për diskrecionin dhe përcaktimit të qëllimit 

dhe kushteve  apo kufijve që përcakton projekti për kontrollin administrativ për 

diskrecionin dhe aktet diskreciale. Duhet të theksojmë se ky parashtrim mund të mos 

jetë i plotë, sepse mund të ketë edhe dispozita të tjera që bëjnë fjalë për sa më sipër, 

aq më tepër që ky shqyrtim është realizuar mbi një nga variantet e këtij projekt kodi.  
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KREU I GJASHTË 

 

 

6. Diskrecioni dhe aktet administrative diskreciale në vështrim krahasues. 

 

Ka një numër shumë të madh të botimeve në literaturën juridike të vendeve të 

Bashkimit Evropian, të cilat  trajtojnë çështjet për pushtetin diskrecional, aktet 

diskreciale dhe kontrollin e tyre. Ndër këto botime ka edhe të tilla që i trajtojnë këto 

çështje në vështrim krahasues, të lidhura edhe me teoritë dhe praktikën e vendeve 

përkatëse. Për të ilustruar këto teori, ne kemi përdorur tekstin “E drejta administrative 

evropiane”, të autorit  Jurgen Schwarze, profesor në Universitetin e Freiburgut, që 

është botuar për herë të parë në vitin 1988 në gjermanisht dhe në vitin 1993 në 

frëngjisht.  Ai  është  ribotuar në frëngjisht në vitin 2009. Ky tekst është pjesë e 

Koleksionit të botimeve(teksteve) për të drejtën Administrative, i cili drejtohet nga 

prof. Jean Bernard Auby dhe Këshili Shkencor përbëhet nga: prof. Sabino Cassesse i 

Universitetit La Sapienza të Romës, prof. Paul Craig i Universitetit të Oksfordit, prof. 

Jacqueline Dutheil de la Rochere e Universitetit Pantheon-Assas Paris II, prof. 

Fernando Sainz Moreno i Universitetit Complutense të Madritit dhe prof. Jurgen 

Schwarze. 

Për të ilustruar diskrecionin në vështrimin krahasues,  më poshtë po 

parashtrojmë teoritë përkatëse, të cilat janë botuar në tekstin në fjalë, në seksionin e 

titulluar  “Liria e vendimit të administratës në të drejtën e Shteteve Anëtare”.
226

 

 

1.Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional (i lirisë së veprimit) në Francë. 

 

i. Aspekte themelore të doktrinës franceze për pushtetin diskrecional. 

Autorët më në zë të së drejtës administrative kanë shkruar se  Këshilli i Shtetit në 

Francë, ka  një rol të shquar në  zhvillimin e të drejtës administrative franceze, i cili 

shfaqet edhe në përcaktimin e natyrës dhe të  kufijve të lirisë së veprimit të 

administratës. Por edhe  doktrina juridike në Francë ka kontribuar për  përpunimin e 

një teorie të pushtetit diskrecional (të lirisë së veprimit) në përputhje me  nevojat e 

administratës  dhe njëkohësisht për mbrojtjen e të drejtave të njeriut apo si quhen 

ndryshe edhe të drejtat individuale
227

.  

 

Shpeshherë përpjekjet që synojnë shpjegimin e pushtetit diskrecional për ta  

përkufizuar atë në mënyrën sa më të saktë, janë bërë duke i kundërvënë  pushtetit 

diskrecional  përkufizimin e pushtetit të lidhur. Në përgjithësi në teori thuhet se ka një 

pushtet të lidhur kur një rregull (një normë) e ligjit i dikton administratës  vetëm një 

sjellje (një zgjidhje apo një vendim) të caktuar, sapo  evidentohen dhe bashkohen 

gjithë rrethanat përkatëse të mirëpërcaktuara  nga vetë ligji apo norma juridike. Autori 

A. Laubadère e përcakton me këto terma
228

 se “Ka ... pushtet (ose kompetencë) të 

lidhur kur, sapo gjendet në praninë e kësaj apo asaj rrethane të faktit, administratori 

                                                 
226

 Jurgen Schwarze-Droit administratif europeen- 2 edition complete, Bruylant, 2009, f. 274-311.Të 

gjitha citimet e autorëve në këtë kre janë nga ky tekst . 
227

 Shih bibliografinë në A. DE LAUBADERE, Traite de droit administratif, vëllimi I, botimi 9
të
 nga J.-

C. VENEZIA dhe Y. GAUDEMET, Paris, 1984, f. 284, n° 593; M. FROMONT, Reehtssehutz 

gegenuber der Verwaltung in Deutsehland, Frankreieh und den Europaischt Gemeinsehajten, 

Cologne-Berlin-Bonn-Munich, 1967, f. 170, vlerëson se roli i doktrinës është “shumë modest”. 
228

 Po aty (shënimi I), f. 285, n° 594. 
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duhet të marrë këtë apo atë vendim; ai nuk mund të zgjedhë ndërmjet shumë 

vendimesh, sjellja e tij është e diktuar paraprakisht nga rregulli i së drejtës”. 

 

Kurse autori tjetër G. Braibant shprehet në mënyrë edhe më të saktë
229

 se 

“Kompetenca e një autoriteti administrativ është e lidhur atëherë kur ky autoritet 

duhet të veprojë në drejtim të përcaktuar, pa pasur mundësi vlerësimi ose zgjedhjeje”. 

 

ii.Shtrirja apo kufijtë e kontrollit të gjykatave mbi vendimet diskrecionale në 

Francë. 

 

Në Francë nuk ka një teori të vetme për pushtetin diskrecional siç ekziston, për 

shembull, në Gjermani, pavarësisht kritikave të vazhdueshme. Kjo është arsyeja pse  

teoritë për shtrirjen e kontrollit të ushtruar nga gjykatat administrative franceze mbi 

diskrecionin e administratës publike në nxjerrjen e akteve administrative, duhen parë 

me shumë kujdes.  

Më saktësisht kontrolli  i gjykatës kryhet  mbi elementet përbërës të një  

vendimi administrativ: 

Kompetenca e organit që nxjerr aktin administrativ, ashtu si dhe respektimi i 

procedurës dhe i formës që kërkohet për nxjerrjen e aktit, kontrollohen gjithmonë
230

.  

Në kuadër të kompetencës për nxjerrjen e aktit, administrata nuk mund të ketë ndonjë 

pushtet diskrecional (liri veprimi) për t‟ia lënë kompetencën e saj një organi tjetër, për 

aq kohë sa administratës mund t‟i jepet një liri zgjedhjeje në rregullat e procedurës që 

zbaton dhe të formës për nxjerrjen e aktit administrativ
231

. 

 

Nga këndvështrimi i shkeljes së ligjit, gjykatat administrative franceze 

shqyrtojnë nëse përmbajtja e një akti administrativ është ose jo në konflikt me ligjin 

në fuqi (paligjshmëri në lidhje me objektin – shënim i autorit)
232

 . 

Paligjshmëria që ka të bëjë me objektin ekziston kur administrata nxjerr një 

vendim të papranueshëm apo të paparashikuar nga ligji, për shembull, kur i jep një 

zyrtari një masë disiplinore jo në përputhje (jo të parashikuar në ligj) me ligjin
233

 ose 

kur nuk arrin të veprojë ashtu siç e ka autorizuar ai, megjithë detyrimin e rreptë ligjor 

që ka për të vepruar sipas parashikimeve të ligjit (kompetencë e lidhur - shënim i 

autorit)
234

. 

 

Gjykatat administrative franceze shqyrtojnë edhe nëse zbatimi i ligjit gjatë 

nxjerrjes së një akti administrativ përputhet me faktet e çështjes apo ai zbatohet me të 

meta (me gabime). Kjo quhet (paligjshmëri që lidhet me arsyet – shënim i autorit)
235

.  

Për sa i përket paligjshmërisë që ka të bëjë me arsyet, duhet të bëhet  dallimi 

ndërmjet arsyeve të ligjit dhe arsyeve të faktit. 

Arsyetimi (motivimi) mbi ligjin ku bazohet akti administrativ nuk është i saktë 

kur administrata mbështetet mbi një dispozitë të ligjit që nuk është në fuqi apo që nuk 

është më i zbatueshëm në kohën kur nxirret akti administrativ, ose kur në aktin 

                                                 
229

 Po aty (shënimi IV), f. 237. 
230

 Këtu rimerret ai që quhet kontrolli minimal; shih J. RIVERO, po aty (shënimi 8), f. 262, n° 265. 
231

 R. HOFFMANN. Das Ermessen der Verëaltungsbehorden in Frankreich, Berlin, 1967, f. 126. 
232

 Shih më sipër pjesa 1, seksioni 1, A.I. 
233

 Këshilli i Shtetit 22 mars 1957, Clausi, f. 198. 
234

 Këshilli i Shtetit 24 korrik 1936, Sindikatat e mbrojtjes së verërave de la Côte d'Or, p.86. 
235

 Po aty. 
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administrativ  nga administrata  janë  interpretuar  në mënyrë të gabuar dispozitat e 

ligjit që i japin fuqi asaj  për të vepruar
236

.  

 

Arsyet e faktit kanë rëndësi të madhe për kontrollin e vendimeve të 

administratës nga gjykatat. Arsyetimi (motivimi) është i dobët, kur administrata e 

mbështet vendimin e saj mbi fakte të pasakta, ose jo të plota, ose i ka cilësuar 

elementet e faktit
237

në mënyrë të gabuar, në raport me ato që ka përcaktuar ligji, i cili 

e ka autorizuar atë të nxjerrë aktin administrativ. 

 

Para miratimit të Ligjit Nr. 79/587, të  datës 11 korrik 1979, vendimet e  

gjykatës ishin problematike dhe kishte vështirësi për aq kohë sa administrata para 

miratimit të këtij ligji, nuk kishte asnjë detyrim të përgjithshëm për arsyetimin 

(motivimin), gjatë nxjerrjes së akteve administrative
238

. 

Por në ato raste kur administrata nuk i përgjigjej detyrimit të saj për të dhënë 

apo argumentuar  elementet e  përshtatshme dhe të rëndësishme të ligjit ku e bazonte 

vendimin, si dhe  faktet e saj për vendimin, gjykata i prezumonte  të drejta 

pretendimet e fakteve që paraqisnin kërkuesit
239

. 

 

Më poshtë, në linja të përgjithshme, do të parashtrojmë raste nga  praktika e 

kontrollit juridik  mbi diskrecionin e akteve të administraatës publike, të ushtruar nga 

Këshilli i Shtetit Francez. 

 

Me vendimin e gjykatës për çështjen Ville Nouvelle Est,
240

 ku ishte 

kundërshtuar vendimi i zyrës së urbanistikës për trasenë e një pjese të autostradës, 

Këshilli i Shtetit, shqyrtoi një kontroll të tërësishëm juridik mbi nocionin e “dobisë 

publike të një shpronësimi”, duke vepruar vetë, për të parë (peshuar), ç‟nënkupton ky 

koncept, në raport  me interesat private dhe duke vendosur in fine / në fund se 

baraspesha (ekuilbri i) e realizuar nga administrata, është për t‟u vlerësuar (26)
241

. Pra 

pranoi se vendimi i organit administrativ të urbanistikës ishte i drejtë. 

Po kështu, Këshilli i Shtetit, ka pranuar se është në gjendje të kontrollojë 

karakterin e nocionit të papërcaktuar të “rrezikut moral të rinisë”, të paraqitur nga një 

njoftim shtypi
242

. Gjithashtu, ai, në një rast tjetër kontrolloi karakterin e nocionit të 

papërcaktuar, “perspektivës monumentale” të një vendi dhe anulloi vendimin e  

mohimit (mosdhënies) të lejes së ndërtimit nga administrata për arsye se planet e 

zhvillimit të pronës (planet urbanistike) nuk merrnin parasysh këtë fakt, pra se nocioni 

ishte i papërcaktuar 
243

. 

                                                 
236

  M. FROMONT po aty (shënimi I), f. 264. 
237

 Shih M. DEGEN, “Klageverfahren und Klagegriinde im franzosischen Verëaltungsprozess” Die 

Verëaltung, 1981, ff. 157 dhe të tjera (171). 
238

 Gazeta zyrtare e 12 korrik 1979, f. 1711. 
239

 Vendimi i Këshilli i Shtetit 28 maj 1954, Barel, f. 308. 
240

 Këshilli i Shtetit 28 mai. 1971, Rec., p. 409. 
241

 Shih në lidhje me këtë M.BULLINGER, po aty (shënimi 24); J.SCHËARZE, Die Befugnis zur 

Abstraktion im Europiischen Gemeinschaftsrecht, Baden-Baden, 1976, f. 162, shënimi 30 dhe A. 

DE LAUBADERE, “Le contrôle juridictionnel du pouvoir discretionnaire dans la jurisprudence 

recente du Conseil d'Etat français”, në: Melanges offerts à Marcel WALINE, vol. 2, Paris, 1974, ff. 

531 dhe të tjera, me një analizë kritike për këtë praktikë juridike nga pikëpamja e administratës që 

gjendet edhe më e shtrënguar (po aty, ff. 543 dhe të tjera). 
242

Vendimi  i  Këshillit të Shtetit 05 dhjetor 1956, Thibault, f. 463. 
243

 Këshilli i Shtetit 04 prill 1914, Gomel, f. 48S. Shih gjithashtu M. LONG, P. ËElL et G. 

BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 8
eme 

Edition, Paris, 19S4, n° 32, 

f. 123. 
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Në praktikën franceze për të drejtën publike, e cila ka lidhje me ekonominë, 

gjenden gjithashtu disa vendime, ku interpretimi dhe zbatimi i nocioneve juridike të 

papërcaktuara ligjore nga ana e administratës, janë subjekt i një kontrolli të plotë. I 

tillë është  rasti, për shembull, i çështjes Manufacture de produits chimiques de 

Tournan
244

 (Fabrika e prodhimeve kimike e Tournan-it), ku bëhej fjalë për nocionin e 

“paragjykimit thelbësor”  për një sektor ekonomik francez, mbi të cilin ishte 

mbështetur një vendim anti-dumping i  Ministrit të Ekonomisë dhe Financave. (anti-

dumping = taksa doganore për atë artikull, çmimi i të cilit është më i vogël se në 

tregun vendës). Ndryshe nga Ministri, Këshilli i Shtetit, mohoi ekzistencën e një 

rreziku të këtij lloji dhe e anuloi vendimin në fjalë
245

. 

 

Vendimet administrative të  policisë  përbëjnë  një tjetër fushë të kontrollit në 

rritje, sepse marrëdhëniet e organeve të policisë në lidhje me të drejtat e liritë e 

qytetarëve, janë çështje klasike, ku në rast të ndërhyrjes administrative nga policia, 

interesi publik që organet policore përfaqësojnë dhe liritë individuale të qytetarit,
246

 

kundërvihen drejtpërdrejt. Kjo ndodh për shkak të ekzistencës së rrezikut të 

vazhdueshëm se mund të ndodhë një shkeljeje e palejueshme e lirive themelore dhe 

këtu interesi i qytetarit merr një peshë të konsiderueshme. Ky interes shpjegon 

kontrollin juridik parimor maksimal nga ana e gjykatave administrative franceze ndaj 

masave administrative,  që zbaton  policia ndaj qytetarëve të tyre. 

  

Por nga ana tjetër, duhet thënë se, fusha e kontrollit që zbaton policia ndaj të të 

huajve, që është gjithashtu pjesë e kuptimit më të gjerë të detyrave që kryen policia, i 

nënshtrohet vetëm një kontrolli të kufizuar juridik
247

. Kështu, për një urdhër dëbimi, 

pavarësisht kompetencës, procedurës, formës dhe ekzistencës së mundshme të një 

shpërdorimi pushteti, gjyqtari nuk kontrollon veçse saktësinë e fakteve që justifikojnë 

vendimin për të dëbuar një emigrant të huaj, kur është fjala për të përcaktuar nëse 

prania e të huajit paraqet “rrezik mbi sigurinë dhe rendin publik”. Gjyqtari nuk vepron 

me iniciativë  për  të shqyrtuar  gjatë gjykimit faktet e çështjes, me qëllim që të arrijë 

të bëjë një vlerësim juridik të fakteve nëse i huaji paraqet ose jo rrezik, sepse kjo e 

drejtë, vlerësimi i rrezikut,  i rezervohet vetëm administratës
248

. 

 

Në mënyrë të ngjashme, parimisht, është përpunuar ideja se, organi i kontrollit 

të vendimit diskrecionar të administratës, nuk ka të drejtë të bëjë një analizë juridike 

të fakteve në fushat që përfshijnë dhe kërkojnë njohuri të specializuara teknike. Një 

shembull i famshëm për këtë, është refuzimi i Këshillit të Shtetit, për të kontrolluar 

vetë cilësimin “toksik”, që administrata i kishte dhënë një locioni kapilarësh
249

. Kjo 

do të thotë se administrata e ruan të drejtën për të marrë një vendim të tillë si zgjidhje 

të fundit, në bazë të kompetencës së saj teknike. E drejta që ka pushteti administrativ 
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 Këshilli i Shtetit 4 mars 1966, f. 174. 
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 Po aty 
246

 M.DEGEN, po aty (shënimi 20), f. 173. 
247

 Vendimet e Këshillit të Shtetit 14 maj 1948, Imbach; Këshilli i Shtetit 11 maj 1960, Car,. 
248

 Vendimi i Këshillit i Shtetit 22 korrik 1977, Mytteis-Hager: moslëshimi i një autorizimi leje-

qëndrimi mund të rezultojë nga nevojat e “rendit publik” dhe interesat e mbrojtjes 

kombëtare.Vendimi i  Këshillit të Shtetit 7 mars 1980, dhe të tjera: heqja e refuzimit të autorizimit 

të leje-qëndrimit i kundërvë kërkuesit për mungesë burimesh, në masën kur ky e fitonte jetën si 

shitës shëtitës/ambulant. Këshilli i Shtetit 24 qershor 1981, f. 853: mbajtja e një mase dëbimi pa 

marrë parasysh sjelljen e mirë në momentin kur është kërkuar për të hequr/anulluar vendimin e 

dëbimit, përbën një gabim të qartë vlerësimi. 
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  Vendimi  i  Këshilli të Shtetit 27 prill 1951, Societe Toni, Rec., p. 312. 
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për të vlerësuar në mënyrë të pavarur faktet e duhura, kur nxjerr një vendim 

administrativ, e gjen shprehjen në përkufizimin që i ka bërë më sipër pushtetit 

diskrecional si një “liri vlerësimi”, autori G. Braibant. 

Kjo është arsyeja përse Këshilli i Shtetit ka përpunuar një kufi të veçantë për 

formulën e nocionit të gabimit të qartë të vlerësimit
250

. Autori, G. Braibant, ka 

shkruar  në lidhje me këtë çështje “Administrata ka të drejtë të gabojë në vlerësimin e 

saj, por nuk ka të drejtë të kryejë një gabim të sigurt, që do të thotë, një gabim që 

karakterizohet njëkohësisht si nga rëndësia e gabimit(serioziteti), edhe nga evidenca 

(provat)”. 

 

Megjithatë, “e drejta për të gabuar”, që i është dhënë administratës, brenda 

caqeve të vlerësimit, nuk i jep asaj pushtetin për “të bërë gjëra absurde”. 

 

Pavarësisht nënshtrimit ndaj dispozitave pozitive, administrata duhet 

gjithashtu të respektojë parimet e përgjithshme të së drejtës. Këtu përmendim 

pikërisht parimin e barazisë, parimin e pafuqisë prapavepruese të akteve 

administrative, të drejtën  e mbrojtjes dhe parimin e kontradiktorialitetit apo të 

kundërshtisë, si dhe parimin e përpjesëtimit, i cili ka hyrë në të drejtën administrative 

franceze për herë të parë, me vendimin e Këshillit të Shtetit të Ville Nouvelle Est
251

. 

 

Lidhur me shqyrtimin e akteve administrative përsa i përket  ushtrimit të  

pushtetit diskrecional, Këshilli i Shtetit, pas një refuzimi fillestar, më pas pranoi në 

parim  karakterin e detyrueshëm të kontrollit, në frymën e një praktike 

jodiskriminuese administrative
252

. Por në fund, gjyqtari duhet gjithmonë të verifikojë 

mungesën e shpërdorimit të pushtetit, që përbën kufirin e përgjithshëm të veprimit 

administrativ. Ka shpërdorim të pushtetit, kur ekzekutivi, përdor me vetëdije një prej 

pushteteve të tij për qëllime të tjera, përveç atyre që i janë dhënë nga vetë ligji. 

 

Duhet të kihet parasysh se, sipas procedurës franceze, kërkesa për shfuqizimin 

e aktit administrativ për  “shpërdorim të pushtetit” e vë barrën e provës mbi kërkuesin. 

Është  ai, pra, që duhet të paraqesë faktet themelore ku bazohet  ankesa. Konstatimi  i 

një akti të administratës në kundërshtim me frymën e ligjit shpesh dështon për shkak 

të mungesës së mjeteve përfundimtare të provës. Në dallim me këtë, padia me 

objektin që përbën shkelje të ligjit, ka fituar rëndësi mjaft ndjeshëm në dekadat e 

fundit. Kjo kryesisht për shkak të rregullimeve ligjore në rritje rreth ligjshmërisë së 

veprimit administrativ, dhe si rrjedhojë, kontrolli objektiv i ligjshmërisë së akteve 

administrative, garanton një mbrojtje juridike efektive për qytetarin.  

 

Duke e përmbledhur, shtrirja e kontrollit të ushtruar nga juridiksioni 

administrativ për vendimet diskrecionale (të lirisë së veprimit), mund të ndahet në tri 

nivele
253

: 
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 Shih në lidhje me këtë A. DELAUBADERE po aty (shënimi I), f. 290, n° 602 ; G. VEDEL dhe P. 

DEVOLVE, po aty (shënimi 5) ff. 766 dhe më pas; J.-P. HENRY, “Une nouvelle fonction pour 

l'erreur manifeste”, A.J.D.A. 1979, ff. 17 e vijim. 
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 Në këtë rast në formën e një “analize ndarje-përfitim”; shih, megjithatë edhe suksesin e veprimit të 

anullimit në çështjen “Societe civile Sainte-Marie de l' Assomption”, vendimi i Këshillit të  Shtetit 

20 tetor 1972, ff. 657 e më pas (sidomos f. 660) mbi kontrollin e “dobisë publike” të  një 

shpronësimi të kryer nga administrata. Shih edhe tabelën e drejtësisë së tanishme të J.-M. AUBY në 

RDP, n° l, 1986  (vol. 102), ff. 281 e më pas. 
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 Vendimi i  Këshilli të Shtetit 11 dhjetor 1970. 
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 J. M. AUBYdhe R. DRAGO, Traite de contentieux administratif. 
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- Kontrolli minimal përfshin kontrollin e kompetencës, të procedurës dhe të formës,  

si dhe saktësinë e fakteve që ku bazohet procedura për nxjerrjen e aktit dsikrecial, 

po e njëjta gjë, edhe kur kryhet kontrolli mbi shpërdorimin e pushtetit prej 

administratës. Përmendim për shembull kontrollin e vendimeve administrative në 

fushën e legjislacionit për të huajt ose raste të ngjashme kur ka nevojë për të trajtuar 

nga administrata të dhëna të specializuara teknike. Nuk ka kontroll mbi themelin e 

vlerësimit  juridik të fakteve që përbëjnë aktin administrativ në fjalë, me përjashtim 

të rastit kur kërkuesi ankohet  në lidhje me këtë për një gabim të dukshëm të 

vlerësimit të fakteve nga administrata. 

-  Kontrolli normal përfshin rastet kur, mbi kontrollin minimal, kontrolli përfshihet 

edhe  në vlerësimin juridik të fakteve që përmban akti administrativ diskrecial. 

-  Kontrolli maksimal përfshin rastet kur gjykatësi kontrollon nevojën dhe 

përpjesëtimin e  masës administrative. Pra kur  gjykatësi  hyn në mënyrë të 

pashmangshme në fushat që përbëjnë  volitshmërinë (oportunitetin) e aktit 

administrativ dhe që  përbëjnë, në parim, fushën që i rezervohet administratës. Të 

drejtat (kompetencat) e policisë për nxjerrjen e akteve administrative dhe zbatimi në 

praktikë i tyre, është një shembull i fushës juridike që i nënshtrohet  një kontrolli 

maksimal nga ana e gjykatave administrative në Francë. 

 

Kjo pasqyrë e shkurtër ilustron vetëm fleksibilitetin me të cilin gjykata 

administrative franceze kontrollon, herë gjerësisht dhe herë rreptësisht, marzhin 

(hapësirën apo caqet) e lirisë së administratës në vendimmarrje, me anë të një 

kontrolli të larmishëm të fakteve dhe të cilësimit të tyre juridik, në bazë të dispozitave 

të ligjit që caktojnë autorizimet e organeve administrative për nxjerrjen e akteve 

diskreciale. 

  

2. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Republikën Federale të 

Gjermanisë. 

 

i. Karakteristikat e doktrinës gjermane të pushtetit diskrecional. 

 

Doktrina gjermane e pushtetit diskrecional  është mbizotëruar  gjerësisht nga 

roli i gjykatave administrative që kanë kompetencat e tyre për çdo mosmarrëveshje të 

së drejtës publike me natyrë antikushtetuese. Kjo doktrinë  bazohet në dispozitën e 

përgjithshme të nenit 40 të Kodit të Gjykatave Administrative, që e parashikon këtë të 

drejtë të gjykatës administrative për aq kohë sa gjykatat e tjera të mos e gëzojnë 

kompetencën e posaçme të dhënies së drejtësisë apo të shqyrtimit të çështjes. 

(atributit)
254

. Kjo doktrinë mbështetet mbi një ndarje të qartë, ndërmjet kushteve të 

veprimit, të caktuara  nga ligji që lejojnë  të veprojë  administratën, si dhe përshkrimit 

të pasojave  juridike, të cilat lidhen me ekzistencën e këtyre elementeve të faktit. 

Megjithatë, nisur nga ideja e shtetit të së drejtës, shprehur në nenin 20, 

paragrafi 3 të Ligjit themelor (kushtetutës gjermane) dhe nga detyrimi për të vënë 

drejtësi, përcaktuar nga  neni 19, paragrafi 4 i Ligjit themelor, sipas të cilit rekursi në 

gjykata është i hapur për këdo që vuan dhunim (shkelje) të të drejtave të tij nga 

pushtetet publike, nxirret (del) një përfundim logjik i përgjithshëm për kompetencë të 

lidhur ngushtësisht të administratës, si dhe për mungesën e marzheve (hapësirave) 

diskrecionale të saj (të lirisë së veprimit) brenda një dispozite të ligjit
255

. 
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 G. SCHMIDT-EICHSTAEDT “Konkretierungaujtrag der Verëaltung”. 
255

 O. BACHOF 
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Pavarësisht të gjithave, rastet e njohura të prerogativave administrative të 

vlerësimit nga gjykatat administrative gjermane, nuk janë të shumta. Kjo i detyrohet 

prirjes së lartë që ekziston atje në favor të një kontrolli juridik sa më të gjerë që të jetë  

e mundur, i cili  synon të shtrëngojë administratën të mbetet vetëm brenda  

parashikimeve ligjore. Kjo është arsyeja pse termi juridik i  marzhit (hapësirës / 

spektrit) të vlerësimit  nga administrata përbën  një interes kryesisht teorik. Ajo i lejon 

administratës, të paktën në parim, që të përfytyrojë hapësirën (marzhin / spektrin) 

administrativ të vendimit të saj, mbi bazën  e elementeve të faktit që parashikon një 

dispozitë e ligjit apo një ligj i caktuar.  

Nuk mund të parashtrojmë  këtu, qoftë edhe në përgjithësi, gjithë  debatin shkencor 

mbi pushtetin diskrecional (të lirisë së veprimit) të administratës. Një doktrinë më pak 

e ngurtë e pushtetit diskrecional (të lirisë së veprimit), që nuk i referohet më dy 

kategorive të kundërta, asaj  të nocionit juridik të papërcaktuar dhe asaj  të pushtetit 

diskrecional  të administratës, por mbështetet në nevojën e mbrojtjes së qytetarëve, 

mund të ishte një zgjidhje për të dalë nga këto debate në Gjermani. 

Megjithatë, autorët gjermanë, theksojnë se nuk duhet pritur, që drejtësia të 

ndahet rrënjësisht nga parimet e saj të shpallura prej vitesh të tëra.
256

. Kjo është 

arsyeja pse paraqitja e kontrollit juridik mbi vendimet diskrecionale të administratës 

që jepet në faqet në vijim duhet kuptuar si zgjedhje e pasojave juridike që sjellin aktet.  

 

ii-Kontrolli gjyqësor  i vendimeve diskrecionale në RFGjermane. 

 

Sipas nenit 40 të Ligjit të Procedurës Administrative, administrata duhet të 

ushtrojë “pushtetin e saj diskrecional (të lirisë së veprimit) në përputhje me objektin e 

përcaktuar  të saj dhe të respektojë kufijtë ligjorë të pushtetit diskrecional”. Kontrolli 

i vendimeve administrative diskrecionale është parashikuar në një dispozitë të 

shprehur në nenin 114 të Kodit të Gjykatave Administrative të datës 21 janar 1960 si 

vijon: 

 

“Për aq kohë sa administrata është e autorizuar të veprojë në diskrecionin e saj, 

gjykata shqyrton po kështu nëse nxjerrja e aktit administrativ, refuzimi i aktit apo 

pushimi i fuqisë  së aktit administrativ është i paligjshëm sepse kufijtë e caktuar nga  

ligji për  pushtetin diskrecional  janë tejkaluar ose për shkak se ai(pushteti diskrecial) 

është përdorur në një mënyrë që nuk përputhet  me përmbajtjen  e përcaktuar nga  

ligji". 

 

Pra neni114 i Kodit të Gjykatave Administrative ka të bëjë me aspektin 

material të një vendimi diskrecional pra, përmbajtjen e tij. Kufijtë formalë  të ligjit 

nuk përmenden, meqenëse kontrolli për to zbatohet në përgjithësi për të gjitha 

veprimet administrative  të administratës dhe kështu që nuk përdoret  në mënyrë 

posaçme për ushtrimin e pushtetit diskrecional
257

. 
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 Vendimi i Gjykatës Federale Administrative i datës 27 korrik 1985 për nocionin e një “spitali për të 

plotësuar nevojat operacionale, dhe pak të kushtueshëm”, për të cilin, sipas Gjykatës Federale 

Administrative, nuk ka asnjë marzh të vlerësimit apo liri të planifikimit. 
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  B. DREËS, G. WACKE, K. VOGEL dhe W. MARTENS; Në mënyrë të ngjashme, H.-V. 

ERICHSEN dhe W. MARTENS, të cilët shpjegojnë faktin se kontrolli i procedurës dhe i fakteve të 

mos përmendet në paragrafin 114, duke folur për një zgjatje të “dukshme” të kontrollit juridik të 

këtyre elementeve të vendimit administrativ. 
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Respektimi i kushteve të formës në vendimet diskrecionale (të lirisë së 

veprimit)  është subjekt i një kontrolli të gjerë juridik, vetëm nëse edhe administrata e 

përfiton këtë liri diskrecionale (të lirisë së veprimit). 

Në lidhje me thelbin e kontrollit të pushtetit diskrecional, neni 114 i Kodit të 

Gjykatave Administrative, përmend dy arsye që tregojnë vlerësim të gabuar: tejkalimi 

(tepria) e pushtetit dhe përdorimi i gabuar i pushtetit. Ka tejkalim (tepri) të pushtetit 

kur vendimi nuk respekton kufijtë e jashtëm që ligji  përcakton për pushtetin  

diskrecional të administratës, pra, kur administrata urdhëron një efekt (veprim apo 

pasojë) juridik të paparashikuar nga ligji. 

Ndalimi i përdorimit të gabuar të pushtetit shënjestron një tjetër shkelje  

kryesore (pandarë) në ushtrimin e pushtetit diskrecional
258

. Ky ndalim saktëson 

kërkesat që administrata duhet të respektojë në analizën e saj, kur zbaton të drejtën e 

saj diskrecionale për nxjerrjen e vendimit diskrecial. Ky i  fundit duhet të jetë i 

arsyetuar në mënyrë të  mjaftueshme, jo qartësisht i paarsyeshëm, objektiv, i 

përshtatshëm dhe të respektojë parimet kushtetuese të përpjesëtimit dhe të barazisë. 

Shpërdorimi i pushtetit është një rast i veçantë i përdorimit të gabuar të 

pushtetit, ku aspektet joobjektive, për shembull arsyet personale (miqësia apo 

armiqësia )ndërhyjnë në nxjerrjen e  vendimit diskrecional. Ai shpie në 

paligjshmërinë e aktit administrativ në fjalë, edhe nëse ky akt  i ka  respektuar  kufijtë 

e dukshëm të pushtetit diskrecional. Arsyet subjektive dhe të kritikueshme që i mban 

parasysh apo zbaton  administratori publik gjerman në rastin e shpërdorimit të 

pushtetit paraqesin një ngjashmëri me shpërdorimin e pushtetit në administratën 

franceze, që përgjithësisht konsiderohet ushtrim i paligjshëm i pushtetit me qëllim 

subjektiv.  

Një tjetër formë e defektit është mospërdorimi i pushtetit diskrecional nga ana 

e administratës, apo me fjalë të tjera, ushtrimi i pamjaftueshëm i pushtetit diskrecional 

prej saj. I tillë është rasti kur administrata gabimisht supozon apo mendon se 

kompetenca e saj është e lidhur dhe nuk e përdor pushtetin diskrecional  që i jepet. 

Kur një ligj jep pushtet diskrecional, administrata është e detyruar ta ushtrojë atë duke 

e zbatuar pikërisht në rastin konkret
259

.  

Së fundi, në lidhje me këtë, analiza e pasaktë e fakteve, ose edhe e paplotë në 

shumë aspekte, përbën një të metë, pasi në këtë rast, një ballafaqim i mjaftueshëm dhe 

objektiv i këndvështrimeve të ndryshme përjashtohet a priori. 

 

3. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Itali. 

 

Në Itali  i përket  gjykatave administrative, që krahas gjykatave të zakonshme, 

të sigurojnë mbrojtjen e qytetarëve kundër veprimit të paligjshëm administrativ. Ashtu 

si në sistemet e tjera juridike të shqyrtuara më sipër, kontrolli gjyqësor i veprimtarisë 

administrative, i ka kufijtë e tij, aty ku fillon hapësira e vlerësimit diskrecional e 

realizuar prej administratës
260

. Në Itali nuk ka ndarje të rreptë mes nocioneve juridike 
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  Më parë, përcaktimi i përgjithshëm i përdorur, ishte keqpërdorim i pushtetit (Ermessensmijbraueh). 

Sot, keqpërdorimi i pushtetit shqyrtohet si një rast i veçantë i përdorimit të gabuar të pushtetit 

(Ermessensfehlgebraueh). 
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 Kjo është pa paragjykim ndaj të drejtës që e ka vetëm administrata për të organizuar ushtrimin e 

pushtetit të saj mënyrë të njëtrajtshme të diskrecionit përmes udhëzimeve të brendshme. Në lidhje 

me këtë, shih në mënyrë të plotë F. OSSENBÜHL. Shih gjithashtu edhe B. DREWS, G. WACKE, 

K. VOGEL dhe W. MARTENS, që thonë në një shënim se udhëzimet administrative nuk mund të 

heqin tërësisht ushtrimin e diskrecionit, pa të cilin funksioni i saj i rëndësishëm për t‟i lejuar 

administratës të marrë parasysh veçantitë e rastit të izoluar, do të ishte reduktuar në asgjë. 
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të papërcaktuara dhe pushtetit diskrecional, që në italisht thuhet –„discrezionalità’ 

ashtu si ndodh në të drejtën administrative gjermane
261

. 

Kriteret e kontrollit të ushtruar nga gjykatat administrative italiane janë 

frymëzuar nga e drejta franceze. Por ato janë ndërvendosur në atë mënyrë që vetëm 

tre nga katër mjetet tradicionale franceze të anullimit apo shfuqizimit të aktit 

administrativ,  janë marrë nga sistemi italian: paaftësia (incompetenza), shkelja e ligjit 

(violazione di legge) dhe tejkalimi (tepria) e pushtetit (eccesso di potere. Ashtu si 

rastet e hapjes franceze, mjetet e anullimit, nuk janë veçse një kornizë e përafërt për 

kontrollin a posteriori (të mëpasshëm) të akteve administrative dhe sidomos 

vendimeve diskrecionale (të lirisë së veprimit). Mbi këtë bazë, doktrina dhe drejtësia 

kanë evidentuar një gamë të gjerë të metash të pushtetit diskrecional. Në këtë 

kontekst, gjykata shqyrton fillimisht në mënyrë të përgjithshme, përveç kompetencës 

së administratës, e cila është autore e aktit administrativ, edhe  respektimin e  

procedurës së përcaktuar, si dhe nëse administrata është mbështetur mbi rrethanat e 

plota faktike, objektive dhe të sakta dhe i ka cilësuar ato, të drejta në kuadër të ligjit të 

zbatueshëm. Duhet shënuar këtu fakti se, në procedurën administrative italiane, parimi 

i hetimit gjyqësor gjatë shqyrtimit të vendimeve diskrecionale të administratës 

zbatohet  në mënyrë shumë të kufizuar. Pra, Gjykata,  duhet të verifikojë kryesisht 

faktet e paraqitura nga administrata ose kërkuesi. Nëse  vihet re apo konstatohet 

ndonjë gabim në  faktet e paraqitura, kjo justifikon anullimin e aktit administrativ 

(travisamento dei fatti). 

Përveç kësaj, illogicità manifesta (palogjika e dukshme), tregon mungesën e 

dukshme të lidhjes (marrëdhënies) logjike ndërmjet pasojave juridike të aktit 

administrativ diskrecial dhe themelit të tij, mungesë nga ku mund të merret me mend 

një vullnet dashakeq i administratës. Po kështu, ndryshimi në trajtimin e kryer në 

rrethana të ngjashme të fakteve, shpie (shkakton) në anullimin e aktit administrativ në 

masën, ku asgjë nuk e justifikon atë organ që ka nxjerrë atë akt, duke realizuar një 

trajtim të ndryshëm për rrethana të njëjta apo të ngjashme. 

Një akt administrativ qartazi i padrejtë ose i pavolitshëm (i papërshtatshëm) 

(ingiustizia manifesta), është gjithashtu i paligjshëm. Së fundi, përmendim eccesso di 

potere (tejkalimin ose teprimin klasik të  pushtetit), që në fakt i përkon, ngjan me 

shpërdorimin e pushtetit në kuptimin e ligjit francez. Ka një prani të këtij defekti kur, 

duke  miratuar apo nxjerrë aktin administrativ përkatës, administrata ndjek qëllim 

tjetër, përveç atij që parashikohet nga ligji. Në rast të arsyeve të përziera për nxjerrjen 

e këtij akti, është e nevojshme që të mbizotërojë qëllimi i administratës, i cili duhet të 

konstatohet se është në kundërshtim me frymën e ligjit, për ta anulluar atë akt. 

 

4. Kompetencat e lidhura dhe pushteti diskrecional në Britaninë e Madhe. 

 

Të dhëna të përgjithshme për pushtetin diskrecional të administratës në 

Britanine e Madhe. 

 

Teoricieni i madh anglez A.V.Dicey, në përkufizimin e tij për  rule of law, 

duket se e përjashton të gjithë marzhin (hapërsirën) e vlerësimit të ekzekutivit, por sot 

pushteti diskrecional (discretionary power), mund të konsiderohet  si element 

përbërës i të drejtës administrative angleze, i pranuar dhe i domosdoshëm për  

kryerjen e detyrave të administratës shtetërore. Në shumë ligje gjendjen delegime të 
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 Në të kundërtën, kohët e fundit bëhet dallimi ndërmjet zbatimit të nocioneve të papërcaktuara 

juridike që përbëjnë një “pushtet diskrecional  teknik” dhe atij që quhet “pushteti diskrecional i lirë” 

në zbatimin e objektivave të ligjit. Për këtë, shih A.M. SANDUL. 
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gjera në favor të administratës, të cilat i japin asaj të drejta, për të vendosur si i duket 

e arsyeshme (as it thinks fit / si e mendon se përshtatet). 

Veç kësaj duhet mbajtur parasysh se në Britaninë e Madhe nuk ka gjykata 

administrative të veçanta. Atje kontrollin gjyqësor të akteve administrative  e  kryejnë 

gjykatat e zakonshme, të cilat shqyrtojnë edhe llojet e tjera të konflikteve civile apo 

publike. 

Përkundrazi, hapësira e lirisë së veprimit të administratës përcaktohet rast pas 

rasti, në varësi edhe të shtrirjes së kontrollit që ushtron gjykata, kur ai është vlerësuar  

si i nevojshëm prej saj, nën dritën e tekstit (përcaktimeve) të ligjit, përcaktime që 

përbëjnë themelin e vendimit administrativ diskrecional. Vendimet administrative që 

kanë të bëjnë me prerogativat e Kurorës përjashtohen nga çdo kontroll juridik, edhe 

pse vihen re gjithashtu në këtë fushë tendenca të theksuara për shtrirjen e kontrollit 

edhe mbi këto prerogativa. Kuadri i kontrollit gjyqësor përbëhet nga lloje të ndryshme 

rekursesh, të emërtuara sipas kuptimit mbi grounds of review (bazat e tyre të 

shqyrtimit). Për kontrollin e vendimeve diskrecionale, pranohen dy teori (standarde) 

kryesore: doktrina e ultra vires (latinisht: përtej pushtetit) dhe parimet e natural 

justice (drejtësisë natyrore). Konceptet e paraqitura në botimet angleze janë tejet të 

shumëllojshme, pa dhënë, megjithatë, dallime themelore në zbatimin e tyre praktik. 

 

i.Doktrina e ultra vires. 

 

Nëse një autoritet administrativ ndërhyn jashtë kuadrit  të ligjit që i ka dhënë 

autorizimin për të vepruar, autorizim që është përgjithësisht ligjor (dhënë nga ligji), 

organi administrativ në këtë rast vepron ultra vires
262

. Janë bërë përpjekje teorike  për 

të sqaruar më mirë këtë përkufizim të përgjithshëm, duke formuar dhe përmbledhur 

për këtë qëllim  grupe rastesh. 

Kështu që grupi i parë përfshin tashmë konceptimin (kuptimin) zgjerues të 

këtij nocioni. Rastet procedurale ultra vires përfshijnë defekte apo të meta të formës 

dhe të procedurës që është ndjekur gjatë nxjerrjes së aktit administrativ. Ka procedurë 

ultra vires kur, për shembull, një autoritet administrativ vepron kur është i paaftë (jo i 

autorizuar nga ligji) apo i keqpërbërë (kur është organ kolegjal), ose në rastin kur 

organi administrativ nxjerr një akt  të delegimit të pushtetit të tij për çështjen që duhet 

ta zgjidhë vetë(sepse është autoriteti kompetent) drejt një autoriteti jokompetent 

(delegatus non potest delegare = pushteti i deleguar nuk mund të delegohet më tej). 

 

Për shembull, vendimi Lavender kundër Ministrit të Strehimit dhe Pushtetit 

Vendor (Minister of Housing and Local Government), është interesant, për grupin e 

fundit, i cili ilustron gabimet e  procedurës. Kërkuesi (ankuesi) kishte kërkuar pranë 

ministrit kompetent për  çështjen, një leje për nxjerrjen e mineraleve në tokën e 

dobishme bujqësore, e cila qe refuzuar nga ministri kompetent me argumentin se 

ministri i bujqësisë kishte rezerva për dhënien e lejes, për shkaqe  bujqësore-

ekonomike. Gjykata e anuloi refuzimin për dhënien e lejes për ultra vires, sepse 

ministri  kompetent,  i kishte dhënë kolegut të tij të bujqësisë një lloj të drejte vetoje. 

Pra, në fakt, ai ka deleguar  pushtetin e tij të vendimmarrjes tek një organ tjetër, 

delegim për të cilin ai nuk kishte ndonjë autorizim nga ligji përkatës, pra nuk kishte të 

drejtë që ta bënte delegimin. 

Në të njëjtën mënyrë, është gjykuar si i paligjshëm, edhe një vendim i 

administratës, e cila me një marrëveshje (aforfé), qeradhënësit  e një kompleksi 
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ndërtimi, i rregullonte të gjithë së bashku, kur mund ta bënte këtë gjë me ata,  

individualisht për çdo banesë, siç e përshkruante apo e kishte përcaktuar  autorizimi 

ligjor. 

Nga ana tjetër, duhet thënë se themeli apo thelbi i ultra vires merret me 

përmbajtjen e vendimeve administrative. Por praktika e kontrollit nga gjykatat është 

shumë e larmishme, pa rregulla fikse dhe ato që janë janë  të shpërndara nga një fushë 

në tjetrën, njëlloj në të gjithë rastet e shtrirjes së kontrollit juridik  mbi aktet 

administrative. Kështu p.sh., në një rast tjetër, autoriteti vendor ishte i autorizuar nga 

ligji për shpronësimin e  një sipërfaqeje trualli (toke), që nuk ishte pjesë e një parku 

privat. Prandaj gjykata e gjeti ultra vires  urdhërin e  shpronësimit që nxorri ai organ 

vendor, me arsyetimin se shpronësimi  prekte edhe një  një pjesë të parkut privat. Në 

këtë rast gjykata vlerësoi se bëhej fjalë për një çështje fakti, interpretimi i të cilit 

mund të kontrollohej juridikisht prej saj, në masën që (për aq kohë sa) ajo nuk 

përjashtohej nga ligji. Në mënyrë të ngjashme, duke shqyrtuar rregulloren e 

zbatueshme për shtetasit e huaj me qëndrim në Britani, e cila i jep autoriteteve 

policore edhe në Britaninë e Madhe një hapësirë të gjerë vlerësimi, gjykatat janë 

shprehur se nuk ka keqinterpretim të fakteve nëse personi ishte apo nuk ishte “i huaj”, 

siç ishte për shembull, rasti në çështjen R. v. Horne Secretary, ex parte Venicoff. 

Kurse në  rastin Këshilli i Qarkut Londër ndaj A.-G. (London County Council v. A.-

G.), çështja ishte e një natyre të ndryshme. Këshilli Bashkiak i Londrës, kishte të 

drejtën ligjore të kompensonte çmimin e biletave të udhëtarëve që nuk paguanin në 

linjat e tramvajit. Por ai e kishte shtrirë (zgjeruar) interpretimin e asaj të drejte (fuqie) 

deri në atë pikë sa pretendonte se qyteti mund të merrte përsipër edhe pagesat për 

shfrytëzimin e linjave të autobusëve, të cilat i përkasnin një kompanie tramvaji, edhe 

pse ligji fliste vetëm për “tramvaje” dhe jo edhe për autobusët.  Pra, në këtë rast, 

mosmarrëveshja, nuk kishte të bënte me rrethanat faktike, por vetëm me kufirin e 

lejuar të interpretimit të nocionit “tramvaj”. Gjykata nuk pranoi të përfshijë (integrojë) 

“autobusët” në konceptin ligjor të “tramvajit”. 

Po kështu përfshihen  në doktrinën e ultra vires rastet ku administrata, ose nuk 

ka marrë sa duhet parasysh qëllimet e caktuara nga ligji, ose ka ndjekur në mënyrë të 

drejtpërdrejtë qëllime jashtë përmbajtjes së ligjit. Rasti Padfield, është një shembull i 

rëndësishëm dhe i shquar në kategorinë e parë të rastit. Pikënisja ligjore ishte 

Agricultural Marketing Act (Akti i Marketingut Bujqësor) i vitit1958, që krijoi dhe 

realizoi organizimin e tregut bujqësor britanik. Ky ligj parashikonte se për të zgjidhur 

mosmarrëveshjet dhe ankesat (rekurset) e lidhura me secilën prej organizatave që 

bënin pjesë në  treg, mund të  krijohej një komision hetimor (committee of 

investigation),  për aq kohë sa ministri përkatës miratonte udhëzime në këtë drejtim (if 

the minister in any case so directs – nëse ministri në çdo rast vendos kështu). 

Problemet lindën në kontekstin e organizimit të tregut të qumështit. Ligji 

parashikonte që  çmimet për shpërndarjen e tij ta vendoste Bordi i Marketingut të 

Qumështit. Çdo prodhues  paguante një çmim të ndryshëm nga ai që paraqiste secili 

nga njëmbëdhjetë rajonet, të ndara në Angli dhe Uells, si pjesë e organizimit të tregut 

të qumështit. Luhatjet e çmimeve ndërmjet rajoneve pasqyronin ndryshimet në kostot 

e transportit të tij ndërmjet prodhuesit dhe konsumatorit. Megjithatë, me kalimin e 

viteve, struktura e kostove kishte ndryshuar në atë mënyrë që dallimet e çmimeve të 

referencës për transportin nuk përkonin me realitetin. Prodhuesit e Jug-Lindjes u 

ndjenë të diskriminuar (u prekën) prej këtyre ndryshimeve. Edhe pse kishin vende 

(delegatë) dhe ata votonin në dhe për organet kompetente të Bordit të Marketingut të 

Qumështit, parimi i shumicës nuk u lejonte atyre që të impononin mendimet e tyre  në 

Bord për çmimin. Kjo ishte arsyeja përse ata i kërkuan ministrit përkatës ngritjen e një 
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komisioni hetimor, të paraparë nga ligji, më qëllim  që  të shqyrtonte si një instancë 

neutrale gjendjen dhe shqetësimet e tyre për çmimin e transportit të qumështit. 

Komisioni hetimor u ngrit dhe  iu  kishte dhënë të drejtë prodhuesve ankues për 

pretendimet e tyre. Akti i Marketingut Bujqësor, i kishte dhënë  ministrit diskrecionin 

për t‟i dhënë udhëzime Bordit të Marketingut (if he thinks fit (nëse ai mendon se 

përshtatet)), por ministri e refuzoi kërkesën për të dhënë udhëzime me arsyetimin se 

komisioni hetimor ishte i paaftë të gjykojë çështjen e strukturës së çmimit të 

qumështit, sepse prekte çështje politike të përgjithshme. Për më tepër, ai arsyetonte 

mosndërhyrjen, duke u shprehur se, duke pasur parasysh strukturën e tij demokratike, 

Bordi i Marketingut të Qumështit, ku merrnin  pjesë edhe ankuesit, ishte më në 

gjendje (ishte më kompetent apo kishte mundësitë) që  të vendosë për këtë çështje. 

Dhoma e Lordëve e gjykoi këtë vendim të ministrit si të paligjshëm,  sepse, sipas 

mendimit të saj, ky akt  ishte në kundërshtim me qëllimin e autorizimit ligjor që i ishte 

dhënë ministrit. 

 

Ka edhe ushtrim të paligjshëm të pushtetit diskrecional,  kur administrata 

përdor pushtetin e saj për qëllime të pandershme (improper purposes / qëllime të 

papërshtatshme. Zbatimet e tjera të doktrinës së ultra vires, kanë të bëjnë me 

vetëkufizimin e  të administratës për ushtrimin e pushtetit të saj diskrecional. Së fundi, 

aktet e padrejta ose të papërshtatshme janë ultra vires, pra, të paligjshme. Ky grup 

përfshin mbi të gjitha rastet unreasonableness (e pa-arsyeshme), ku mbështetet 

nxjerrja e një akti administrativ. Rasti Prescott v. Corporation Birmingham (Prescott 

kundër Korporatës Birmingham),  jep një shembull të tillë, ku ishte fjala për një 

vendim të qytetit të Birminghamit, i cili u jepte të moshuarve dhe pensionistëve të 

drejtën për udhëtime falas në transportet e përbashkëta publike. Një tatim pagues 

(qytetar) paditi në gjykatë organet e qytetit që kishin nxjerrë këtë akt, me arsyetimin 

se, ai vendim diskrecional shkaktonte një humbje të konsiderueshme të të ardhurave të 

buxhetit të qytetit. Gjykata e Apelit e rrëzoi vendimin e qytetit si ultra vires, pasi sipas 

saj përjashtimi nga pagesat dhe udhëtimi falas, nuk ishte shprehje e një politike 

transporti të arsyeshëm. 

Nga kjo përmbledhje, jemi përpjekur të ilustrojmë linjat e përgjithshme të 

kontrollit juridik të veprimit administrativ në Britaninë e Madhe, përmes doktrinës së 

ultra vires. Qëndrimi krejtësisht pragmatik i jetës juridike britanike, kontribuon në 

fleksibilitetin e praktikës juridike të kontrollit gjyqësor, edhe pse disa autorë kritikë e 

shohin si humbje të sigurisë juridike për qytetarin
263

. Por nga ana tjetër,  nuk mund të 

mos përmendim përpjekjet e gjykatave, për të përforcuar nënshtrimin e administratës 

ndaj të drejtës që ajo ka, për  ushtrimin e pushtetit të saj diskrecional  

. 

ii.Parimi i drejtësisë natyrore. 

 

Drejtësia natyrore është e një lloji thjesht procedural, kështu që ka të bëjë me 

“kontekstin”, performancën (ecurinë apo rrjedhën) e një vendimi administrativ. 

Rregullat e saj thelbësore janë parimet e audi alteram partem (latinisht: dëgjo anën 

tjetër) dhe nemo judex në causa sua debet esse (latinisht: askush nuk duhet të jetë 

gjykatës në rastin e tij). Siç e kemi përmendur tashmë sa më sipër, në aspektin e 

doktrinës së ultra vires, ka mbivendosje (kryqëzim) me rastet e ultra vires procedural. 

Caktimi i kufijve në mes të dy instituteve nuk është i qartë, gjë që është pasqyruar 

edhe nga autori  K. Löwenshtein, kur vëren se një dhunim (shkelje) i drejtësisë 
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natyrore e bën një akt administrativ ultra vires, edhe pse nuk ka formalisht shkelje të 

kuadrit ligjor që lejon nxjerrjen e aktit. 
264

 

 

5. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional  në Belgjikë. 

 

Gjithashtu, ligji administrativ belg, bën dallimin ndërmjet akteve 

administrative të lidhura dhe atyre që rrjedhin apo bazohen tek pushteti diskrecional i 

administratës. Nëse ligji i jep administratës një liri vlerësimi për nxjerrjen e akteve të 

saj, ajo mund të vendosë paskëtaj për masën që i duket më e përshtatshme për të 

arritur objektivin e vënë. I përket asaj për të gjykuar volitshmërinë (oportunitetin) e 

veprimit të saj dhe i ndalohet gjyqtarit të zëvendësojë vlerësimin e tij me atë të 

administratës. Ashtu si në ligjin holandez, nuk ka dallim të qartë midis pushtetit 

diskrecional (të lirisë së veprimit) (discretionaire bevoegdheid–shënimi i autorit) dhe 

lirisë së vlerësimit (beoordelingsbevoegdheid – shënimi i autorit)
265

. 

Nocionit të pushtetit diskrecional (të lirisë së veprimit), i kundërvihet ai i 

kompetencës së lidhur, e cila është në rastin, kur ligji përcakton përmbajtjen ose 

qëllimin e vendimit që duhet të marrë administrata, si dhe të plotësimit të kushteve të 

përmendura në ligj. Ligjbërësi kërkon të pajtojë (përputhë) përfitimet që marrin 

qytetarët nëpërmjet kompetencës së lidhur të administratës gjatë nxjerrjes së akteve 

administrative me kërkesën e nxjerrjes së një akti administrativ sa më të volitshëm, 

kërkesë  që justifikon dhënien e pushtetit diskrecional (të lirisë së veprimit) 

administratës. Kjo është arsyeja përse në ligjet që rregullojnë veprimtarinë e 

administratës belge gjenden shpeshherë formulime që i japin asaj pushtet diskrecional  

(liri veprimi) për elemente të caktuara të një vendimi që ajo nxjerr, ndërsa  kur e 

zbaton për elemente të tjera, ato e lidhin administratën
266

. 

Pushteti diskrecional duhet të ushtrohet brenda kufijve të përcaktuar me ligj. 

Këshilli i Shtetit  në Belgjikë kërkon që administrata të marrë (të nxjerrë) vendimet e 

saj,  pasi të ketë peshuar, si interesat publike, ashtu edhe ato private, sepse këto 

interesa shpesh i kundërvihen njëra- tjetrës. Pra, arsyet e dhëna kur nxirret një vendim 

diskrecional, duhet të jenë në gjendje që  të justifikojnë  vendimin e miratuar si të 

drejtë dhe të barabartë, për interesat e të dyja palëve. Ashtu si në Holandë, liria e 

vlerësimit është e kufizuar nga  parimi i quajtur i barazisë. Po kështu edhe ndalimi i 

shpërdorimit të pushtetit shfaqet shprehimisht në tekstin e  ligjit
267

. Ka shpërdorim të 

pushtetit kur administrata vepron me qëllim që të dëmtojë dikë apo kur ajo vendos 

kompetencat e saj publike në shërbim të një apo më shumë personave, pa marrë 

parasysh interesin e përgjithshëm, ose kur i përdor për qëllim tjetër dhe jo në interes të 

publikut, për të cilin i është dhënë pushteti. 

Rastet e shqyrtuara dhe vendimet me motiv shpërdorimin e pushtetit nga 

administrata belge janë pothuajse tepër të rralla në praktikën e Këshillit të Shtetit. Që 

nga viti 1961, ky parim, me sa duket, nuk  ka gjetur më zbatim. Mbase kjo edhe për 

faktin se Këshilli i Shtetit, ka përcaktuar se nuk ka shpërdorim të pushtetit në aktet 

administrative diskreciale, veçse kur në aktet e nxjerra dhe të ankimuara plotësohen 

kushtet e mëposhtme: 

i. Qëllimi i nxjerrjes së aktit administrativ, i cilësuar si i paligjshëm, duhet të ketë 

qenë përcaktues apo determinues për miratimin e aktit administrativ. 
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ii. Ky qëllim duhet të rezultojë që të mos ketë asnjë marrëdhënie apo lidhje me 

autoritetin ligjor që  i është dhënë organit administrativ që ka nxjerrë aktin. 

iii.Nuk duhet të ketë një marrëdhënie apo lidhje  shkak-pasojë ndërmjet, nga njëra 

anë, fakteve dhe elementeve të dyshuara që bëjnë të hamendësohet ekzistenca e një 

qëllimi të paligjshëm dhe, nga ana tjetër, aktit administrativ të nxjerrë me shkelje. 

Në  praktikë, duke përcaktuar këto kushte si më lart, rezulton që Këshilli i Shtetit 

Belg, ka një  tendencë që  të anullojë një akt administrativ më shumë për shkakun e  

arsyetimit të pamjaftueshëm se sa me arsyetimin për shpërdorim të pushtetit. 

Përveç kësaj, mjeti juridik i shfuqizimit apo anullimit të aktit administrativ 

diskrecial, për shpërdorim pushteti nga ana e administratës, shpesh bëhet i tepërt për 

shkak të interpretimit të gjerë, i cili është  bërë për  një tjetër mjet anullimi, të 

parashikuar  në nenin 14 të Ligjit mbi Këshillin e Shtetit, që është konstatimi i 

tejkalimit (tepria) të pushtetit diskrecial nga ana e administratës gjatë nxjerrjes së 

akteve administrative të saj. 

 

6. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional  në Danimarkë. 

 

Kontrolli i veprimit administrativ (aktit administrativ diskrecial) në Danimarkë 

kryhet në bazë të katër mjeteve të rekursit klasik, ashtu siç i ka përcaktuar dhe 

përdoren në të drejtën administrative franceze, të cilat janë (i) mungesa e kompetencës 

apo paaftësia e administratës për nxjerrjen e aktit administrativ; (ii) mungesa e 

procedurës  për nxjerrjen e aktit administrativ dhe e formës së tij të duhur 

procedurale; (iii) shkelja e ligjit apo paligjshmëria e aktit si dhe (iv) shpërdorimi i 

pushtetit për nxjerrjen e aktit administrativ. 

Ndryshe nga procedura franceze, në Danimarkë, shtrirja e kontrollit juridik të 

gjykatës mbi aktet administrative diskreciale, nuk përcaktohet nga mënyrat e 

ndryshme të rekursit, por nga shkalla e përcaktimit zyrtar të vendimit administrativ. 

Kështu, administrata, mund të jetë e detyruar të veprojë në një mënyrë të caktuar (të 

lidhur), nëse kushtet dhe efektet juridike të aktit që ajo do nxjerrë janë rregulluar 

saktësisht me ligj. Të tilla janë aktet për pagesat që aplikon administrata për shkaqe 

sociale, të cilat janë të  bazuara në ligjet sociale. Po kështu kur ajo aplikon akte 

administrative diskreciale për të dhënë  rimbursime ndaj personave të caktuar, në 

kushtet e caktuara nga ligji përkatës. 

Në të kundërtën, gjykatat duhet të kufizohen në shkaqet për anulimin e aktit 

administrativ, kur është fjala për një vendim diskrecional (të lirisë së veprimit). Ato 

nuk munden, pra, ta zëvendësojnë aktin e nxjerrë  me një masë tjetër
268

, sepse 

kontrolli  i gjykatës kufizohet vetëm  në ligjshmërinë e aktit administrativ, ndërsa 

vlerësimi i volitshmërisë (oportunitetit) mbetet përgjegjësi e ekzekutivit. 

 

7. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Greqi. 

 

Sipas nenit 95 të Kushtetutës aktuale  të Republikës Helenike, që është 

miratuar në vitin 1975, Këshilli i Shtetit,  njeh të drejtën e kërkesës për  anullim 

(shfuqizim) kundër akteve ekzekutive të lëshuara nga autoritetet administrative. 

Kriteret e  kontrollit të tij janë po ato të frymëzuara nga e drejta administrative 

franceze, ashtu siç i përcaktuam më lart për Danimarkën. Si pasojë, vendimet 

diskrecionale të administratës, janë të paligjshme dhe duhet të anulohen për aq kohë 

sa shkelin kufijtë e ligjit apo edhe parimet e përgjithshme të së drejtës, ose dhe kur 
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autoriteti (organi) e ka shpërdoruar pushtetin
269

. Nga një zhvillim i ngjashëm me atë të 

drejtës administrative franceze, mjeti i shpërdorimit të pushtetit nga administrata  në 

Greqi, e ka humbur shumë rëndësinë, kurse në rritje është  anullimi i aktit 

administrativ për arsye të dhunimit të ligjit. 

Si në një pjesë të sistemeve  të drejtës administrative të trajtuara në kuadër të 

këtij studimi, vlerësimi i volitshmërisë (oportunitetit) së një akti administrativ në 

Greqi, nuk i shpëton kontrollit juridik
270

. Me aq sa mund të gjykohet, doktrina greke 

nuk bën asnjë dallim ndërmjet nocionit të papërcaktuar dhe pushtetit diskrecional (të 

lirisë së veprimit), gjë që pasyrohet në shtrirjen njëlloj të  kontrollit të gjykatave ndaj 

tyre, ndonëse autori i njohur grek T. Tsatsos, ka shkruar  se gjykimet e vlerave 

detyrimisht të konstatuara për zbatimin e nocioneve të papërcaktuara nuk përbëjnë 

vendime diskrecionale, meqenëse në çdo rast konkret, ato nuk lejojnë të përfytyrosh 

(të marrësh parasysh) shumë zgjidhje për të njëjtën vlerë juridike. Së fundi, ky autor 

sheh në këtë formë të nënshtrimit ndaj së drejtës, një kombinim kompetencash të 

lidhura dhe pushtetit diskrecional, kontrolli juridik,  i të cilave është i vështirë dhe nuk 

është i mundur të realizohet, përveçse në sajë të një paraqitjeje të mjaftueshme të 

arsyeve mbi bazën e të cilit është marrë  vendimi administrativ. 

 

 

8. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional  në Irlandë. 

 

Duke pasur parasysh rrethanat historike, rrugët e kontrollit juridik të 

vendimeve administrative në Irlandë, ngjajnë me ato të Britanisë së Madhe
271

. Është 

fjala pikërisht për doktrinën e ultra vires, nën ndikimin  e së cilës janë përpunuar një 

sërë rregullash të kontrollit juridik mbi aktet administrative, ndërmjet të cilave 

kontrolli i fakteve që kanë qenë përcaktuese në marrjen e  vendimit administrativ 

diskrecial, ashtu si dhe kontrolli i çështjeve thjesht juridike, për ligjshmërinë apo 

procedurën dhe  formën e aktit. Por duhet thënë se edhe  doktrina e drejtësisë 

natyrore, me garancitë e saj procedurale, ashtu si në Britaninë e Madhe, ka gjithashtu 

një rëndësi të veçantë për kontrollin e akteve administrative edhe në Irlandë. 

 

9. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Luksemburg. 

 

Në Luksemburg, kontrolli juridik i veprimit administrativ ndjek në thelb 

modelin francez. Kjo do të thotë se vendimet diskrecionale të administratës 

kontrollohen gjithashtu edhe nga Këshilli i Shtetit, në cilësinë e tij si gjykatë 

administrative, mbi bazën e rekurseve (ankimimeve), që aplikohen për tejkalim (tepri) 

pushteti nga ana e administratës. Kjo e drejtë, atij, i është  dhënë me ligj në 

Luksemburg
272

.  Megjithatë duhet të evidentojmë se kontrolli juridik i akteve 

diskreciale nuk shtrihet mbi oportunitetin apo  volitshmërinë e vendimit administrativ. 

 

10. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional  në Holandë. 

 

E drejta administrative holandeze bën dallimin ndërmjet akteve administrative  

të lidhura dhe akteve diskrecionale, por rastet e akteve administrative të kompetencës 
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së lidhur,  nuk përdoren shumë dhe përbëjnë më shumë  përjashtime
273

. Kjo 

shpjegohet me faktin se në të drejtën administrative holandeze, ashtu edhe  si në të 

drejtën administrative  franceze, nuk bëhet dallim i qartë ndërmjet pushtetit 

diskrecional (të lirisë së veprimit) dhe marzhit (hapërsirës apo lirisë) së vlerësimit. Për 

rrjedhojë, terminologjisë i mungon gjithashtu edhe njëtrajtshmëria: ndonjëherë flitet 

për beleidsvrijheid (pushtetin diskrecional (i lirisë së veprimit) – shënimi i autorit)
274

 

dhe, herë tjetër, për beoordelingsruimte (marzhi (hapësira apo liria) e vlerësimit – 

shënimi i autorit). Të dy nocionet në të vërtetë thonë të njëjtën gjë. Për t‟i shpjeguar 

ato, përdorin përgjithësisht terminologjinë gjermane apo franceze. 

Edhe pse nuk është i qartë dallimi mes pushtetit diskrecional (të lirisë së 

veprimit) dhe marzhit (hapësirës apo  lirisë) së vlerësimit, bëhet megjithatë dallimi në 

thelb (themel) mes tyre. Nocionet juridike të papërcaktuara nuk i ofrojnë 

administratës një pushtet diskrecional për aq kohë sa kanë një përmbajtje të 

përcaktuar nga ligji. Fakti që, ligjbërësi, i lë administratës kujdesin për t‟i 

konkretizuar ato nocione të papërcaktuara, nuk e përjashton atë, që gjatë nxjerrjes së 

akteve të tilla t‟i nënshtrohen  ligjit. Është marrë si shembull neni 7 i ligjit “Për 

strehimin” që i jep administratës pushtet me qëllim që të “nxisë një shpërndarje të 

drejtë të banesave në qytet”, duke marrë parasysh interesat e përgjithshme. Nocione si 

p.sh., “interesat e përgjithshme”, i japin administratës të drejtën për  ushtrimin e një 

pushteti diskrecional
.
. Prandaj, edhe formulimet si “në rastet që përcaktohen nga 

kryetari i bashkisë dhe zëvendësit e tij”, ose “sipas mendimit të”, apo edhe dispozitat, 

sipas të cilave administrata “mund” të bëjë diçka, tregojnë një fuqizim (autorizim) të 

qartë për të vepruar sipas pushtetit diskrecional. 

Duke i dhënë pushtet diskrecional për një çështje, legjislativi i jep 

administratës një liri të caktuar për të bërë zgjedhjen e mjeteve, të kryejë vlerësimin e 

kushteve dhe rrethanave, pse dhe si do të duhet të marrë vendimin, si  dhe mbi bazën e 

këtij vlerësimi, të nxjerrë vendimin diskrecial në pavarësi të plotë dhe nën 

përgjegjësinë e saj. Por brenda këtij marzhi (kësaj hapësire lirie dhe vlerësimi), shumë 

vendime të ndryshme administrative, madje kontradiktore, mund edhe të 

konsiderohen si të ligjshme
275

.  

 

11. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Portugali. 

 

Edhe e drejta administrative portugeze gjithashtu parashikon  nënshtrimin e 

kontrollit të akteve diskrecionale të administratës ndaj kontrollit nga gjykatat 

administrative, të cilat verifikojnë nëse autoriteti administrativ që ka nxjerrë vendimin 

ka respektuar caqet juridike të pushtetit diskrecional  që i ka dhënë ligji. Kriteret 

thelbësore të kontrollit të ligjshmërisë të aktit administrativ frymëzohen nga 

procedura administrative franceze
276

. 

 

12. Kompetenca e lidhur dhe pushteti diskrecional në Spanjë. 

 

E drejta administrative spanjolle bën dallimin midis vendimeve të lidhura dhe 

vendimeve diskrecionale. Sipas saj ka një vendim administrativ të lidhur, kur në 

praninë e elementeve të caktuara të faktit, ligji i zbatueshëm parashikon një efekt apo 
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pasojë juridike që i përgjigjet një përkufizimi të saktë të bërë po nga ai ligj
277

. 

Përkundrazi, ka një pushtet diskrecional, kur një dispozitë ligjore i lë administratës të 

drejtën që, nën përgjegjësinë e saj, të bëjë zgjedhjen ndërmjet shumë vendimeve që 

ajo mund të marrë, të cilët janë që të gjithë të bazuar nga ana  ligjore. Gjykatat 

përkatëse nuk kanë veçse të drejtën të kontrollojnë nëse vendimet administrative 

diskrecionale kanë respektuar apo jo kufijtë (caqet) e dhëna nga ligji përkatës ku 

bazohet nxjerrja e tyre. 
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KREU I SHTATË 

 

 

7. Përfundime dhe rekomandime. 

 

1. Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”, në nenet 7, 149 dhe 150 të tij, u 

parashikua për herë të parë kuptimi dhe parimet e aktit  administrativ me natyrë 

diskreciale, si një lloj i veçantë i aktit administrativ. Paraqitja në ligj e këtij lloji 

akti, me gjithë përhapjen akoma të vogël të përdorimit të mbrojtjes ligjore ndaj tij, 

ka çelur një dritare vërtetë të madhe për të shqyrtuar qartë jo vetëm aktin 

administrativ me natyrë diskrecionale, por vetë fuqinë e pushtetit që administrata  

zotëron nëpërmjet përdorimit të tij. Madje, do të shkonim më tej, duke guxuar të 

themi se, lloji diskrecial i aktit administrativ, lejon përdorimin e pushtetit 

ekzekutiv në doza më të larta detyruese se sa aktet e zakonshme administrative. 

Ashtu siç kanë evidentuar edhe studiues të tjerë “... Kuptimi për diskrecionin në  

doktrinën e së drejtës sonë  administrative nuk është trajtuar...”.
278

 Unë do të 

shtoja, këtu, se kuptimi i aktit administrativ me natyrë diskreciale nuk është 

trajtuar sa dhe si duhet. 

2. Prandaj, studimi i tij i thelluar,  nuk duhet të vonohet shumë nga studuesit tanë, në 

mënyrë që edhe administrata publike,  ta  ketë  të  qartë  se, përdorimi i akteve të 

tilla,   ka  limitet e tij. Aq më tepër, duhet bërë tashmë, shqyrtimi i thelluar i tij, 

sidomos për të sqaruar më thellë dhe më mirë kufijtë e kontrollit gjyqësor mbi 

këto akte diskreciale.  

3. Mund të  themi se diskrecioni  nuk është veti vetëm e administratës publike, por 

është  e tillë edhe për organet e pushtetit legjislativ, si dhe ato të pushtetit 

gjyqësor. Parimi i shtetit të së drejtës, mes të tjerave, kërkon që të garantohet 

mbrojtja e plotë e individit dhe e personave juridikë, kundrejt cënimit të volumit të 

drejtave të tyre nga ndërhyrjet e pushtetit publik. Kjo mbrojtje përfshin edhe 

parashikimin e qartë nga ligji të rregullave të sjelljes së administratës publike ndaj 

individëve, të së drejtës (por edhe detyrimit) të këtyre të fundit për të kërkuar nga 

administrata publike realizimin e të të drejtave dhe interesave të ligjshme, si dhe 

për t‟u ankuar me mjete efektive nëse këto të drejta u cënohen apo u kufizohen pa 

respektuar ligjin, në mënyrë të paarsyeshme dhe joproporcionale. 

4. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me cënim të parimit të ndarjes së pushteteve nëse 

sjelljet, autorizimet dhe kompetencat e organeve të administratës publike (si pjesë 

të pushtetit ekzekutiv), nuk janë parashikuar fare, apo nuk janë të përcaktuara në 

mënyrë konkrete, të qartë dhe ezauruese. Në rrethana të tilla, edhe në 

këndvështrimin e nenit 118 të Kushtetutës, veprimtaria dhe sjellja e autoritetit 

publik ekzekutiv, nuk është e nuk ushtrohet në bazë e për zbatim të ligjit, këto 

autoritete nuk veprojnë sipas urdhërimeve të pushtetit legjislativ, por vendosin 

vetë në vend të tij.  

5. Në aspektin e diskrecionit që kanë,  administratorëve publikë, u duhet që  gjatë 

zbatimit të ligjit dhe në interesin publik të interpretojnë ligjet dhe aktet nënligjore, 

dhe kur ju jepet e drejta e diskrecionit, të nxjerrin aktet e veta, që në thelb 

ilustrojnë procesin e  vlerësimit të lirë  të vendimmarrjes së tyre. 

6. Vendimmarrja është në qendër të veprimtarisë administrative. Është e vështirë të 

konceptosh veprimtarinë administrative pa realizuar në një mënyrë ose tjetër 
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vendimmarrje të çfarëdo lloji. Të organizosh dhe drejtosh burimet njerëzore, 

buxhetet financiare, të ushtrosh kompetencat, janë të gjitha procese që patjetër 

kërkojnë marrje vendimesh. Pyetjet që mund t‟u lindin administratorëve publikë 

gjatë këtij procesi  janë të shumta si p.sh., si mund të arrihen objektivat e vëna në 

mënyrë sa më eficente? Sa buxhet do të duhej për ushtrimin e kompetencës së 

caktuar? Sa mund të bëhet objekt shqyrtimi gjyqësor çështja apo vendimi në fjalë? 

Deri ku mund të shkohet në zbatimin e një urdhri të dhënë nga eprori, nёse ka 

dyshime pёr paligjshmёri? Sa është kufiri i diskrecionit që duhet të ushtrojë gjatë 

vendimmarrjes?, etj.  Pra administrata publike ka një diskrecion të 

konsiderueshëm në formulimin e politikave publike, në përcaktimin e mjeteve për 

t‟i arritur këto objektiva si dhe në zbatimin e tyre. 

7. Dihet se në një shtet të së drejtës, kompetencat, të drejtat e detyrimet e hallkave të 

administratës publike, duhet të jenë të përcaktuara me ligj. Organet publike nuk 

mund të ushtrojnë, sipas diskrecionit të tyre, kompetenca që nuk ua njeh 

shprehimisht ligji, veçanërisht nëse ushtrimi i tyre lidhet me çështje që kanë të 

bëjnë me kërkesa dhe ankesa të individëve dhe të  personave juridikë lidhur me 

pretendime për cënimin e të drejtave e interesave të tyre të ligjshme. Individi 

preket më tepër  nga vendimmarrjet e organeve administrative, sepse në jetën e 

përditshme këto lloj vendimmarrjesh ndikojnë cilësinë e jetës së tij, p.sh., një 

taksë e re, një refuzim licence, një vonesë në procedurat e pensionit, një ushtrim 

ndalimi  apo dënimi administrativ  për aktivitetin privat, etj. Por padyshim që edhe 

të drejtat kushtetuese të individëve ndikojnë në veprimtarinë administrative, në 

buxhetin, në kompetencat dhe deri në rutinën e përditshme të administratës 

publike. 

8. Diskrecioni  që paraqet elasticitetin e kompetencës së organit publik (apo personit 

përgjegjës për nxjerrjen e aktit administrativ), ka vlera të padiskutueshme dhe 

është një mundësi e dobishme për administratën publike. Diskrecioni ndihmon 

edhe në përcaktimin e politikave administrative për fusha të caktuara, për të 

përcaktuar  shpeshherë edhe shkallën e  fuqisë me të cilën do të funksionojë shteti. 

Prandaj thuhet edhe se “Diskrecioni është mishërim i përpjekjeve të vazhdueshme 

për të pajtuar ligjshmërinë me efiçencën në punën e administratës publike
279

”. 

9. Pikërisht për këtë qëllim, në respektim të parimit të ligjshmërisë së veprimtarisë së 

administratës publike, ndër të tjera, ligji duhet të përmbajë norma që rregullojnë 

në mënyrë konkrete e në hollësi veprimtarinë e administratës publike, pa u 

mjaftuar e pa u kufizuar në formulime dispozitash me natyrë të përgjithshme a 

deklarative. Një dispozitë e përgjithshme dhe e paqartë, aq më tepër me natyrë 

deklarative, bën që të mbetet në diskrecionin e organit administrative, përcaktimi i 

sjelljes dhe kompetencës së tij, në raport me individët dhe personat juridikë. Për 

rrjedhojë, në këndvështrimin e kundërt, dispozita e paqartë bën që ky diskrecion të 

vendosë edhe kufizime në lirinë e ushtrimit të të drejtave themelore të njeriut, në 

mënyrë të paarsyeshme, jo proporcionale dhe si rrjedhojë  të paparashikuara nga 

ligji. Një kuadër i tillë  juridik i mangët dhe një sjellje e tillë e autoritetit publik, 

nuk pajtohet me parimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e administratës publike. 

10. Administrata publike duhet të marrë në konsideratë të drejtat, parimet dhe vlerat 

kushtetuese gjatë zbatimit të politikave të saj. Sigurisht që administrata publike ka 

diskrecion dhe hapësirë vlerësimi në llojin e instrumenteve që zgjedh për zbatimin 

e politikave të caktuara dhe arritjen e rezultateve.  
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11. Nëpërmjet procesit kushtetues kontrollohen instrumentet e përzgjedhura, por pa 

ndërhyrë në kompetencat që i përkasin legjislativit dhe ekzekutivit. Pikërisht për 

këtë arsye edhe zbatimi i nenit 101 të kushtetutës për të drejtën e qeverisë për të 

nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit, si akte diskreciale, kërkon kujdes të 

veçantë në aplikimin e tij dhe Gjykata Kushtetuese, i ka kushtuar kujdes 

interpretimit të 2 kushteve, urgjencë dhe nevojë, të parashikuara  si kushte 

kufizuese në zbatimin e këtij lloj diskrecioni. 

12. Megjithatë,  diskrecioni i  administrates,  mund të sjellë edhe tension me parimin 

kushtetues të shtetit të së drejtës, i cili kërkon që çdo lloj veprimtarie t‟i 

nënshtrohet kushtetutës dhe ligjit. Disa veprime administrative specifike me 

qëllim arritjen e standardeve administrative të kërkuara mund të “shkelin” 

kushtetutën në disa mënyra dhe për një numër variabël arsyesh. Nga pikëpamja e 

studimit teorik, në të drejtën kushtetuese, shtrohen pak çështje të natyrës 

administrative, ndërsa në të kundërtën në të drejtën administrative, çdo çështje 

fillon nga këndvështrimi kushtetues dhe vihet në diskutim së pari 

kushtetutshmërisht, pastaj administrativisht. 

13. Kur flasim për ligjshmëri dhe vlefshmëri të aktit administrativ me natyrë 

diskreciale, kemi parasysh ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e aktit administrativ dhe 

në këtë këndvështrim themi se gjithçka që vlen për aktin administrativ në 

përgjithësi, vlen edhe për llojin e veçantë të aktit administrativ, atë  me natyrë 

diskreciale. 

14. Ajo që duhet pasur kujdes dhe studiuar më thellë, është pikërisht rregullsia e 

akteve administrative me natyrë diskreciale. Rregullsia apo e thënë ndryshe 

dobishmëria ose përshtatshmëria, apo konformiteti, ka të bëjë me atë që duhet 

arritur në marrëdhënien  ndërmjet subjekteve pjesëmarrës në procedimin 

administrativ, ku hyjnë edhe ato, të cilët rrezikojnë të cënohen nga ky procedim. 

Pra, duhet  të arrihet “pika e ekuilibrit intuitiv apo dhe emocional”, me qëllim  që 

secila palë të perceptojë se pasojat që do të vijnë nga zbatimi i këtij akti janë më  

të mirat e mundshme apo janë ato që sjellin  më pak  dëme, për aq sa ato kanë 

dijeni, gjithmonë kjo vetëm brenda kufijve apo marzheve që parashikojnë caqet e 

kompetencave të ligjit për atë rast. 

15. Instrumenti që ndihmon në arritjen e këtij ekuilibri është pikërisht diskrecioni, i 

cili në një hapësirë të kufizuar të përdorimit të pushtetit, lejon pozicionimin e 

subjekteve pjesëmarrëse në procedim, në mënyrën sa më të përshtatshme për ta. 

Gjithashtu diskrecioni është një instrument që shërben pikërisht për të ndihmuar 

në prodhimin e një akti sa më të dobishëm, që do të thotë të prodhohet një akt me 

eficencen maksimale më të mundshme. Ashtu siç thonë edhe autorë të tjerë “Kur 

organi administrativ ka në dispozicion dy apo më shumë alternativa juridike për 

situatën e caktuar dhe duhet të përzgjedhë një nga ato, ai duhet të zgjedhë atë që 

është me oportune për rastin konkret, por edhe me të cilin realizohet më së miri 

interesi publik
280

. 

16. Nxjerrja e një akti të ligjshëm e të rregullt është detyrim i ligjit, por kur për të 

prodhuar një akt të rregullt, administrata ka diskrecion të përzgjedhë mes disa 

propozimeve, realizimi i tij është jo pak i vështirë dhe e bën të nevojshëm 

kontrollin e tij. Legjislacioni ynë ka parashikuar si kontrollin administrativ, ashtu 

edhe atë gjyqësor për të shqyrtuar si ligjshmërinë, ashtu edhe rregullsinë e akteve 

administrative me natyrë diskreciale. 
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17. Përveç kontrollit gjyqësor, kontrolli kushtetues, është i rëndësishëm dhe ka në 

mënyrë të dukshme rëndësi në rritje me zgjerimin e juridiksionit kushtetues 

nëpërmjet jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese. Administrata publike duhet të 

ndërgjegjësohet gjithnjë e më tepër se, sa më të gjera bëhen kompetencat 

administrative të organeve publike dhe  shtrirja e procesit të rregullt ligjor me të 

gjitha elementët e tij në çdo lloj procedimi administrativ, aq më shumë duhet të 

rritet dhe intensifikohet kontrolli gjyqësor në përgjithësi mbi to dhe kontrolli 

kushtetues në veçanti. Kjo sepse procedimet administrative janë pjesë integrale e 

të drejtave të njeriut dhe si rrjedhojë garancitë procedurale në procedimet 

administrative, përzgjedhja e mjetit më efektiv dhe më pak të dëmshëm në morinë 

e alternativave për arritjen e një qëllimi të caktuar, së bashku me aksesin në 

gjykatë, për t‟i mbrojtur këto garanci, përbëjnë të drejta themelore dhe kushtetuese 

për individin 

18. Po kështu referimi tek dispozitat administrative gjatë një procesi gjyqësor në 

gjykatën administrative apo në Gjykatën Kushtetuese, ndihmon që autoritetet 

administrative gjatë veprimtarisë së tyre dhe zbatimit të politikave të caktuara, të 

veprojnë me përgjegjësi në lidhje me çështje, të cilat mund të krijojnë premisa për 

shkelje të të drejtave të njeriut 

19. Veç kësaj familjarizimi i administratës publike me kontrollin kushtetues të 

veprimtarisë së saj, duhet të konceptohet si çështje funksionale e ushtrimit të 

kompetencave nga administratorët publikë. Institucionet administrative dhe 

autoritetet publike përkatëse, duhet të njihen me qëndrimet e Gjykatës 

Kushtetuese për të mos përsëritur shkeljet që ajo konstaton në rastet e shqyrtimeve 

kushtetuese të akteve administrative apo formave të tjera të veprimtarisë 

administrative, ose dhe  për të mos e kryer shkeljen për herë të parë.  

20. Në të ardhmen, zhvillimet dinamike do të jenë të pritshme, jo vetëm për 

veprimtaritë administrative dhe format e ushtrimit të saj, por edhe sa i përket 

kontrollit gjyqësor dhe  kushtetues të  kësaj veprimtarie administrative mbi 

elementet specifike të saj në nënçështje të ndryshme, dhe aq më tepër për shkak të 

evropianizimit të së drejtës administrative shqiptare, si pasojë e anëtarësimit të 

vendit tonë në BE.  

21. Për sa kohë që rendi ligjor administrativ është subjekt i ndikimit evropian, ky 

ndikim do të sjellë ide dhe praktika të reja  shtesë edhe në  veprimtarinë e 

administratës sonë publike dhe në të gjitha llojet e kontrollit të ushtruar mbi të.  

22. Hyrja në fuqi e Kodit të ri të Procedurave Administrative që ka parashikuar 

koncepte të reja edhe për diskrecionin dhe kontrollin administrativ të tij, si dhe 

realizimi i kontrollit gjyqësor nëpërmjet gjykatave administrative, është sot një 

mundësi shumë e mirë për kolaudimin e drejtësisë së legjislacionit shqiptar në 

këtë fushë, por edhe për të eksploruar në mundësi të reja, bazuar në praktikat dhe 

jurisprudencën e gjykatave tona. Sipas gjykimeve a konsideratave teorike, 

rishikimi gjyqësor i akteve me natyrë diskrecionale dhe bazat e ndryshme, në të 

cilat mund të mbështetet ai, janë në objektin e veprimtarisë së gjykatave. Prandaj, 

për të klasifikuar rishikimin gjyqësor, është një punë e vështirë. Autorë të së 

drejtës administrative mund të kenë parapëlqimet e veta për këto çështje, të cilat 

praktika gjyqësore do të duhet që t‟i klasifikojë me kalimin e kohës.  

23. Paraqitja krahasimore e diskrecionit tregoi se çdo sistem juridik i lë administratës 

marzhe (hapësira) lirie gjatë marrjes së vendimeve prej saj. Në këtë drejtim, 

sistemet e së drejtës administrative paraqesin paralelizma të dukshme. U vu re 

gjithashtu se pushteti diskrecional nuk është vetëm një problem i praktikës 
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administrative, por prek thelbin e çështjes, atë të  parimit të ndarjes së pushteteve 

dhe të marrëdhënieve ndërmjet  tri pushteteve të shtetit. 

24. Rrënjët e thella të pushtetit diskrecional të administratës në sistemet shtetërore 

përkatëse, të rregulluara nëpërmjet kushtetutave të tyre, vendosin shpesh disa 

kufizime të rrepta, duke mos lejuar harmonizimin e mundshëm brenda BE të 

ligjeve të ndryshme kombëtare që zbatohen në ushtrimin dhe kontrollin e pushtetit 

diskrecional. Ndarja dhe balancimi i pushteteve mes parlamentit, administratës 

dhe gjyqësorit në sistemet kombëtare kushtetuese të vendeve të BE-së, disa nga të 

cilat, ato më kryesoret, edhe kanë përcaktuar doktrinat rreth pushtetit diskrecional, 

nxjerrin në dukje elemente të veçanta që rezistojnë si origjinale apo tradicionale, 

duke penguar në mënyrë të dukshme orvatjet për konverguar (bashkuar) rregullat 

e të së drejtës administrative.  

25. Është veçanërisht  e dukshme  rëndësia e marrëdhënies ndërmjet  administratës 

dhe drejtësisë që e kontrollon atë, ajo që, përcakton caqet e lirisë që ka në 

dispozicion administrata për marrjen e vendimit. Sistemet e ndryshme të mbrojtjes 

ligjore të qytetarëve ndaj veprimtarisë së administratës në ditët e sotme, kanë një 

rëndësi vendimtare për të përcaktuar caqet e pushtetit të saj diskrecional në 

marrjen e vendimeve të përditshme, që gjithmonë justifikohen me interesin e 

komunitetit,por që jo në pak raste konstatohen prej gjykatave si të paligjshme apo 

me shpërdorim pushteti apo jo të përshtatshme dhe jo proporcionale. 

Pushteti diskrecional (i lirisë së veprimit) duhet të ushtrohet me përgjegjësi, që do të 

thotë, në përputhje me qëllimin e ligjit  dhe për mbrojtjen e  interesave që ai  synon të 

arrijë apo të  ruajë. Kufijtë e vlerësimit të lirë, përcaktohen edhe sot, nga parimet e 

përgjithshme të miradministrimit, që udhëheqin tashmë administratat publike të 

shumë vendeve të Bashkimit Evropian. 
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KREU I PARË 

 

 

1.Kuptimi dhe përkufizimi i aktit real. 

 

1.1.Kuptimi  praktik i aktit real. 

Gjatë veprimtarisë njerëzore në mjedisin e përditshëm që na rrethon  kudo,  

çdo ditë  e  çdo natë, konstatojmë nëpërmjet shqisave pamore mjaft shenja, tabela e 

reklama të pafundme, me figura të përditësuara e ngacmuese, të cilat përcjellin 

mesazhe të ndryshme në ndërgjegjen tonë. Këto mesazhe krijohen  për të tërhequr 

vëmendjen tonë ndaj përmbajtjes së tyre dhe në përgjithësi, ato kanë qëllime 

komerciale reklame. Por shpeshherë këto mesazhe që përcillen tek ndërgjegjja jonë, 

kanë edhe qëllimin e njoftimit të rregullave të caktuara, që mund të jenë norma morale 

apo norma pushteti publik. Kështu p.sh., një tabelë e shkruar në hyrje të një 

institucioni publik “Ju lutemi  mbyllni derën”, ka kuptimin që pasi të hysh aty, duhet 

të mbyllësh derën e atij institucioni. Po kështu kur në korridoret e tij ka një tabelë 

tjetër “Ju lutemi mos bëni zhurmë”. Këto tabela janë njoftime me karakter moral, 

sepse nuk ka norma juridike që të ndëshkohen subjektet që nuk i zbatojnë ato. 

Ndërsa, çështja ndryshon, kur ndeshim tabela të tipit, si p.sh., në hyrje të një 

institucioni publik shkruhet “Ndalohet hyrja për personat që nuk kanë leje hyrje”, kjo 

do të thotë se, nuk mund të hyjnë në atë institucion, personat fizikë, të cilët nuk kanë 

leje hyrje, siç mund të kenë punonjësit e tij, ose dhe të tjerë që janë të pajisur 

zyrtarisht me leje. Në këtë rast, në qoftë se një person futet pa leje, apo këmbëngul, 

për të hapur derën dhe i kalon punonjësit e sigurisë me forcë, ai ndëshkohet duke u 

proceduar administrativisht për prishje të rendit dhe të qetësisë publike, apo edhe 

penalisht, për kundërshtim të punonjësve të rendit. Nga kjo tentativë e personit, i cili 

hyn pa leje në institucion, më e pakta që  mund t‟i kushtojë, është mbajtja e tij, deri 12 

orë në një nga rajonet policisë së shtetit.  Po kështu, një tabelë e vendosur brenda një 

lokali publik “Ndalohet duhani”, ka kuptimin se, nuk lejohet pirja e duhanit, por jo 

vetëm,  është edhe një paralajmërim se shkelja e këtij rregulli, do ta penalizojë 

personin që e përdor atë në ambientet e brendshme, gjithashtu e njëjta gjë vlen, edhe 

për personelin e lokalit, me një dënim administrativ në formën e një gjobe në lekë. Por 

kjo tabelë për ndalimin e duhanit, vendet, kushtet dhe rrethanat e ndalimit të duhanit, 

subjektet që detyrohen të zbatojnë rregullat për ndalimin e tij dhe dënimet për 

moszbatimin e tyre janë caktuar nga një ligj, i nxjerrë nga organi kompetent, që është 

Kuvendi i Shqipërisë. Pra në këto dy shembuj me tabelat “Ndalohet hyrja...” dhe 

“Ndalohet duhani”, jo vetën  shprehen rregulla me karakter pushteti, por me anë të 

njoftimit të  tyre, jepen edhe paralajmërime se shkelja e tyre ndëshkohet në rrugë 

administrative apo edhe penale.  

Në një rast tjetër është kur njësia e pushteti vendor, p.sh., këshilli i bashkisë së 

një qyteti, ka vendosur që në një nga rrugët e saj kryesore në qendër të mos lejohet 

qarkullimi i automjeteve gjatë 24 orëve. Prandaj, në zbatim të kësaj norme juridike, 

organi përkatës i bashkisë, si organ ekzekutiv,  vendos në hyrje dhe dalje të  rrugës 

përkatëse ku ndalohet qarkullimi tabelën  “ndalim kalimi për automjetet”. Vendosja e 

kësaj tabele është një urdhër, normë juridike, i nxjerrë nga organi kompetent, i caktuar 

nga Kodi Rrugor, i cili ndalon qarkullimin e çdo automjeti aty, pasi në të kundërt 

drejtuesi i atij automjeti, do të ketë pasoja dhe do të ndëshkohet. Frika ndaj këtij 

ndëshkimi, teorikisht të pashmangshëm, e bën qytetarin që të pranojë urdhërimin që 
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shpreh tabela dhe të përcjellë në ndërgjegjën e tij mesazhin që sa herë do t‟i duhet të 

shkojë në ndonjë vend apo ambient që ndodhet brenda largësisë së kësaj rruge, ai nuk 

duhet të shkojë me automjet. Kjo është një mënyrë, që ai  të disiplinohet, dhe sa herë 

të ndeshet me këtë lloj tabele, të mbajë të njëjtin qëndrim sjelljeje, për mosshkeljen e 

rregullit të vendosur, të cilin ia kujton, sa herë e sheh, tabela e ndalimkalimit. 

Disiplina është qëndrim i brendshëm i vete personit. Ajo është vetedukim i tij dhe 

ndërgjegjësim  për sjellje të caktuara. Përmes disiplinës personi e frenon  kur duhet 

lirinë e sjelljes së tij dhe përqendrohet plotësisht për zbatimin me bindje të plotë dhe 

me përpikmëri të normave juridike. Tabela e qarkullimit “ndalim kalimi”, jo vetëm 

tregon vullnetin e administratës për të mos kaluar në atë rrugë me makinë, por edhe e 

detyron drejtuesin e mjetit që të kufizojë lirinë e lëvizjes së tij me të, duke e 

“kërcënuar” se,  nëse ai guxon dhe të hyjë në atë rruge, organet e shtetit do ta 

ndëshkojnë. Pra, ndërkohë që tabela prodhohet në fabrikë, mesazhi që ajo mbart lind 

dhe ruhet  në mendjen e qytetarëve. 

Këto tabela, të cilat kanë njoftime dhe paralajmërime të rregullave që nxirren 

nga organet publike, janë të detyrueshme, përndryshe, moszbatimi i tyre rrezikon 

ndëshkim  administrativ apo dhe penal, pra janë akte reale. 

Akti real zëvendëson praninë e organit administrativ (tek shenjat e qarkullimit 

rrugor), sepse organi i caktuar, nuk mund të qëndrojë gjithë kohën pa ndërprerje në 

rrugë për parandalimin e shkeljeve, si dhe duke lajmëruar shtetasit se, kalimi në atë 

rrugë  p.sh., është i ndaluar, apo se nuk  lejohet tejkalimi i shpejtësisë x km, apo se 

duhet ndaluar shpejtësia kur është rrugë për këmbësorë (kur ka viza të bardha, ose kur 

aty kalojnë fëmijët), etj. Po kështu, edhe në rastin kur konstatohen  shiritat plastikë me 

shenjën e  policisë së shtetit që rrethojnë  vendin ku dyshohet se ka ndodhur  ngjarje 

kriminale apo kur ka ndodhur një aksidenti automobilistik. Gjithashtu, në rastin e 

plumçeve prej përbërsi plastik e metalik me numër  specifik dhe vulë të doganës, ku 

është kontrolluar malli dhe dokumentacioni nga pika doganore, plumçe  që nuk 

lejojnë hapjen e mjeteve të transportit të mallrave apo  të magazinave doganore pa 

praninë e nëpunësit të doganës. Doganieri nuk mundet që për të parandaluar tregtimin 

apo shkarkimin pjesor apo të plotë të mallrave, të ruajë dhe të shoqërojë fizikisht gjatë 

gjithë kohës ngarkesën, p.sh., kur një automjet i ngarkuar me mallra të ndryshëm do të 

kalojë tranzit nga porti i Durrësit, deri në doganën e Kapshticës, prandaj ai vendos 

plumçe me vulën doganore  në dyert e mjetit dhe numrat e plumçeve i shënon në 

dokumentet shoqëruese të mjetit, të cilat paraqiten në doganën fundore (ku do bëhet 

shkarkimi i mallrave). Doganieri pritës kontrollon nëse janë prekur ose jo plumçet dhe 

vulat e tyre dhe pastaj fillon procedurën për ç‟doganimin e mallit, ashtu edhe për  

vulat që vendosen mbi  matësit e energjisë elektrike të çdo konsumatori privat apo 

publik. 

Akti real vërteton vullnetin e organit administrativ teksa shfaqet si vulë zyrtare 

mbi një dokument (për shkak se nuk mund të fallsifikohet lehtë), ashtu siç mund të 

ndodhë me nënshkrimin e zyrtarit që ndodhet në të njëjtin dokument që  vërteton vula 

zyrtare. 

Akti real  shpesh shprehet si objekt fizik, i përcaktuar si masë apo shenjë fizike, 

si sinjal me ngjyrë etj., me karakteristika të caktuara individuale, që funksionon 

mbi bazën e një ligji apo akti nënligjor, i cili ka për detyrë që në kontaktin e parë 

pamor me individin, t’i kujtojë atij në mënyrë virtuale ligjin apo aktin nënligjor 

nga ka rrjedhur (është formësuar) akti real dhe  ka si qëllim që ta parandalojë 

atë nga shkelja e ligjit. Në të kundërt, në qoftë se ai nuk zbaton  kërkesat e aktit real, 

si p.sh., rregullat e qarkullimit, që përmbajnë tabelat, apo kalon ose prish shiritët 

pengues, apo plumçet e doganës etj., mbi individin rëndon prezumimi se është fajtor 
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për shkeljen e ligjit dhe që të shkarkohet nga përgjegjësia, ai duhet të provojë 

pafajësinë e tij. 

Akti real në formën e një informacioni publik të shprehur në vende të caktuara 

(kënde njoftimi, gazeta dhe revista), është një njoftim i një akti administrativ 

individual apo normativ që ka nxjerrë një organ i caktuar administrativ, i cili përdoret 

për të zëvendësuar marrjen dijeni të individëve të interesuar në një kohë më të shpejtë 

se sa do të duhej për t‟ia komunikuar secilit prej tyre në mënyrë individuale. Por 

mosbërja publike nëpërmjet informacioneve ose njoftimeve për shpalljen e 

procedurave të prokurimit, të privatizimit ose të vendeve vakant në shërbimin civil, 

mund të ndikojë drejtpërdrejt në shpalljen të paligjshme të të gjithë procedurave të 

mëtejshme, si në rastet e një ankimi administrativ, ashtu edhe kur ankesa shqyrtohet 

në gjykatën administrative. 

Por krahas rëndësisë që kanë  për  të drejtën publike, aktet reale, kanë dhe 

rëndësi të madhe për të drejtën private, sepse sistemi ynë juridik nuk e ka pranuar 

përgjegjësinë objektive pa elementin subjektiv, pra kemi përgjegjësi kur personi ka 

vepruar me faj.  

Kështu sipas Kodit tonë  Civil
281

, “Personi që, në mënyrë te paligjshme dhe 

me faj, i shkakton tjetrit një dem në personin ose në pasurinë e tij, detyrohet të 

shpërblejë demin e shkaktuar”. Element themelor i fajit, ndër të tjera, është dijenia 

dhe vetëdija e subjektit se po kryen një veprim të kundraligjshëm. Prezenca e një akti 

real, të saktë, objektiv dhe proporcional është garanci se personi, i cili ka shkaktuar 

dëmin,  ka dijeni për rrezikun që do të sjelle veprimi apo mosveprimi i tij në 

kundërshtim me urdhërimin e administratës publike dhe prandaj përveç përgjegjësisë 

administrative, ai mban edhe përgjegjësi civile apo/ose penale, sipas rastit. P.sh., 

krahas gjobës administrative  për shkeljen e urdhërimit në tabelën “ndalim 

parakalimi”, ai mban dhe përgjegjësi civile për dëmin e shkaktuar nga përplasja me 

mjetin që vinte përballë, duke ecur në korsinë e tij. 

 

1.2.Trajtimi teorik për aktet reale. 

Ashtu siç është konstatuar me të drejtë  nga autori Sokol Sadushi “Në 

shkencën e të drejtës tonë administrative, deri vonë, aktet reale nuk kanë gjetur 

ndonjë trajtim të veçante teorik, pavarësisht vërtetimit ose shfaqjes së tyre të 

vazhdueshme në praktikë si një vullnet pushteti nga organet administrative. Aktet 

reale janë trajtuar si pjesë përbërëse e aktit administrativ, me të vetmin dallim që 

reflektohej në mënyrën e ndryshme të shfaqjes së këtij vullneti shtetëror. Megjithatë, 

trajtimi i tyre teorik dhe praktik në përbërje të aktit administrativ nuk i bënte të 

dallueshëm prej tij”
282

. 

Por duhet të evdientojmë se në tekstin universitar “E drejta administrative e 

RPS të Shqipërisë”, autori Jani Como, në kapitullin e 6-të “Teoria e përgjithshme e  

aktit administrativ”, ndër të tjera ka trajtuar edhe llojet e akteve administrative, si 

dhe klasifikimin e tyre. Tek klasifikimi sipas kritereve formale, ai i ka kualifikuar 

aktet administrative sipas mënyrës së nxjerrjes së tyre, si dhe sipas mënyrës së 

shprehjes së vullnetit. Kur ka bërë këtë klasifikim ai ka shkruar se “... si rregull, 

organet e administratës shtetërore e deklarojnë vullnetin e tyre në mënyrë të shprehur 

nëpërmjet  akteve. Kjo shpjegohet me faktin se akti administrativ si trajtë juridike e 

veprimtarisë ekzekutive dhe urdhërdhënëse të organeve të administratës shtetërore 
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krijon pasoja ose gjendje juridike midis vetë organeve të administratës shtetërore dhe 

personave të tjerë... Për t’u krijuar këto marrëdhënie, vullneti i pushtetit i deklaruar  

në akt, duhet të bëhet në mënyrë të shprehur, i qartë dhe i kuptueshëm nga personat, 

të cilëve u drejtohet akti.Vullneti i pushtetit duhet t’u transmetohet  atyre, përndryshe 

do të ngelej një mendim i pashprehur i organit të administratës shtetërore dhe si 

rrjedhim nuk do të kishte  as akt dhe as pasoja për mosekzekutimin e një mendimi të 

tillë. Forma për deklarimin e vullnetit në aktet administrative të shprehura nuk ka 

rëndësi. Ajo mund të jetë verbale ose në formë shkresore. Rëndësi ka  për këto 

kategori aktesh që vullneti i pushtetit të jetë bërë i njohur, i transmetueshëm, të jetë 

bërë i ditur për personat, për ambientin, të mos ketë ngelur  vetëm në mendjen e 

organit në formën e një mendimi ose gjykimi për të bërë në të ardhmen një deklarim 

vullneti”. Më tej ai shkruan se “si përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, deklarimi i 

vullnetit mund të bëhet edhe nëpërmjet akteve administrative konkluduese. Të tilla 

janë veprime, gjeste ose shenja të ndryshme të kryera  nga disa organe 

administrative, të cilat në kushte të caktuara, konsiderohen si forma për deklarimin e 

vullnetit të pushtetit dhe si rrjedhim janë akte administrative. Kështu p.sh., lëvizjet e 

punonjësve të policisë në kryqëzimet e rrugëve, shenjat e ndryshme që përdorin 

inspektorët rrugorë për ndalimin e automjeteve, vulosja e objekteve te ndryshme nga 

inspektoratet e sigurimit teknik, të higjienës e të kontrollit të peshëmatjes, etj., janë 

akte administrative, megjithëse për këto raste nuk kemi formën verbale ose shkresore 

të shprehjes së vullnetit. Duhet theksuar se këto lloj aktesh ... gjejnë fushë veprimi të 

kufizuar
283

...”. 

Nga sa më sipër, ai autor ka shkruar qartë se në rastin e akteve, të cilat  ai i 

quan akte konkluduese , ato janë akte administrative, të cilat ndryshojnë  nga ato të 

zakonshmit se “nuk kemi formën verbale ose shkresore të shprehjes së vullnetit” . Pra,  

në rastin e tyre, kemi një formë apo një  demonstrim ndryshe të vullnetit shtetëror. 

Konstatojmë se tek aktet administrative konkluduese shfaqet vullnet për arritjen e një 

qëllimi, por ky vullnet nuk demonstrohet me shkrim, por me veprime, gjeste  apo 

shenja të ndryshme të kryera  nga disa organe administrative, të cilat në kushte të 

caktuara, konsiderohen si forma për deklarimin e vullnetit të pushtetit dhe si rrjedhim 

janë akte administrative.  

Më vonë, kemi një punim të dy autorëve
284

 (të botuar si përmbledhje 

leksionesh) në të cilin thuhet se “... aktet administrative konkludente janë veprime apo 

shenja të ndryshme, të kryera nga disa organe administrative, që në kushte të 

caktuara konsiderohen si forma për deklarimin e vullnetit të pushtetit”. Por ashtu si 

edhe tek autori Jani Como, edhe këtu nuk sqarohet se, cilat janë kushtet për të 

konsideruar këto akte administrative konkluduese si forma për deklarimin e vullnetit 

të pushtetit? Por gjithsesi, ka shumë rëndësi,  që përmbajtja se çfarë kanë shkruar këta 

dy autorë,  është pothuajse ajo e shkruar më parë nga Jani Como. Pra,  kemi akte 

administrative  konkludente  në formën e veprimeve apo shenjave të ndryshme, që 

janë forma të deklarimit të vullnetit shtetëror, por që ndryshojnë nga forma shkresore 

e të shprehurit. Edhe këtu konstatojmë se tek aktet administrative konkluduese shfaqet 

vullnet për arritjen e një qëllimi, i cili nuk demonstrohet me shkrim, por me veprime 

apo shenja të ndryshme.  
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Njëri prej këtyre autorëve, më vonë, duke trajtuar klasifikimin e aktit administrativ, 

kur shkruan për format e shprehjes së vullnetit, dallon dy forma a) Forma shkresore 

ose gojore e aktit administrativ  dhe b)Akti administrativ në formën e shenjave. Ai 

shprehet si vijon “Në praktikën administrative, pasojat juridike mund të krijohen jo 

vetëm nëpërmjet shfaqjes së vullnetit të organit administrativ shkresërisht apo 

verbalisht. Një formë tjetër e shprehjes së aktit është edhe me anë të  veprimeve, 

shenjave konvencionale, lëvizjeve të kryera nga organe, apo persona të caktuar nga 

ligji me funksione të tilla. Këto lloj mënyrash të të shprehurit të vullnetit të pushteti 

juridik, krijojnë  ashtu si edhe aktet shkresore administrative të njëjtat pasoja 

juridike. Kuptohet, që jo çdo organ administrativ, pavarësisht se ligji i ka njohur të 

drejtën e nxjerrjes së akteve administrative mund të kryejë veprime të tilla në formën 

e shenjave, që të kenë efekte juridike. Kjo është cilësi vetëm e një kategorie të caktuar 

organesh apo personash konkret, që për nga pasojat që krijojnë  veprimet e tyre, 

konsiderohen po aq të rëndësishme sa edhe aktet shkresore. Mundet që një akt 

administrativ i shprehur në një formë shkresore të rregullt të mos parashikojë  

sanksione apo penalitete për subjektet që u drejtohet, dhe një të drejtë të tillë mundet 

që ta parashikojë një veprim apo shenjë që kryen një organ i specializuar.Teoria e së 

drejtës administrative, veprimet apo shenjat e mësipërme i klasifikon si akte 

administrative konkludente; pra si akte që vullneti i pushtetit shtetëror shprehet edhe 

me heshtje.?Mund të përmendim për konkretizim p.sh., tabelat apo shenjat e 

ndryshme që rregullojnë lëvizjen apo kryerjen apo moskryerjen  e veprimeve të 

caktuara në fushën e qarkullimit rrugor, të mbrojtjes nga zjarri, nga lëndët helmuese, 

nga lëndët radioaktive, në zona ushtarake etj.Vulosja apo bllokimi që i bëhet 

objekteve të ndryshme, të cilët nuk respektojnë urdhërimet ligjore të kryera nga 

inspektorët e sigurimit teknik, nga inspektorët e policisë tatimore, të higjienës, të 

peshëmatjeve etj., janë akte të kësaj natyre. Në rastet e mësipërme tabelat apo shenjat 

e caktuara që vendosen në këto zona, apo objekte kanë karakter detyrues për t’u 

respektuar nga subjektet e ndryshme, si dhe njëkohësisht janë akte 

ndaluese.Msrespektimi i këtyre shenjave, tabelave nga subjektet, përbën mosrespektim 

të një vullneti të pushtetit shtetëror, veprim i cili sjell dhe zbatimin e fuqisë 

shtrënguese të shtetit nëpërmjet penaliteteve që parashikon ligji. Këto lloj veprimesh 

apo shenjash, të cilat i konsiderojmë akte administrative për marrëdhëniet juridike që 

rregullojnë dhe pasojat juridike që ato sjellin, janë më të rralla në praktikën 

administrative në krahasim me aktet shkresore. Megjithatë dhe këto akte për nga 

efekti juridik kanë fuqinë e akteve shkresore. Ato akte nxirren vetëm nga organe të 

specializuara të administratës shtetërore dhe në raste të parashikuara nga ligji...”.
285

 

Por në të njëjtin tekst
286

, kur trajton në veçanti aktin real, si një formë të 

veprimtarisë administrative, siç parashikohet në dispozitat përkatëse, nenet 5 e 147 të 

Kodit të Procedurave Administrative në fuqi, ky autor duket se bën një ndryshim të 

pikëpamjeve të tij, dhe duket se, jo vetëm  që nuk ka parasysh se çfarë ka shkruar më 

sipër, por as çfarë kanë parashikuar nenet 5 dhe 147 të KPrAd për aktet reale. Ai jep  

që në fillim një si përkufizim kur shkruan se “Aktet reale ose aktet në fakt, janë ato 

akte të autoriteteve administrative që kanë për qëllim sjelljen e rezultateve faktike, 

se sa pasojat ligjore, siç ndodh në rastin e një akti administrativ, ose të disa akteve 

të tjera ligjore të administratës... Deri më sot, aktet reale nuk kanë gjetur ndonjë 

trajtim të veçantë teorik në shkencën e së drejtës administrative, duke mos u studiuar  

as në teorinë e aktit administrativ. Për herë të parë në legjislacionin tonë në 
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përgjithësi dhe atë administrativ në veçanti, koncepti i akteve reale parashikohet në 

Kodin e Procedurave Administrative... Aktet reale pavarësisht se nuk janë akte 

administrative,por janë akte faktike dhe për rrjedhojë nuk klasifikohen si akte 

juridike, ato qoftë për efekte të trajtimit teorik dhe studimit nga shkenca e së drejtës 

administrative, ashtu dhe të vlerës që paraqesin në aspektin praktik, do t’i 

nënshtrohen rregullave të përgjithshme që parashikohen edhe për aktin administrativ, 

por gjithmonë pa i konfonduar me to. Duhet pasur parasysh se, Akteve reale, i 

mungon elementi kryesor që karakterizon aktin administrativ, pra karakteri juridik, 
sepse me këto akte nuk deklarohet një vullnet juridik për të krijuar, ndryshuar apo 

shuar pasoja të caktuara juridike dhe as nuk  mund të parashikohen sanksione e 

penalitete për subjektet. Ato quhen akte në kuptimin se kryhen me veprime konkrete, 

pasi ato paraqesin vetëm fakte dhe nuk mund ta kryejnë dot atë funksion për të cilën 

nxirret akti administrativ”. Nga sa kemi cituar, ndonëse nuk e shpreh në mënyrë 

lehtësisht të kuptueshme thelbin e dallimit mes tyre, duket qartë se autori, kur jep 

shembuj praktikë, si tabelat apo shenjat e qarkullimit rrugor etj., që duket se janë po të 

njëjtët, si për aktet konkludente, ashtu edhe aktet reale, ai bën një dallim thelbësor, 

kur flet për klasifikimin e akteve administrative, mes akteve konkludente, të cilat i 

quan akte administrative dhe akte reale, që autori  nuk i quan akte administrative. Pra, 

sipas tij, akti real nuk është akt administrativ, por akt faktik. Atij  i mungon elementi 

kryesor që karakterizon aktin administrativ, pra karakteri juridik, sepse me këto akte 

nuk deklarohet një vullnet juridik për të krijuar, ndryshuar apo shuar pasoja të 

caktuara juridike dhe nuk mund të parashikohen sanksione e penalitete për 

subjektet???
287

 

Por në një trajtim të mëvonshëm po ky autor duket përsëri se ka ndërruar 

mendim për aktet reale. Kështu ndër të tjera ai shkruan se “… Nga përkufizimi ligjor 

i parashikuar në nenin 5 të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe në dispozitat 

e tjera të tij, dalin disa elemente thelbësore, të cilat pas një analize të kujdesshme, 

krijojnë në tërësinë e tyre, një koncept të qartë teoriko-doktrinal për aktet reale. Nga 

mënyra e formulimit të dispozitave ligjore të sipërcituara dalin disa veçori për aktin 

real. Konkretisht, akti real: 

- ka një formë të veçantë; 

- është një urdhërim administrativ që nënkupton një deklarim vullneti juridik të 

organit administrativ; 

- ka një qëllim konkret që lidhet me krijimin, ndryshimin ose shuarjen e pasojave të 

caktuara juridike; 

-  shfaqet me mjete dhe mënyra të veçanta, që janë të ndryshme nga mënyra e shfaqjes 

së aktit administrativ”
288

. 

Në vijim, duke shpjeguar këto veçori të aktit real, ai ka shkruar se “Aktit real nuk i 

mungon elementi kryesor që karakterizon aktin administrativ, karakteri i tij 

juridik. Aktet reale nxirren ose bëhen konkrete nga organe të specializuara të 

administratës shtetërore dhe vetëm për rastet që parashikon ligji. Përderisa akti real 

nxirret nga organet e administratës publike për një qëllim të caktuar, ai e përmban në 

vetvete karakterin e tij detyrues. Për rrjedhojë, ai duhet zbatuar ashtu si dhe aktet e 

tjera juridike. 

Akti real është një urdhërim administrativ. Kodi e konsideron aktin real edhe si një 
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veprimtari administrative. Kjo nënkupton shfaqjen e vullnetit të pushtetit nga organi 

administrative. Nëpërmjet këtij akti deklarohet një vullnet juridik, për të krijuar, 

ndryshuar ose shuar pasoja të caktuara juridike, si dhe mund të parashikohet edhe 

sanksion ose penalitet për subjektet e ndryshme. Ekzistenca e këtij elementi i jep një 

forcë detyruese aktit real, duke e barazuar dhe vendosur atë në të njëjtin pozicion me 

aktin administrativ dhe me kontratën administrative. Pa një forcë të tillë detyruese, 

areal do të mbetej një porosi, sugjerim ose opinion, por jo një urdhërim administrativ. 

Pra, akti real, duke u konsideruar urdhërim administrativ, nuk mund të kuptohet pa 

pasojën juridike që sjell. Ky vullnet juridik i organit administrativ, i shfaqur në 

formen e aktit real, sjell domosdoshmërisht edhe një rezultat juridik faktik. Urdhërimi 

administrativ e mbart në vetvete elementin pasojë juridike. Mbi këtë bazë akti real 

sjell pasojën juridike. Ky është një element thelbësor për aktin real
289

. Pra duket qartë 

ndryshimi rrënjësor i mendimeve të këtij autori rreth akteve reale, i shprehur po në 

punimet e tij apo ku ai ka marrë pjesë si bashkautor. 

Kurse tek punimi i prof. dr. Esat Stavileci “Fjalor shpjegues i termave 

administrativë”, nuk kemi gjetur ndonjë shpjegim si për aktet reale, ashtu edhe ato 

diskreciale”. (Prishtinë , 2010). Po kështu, edhe në punimin tjetër të tij “Nocione dhe 

parime të administratës publike” (Prishtinë, 2007),  më ka rezultuar se ai nuk ka 

trajtuar as aktet diskreciale dhe as aktet reale. 

 

1.3. Përkufizimi  i aktit real.  
 

Organi i administratës publike me iniciativën e vet, në përputhje me 

kompetencat dhe duke zbatuar procedurën e caktuar nga kushtetuta apo ligji, 

formulon dhe cakton  rregullat që duhet të zbatohen për një marrëdhënie të caktuar 

juridike, p.sh., për të rregulluar qarkullimin rrugor me anë të një ligji ose në rastin 

konkret me anë të Kodit Rrugor, i cili cakton rregullat për veprimet apo mosveprimet 

që duhen bërë në zbatim të tij. Këto  rregulla  përbëjnë përmbajtjen e tij dhe caktimi i 

tyre duhet pasuar me njoftimin e tyre si dhe caktimin e disa rregullave të tjera për  

kushtet, kohën  dhe vendin se kur ato do të hyjnë në fuqi, me qëllim që  me ato të 

njihen subjektet që do t‟i zbatojnë. Kjo është edhe pjesa më e vështirë për organin 

publik. Kështu që organi publik kompetent (Kuvendi), duke e pasur të vështirë që të 

futë në përmbajtjen e ligjit (Kodit Rrugor) gjithë rregullat e nevojshme për rregullimin 

e të gjitha  marëdhënieve të qarkullimit rrugor (të cilat shpeshherë kanë karakter të 

ngushtë teknik), cakton vetëm rregullat kryesore, duke deleguar pushtet tek organet 

më të ulëta për të nxjerrë akte nënligjore për çështjet që ai vlerëson se duhet t‟i 

rregullojnë organet vartëse. Në këtë fazë, organet e deleguara, që janë Këshilli i 

Ministrave, organet e pushtetit vendor dhe  ministritë që kanë detyrime dhe 

kompetenca në fushën e qarkullimit rrugor, siç janë Ministria e Transporteve dhe 

Ministria e Brendshme, veçanërisht apo së bashku, nxjerrin akte administrative 

nënligjore të mirëfillta, në formën e tyre klasike, si Vendime të Këshillit të Ministrave 

apo Udhëzime të Ministrave, me të cilat rregullojnë ato marrëdhënie në fushën e 

qarkullimit rrugor, që janë deleguar nga Kodi Rrugor. Por megjithë këtë rezulton se, 

për realizimin e qëllimit të kodit, që urdhërimet e tij të bëhen sa më të përdorshme nga 

zbatuesit e ligjit (si nëpunësit publikë edhe nga individët), duhet të caktohen edhe disa 

rregulla më të hollësishme, me qëllim që të garantohet zbatimi i tyre, ku forma më e 

mirë e shprehjes, nuk është ajo e shkruar. Prandaj, pasi bëhet shpallja e përmbajtjes së 

formës së shkruar në një akt administrativ normativ të zakonshëm (në një rregullore 
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apo udhëzim), ku urdhërimet e këtij akti nënligjor shprehen, bëhen të afërta dhe të 

dukshme, të lehta për t‟u njohur nga subjektet nëpërmjet zbërthimit apo “përkthimit” 

të tyre  me  shenja, figura apo simbole të njëtrajtshme, të cilat janë unike dhe sigurisht 

të pangjashme dhe jo identike me të tjera të atij lloji. Këto shenja, figura apo simbole 

etj., janë akte reale. Duke qenë se ato materializohen edhe fizikisht me tabela, vula 

etj., organi  shtetëror përcakton edhe rregullat për prodhimin e tyre në forma të 

sigurta, pa deformime si dhe për  publikimin, i cili realizohet  me caktimin e vendeve, 

pastaj fillon dhe etapa e hyrjes në fuqi dhe zbatimi i tyre. Hyrja në fuqi përfshin  të 

gjitha ato subjekte që i ndeshin (i shohin apo i prekin), që marrin dijeni për to në 

vendin ku janë vendosur aktet (tabela, sinjale) dhe veprimi i tyre represiv apo 

sanksioni i tyre fillon të aplikohet kur subjektet veprojnë apo mosveprojmë në 

kundërshtim me përmbajtjen e atyre shenjave (akteve reale). Kur veprohet në 

kundërshtim me aktin real, që është vullnet pushteti për të rregulluar marrëdhënie të 

caktuara juridike administrative, konstatimi dhe ndëshkimi i shkeljes së tij, realizohet 

me mjete të caktuara juridike dhe nga persona kompetentë të caktuar nga ligji ose akti 

nënligjor. Realizimi i sanksionit për shkeljet e veprimeve që rregullon apo  më mirë 

shpreh akti real shpesh bëhet i mundur vetëm me nxjerrjen e një akti tjetër 

administrativ, i cili ka të gjitha karakteristikat e aktit administrativ dhe që,  nga hyrja 

në fuqi deri në ekzekutimin e tij, i nënshtrohet gjithë rregullimeve për  ankimimin 

administrativ dhe atë  gjyqësor. Në raste të caktuara, fallsifikimi apo dëmtimi fizik  i 

tyre, dënohet  jo vetëm në rrugë administrative, por edhe penalisht. Pra të gjitha sa më 

sipër duhen mbajtur parasysh për përkufizimin e aktit real. 

 

Në ligjin nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë” (KPrAd), parashikohet për herë të parë përkufizimi se kush 

quhen akte reale dhe ky përkufizim përbën një rritje cilësore legjislative për shkak se 

paraqet një pasurim të instituteve procedurale administrative. 

Siç e kemi trajtuar me hollësi më sipër deri atëherë doktrina e së drejtës 

administrative vendase i njihte shenjat vetëm si shprehje, gjuhë komunikimi dhe si 

veprime konkludente i konsideronte akte administrative, por më pas i dallonte nga ato 

dhe i quante akte faktike dhe  me sa duket Kodi i Procedurave Administrative, 

përzgjodhi mes doktrinës dhe realizoi atë përkufizim që prej kohësh quhet tashmë akt 

real. Së pari, në nenin 2 të KPrAd, siç kemi përmendur edhe për aktin diskrecial, në 

pjesën e parë të këtij punimi, u përkufizua veprimtaria administrative dhe format e 

kësaj veprimtarie si vijon: 

“1.Veprimtaria e organeve administrative është tërësia e akteve dhe veprimeve 

nëpërmjet të cilave formohet dhe manifestohet vullneti i administratës publike, si 

dhe ekzekutimi i këtij vullneti. 

2. Format e veprimtarisë administrative të rregulluara me këtë ligj janë: 

 -  aktet administrative individuale dhe kolektive; 

 -  kontratat administrative/publike; dhe 

 -  aktet reale”. 

 

Së dyti, më tej, në  nenin 5 të kodit në fuqi u përkufizua akti real si më poshtë: 

“Akt real do të quhet ajo formë e urdhërimit administrativ, ku vullneti i 

administratës publike shprehet me mjete të tilla, si: shenjat, paralajmërimet, tabelat, 

informacionet publike etj.” 

Po në këtë ligj, aktet reale u trajtuan edhe me gjerë për rastet se kur një akt i tillë është 

i ligjshëm, si dhe për mënyrën e eleminimit të pasojave. Kështu në nenin 147 është 

parashikuar që: 
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“1. Për aktet reale zbatohen të njëjtat parime ligjore, sidomos parimi i ligjshmërisë, 

si dhe për aktet administrative, nëse natyra e tyre e veçante nuk bie në kundërshtim 

me këto parime. 

2. Aktet reale të tilla si informacionet, paralajmerimet, sinjalet e koduara etj.,të një 

organi shtetëror konsiderohen të ligjshme vetëm atëherë kur ato janë të sakta, 

objektive dhe proporcionale”. 

Kurse në nenin 148, me titull “Eliminimi i pasojave” u parashikua që: 

“Organi administrativ është i detyruar të eleminojë pasojat, të cilat lindin nga një akt 

real i kundërligjshëm”. 

Deri këtu mund të themi se edhe pse ishin vetëm 3 (tre) dispozita ligjore, gjithsesi 

kuptimi  i akteve reale dhe mbrojtja ndaj akteve reale të paligjshme tashmë ishte  

“qëlluar në shenjë”. 

Prandaj, si rrjedhojë, besojmë se, duke pasur më mirë parasysh këto dispozita ligjore 

edhe autori Sokol Sadushi, ka korrigjuar qëndrimet e mëparshme dhe në botimin e tij 

të vitit 2008 është shprehur se “Nga një analizë e tillë teoriko-praktike del e 

nevojshme bërja e një përkufizimi për aktin real që të përfshijë në mënyrë të plotë dhe 

të qartë të gjithë elementet dalluese të tij. Akti real është një formë e veprimtarisë 

administrative e shfaqur me anë të mjeteve dhe mënyrave të veçanta, të dukshme dhe 

publike, nëpërmjet të cilave autoriteti shtetëror shpreh vullnetin e tij juridik, me 

qëllim sjelljen e pasojave ligjore të caktuara. Në bërjen e një përkufizimi për aktin real 

kërkohet të pasqyrohen elementet thelbësore që karakterizojnë atë, duke e bërë sa më 

të qartë dhe të dallueshëm nga format e tjera të veprimtarisë administrative që 

ushtrojnë organet e administratës publike.
290

 

Ligji 49/2012 nuk e pasqyron aktin real në mënyrë specifike, ashtu si ligji Kodi i 

Procedurave Administrative, por e përfshin atë  në një kategori të përgjithshme, që 

është titulluar  VEPRIM TJETËR ADMINISTRATIV dhe këtë e ka përkufizuar  në 

nenin 2, pika 8 se “ “Veprim tjetër administrativ” është çdo formë e njëanshme e 

veprimtarisë së organit publik, në kryerjen e funksionit publik dhe që nuk plotëson 

kushtet për të qenë akt administrativ apo kontratë dhe që krijon pasoja juridike mbi të 

drejtat subjektive apo interesat e ligjshme”. 

 

Si përfundim, edhe unë kam formuluar këtë përkufizim se Akti real është një formë 

e veçantë e shprehjes së veprimtarisë administrative të organeve të administratës  

publike që formatohet dhe realizohet në zbatim të një ligji apo të një akti 

administrativ normativ që ka dalë në zbatim të ligjit, dhe ka si qëllim vetëm 

zbatimin e ligjit. Moszbatimi apo zbatimi jo i saktë i aktit real pas sjell sanksione 

ndaj subjektit përkatës. 
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KREU I DYTË. 

 

2. Elementet përbërës të aktit real, llojet e ndryshme  të tyre  dhe avantazhet e 

përdorimit të akteve reale. 

 

Njeriu përdor gjuhën e folur ose të shkruar për t‟i përcjellë tjetrit atë që ka në 

mendje. Gjuha e tij është plot simbole, por shpesh ai përdor edhe shenja ose figura të 

ndryshme. Në nenin 5 të Kodit të Procedurave Administrative, ku jepet 

përkufizimimi i aktit real del qartë se ai “…është formë e urdhërimit 

administrativ, ku vullneti i administratës publike shprehet me mjete të tilla, si: 

shenjat, paralajmërimet, tabelat, informacionet publike etj.” Pra sipas kësaj 

dispozite disa nga llojet e aktit real janë shenjat, paralajmërimet, tabelat dhe 

informacionet, por pa u kufizuar më këto lloje. Këtë e specifikon qartë prapashtesa etj. 

Po ky kod, në pikën 2 të nenit 147, ka shtuar në llojet e mësipërme edhe “sinjalet e 

koduara”.Tashmë mund t‟i marrim me radhë secilin prej tyre, si dhe në fund të këtij 

kreu, mund të themi se cilat janë avantazhet e përdorimit të tyre. 

 

2.1. Elementet përbërës të aktit real. 

 

  Duke u nisur që nga përkufizimi i nenit 2 të KPrAd, është e qartë se akti real 

është një nga format e veprimtarisë administrative, e cila nga ana e saj është “... 

tërësia e akteve dhe veprimeve administrative nëpërmjet të cilave formohen dhe 

manifestohet vullneti i administratës publike, si edhe ekzekutimi i këtij vullneti”. Nga 

këto dy përkufizime, të lidhura me përkufizimin e nenit 5 të KPrAd për aktin real, del 

qartë përmbajtja e tij. Veçoritë apo elementet e tij përbërës janë: i-ka një formë të 

veçantë; ii-është një urdhërim administrativ që nënkupton një deklarim vullneti të 

organit apo autoritetit administrativ; iii-ka një qëllim konkret për krijimin, ndryshimin 

ose shuarjen e pasojave të caktuara juridike; iv-shfaqet me mjete dhe mënyra të 

veçanta, që janë të ndryshme nga mënyrat  e tjera klasike të shfaqjes së aktit 

administrativ. 

2.1.1.Akti real është formë e veprimtarisë administrative (bashkë me aktet 

administrative dhe kontratat administrative publike) dhe nuk i mungon elementi 

kryesor që karakterizon gjithë këto forma, i cili është karakteri juridik. Për këtë na 

duket pa vend të bëjmë komente të tjera. 

 

2.1.2.Akti real shpreh ose manifeston  vullnetin e administratës publike. Në 

pjesën e parë për aktet diskreciale kemi trajtuar gjatë çfarë është vullneti dhe  vetë 

administrata publike. Por duke pasur parasysh veçorinë e shprehjes (format e 

shprehjes), duhet të evidentojmë se tabelat e 

prodhuara dhe të publikuara, të vendosura nga 

subjektet fizikë apo juridikë privatë, apo edhe 

reklamat, me apo pa drita, të cilat shfaqen nëpër 

rrugë e sheshe,  nuk janë akte reale. Një tabelë 

p.sh., e vendosur nga një avokat, nuk është akt 

real, sepse ajo  nuk përbën dhe nuk lidhet me 

ndonjë urdhërim administrativ, të formuluar  nga 

ana e administratës publike, shkelja e të cilit 

ndëshkohet administrativisht nga administrata 

publike.  P.sh., kjo tabelë “AVOKAT”, tregon se 
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aty ndodhet zyra e një avokati të caktuar. Ajo vërtet është tabelë dhe duke qenë se 

aktet reale paraqiten me to, mund të krijohet ideja e parë se ajo i plotëson kushtet për 

t‟u kualifikuar si akt real. Por ajo nuk përmban kushtin e të qenit shprehje e vullnetit 

shtetëror dhe  nuk paraqet asnjë  urdhërim për cilindo. 

Por e kundërta ndodh me tabelat  treguese të emërtimit të rrugëve. Këto tabela 

përbëjnë akte reale, sepse shprehin vullnetin e administratës publike, që për efekte të 

ndryshme të dobisë publike, nevojës për të 

disiplinuar qarkullimin rrugor, për identifikimin e 

qendrave të banuara dhe njësive përbëresë të saj, 

si dhe për të lehtësuar komunikimin dhe 

garantuar sigurinë publike etj., i japin asaj rrugë 

një emër apo numër të caktuar, nëpërmjet 

vendosjes së një tabele. Këto  tabela përbëjnë apo 

përmbajnë një informacion publik. Mbrojtja e 

kësaj tabele nga shteti (administrata  publike)  për 

dëmtimet fizike që mund t‟i bëhen asaj, bëhet nëpërmjet ndëshkimit të çdëmtimit 

material ndaj personave që e dëmtojnë. 

 

Kurse tabela e qarkullimit rrugor “NDALIM 

QARKULLIMI”, mbart në vetvete një urdhërim 

administrativ, mosbindja ndaj të cilit shkakton 

pasojë administrative, sepse  shoqërohet dhe me 

sanksion në rast mosrespektimi. Përderisa akti 

real nxirret nga organet e administratës për një 

qëllim të caktuar, ai e përmban në vetvete 

karakterin e tij detyrues. 

 

2.1.3. Akti real shpreh, paraqet, apo mbart në vetvete gjithmonë një urdhërim të 

administratës publike, për arritjen e një qëllimi të caktuar. Urdhri nuk është lutje për 

personat që iu drejtohet, ai shpreh vullnetin e administratës për të rregulluar një 

veprimtari, të cilën e ka në kompetencë për ta bërë. Ajo, pastaj, përcakton dhe 

veprimet apo mosveprimet që duhet të kryejnë subjektet që ndeshen më këtë 

urdhër.Urdhri nuk lë as asnjë diskrecion për vullnetin e zbatuesit, ai duhet të veprojë 

apo të mosveprojë, pikërisht ashtu siç kërkon urdhri i shprehur nëpërmjet aktit real. 

“… Ekzistenca e këtij elementi i jep një forcë detyruese aktit real, duke e barazuar 

dhe vendosur atë në të njëjtin pozicion me aktin administrativ dhe me kontratën 

administrative. Pa një forcë të tillë detyruese, akti real do të mbetej një porosi, 

sugjerim ose opinion, por jo një urdhërim administrativ
291

. 

Akti real, është mjeti që i shërben administratës publike, për të materializuar 

vullnetin e saj. Ai shprehet  nëpërmjet urdhërimeve, të cilat gjithashtu shfaqen po me 

forma të tilla, si:  shenja, tabelat, sinjalet etj., të cilat, në qoftë se nuk përmbajnë një 

urdhër për të kryer apo për të mos kryer një veprim të caktuar, nuk ka akte reale. Këto 

veprime apo mosveprime, janë përcaktuar nga administrata publike, por me qëllimin e 

njohjes nga të gjithë ata që duhet t‟i zbatojnë, që të kuptohen lehtë dhe shpejt, që të 

kursehet kohë dhe puna njerëzore për zbatimin e urdhërimit që përmban akti real. Ato 

shfaqen, si: tabela, sinjale etj.  
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2.1.4- Moszbatimi apo zbatimi jo i saktë i aktit real pas sjell sanksione ndaj 

subjektit përkatës. 

Pra është e qartë, në qoftë se  urdhërimet që përcaktojnë apo shprehin aktet 

reale, nuk zbatohen me bindje dhe vullnet të lirë, zbatimi i tyre arrihet me fuqinë 

shtrënguese të shtetit. “…  akti real, duke u konsideruar urdhërim administrativ, nuk 

mund të kuptohet pa pasojën juridike që sjell. Ky vullnet juridik i organit 

administrativ, i shfaqur në formën e aktit real, sjell domosdoshmërisht edhe një 

rezultat juridik faktik. Urdhërimi administrativ e mbart në vetvete elementin pasojë 

juridike. Mbi këtë bazë akti real sjell pasojën juridike. Ky është një element thelbësor 

për aktin real”
292

. 

 

2.1.5. Publikimi i akteve reale. 

Aktet reale, ashtu si edhe të gjitha aktet e tjera të administratës publike, duhet 

të bëhen të tilla për ata që duhet t‟i zbatojnë. Është karakteristike se publikimimi i tyre  

shpesh konsiderohet i realizuar jo vetëm në fletoren zyrtare, por edhe në buletine të 

ndryshme informative, ku botojnë organe të ndryshme të administratës publike. Për 

një pjesë të madhe të tyre, kërkohet që ato akte reale të jenë prezente në vendin ku 

ndodh një marrëdhënie juridike, një ngjarje apo fakt juridik, ku implikohet zbatimi i 

aktit real, si p.sh., në rrugë, në lokale apo zyra, në hekurudhë apo aeroport, në doganë 

etj. “…aktet reale duhet të bëhen publike me qëllim që të krijojnë efektin e tyre 

detyrues. Bërja publike e akteve reale është kusht përcaktues për ardhjen e pasojave 

juridike. Kështu, tabelat ose shenjat quhen se jane bërë publike kur vendosen në zona 

ose objekte të dukshme me qëllim për t’u respektuar nga shtetasit. Publikimi është i 

domosdoshëm edhe për aktet reale që shfaqen në formën e informacioneve publike 

ose të paralajmërimeve.”
293

 

 

 

2.2. Llojet e akteve reale. 

Disa nga mjetet e shprehjes së urdhërimit administrativ, të quajtura si akte 

reale, janë dhënë në nenin 5 dhe 147/2 të KPrAd, por jo vetëm, ato janë format apo  

llojet e akteve reale siç do të shohim edhe më poshtë. Kodi i Procedurave 

Administrative ka përcaktuar jo në mënyrë shteruese disa prej llojeve apo formave të 

akteve reale, si: shenjat, tabelat, sinjalet e koduara, paralajmerimet, informacionet 

publike etj. Duke paraqitur vetëm disa nga format e shfaqjes së akteve reale (pasi nuk 

është e mundur praktikisht që të jepen të gjitha llojet e tyre), mendojmë se ligjvënësi 

ka përcaktuar ato që janë më të përdorshmet. Në praktikën e përditshme  

administrative ka edhe forma apo lloje të tjera të aktit real. Më  poshtë  për  ilustrim  

po  paraqesim  disa  nga llojet e akteve reale, për një pjesë të të cilave, shpjegimet 

gjenden në mënyrë të hollësishme në legjislacionin e veçantë ku ato përdoren apo 

përmenden.  

 

2.2.1. Shenjat. 

Kodi nuk ka ndonjë përkufizim të termit shenjat. Por nisur nga etimologjia dhe 

përdorimi i këtij termi në gjuhën shqipe, me shenjë kuptohet një  gjurmë apo njollë 

fizike,  e cila mbetet mbi sipërfaqen e diçkaje, kur e prekim me dorë të ngjyrosur apo 

e lyejmë me bojë. Kjo lloj shenje  mund të jetë vizatim, figurë gjeometrike ose jo, 

numër etj. Këto shenja bëhen apo vihen me qëllim  që të jenë  një tipar dallues i 
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veçantë, nëpërmjet të cilit mund dhe duam që të tregojë  diçka. Shenjë, mbetet, edhe 

kur sendin e shtypim, apo  kur  vendosim  mbi  të,  diçka tjetër,  me qëllim që të lëmë 

shenjë, e cila mund të jetë  një vulë, apo një pulle, apo vizatim etj., që ia bëjmë një 

sendi  me presion apo me presë mekanike, ose dhe mund të bëhet mbi  një kafshë me  

djegie, me  prerje, me bojë, me shtypje, etj., për ta dalluar a për ta njohur. Por shenja 

mund të jetë edhe një veprim i njeriut si p.sh., një lëvizje (me kokë, me duar, me sy, 

etj.), për të shprehur një mendim, një dëshirë a një gjendje shpirtërore, por mund të 

jetë edhe për t‟i dhënë urdhër dikujt
294

. Po kështu shenjat edhe mund të komandohen 

nga njeriu, duke u shfaqur si dritë, si sinjale, si lëvizje me flamurë  etj. Më poshtë po 

japim disa nga shenjat dhe aktet ligjore apo nënligjore ku ato parashikohen: 

i-Një shenjë është ajo që vendoset nga policia pyjore me çekiçdamkën në fund të asaj 

peme (drurit) që vlerësohet se duhet prerë.
295

 Por  ligji përkatës përcakton edhe 

dispozitat që mbrojnë këtë shenjë, pra, kur ajo bëhet jo nga personat kompetentë, apo 

prishet nga çdo person tjetër me dashje. Ligji përkatës parashikon se “1. Shkeljet e 

mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 

dënohen me gjobë si me poshtë: 

h) prishja apo përdorimi i çekiçdamkës e i damkës nga persona të paautorizuar dhe 

nga një zonë pyjore në tjetrën, pa lejen e organeve të shërbimit pyjor, dënohen me 

gjobë 30 000 ( tridhjetë mijë) deri në 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë”; 

ii-Shenja kufidëftuese, gjeodezike e topografike, të cilat vendosen në fondin pyjor 

kombëtar.  Ato parashikohen në Ligjin nr.9385,datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”.
296

Aty përcaktohen edhe ndëshkimet për prishjen, fshirjen apo 

dëmtimin  e tyre. 

iii-Lloj shenje janë dhe pullat e ndryshme që dëshmojnë pagesën e taksës së pronësisë 

apo të sigurimit të detyrueshëm të  automjeteve
297

.  

iv-Shenja janë dhe vulat që përdoren nga institucionet. Akti real vërteton vullnetin e 

organit administrativ, që ka firmosur dokumentin teksa shfaqet si vulë zyrtare mbi një 

dokument (për shkak se nuk mund të fallsifikohet lehtë), ashtu siç mund të ndodhë me 

nënshkrimin e zyrtarit që ndodhet në të njëjtin dokument që  vërteton vula zyrtare. 

v-Shenja janë dhe plumbçet që përdoren për të bllokuar hapjen fizike të një sendi me 

brendi, si: plumbçet e doganave, vulat e regjistruesve apo matësve të ndryshëm, si ato 
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 1. Shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 
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të energjisë elektrike, apo të  kalibrimit të aparateve matës të shitjes së karburanteve, 

etj. P.sh., për tahografin që është një regjistrues i shpejtësisë dhe kohës, i cili vendoset 

në mjetet e qarkullimit, Kodi Rrugor parashikon edhe vulat e tij.
298

 

vi-Shenja janë dhe dyllosjet e dyerve me plastelinë, apo rrethimi me shiritë plastikë, 

në qoftë se ato dyer mbyllin magazina, shtëpi, zyra etj., për të cilat organet 

kompetente kanë vendosur që të kontrollohen sipas ligjit dhe dyllosja është bërë nga 

një person zyrtar i organit kompetent, për të siguruar që askush të mos hyjë aty pa 

qenë të pranishëm ata persona që janë  të autorizuar.  

vii-Shenja janë dhe lëvizjet e punonjësve të mirëmbajtjes së rrugëve, që me flamurë 

rregullojnë kalimin e automjeteve. 

viii-Shenja janë dhe tabelat e qarkullimit rrugor, si dhe vizatimet në rrugë, si vijat e 

bardha për të kaluar këmbësorët. 

ix-Pullat fiskale, janë shenja që përcaktohen me ligj për vlerën  e tyre dhe elementet e 

tyre caktohen me dispozita ligjore apo nënligjore.
299

  

x.Shenjat ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe  e Gjysmë Hënës së Kuqe, të cilat 

vendosen në flamuj, në tabela që vendosen në hyrje apo mbi institucionet 

shëndetësore apo pikturohen në automjetet e tyre, janë gjithashtu akte reale. 

Vlefshmëria dhe fuqia e tyre juridike, është sanksionuar me akte ndërkombëtare, të 

njohura edhe nga Republika e Shqipërisë. 

 

2.2.2. Paralajmërimet. 

Paralajmërimi shërben si shenjë e një ngjarjeje, e një dukurie, a diçkaje tjetër 

të madhe, e cila është afër
300

. Përmes paralajmërimit verbal, me zhurmë, me dritë apo 

me shenja apo figura (tabela), bëhet njoftimi i personit, se do t‟i dalë përpara diçka e 

papritur, apo lajmërohet në kohë se diçka  e rrezikshme është para tij, apo se duhet të 

ndalojë e të mos shkojë më tej se vendi që tregon paralajmërimi. Pra “… kjo mënyrë e 

shfaqjes së urdhërimit administrativ është pak e veçantë dhe duhet dalluar nga rastet 

kur si rrjedhojë e paralajmërimit, nuk krijohet ndonjë pasojë e drejtpërdrejtë juridike. 

Një shembull, kur paralajmërimi paraqitet si akt real, mund të jetë kur organi 

administrativ, si rrjedhojë e vështirësive të motit, paralajmëron drejtuesit e 

automjeteve të lëvizin në segmente të caktuara rrugore me zinxhirë; ose kur 

paralajmërohen shtetasit që për arsye të ndryshme të kufizojnë lëvizjet në drejtim të 
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zonave të caktuara. Gjithashtu, drita e verdhë në semafor ka karakterin e 

paralajmërimit të ndalimit për drejtuesit e automjeteve dhe për këmbësorët”
301

. 

Siç shihet paralajmërimet janë gjithashtu shenja, por ndahen si klasë me vete 

për shkak të mesazhit që ato përcjellin. Këto shenja nuk mbartin në vetvete urdhërim, 

por vetëm njoftimin paraprak se po afron një situatë  rreziku për të cilën personi duhet 

marrë një vendim se si do ta  kapërcejë apo përballojë atë. P.sh., tabela e qarkullimit 

rrugor “kujdes, rrezik shembjeje” apo “Kujdes, kalojnë fëmijë”, na paralajmëron se në 

rrugën që po vijojmë, duhet të bëjmë më shumë kujdes se zakonisht, si dhe duhet të 

ulim shpejtësinë për shkak të rrezikut që ofron ajo pjesë e rrugës, apo kur kalojnë 

fëmijët, të cilët, nuk kanë pjekurinë e duhur për t‟u vetëmbrojtur nga rreziku që i 

kanoset. 

 

2.2.3. Tabelat. 

Tabelë është gjithashtu dhe një pllakë me shkrime a me shenja te posaçme, e 

cila shërben për të treguar vendin ku arrijmë, drejtimin e lëvizjes, etj. Tabelat janë 

pasqyra përmbledhëse që përmbajnë një varg numrash, emrash, etj., të ndarë në 

shtylla ose të renditura sipas rregullave të caktuara. (Si tabela e orarit të trenave, apo 

tabela e çmimeve, etj.). Tabelë është dhe një pllakë prej materialesh të ndryshme, e 

cila shërben për qëllime të caktuara, si tabela e zezë (mësimore), tabela e koshit të 

basketbollit, tabela e qitjes,  etj)
302

. Por jo të gjitha këto tabela janë akte reale. Si të 

tilla, më kryesore, janë ato që përdoren në qarkullimin rrugor, të cilat janë miratuar 

me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e 

Rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, apo në ligje të 

tjera të posaçme. Disa nga këto tabela do t‟i gjeni në fund të këtij punimi si material 

ilustrues. 

 

2.2.4. Targat. 

Targat mund të kualifikohen edhe si tabela apo edhe shenja. Por duke qenë se 

në disa dispozita në  Kodin Rrugor, si në nenet 67, 99 deri 101 dhe 112 të tij,  bëhet 

fjalë për targat, po i trajtojmë ato si një lloj i veçantë i akteve reale. Ndonëse në 

dispozitat përkatëse të Kodit Rrugor nuk përcaktohet direkt se çfarë është në fakt 

targa. Kuptimi i saj del nga shqyrtimi i atyre dispozitave. Targa është një pllakë 

metalike që vendoset në automjetet, motormjetet dhe rimorkiot, apo në mjetet e 

tërhequra nga kafshët dhe në   slitat. Targa përmban të dhënat e regjistrimit. Kodi 

përcakton se në cilin vend ajo vendoset përkatësisht për secilin mjet, si dhe ato duhet 

të kenë karakteristika reflektuese për dritën. Kodi nuk mund t‟i përcaktojë të gjitha të 

dhënat që duhet të përmbjaë një targë, prandaj ai në nenin 99 të tij, cakton që në “7.Në 

aktet në zbatim
303

 jepen kriteret e përcaktimit të targave të regjistrimit, përsëritëse, të 

provës dhe të njohjes. 8. Në aktet në zbatim jepet shenja zyrtare që duhet të kenë 

targat e çdo lloji, duke përjashtuar targat përsëritëse 9. Aktet në zbatim përcaktojnë 

për targat sipas këtij neni:- kriteret për formimin e të dhënave të regjistrimit;- vendin 

e vendosjes dhe mënyrat e vendosjes;- karakteristikat konstruktive, përmasore, 

fotometrike, kromatike dhe të dallueshmërisë, si dhe kërkesat e verifikimit, nëse targa 
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është e përshtatshme për t’u pranuar”. Më poshtë, kodi përcakton ndëshkimet që 

parashikohen për shkeljet e këtyre dispozitave.
304

 

Për targat dhe çfarë janë ato, është shprehur edhe Gjykata jonë Kushtetuese,  në një 

çështje që kishte të bënte më Kodin Rrugor, si vijon “Në lidhje me rëndësinë e 

shkeljes dhe me pasojat e mundshme që mund të vijnë prej saj Gjykata vlerëson se 

targa është një akt administrativ real (neni 147 i KPA-së) që konsiston në një shenjë 

publike të vënë nga një autoritet publik shtetëror në një mjet motorik që shërben për 

të identifikuar mjetin gjatë qarkullimit rrugor..”
305

 

 

2.2.5. Sinjalet. 

Sinjal është një shenjë e caktuar që jepet me tinguj, me drita, me lëvizje, me 

pamje, vizatime, etj., për të njoftuar nga larg diçka, për të dhënë një urdhër, për t‟u 

marrë vesh në lidhje me diçka etj.
306

. 

Sinjalet janë të llojeve të ndryshme. Ato mund të jenë sinjale të realizuara nga 

vetë personi zyrtar, nëpërmjet veprimeve të tij, me zërin e tij, me mjet të përdorur prej 

tij, si p.sh., me bilbil ose sirena apo me dritë (fener apo prozhektor), ose dhe që 

realizohen  me anë të mjeteve të projektuara dhe ndërtuara që të funksionojnë si 

sinjale. Si shembull më kuptimplotë për sinjalet, kemi ato në sferën e qarkullimit 

rrugor, të cilat edhe janë më të përdorshmet, por janë edhe të përcaktuara më mirë me 

ligj, apo akte nënligjore. Kështu Kodi Rrugor në Kreun e dytë me titull “Organizimi i 

qarkullimit dhe sinjalizimit rrugor”, ka përcaktuar kompetencat  përkatëse
307

. 

Duke pasur parasysh rëndësinë që kanë sinjalet e qarkullimit rrugor si sinjale, pra 

akte reale të përcaktuara direkt nga vetë ligji (Kodi Rrugor), ne do t‟i  parashtrojmë 

ato, ashtu siç janë radhitur dhe klasifikuar në dispozitat përkatëse të këtij kodi. Kështu 

neni 38 përcakton se “Në sinjalizimin rrugor përfshihen grupet e mëposhtme: 

a)sinjalet vertikale; b) sinjalet horizontale;c) sinjalet e ndritshme dhe d) sinjalet dhe 

pajisjet shtesë”. 

a)Sipas  nenit 39  “Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori: 
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 Neni 99 i Kodit Rrugor, pikat “ 11. Cilido që shkel dispozitat e pikave 1, 2, 3 dhe 4 ndëshkohet me 

masë administrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë.12. Cilido që qarkullon me një 

mjet të pajisur me një targë që nuk është e vetja ose është e falsifikuar, ndëshkohet me masë 

administrative me gjobë nga njëzet e pesë mijë deri në njëqind mijë lekë.13. Cilido që shkel 

dispozitat e pikave 5, 6 dhe 10 ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga një mijë deri në 

katër mijë lekë.14. Cilido që falsifikon, ndryshon ose ndërron targën automobilistike apo përdor 

targa të modifikuara, të falsifikuara a të ndërruara, kur nuk përbën vepër penale, ndëshkohet me 

masë administrative me gjobë nga njëzet e pesë mijë deri në njëqind mijë lekë.15. Për shkeljet e 

parashikuara në pikat e mësipërme, zbatohet edhe masa administrative plotësuese e tërheqjes së 

targës që nuk i përgjigjet kërkesave të përcaktuara. Për shkeljet e parashikuara në pikën 12 zbatohet 

masa administrative plotësuese e konfiskimit të mjetit”. 
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 Vendimi  nr.12, datë 14.4.2010 me objekt “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë i togfjalëshit “... vendimi i së cilës është i  formës së prerë”, në nenin 202 

të ligjit nr.8378, datë  22.07.1998 “Kodi Rrugor i RSH-së”.  
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 Fjalori i gjuhës se sotme shqipe, Tiranë, 1980, f. 1755-1756. 
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 Neni 35 i Kodit Rrugor. “1. Ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse është kompetencë për 

nxjerrjen e udhëzimeve për organizimin e qarkullimit dhe të sinjalizimit përkatës rrugor…, mbi të 

gjitha rrugët, përjashtuar ato që janë vetëm për përdorim ushtarak. Ajo përcakton, gjithashtu, 

kriteret, ku duhet të mbështeten entet pronare të rrugëve për planifikimin e trafikut, për rastet e 

përcaktuara në rregulloren e zbatimit…3. Drejtoria e Qarkullimit dhe e Sigurisë Rrugore pranë 

Ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, ngarkon Institutin e Studimeve të Transportit të 

përgatisë kriteret në fushën e qarkullimit dhe sinjalizimit rrugor, në zbatim të pikave 1 dhe 2 të këtij 

neni.” 
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A) Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe 

i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm. 

B) Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet 

t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në: 

a) sinjale të përparësisë;b) sinjale të ndalimit;c) sinjale të detyrimit. 

C) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të 

dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, 

shërbimeve dhe impianteve. Ato ndahen në: 

a) sinjale paralajmëruese; b) sinjale të drejtimit; c) sinjale pohuese; 

d) sinjale të identifikimit të rrugëve; e) sinjale të itinerarit; f) sinjale të qendrave të 

banuara; g) sinjale të emrave të rrugëve; h) sinjale turistike të territorit; i) sinjale të 

tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve; j) sinjale të tjera që 

tregojnë impiante dhe shërbime. 

2. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat, ngjyrat dhe simbolet e sinjaleve rrugore 

vertikale dhe mënyrat e vënies e të shfrytëzimit të tyre”. 

b) Sipas nenit 40 “Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin 

e qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe  dhënien e udhëzimeve dhe të 

treguesve të dobishëm, për sjellje të veçanta që duhen mbajtur. Sinjalet horizontale 

ndahen në: 

- vija gjatësore; - vija tërthore; - vendkalime këmbësorësh ose biçikletash; - shigjeta 

drejtuese; - shkrime dhe simbole; - vija kufizuese për vendet e qëndrimit ose për 

vendqëndrimet e rezervuara; - ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak për pengesa 

brenda karrexhatës; - vija kufizuese të stacioneve të qëndrimit të mjeteve të 

transportit publik të linjës; - sinjale të tjera të parashikuara nga aktet në zbatim…7. 

Në aktet në zbatim janë përcaktuar normat për format, përmasat, ngjyrat, simbolet 

dhe karakteristikat e sinjaleve rrugore horizontale, si dhe për mënyrën e përdorimit të 

tyre…” 

c)Në nenin 41 “ Sinjalet e ndritshme ndahen në këto kategori: 

a) sinjale të ndritshme rreziku dhe udhëzuese; b) sinjale të ndritshme treguese; c) 

fenerë semafori normale për mjetet; d) fenerë semafori korsie për mjetet; e) fenerë 

semafori për mjetet e transportit publik; f) fenerë semafori për këmbësorët; g) fenerë 

semafori për biçikleta; h) fenerë semafori për mjetet për korsi me dy sense lëvizjeje; i) 

fenerë semafori e verdhë vezulluese; j) fenerë semafori të veçantë; k) sinjale të 

ndritshme të veçanta. 

2. Dritat e semaforëve normalë për mjetet janë me formë rrethore dhe me ngjyrë: 

-  të kuqe, që ka kuptimin e ndalimit; 

-  të verdhë, që ka kuptimin e paralajmërimit të ndalimit; 

-  të gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë. 

3. Dritat e fenerëve të semaforëve të korsisë për mjetet rrugore, kanë formën e 

shigjetës së ngjyrosur në sfond të zi; ngjyrat janë:  e kuqe, e verdhë dhe e gjelbër; 

kuptimi është i njëjtë me atë të pikës 2, por vepron vetëm mbi mjetet që lëvizin në 

drejtimin e treguar nga shigjeta. 

4. Dritat e fenerëve të semaforëve për mjetet e transportit publik kanë formën e një 

shiriti të bardhë në sfond të zi, horizontalisht ka kuptimin e ndalimit, vertikalisht ose i 

prirur në të majtë apo në të djathtë, ka kuptimin e rrugës së lirë ose përkatësisht ktheu 

majtas apo djathtas, si dhe një trekëndësh të verdhë në sfond të zi, që ka kuptimin e 

paralajmërimit të ndalimit. 

5. Vendkalimet e semaforizuara të këmbësorëve mund të jenë të pajisura me sinjalizim 

zanor për të verbrit. Dritat e fenerëve të semaforit të këmbësorëve janë në formën e 

një këmbësori me ngjyrë në një sfond të zi. Ngjyrat janë: 
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a) e kuqe, që ka kuptimin e ndalimit dhe nuk i lejon këmbësorët të kalojnë ose të zënë 

karrexhatën; 

b) e verdhë, që ka kuptimin e zbrazjes së vendkalimit të këmbësorëve dhe që i lejon 

këmbësorët që ndodhen brenda vendkalimit, ta zbrazin sa më shpejt atë dhe ndalon 

ata që janë në trotuar të hyjnë në karrexhatë; 

c) e gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë dhe që i lejon këmbësorët të kalojnë 

karrexhatën vetëm në drejtim të dritës së gjelbër. 

18. Me aktet në zbatim janë përcaktuar format, karakteristikat, përmasat, ngjyrat dhe 

sinjalet ndriçuese dhe bashkë me to edhe mënyrat se si të sillen përdoruesit e rrugës 

dhe çfarë qëndrimi të mbajnë në situata të ndryshme me sinjalet.” 

 

d)Në nenin 42 “Sinjalet plotësuese janë të destinuara të tregojnë: 

a) drejtimin rrugor; b) kthesat e veçanta dhe pikat kritike; 

c) pengesat e vendosura mbi rrugë ose anash saj. 

2. Gjithashtu, sinjale plotësuese janë edhe sistemet e destinuara për të penguar 

vendqëndrimin dhe për të ngadalësuar shpejtësinë. 

3. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat dhe simbolet e sinjaleve plotësuese, 

karakteristikat e tyre konstruktive dhe mënyrat e vendosjes së tyre.” 

Një kategori tjetër e sinjaleve, të cilat shprehen me veprime aktive të organit 

administrativ (personave zyrtarë të caktuar me kompetenca të tilla për të dhënë apo 

realizuar sinjale me veprimet e tyre), janë ato të caktuara në nenin 43/3 të Kodit 

Rrugor, të titulluara “Sinjalizime të policëve të trafikut”.” Sinjalizime të policëve janë 

veçanërisht: 

a) Krahu i ngritur vertikalisht tregon “kujdes, ndalo” për të gjithë përdoruesit, me 

përjashtim të drejtuesve të mjeteve që nuk janë më në gjendje të ndalojnë në kushte të 

mjaftueshme sigurie; nëse sinjali jepet në një kryqëzim, ai nuk do të thotë ndalim për 

përdoruesit e mjeteve që kanë hyrë tashmë në të; 

b) krahët ose krahu i shtrirë horizontalisht tregon “ndalo” për gjithë ata përdorues 

që vijnë nga drejtime që kryqëzohen me drejtimin e treguar nga krahët, kurse për ata 

që vijnë nga drejtime të njëjta me drejtimin e krahëve, ku sinjal do të thotë “rrugë e 

lire”. 

4. Pas sinjalizimit të pikës 3, polici mund ta ulë krahun ose krahët; pozicioni i ri 

tregon njësoj “ndal” për gjithë përdoruesit e rrugës që gjenden përballë policit ose 

prapa tij, kurse për ata që gjenden anash tij, ky sinjal tregon që “rruga është e lirë”. 

5. Policët, për kërkesa të lidhen me rrjedhshmërinë ose sigurinë e qarkullimit, mund, 

gjithashtu, të rritin ose ta zvogëlojnë shpejtësinë e mjeteve, të ndalojnë ose të kthejnë 

rrjedha mjetesh ose mjete të veçanta, si dhe të japin urdhra të veçantë për zgjidhjen e 

situatave të vështira, edhe kur kjo është në kundërshtim me sinjalizimin ekzistues ose 

kur është në kundërshtim me normat e qarkullimit. 

6. Në aktet në zbatim janë përcaktuar sinjale të tjera që janë të domosdoshme për 

rregullimin e trafikut, si dhe mënyrat dhe mjetet që e bëjnë më të lehtë njohjen dhe 

pamjen në largësi, ditën ose natën, të policëve të trafikut dhe të sinjaleve të tyre, edhe 

nëpërmjet sinjaleve të posaçme dalluese”. 

 

Lloje të tjera sinjalesh përcaktojnë edhe ligje të tjera, si p.sh., Kodi Hekurudhor apo 

Kodi Ajror, apo Ligjet ndërkombëtare të Detit etj. Ashtu si edhe në Kodin Rrugor, 

kuptimi dhe shpjegimi i çdo sinjali, si edhe përcaktimi i sanksionit në qoftë se 

veprohet në kundërshtim me atë sinjal, jepet në ligjin përkatës. 
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2.2.6. Sinjalet e koduara. 

Kodi është një sistem shenjash a sinjalesh konvencionale, që përdoret për 

dhënien e një njoftimi, të një urdhri, etj., nëpërmjet telefonit, telegrafit ose radios. 

(Kod telegrafik, kod sekret, Kod me shifra, etj.)
308

. 

Pra edhe sinjalet e koduara janë një lloj gjuhe komunikimi, por me një kod 

deshifrimi të panjohur për të tretët. Ky sinjal, apo kjo shenjë, mund të jepet dhe me 

ndriçim si p.sh.,  nga  prozhektorët nëpër anije, apo nga  fari në breg të detit, etj. 

 

2.2.7. Informacionet publike. 

Duhet të evidentojmë që në fillim se ndërsa neni 5 i KPrAd në përkufizimin e 

tij i cilëson si akte reale informacionet publike, neni 147 i KPrAd për informacionet, 

nuk e përmban prapashtesën “publike”, por thotë “... informacionet,  

paralajmërimet...etj., të një organi shtetëror...”. Por, pavarësisht kësaj, mendojmë se 

kjo është e qartë në të dy nenet e sipërcituara, ku bëhet fjalë për informacionet 

publike, si akte reale.  

Duke pasur parasysh parimin e përgjithshëm në nenin 147 të KPrAd, që thotë 

se “1. Për aktet reale zbatohen të njëjtat parime ligjore, sidomos parimi i 

ligjshmërisë, si dhe për aktet administrative, nëse natyra e tyre e veçante nuk bie në 

kundërshtim me këto parime”, atëherë, do të duhet që edhe për aktet reale në lidhje me 

informacionet publike, t‟u drejtohemi dispozitave përkatëse  të KPrAd për njoftimet. 

Kështu  neni 56 parashikon se “Palet e interesuara duhet të njoftohen për të gjitha 

aktet administrative nëpërmjet të cilave: a)Merren vendime në lidhje me pretendimet 

e tyre; b)vendosen detyrime, ndëshkime  ose shkaktohen dëme; c) krijohen, zhduken, 

zgjerohen apo kufizohen interesat apo të drejtat legjitime të palëve, ose preken në 

ndonjë mënyrë tjetër kushtet për ushtrimin e tyre”. Kurse neni 58 përcakton 

përmbajtjen e njoftimit. Kështu që edhe për aktet reale në formën e informacioneve 

publike “1. Njoftimi duhet të përmbajë sa më poshtë: a) Tekstin e plote të aktit 

administrativ; b) emrin e personit përgjegjës për aktin dhe datën e këtij të fundit; c) 

organin që ka juridiksion për të vendosur për apelimet kundër aktit dhe afatet kohore 

për këtë qëllim, në rast se akti nuk mund të apelohet në rrugë gjyqësore.2. Teksti i 

plotë i aktit mund të zëvendësohet me një përmbledhje të përmbajtjes dhe objektit të tij 

në rastet kur akti ka plotësuar të gjitha kërkesat e formuluara nga palët e interesuara, 

ose kur akti ka të bëjë me marrjen e masave proceduriale”. Kurse neni 59 i KPrAd 

përcakton “Afatet kohore per njoftimet”. Aty përcaktohet se “Përveç  rasteve kur me 

ligj vendoset ndryshe, aktet administrative duhet të njoftohen brenda 8 ditësh. Afatet 

fillojnë të llogariten që nga data që pason ditën në të cilën nxirret akti ose data kur 

palet e interesuara marrin pjesë në procedimin  administrativ”. Kurse neni 60, është 

dispozita ku precizohet shprehimisht se informacionet publike, janë njëra nga mënyrat 

e njoftimit të një procesi administrativ. Aty thuhet se, njoftimet, bëhen, ndër të tjera 

me “… Ç) me lajmërim publik, i cili afishohet në vende publike, ose nëpërmjet një 

lajmërimi që botohet në Fletoren Zyrtare, në gazetën e pushtetit vendor ose në dy 

gazetat më të lexuara në vendin e banimit, apo të punës së palëve që duhen njoftuar, 

në rastet kur palët e interesuara janë të panjohura ose në numër aq të madh saqë çdo 

formë tjetër njoftimi vlerësohet si e papërshtatshme”. 

Neni 2 i ligjit nr.119/2014 “Për  të drejtën e informimit”, në pikën 2 përkufizon se 

“Informacion publik”,  është çdo e dhënë e regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe 

formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose jo nga 

autoriteti publik”. 
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Kurse neni 7 i këtij ligji përcakton “Kategoritë e informacionit që bëhet publik pa 

kërkesë”, si vijon “1. Në përputhje me programin e transparencës së miratuar për 

çdo autoritet publik,  këto të fundit përgatitin paraprakisht, në formate lehtësisht të 

kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre 

në internet kategoritë e mëposhtme të informacionit: 

a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik; 

b) tekstet e plota: 

i) të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë; ii) të ligjeve; iii) të akteve 

nënligjore;  iv) të kodeve të sjelljes; v) të çdo dokumenti politikash;  vi) të manualit ose 

ndonjë  dokument  tjetër  që  ka  lidhje  me  ushtrimin  e  funksioneve  të  autoritetit  

publik dhe  që  prek  publikun  e  gjerë; 

c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, 

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe 

procedurat e ankimit të vendimit përkatës; 

ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe 

kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit; 

d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin 

për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe 

një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve 

të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime; 

dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, 

përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit 

ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së 

autoritetit; 

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e 

kaluara,  si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.  Në ato raste kur autoriteti 

publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të 

drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që 

tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara; 

ë) informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit 

/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 

20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe 

partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: 

i) listën e kontratave të lidhura; ii) shumën e kontraktuar; iii) palët kontraktuese dhe 

përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara; 

iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të 

ndryshme; 

f) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për 

cilësinë e shërbimit; 

g) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me 

veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik; 

gj) çdo mekanizëm apo procedurë,  përmes së cilës personat e interesuar mund të 

paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e 

ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik; 

h) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e 

dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të 

informacionit që bëhet publik pa kërkesë; 

i) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji; 
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j) një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të 

dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato; 

k) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh; 

l) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik. 

3.Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të 

individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta bëhen publike me anë të afishimit apo 

postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga 

autoritetet publike”. 

Kuptohet se jo të gjitha këto informacione publike kanë lidhje me aktet reale, por, 

ato, të cilat përfshihen në germen c “informacion për procedurat që duhen ndjekur për 

të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e 

kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës”, apo 

germën “ë” informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të 

koncesionit /partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 

9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për 

koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit 

publik”... apo germën “g”çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe 

ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik”, janë 

informacione publike që kanë shumë rëndësi. Në informacionet e përfshira në pikat c, ë 

dhe g të nenit 7 të ligjit “Për të drejtën e informimit”, ka të dhëna që duhen përgatitur 

gjatë ushtrimit të funksionit publik, si dhe përpilimi nga autoriteti që i publikon. Ato 

përbëjnë akte reale, sepse përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave 

dhe lirive themelore të individit, si dhe kanë efekt të drejtpërdrejtë për të gjithë 

personat që preken nga ato, apo që janë të interesuar për to. Po kështu,  kur këto 

informacione janë  të kundërligjshme, në kuptimin që janë p.sh., jo të sakta, 

joobjektive dhe joproporcionale, organi, i cili i publikon, duhet të eliminojë pasojat që 

kanë sjellë  këto akte. Në llojin e informacioneve publike mendojmë se futen edhe 

tabelat e emërtimit të rrugëve, apo ato të emërtimit të institucioneve të ndryshme 

shtetërore, të cilat i fusim në llojin e informacioneve publike dhe jo tek tabelat e llojit 

të qarkullimit rrugor, sepse nuk përmbajnë ndonjë urdhërim, por thjesht janë një mjet 

që  japin një informacion publik. 

Doktrina e së drejtës administrative, sipas mënyrës së shprehjes së vullnetit, 

aktet reale i klasifikon në dy lloje: akte shpjeguese dhe akte në formën e funksioneve 

faktike. Kategorisë së parë i përkasin akte që shpjegojnë ose informojnë publikun për 

një veprim të caktuar administrativ. Këtu përfshihen aktet reale në formën e 

informacionit, të paralajmërimit, njoftimet e ndryshme publike etj. Në kategorinë e 

dytë të akteve reale, të cilat shfaqen në formën e funksioneve faktike, përfshihen ato 

akte që kanë të bëjnë me shenjat, tabelat, sinjalet e koduara, kartat a shenja të tilla që 

dëshmojnë për një funksion konkret. Këtu mund të përmenden tabelat e qarkullimit 

rrugor, sinjalet e shumta që veprojnë në sistemin e transportit rrugor, hekurudhor ose 

ajror, kartat e pensionistëve për përfitimin e udhëtimit falas të transportit publik, 

kartat e studentit etj. 

Ky klasifikim që i bëhet akteve reale është më tepër metodologjik, aq më tepër 

që Kodi i Procedurave Administrative, nuk bën një ndarje të kësaj natyre. 

Njëkohësisht, ky klasifikim, nuk sjell efekte të ndryshme juridike në praktikën 

administrative. Si aktet reale shpjeguese, ashtu edhe ato në formën e funksioneve 

faktike, kanë të njëjtin efekt juridik dhe mbeten të detyrueshme për t‟u zbatuar në 

mënyrën se si ato paraqiten.
309
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2.3. Avantazhet e përdorimit të akteve reale. 

Më sipër, thamë se njeriu përdor gjuhën e folur ose të shkruar për t‟i përcjellë 

tjetrit atë që ka në mendje. Gjuha e tij është plot simbole, por shpesh ai përdor edhe 

shenja ose figura te ndryshme “... Një fjalë apo një figurë janë simbolike, kur sjellin 

diçka me tepër se kuptimi i tyre i qartë dhe i menjëhershëm
310

. Gjuha e komunikimit 

që ofron akti real, është në disa raste më e perceptueshme se tekstet e shkruara, shpesh  

të komplikuara që përdoren në aktin administrativ. Avantazhi i aktit real, lidhet me 

atë, që kanë shenjat dalluese, ku nga studimi i funksionit të saj (pra formës së 

paraqitjes së një lloj akti real), dalim në konkluzionin se ai nuk është i ngushtë vetëm 

në të evidentuarit e vetë shenjës (pra të parit, të dëgjuarit, etj.), por ndërlidh apo kryen 

në vetvete dhe funksione tjera. Përveç këtyre, përdorimi i tij ka edhe avantazhe  

praktike, ekonomike  e financiare. 

i- Së pari, konstatojmë se të shprehurit me akt real, shpeshherë, është më i dobishëm, 

pasi lehtëson marrjen e mesazhit nga shtetasi. Transmetimi i tij tek shtetasi, është më i 

thjeshtë të arrihet me anë të aktit real se sa përmes aktit administrativ të shkruar. P.sh., 

kur ndesh në rrugë një tabelë të qarkullimit rrugor, e cila paraqet një mal që shembet, 

e kupton menjëherë rrezikun që do t‟iu  dalë përpara. Nga kjo tabelë shumë e thjeshtë, 

mesazhi i rrezikut merret shumë më shpejt, se sa në leximin , p.sh., të një  

fletëpalosjeje, të cilën mund ta marrësh në fillim të asaj rruge dhe tregon rrezikun që 

do të ndeshni gjatë udhëtimit në kilometrin XXX, sepse p.sh.,  atje po realizohen një 

serë punimesh nga të cilat, duhet të bëni kujdes nga  masat shkëmbore, që  mund të 

shkëputen nga ndërhyrjet e mjeteve të ndërtimit, ku  mund të sjellin dëmtime  në 

automjetin tuaj. (Kjo është shumë e lodhshme kështu!!!). Pra, kemi një avantazh, i cili 

është: - Njohja  më e lehtë e urdhërimit administrativ, por edhe rrezikut nga ana e 

shtetasit. 

 

ii-Një avantazh tjetër, që lidhet ngushtësisht me atë më sipër, dhe që ofron akti real, 

është shpejtësia e të kuptuarit të tij. Mjafton një shikim dhe pamja që shohim në tabelë 

“nxit” në memorien tonë një përgjigje të gatshme, gati instiktive, e cila nuk ka nevojë 

për analizë të tepërt logjike. P.sh., sapo hasim tabelën “rrezik shembje” apo “ ndalim 

kalimi”, menjëherë frenojmë, ulim shpejtësinë  apo ndërrojmë drejtim. 

Pra, një tjetër avantazh, që ofron akti real është shpejtësia e komunikimit apo 

Njohja  më e shpejtë e urdhërimit nga ana e shtetasit. Ai  na njofton shpesh  për 

diçka që duhet të ndodhe nga një moment në tjetrin. P.sh., siç thamë me sipër, sapo i 

afrohemi tabelës, kuptojmë se, mund të ndodhë një ngjarje e rrezikshme. 

iii- Një tjetër avantazh që lidhet më dy të parët  është :- Ndikimi i drejtpërdrejtë i 

tyre  tek shtetasi, gjatë procesit të vendimmarrjes, nga ata, për të kryer ose jo një 

sjellje të caktuar. Zbatimi i rregullit, i vendosur nga akti real, i sjell atij qetësi  dhe 

mirëkuptim, ndërsa veprimi i kundërt, i shkakton shqetësime dhe dëm, apo edhe 

ndëshkime. 

 

iv.Avantazh tjetër që ofron akti real është se për të nuk ka nevojë të pyesësh dhe të 

studiohet kuptimi i tij  çdo herë që atë e sheh apo sa herë vihesh në dijeni për të. Ai 

studiohet vetëm një herë. Mësohet përmendësh se çfarë ai sugjeron dhe memorizohet  

rregulli që duhet të ndiqet, dhe sa herë e sheh apo e ndesh, nis menjëherë procedura që 

ky akt  urdhëron. (Është njëlloj sikur të shtypej një tastë në syrin tonë  dhe të jepet 
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sinjali për të zgjedhur procesin që dëshiron), sepse pas aktit real fshihet një procedurë 

standarde. 

Pra ky avantazh është:- Kujtesa që nënkupton të mbajturit mend të urdhërimit 

administrativ, përmes shenjës dalluese, duke fituar kohën. 

 

v.Një avantazh tjetër akoma më i madh është fakti se kjo gjuhë komunikimi me anë të 

akteve reale ndërkombëtare,  shpesh i kalon kufijtë e një shteti, ndryshe kjo nga 

gjuha zyrtare e atij shteti. P.sh., një evropian që ndodhet në Kinë, dhe nuk e di gjuhën 

e atij vendi, ai e ka të pamundur të orientohet përmes tabelave, të cilat janë në gjuhën 

kineze. Por sapo sheh tabelën “Ndalim kalimi”, ai e di se nuk mund të vazhdoje më 

tej, apo shenjën e Kryqit të Kuq, ai fiton siguri, sepse gjen vendin për ndihmë 

mjekësore, kur ka nevojë. E kështu me radhë, ndodh edhe për tabelat: hospital, 

policia, aeroport, etj.  

vi-Avantazh tjetër i aktit real është dhe mënyra e njoftimit të tij. Për aktin real, 

aktnxjerrësi përpiqet gjithmonë ta bëjë sa më parë të njohur, duke krijuar kushte për 

këtë. Ai, p.sh., për tabelat e qarkullimit, gjen gjithmonë, jo vetëm vendimin, kur duhet 

ta zbatosh, por edhe  pozicionin e duhur, për të mos kaluar, pa e parë me sy.  

vii-Avantazh ndër më kryesorët  është  fakti se aktet reale kursejnë  mjaft kohë 

pune të aktivitetit njerëzor dhe fonde të konsiderueshme, duke zëvendësuar 

njeriun e gjallë në aktivitetin e tij për rregullimin e veprimtarive të shoqërisë moderne, 

p.sh., për ruajtjen e rendit juridik në fushën e qarkullimit rrugor, atij hekurudhor apo 

ajror, në fushën e doganave dhe tatimeve, në marrëdhëniet e transparencës së 

administratës shtëtërore me subjektet fizike apo juridike etj. Po të mos ishin aktet 

reale, si tabelat apo sinajlet e qarkullimit, do të krijohej mundësia, që në çdo rrugë apo 

kryqëzim të saj, të kishte (të qëndronin) punonjës, të cilët të  mbikëqyrnin në mënyrë 

të vazhdueshme qarkullimin rrugor, apo do të duhej, që për çdo kamion me mall që 

hyn në doganë, të shoqërohej në udhëtim nga një doganier etj. 

Përveç rasteve të  mësipërme, forma e aktit real, kryen dhe disa funksione të tjera si: 

-Kushdo që nxjerr një urdhër dhe e shfaq atë në formën e aktit real, e paraqet atë në 

një formë të paparë deri atëherë (unike), në mënyrë që të mos mbivendosen simbolet 

për urdhra të ndryshëm. Pra, një avantazh tjetër është :-Dallimi i një urdhri nga një 

tjetër, të nxjerra nga i njëjti organ, apo ato të tjera. 

- Ka disa akte reale, që për shkak të rëndësisë së urdhërimit që ato mbartin kthehen në 

simbol edhe të rasteve të ndryshme, duke zënë pjesë përherë dhe me shume në jetën e 

përditshme. P.sh., tabela  “ndalim qarkullimi”, është shumë e rëndësishme, sepse ajo 

përdoret jo vetëm në rrugë, por edhe nëpër ashensorë, nëpër hyrje hotelesh, madje 

edhe për ndalimin e përdorimit të duhanit. 

- Siguria, d.m.th., shenja e përdorur, është një siguri dhe garanci për shtetasin dhe 

funksionalitetin e veprimeve të tij. Kjo ka kuptimin se, shtetasi është i qartë dhe i 

sigurt, vetëm atëherë, ku ai  respekton  aktin real dhe bën veprimin e duhur, për të 

cilin nuk do të ndëshkohet,  por, gjithashtu ka sigurinë e duhur, për arritjen e 

qëllimeve të tij, në një veprimtari që atij i intereson. 

-Mbrojtja, shenja e përdorur mbron shoqërinë (shtetin), por dhe shtetasin nga një 

mosmarrëveshje për rregullin. Në rast se shtetasi kalon me automjet në një rrugë me 

një kalim dhe përballë i vjen një automjet tjetër, dhe të dy së bashku pësojnë aksident 

automobilistik,  ai që ka respektuar aktin real, ka sigurinë se, e drejta është në anën e 

tij dhe se do të dëmshpërblehet për dëmin e ardhur. 

 -Rëndësia e faktit që shenja dalluese paraqet, ku përmes saj, shtetasi kupton se sa e 

rëndësishme është për jetën e përditshme, sjellja e tij, sipas urdhërimeve të tabelës apo 

shenjës. 
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KREU I TRETË. 

 

3. Parimet e akteve reale. 

 

Neni 147 i KPrAd parashikon  si parim të përgjithshëm se “Për aktet reale zbatohen 

të njëjtat parime ligjore, sidomos parimi i ligjshmërisë, si dhe për aktet 

administrative, nëse natyra e tyre e veçantë nuk bie në kundërshtim me këto parime”. 

Kjo do të thotë se duhet të evidentojmë, përveç parimit të ligjshmërisë, edhe llojet e 

tjera të tij, të cilat zbatohen për aktet administrative. Por, kjo, gjithashtu, nuk do të 

thotë që, do të shqyrtojmë me radhë  vetëm ato  dispozita  të  KPrAd,  që  bëjnë  fjalë 

posaçërisht për parimet e akteve administrative, por e njëjta gjë duhet bërë, edhe për 

parimet e tjera të veprimtarisë administrative.  

 

3.1. Parimi i ligjshmërisë. 

 

Parimi i ligjshmërisë, është një nga më të rëndësishmit për veprimtarinë e 

administratës publike, por edhe për aktet administrative. Neni 9 i KPrAd parashikon 

shprehimisht se “1. Organet e Administratës Publike e zhvillojnë veprimtarinë e tyre 

në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, marrëveshjet ndërkombëtare 

në të cilat Republika e Shqipërisë aderon, ligjet e Republikës së Shqipërisë, brenda 

kufijve të kompetencave që u janë dhënë atyre dhe konform qëllimit për të cilat janë 

dhënë këto kompetenca. 

2. Aktet administrative të nxjerra në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme në 

kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi janë të vlefshme, në qoftë se rezultati i kërkuar 

në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme nuk mund të arrihet me mjete të tjera. Palët 

e dëmtuara nga aktet e lartpërmendura, kanë të drejtë të kompensohen për humbjet 

eventuale në bazë të dispozitave ligjore, që rregullojnë përgjegjësinë e administratës 

publike.” 

Ndonëse nga përmbajtja e pikës 2  e  kësaj dispozite, del sikur ligjshmëria  e 

akteve administrative, kufizohet vetëm për aktet administrative të nxjerra në kushtet e 

gjendjes së jashtëzakonshme. Është e qartë se ky parim është universal jo vetëm për 

aktet administrative individuale apo kolektive, por edhe për format e tjera të 

veprimtarisë administrative, siç parasheh dhe neni 2 i këtij kodi, që janë kontratat 

administrative dhe aktet reale. Si rrjedhojë, formulimi, nxjerrja apo miratimi, vënia në 

dijeni, apo ekzekutimi i një akti real në cilëndo nga llojet e tij, si: shenjat, tabelat, 

targat, sinjalet etj., duhet të bazohen në një ligj të caktuar apo në akte nënligjore të 

dala në zbatim të tij. Kështu p.sh., sinjalet e qarkullimit rrugor parashikohen në nenet 

37 deri 43 të Kodit Rrugor dhe për saktësimin e tyre kanë dalë edhe rregullat që 

parashikon Rregullorja e miratuar më VKM nr... . 

 

3.2. Parimi i  mbrojtjes së interesit publik dhe të të drejtave të personave 

privatë. 

 

Ky është një parim i rëndësishëm që evidenton sa domosdoshmërinë që 

administrata publike të mbrojë  në çdo rast interesin publik, aq edhe që ajo shpreh 

balancimin e këtij interesi me të drejtat dhe interesat e personave privatë. 

Shprehimisht  neni 10 i KPrAd parashikon se “Administrata publike, në ushtrimin e 

funksioneve të saj, mbron në çdo rast interesin publik, si dhe të drejtat dhe interesat 

kushtetuese e ligjore të personave privatë”. Kjo do të thotë së kur administata publike 

nxjerr aktet reale, njëlloj si për aktet  administrative apo kontratat administrative, 
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duhet të këtë parasysh  në radhë të parë mbrojtjen e interesit publik, të shprehur nga 

interesat e  të gjithë qytetarëve, shtetas të Republikës së Shqipërisë. Por, në të njëjtën 

kohë,  ajo administratë, patjetër, duhet që nëpërmjet atyre akteve, të mbrojë apo të 

mos shkelë edhe të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave privatë, të cilët 

detyrohen që t‟i zbatojnë ato, apo në mënyrë direkte apo indirekte, kanë të bëjnë apo 

preken prej tyre. Kështu p.sh., tabelat e ndryshme që shprehin rregulla të qarkullimit 

rrugor, kanë si qëllim mbrojtjen e interesit publik, që qarkullimi rrugor të jetë sa më i 

sigurt, por nga ana tjetër, ato synojnë që shtetasit privatë të mos dëmtohen nga 

qarkullimi nëpër rrugë, të cilat mund të vijnë si nga aksidentet për shkak të cilësisë së 

rrugëve, ashtu edhe  nga shkelja e rregullave të qarkullimit prej shtetasve të tjerë. 

 

3.3. Parimi i barazisë dhe proporcionalitetit. 

 

Ky parim që Kodi i Procedurës Administrative ka shpallur në nenin 11 të tij 

parashikon se “1. Në marrëdhëniet me personat privatë, administrata publike 

udhëhiqet nga parimi i barazisë në kuptimin që askush nuk duhet të privilegjohet apo 

diskriminohet për shkak të gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve politike, fetare 

a filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësise prindërore”. Është 

e qartë se kjo pikë  nuk lejon që personat privatë të trajtohen me pabarazi dhe ose të 

diskriminohen për arsyet e sipërcituara. Pra, si kur nxirret një akt administrativ 

individual, ashtu edhe kur kemi të bëjmë me një akt real, personi do të trajtohet 

njëlloj, si për zbatimin e tij, ashtu edhe kur e shkel atë akt. 

Pika 2 e nenit 11 parashikon shprehimisht parimin e proporcionalitetit:  

“2. Veprimet e administratës publike, të cilat për arsye të mbrojtjes së interesit publik 

ose të të drejtave të të tjerëve, kufizojnë të drejtat themelore të individit të njohura 

nga Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet dhe aktet nënligjore, duhet 

gjithsesi të respektojnë parimin e proporcionalitetit dhe të mos cënojnë thelbin e lirive 

dhe të drejtave. Kjo do të thotë që veprimet e administratës publike duhet të jenë të 

tilla që: 

-  të kërkojnë realizimin e interesave të ligjshme publike; 

-  të përdorin gjithnjë mjete të përshtatshme dhe në proporcion me qëllimet që 

synohen të arrihen. 

Në çdo rast, organet e administratës publike, detyrohen të vlerësojnë nëse është e 

mundur që qëllimi i kërkuar të realizohet me masa sa më pak represive, pa 

kompromentuar efektivitetin e tyre”. Me këtë përmbajtje kodi jo vetëm që është në 

përputhje, por ka sqaruar akoma më shumë pikën 2 të nenit 147 të tij, kur flet 

posaçërisht për aktet reale dhe tregon kushtet që ato duhet të zbatojnë që të jenë të 

ligjshme, sepse parashikon, ndër të tjera se “Aktet reale... konsiderohen të ligjshme 

vetëm atëherë kur ato janë të sakta, objektive dhe proporcionale”. Edhe Gjykata jonë 

Kushtetuese, i ka kushtuar mjaft rëndësi interpretimit të parimit të proporcionalitetit 

“... Sipas këtij parimi, nga të gjitha mjetet e ndryshme që mund të shfrytëzohen për të 

arritur një qëllim të ligjshëm, autoriteti administrativ duhet të përdorë mjetet ligjore 

më të përshtatshme, me të cilat mund të arrihet në shkaktimin e padrejtësisë më të 

vogël për individin. Prandaj, duhen përdorur vetëm mjetet 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 përmbushjen e kushtit 

të tretë, sipas të cilit ndërhyrja në të drejtat e individit nuk duhet të jetë jashtë raportit 

të qëllimeve të aspiruara. Në këtë mënyrë, përfshirja e tri elementeve të domosdoshme 

kërkon që një masë ose mjet duhet të jetë i përshtatshëm dhe i nevojshëm për të 
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arritur një qëllim të kërkuar dhe mjeti e qëllimi të qëndrojnë në përpjesëtim të 

arsyeshëm.”
311

. 

Edhe në një vendim të kohëve të fundit ajo është shprehur se “Gjykata e sheh 

të bazuar këtë argument dhe vlerëson se ai respekton parimin e proporcionalitetit. Në 

jurisprudencën e saj ajo ka theksuar se proporcionaliteti i një kufizimi duhet 

vlerësuar rast pas rasti, duke pasur parasysh disa aspekte, si: balancën mes së 

drejtës/garancisë së kufizuar dhe interesit publik, mjetin e përdorur në raport me 

gjendjen që e ka diktuar atë, të drejtën/garancinë e cënuar dhe synimin që kërkon të 

arrijë legjislatori. Këto aspekte nuk duhet të analizohen veç e veç, por të gërshetuara 

me njëra-tjetrën. Baraspeshimi i ndërhyrjes, me gjendjen që e ka diktuar ndërhyrjen, 

imponon ligjvënësin të zbatojë mjete të tilla ligjore, të cilat duhet të jenë efektive, 

d.m.th. të zgjedhura në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme për realizimin e 

synimeve që ndiqen (shih vendimet nr. 4, datë 23.2.2011; nr.  12, datë 14.04.2010 dhe 

nr. 16, datë 25.7.2008 të GJK)” .
312

 Por më tepër për këtë çështje do të flitet edhe tek 

shqyrtimi  administrativ dhe gjyqësor i akteve reale. 

 

3.4. Parimi i drejtësisë dhe i paanësisë. 

 

Ky parim që është parashikuar në nenin 12 të KPrAd parashikon se 

“Administrata Publike, në ushtrim të funksioneve të saj, trajton në mënyrë të 

ndershme dhe të paanshme të gjitha subjektet me të cilat hyn në marrëdhënie”.  

Për shembull, në rastin e akteve reale, do të supozohet se administrata publike, 

duhet të bëjë kujdes  në vendosjen e  disa tabelave apo mjeteve sinjalizuese, në vende 

të tilla, ku të mos krijohet mundësia që,  për disa banorë ato të bëhen pengesë (duke ia 

zgjatur rrugën), ndërsa për disa të tjerë jo, ata mund edhe të përfitojnë nga këto akte 

reale (duke ia  shkurtuar rrugën).   

Në të kundërt mund të themi se administrata nuk i ka trajtuar qytetarët në 

mënyrë të ndershme, por i ka trajuar në mënyrë të njëanshme. 

 

3.5. Parimi i bashkëpunimit të administratës me personat privatë. 

 

Ky parim që është parashikuar në nenin 13 të KPrAd parashikon se “1. Organet e 

administratës publike e zhvillojnë veprimtarinë e tyre ne bashkëpunim të ngushte me 

personat privatë duke:  

a) u siguruar personave privatë informacionin dhe sqarimet e nevojshme; b) 

mbështetur dhe stimuluar nismat e personave privatë, si dhe duke mirëpritur 

sugjerimet dhe informacionet e tyre. 

2.Administrata publike mban përgjegjësi për informacionin me shkrim që u jep 

personave privatë. 

Organet e administratës publike sigurojnë pjesëmarrjen e personave privatë dhe/ose 

shoqatave në marrjen e vendimeve kur interesat e grupeve, të cilat ata përfaqësojnë 

preken nga këto vendime. 

Sipas dispozitave të këtij Kodi, organet e Administratës Publike, duhet t’u japin 

mundësi këtyre subjekteve për t’u shprehur”. 

Ashtu siç edhe parashikohet për të gjithë procesin e vendimmarrjes së saj, 

administrata publike, duhet të bashkëpunojë me personat privatë në rastet kur ajo ka të 

bëjë sidomos me përcaktimin e vendeve dhe  të zonave se ku do ta shtrijnë veprimin e 
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 Vendimi i GjK nr.20/2006. 
312

 Vendimi i  GjK nr.23/2015. 
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tyre aktet reale, si: tabelat, semaforët, sinjalizuesit e tjerë, këndet për të publikuar 

informacionet publike etj. Kjo veprimtari fillon që me marrjen e mendimeve 

paraprake, duke iu dhënë  qytetarëve privatë që preken direkt, apo të gjithë publikut të 

interesuar kohë dhe mundësi,  për t‟u shprehur për projektet e organit administrativ 

dhe deri në fazën e provës apo të vendimmarrjes përfundimtare. 

 

3.6. Parimi i përgjegjshmërisë. 

 

Ky parim që është parashikuar në nenin 14 të KPrAd parashikon se, 

“Organet e administratës publike dhe punonjësit e tyre mbajnë përgjegjësi për dëmet 

që iu shkaktojnë personave privatë nëpërmjet: 

-  marrjes së vendimeve të paligjshme; 

-  refuzimit të paligjshëm për të marrë vendime; dhe 

-  dhënies së informacioneve shkresore të pasakta për personat privatë, si për çdo 

shkak apo rast tjetër të parashikuar me ligj”. Pra, ky parim, jo vetëm që zbatohet 

direkt në rastin e akteve reale, qoftë të tabelave, shenjave etj., dhe në veçanti të llojit 

të informacioneve publike, por kemi edhe rastin kur kjo përgjegjësi është parashikuar 

nga një ligj i veçantë si p.sh., ligji “Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të 

administratës shtetërore” apo edhe nga ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”.
313

 

 

3.7. Parimi i marrjes së vendimeve. 

 

Ky parim që është parashikuar në nenin 15 të KPrAd parashikon se “1.Organet 

administrative sipas dispozitave te këtij Kodi marrin vendime për të gjitha çështjet 

brenda juridiksionit të tyre të ngritura nga personat privatë ne lidhje me:  

a)  Çështjet që u përkasin drejtpërsëdrejti personave privatë; 

b)  Çdo peticion, kërkesë apo ankim për shkelje të  Kushtetutës,  të  ligjit ose në 

mbrojtje të interesave publike...”. 

Administrata publike nuk mund t‟i shmanget detyrave të saj, duke shtyrë zgjidhjen e 

çështjeve, të cilat shtrohen nga personat privatë, qofshin: individë, shoqëri tregtare 

apo organizata  jofitimprurëse. Pikërisht për të shmanguar mungesën e përgjegjësisë 

dhe për ta nxitur administratën që të marrë vendimet e duhura, edhe në rastin e 

kërkesave për çështje që lidhen me aktet reale, është ky parim, i cili  ndihmon 

individët dhe publikun. 

 

3.8. Parimi i eficencës dhe i deburokratizimit. 

 

  Ky parim  është parashikuar në nenin 16 të KPrAd  dhe parashikon që: 

“1. Administrata publike dhe procesi vendimor duhet të strukturohen në mënyrë të 

tillë që t’u sigurojnë personave privatë akses sa më të madh në vendimmarrje. 

2. Administrata publike dhe punonjësit e saj detyrohen që në çdo rast t’i shërbejnë 

publikut në mënyrën më të efektshme të mundshme”. 

Për aktet reale, zbatimi i këtij parimi, do të thotë që administrata publike, duhet të 

marrë mendimin e personave privatë apo të publikut, në ato raste që është tepër e 

domosdoshme, por  edhe e mundshme për marrjen e mendimit të tyre. Kështu p.sh., 

                                                 
313

 Neni 26 parashikon se “Çdo person, që ka pësuar një dëm, për shkak të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, 

ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit të shkaktuar, në përputhje me ligjin nr. 7850, datë 29.7.1994, 

“Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”. 
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është fjala për ato raste se, kur bashkia do të vendosë që duhet të ndalohet trafiku, në 

një apo disa rrugë, apo pjesë të rrugëve brenda qytetit, ajo pa shumë burokraci dhe pa 

shumë shkresa, duhet të konsultohet me banorët se ku duhet të vendosen tabelat e 

qarkullimit dhe të ndalim kalimit, apo të kufizimit me oraret e lëvizjes apo të 

kufizimit të shpejtësisë. Po kështu, edhe për ndërtimin e rrugëve automobilistike 

kombëtare, duhet të merret mendimi i fshatrave, me qëllim që edhe banorët e tyre të 

kenë akces sa më të mirë për hyrjen apo daljen nga rruga kombëtare, në atë dytësore 

për në fshatin e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, administrata publike, mund të pretendojë 

që i shërben publikut në mënyrën më të mirë të mundshme. 

 

3.9. Parimi i mospagimit të shërbimit. 

 

Ky parim është parashikuar në nenin 17 të KPrAd  dhe parashikon që:  

“1. Shërbimet e Administratës Publike janë  pa pagesë përveç  rasteve në të cilat ligji 

parashikon pagesën për shërbimin e ofruar nga Administrata.
314

 

2. Administrata nuk kërkon pagesën e tarifave edhe në rastet kur kjo kërkohet me ligj, 

kur provohet pamundësia e kërkuesit për të paguar. Rastet e pamundësisë 

përcaktohen me akte nënligjore”. 

Por lind pyetja se, kush e paguan koston e prodhimit fizik të një tabele (mjeti teknik) 

që shpreh aktin real ? 

Është e qartë se në mjaft akte reale, sidomos ato që janë në formën e shenjave 

apo tabelave, mishërohen në formë fizike, apo sinjalet, prodhohen nga aparatura, të 

cilat të gjitha këto kanë kosto, jo vetëm  për prodhimin e vendosjen e tyre për herë të 

parë, por edhe për mirëmbajtjen e tyre. Kështu që lind pyetja se, kush i paguan këto 

kosto? A zbatohet parimi i mospagimit të shërbimit për këto akte. Në disa nga këto 

raste ligji shprehet qartë se shpenzimet janë p.sh., në ngarkim të enteve pronarë të 

rrugës
315

, apo administruesit të hekurudhës
316

. Por është e sigurt se shtetasi nuk 

paguan, veçse kur vërtetohet se ai ka dëmtuar mjetin teknik (tabelën, sinjalizuesin 

(p.sh., semaforët), vulat etj. 

 

3.10. Parimi i kontrollit të brendshëm administrativ. 

 

 Ky parim  është parashikuar në nenin 18 të KPrAd dhe parashikon që: 

“Në mënyrë që të mbrohen të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave privatë, 

veprimtaria administrative i nënshtrohet:  

                                                 
314

Neni 19 i ligjit nr.119/2014 “Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar 

më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së 

publikut. Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të 

tij. Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike jepet falas. Kostoja e riprodhimit nuk mund të jetë më e 

lartë se kostoja reale e materialit, mbi të cilin riprodhohet informacioni. Kostoja e dërgimit nuk mund të 

jetë më e lartë se kostoja mesatare e të njëjtit shërbim në treg. Komisioneri për të Drejtën e Informimit 

dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shqyrton periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave, tarifat e bëra publike nga autoritetet publike dhe, sipas rastit, urdhëron ndryshimin e tyre”. 
315

Neni 45 i ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i R.Sh”, parashikon se “Me kalimin e afateve 

të përcaktuara në pikën 2, lëvizja, zëvendësimi, vendosja, zhvendosja dhe korrigjimi i gjithçkaje 

tjetër që duhet për të rregulluar sinjalizimin rrugor, kryhet nga Ministria që mbulon veprimtarinë 

përkatëse me shpenzimet e enteve pronare të rrugës” . 
316

Neni 44 i ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i R.Sh” parashikon se “1. Pranë kalimeve 

hekurudhore në nivel me barriera mund të vendoset, në të djathtë të rrugës, një sinjal me një dritë të 

kuqe të fiksuar, i vënë me shpenzimet dhe nën kujdesin e administruesit të hekurudhës, i cili 

lajmëron në kohën e duhur për mbylljen e barrierave dhe që është i pajisur me një sinjal tjetër 

akustik...”. 
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a) kontrollit të brendshëm administrativ në përputhje me dispozitat e këtij Kodi mbi 

ankimin administrativ”. Sipas nenit137 të KPrAd “1. Çdo palë e interesuar ka të 

drejtë të ankohet kundër një akti administrativ ose kundër një refuzimi për nxjerrjen e 

aktit administrativ.
317

 

2. Organi administrativ, të cilit i drejtohet ankimi, shqyrton ligjshmërinë dhe 

rregullsinë e aktit të kontestuar. 

3. Në parim, palët e interesuara, mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë 

ezauruar rekursin administrativ”.  

Ky parim dhe ai më poshtë për kontrollin gjyqësor, janë parime themelore për 

veprimtarinë administrative në të gjitha format e saj dhe si rrjedhim, pa diskutim janë 

të aplikueshme edhe për aktet reale. 

Lidhur ngusht me këtë parim është  edhe një ndër  parimet e përgjithshme për 

ankimin administrativ, që parashikohet në nenin 135 të KPrAd mbi të drejtën e 

personave privatë që të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose modifikimin e 

akteve administrative, si vijon: 

“1. Personat privatë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose modifikimin 

e akteve administrative në përputhje me rregullat e vendosura nga ky Kod”. 

Zbatimi i gjithë parimeve të mësipërme nuk është deklarim formal, por i shërben 

zbatimit të parimit themelor, atij të ligjshmërisë së aktit administrativ, dhe në veçanti 

ligjshmërisë së aktit real. Shkelja e këtij parimi, por edhe i një apo disave të tjera, pas 

sjell, që mbi kërkesën e personit apo personave të interesuar, organi kompetent që i ka 

nxjerrë, ka të drejtë t‟i revokojë apo ndryshojë aktet, ashtu sikurse organi 

administrativ më i lartë, i cili quhet edhe organi epror, ka të drejtë që t‟i shfuqizojë  

apo t‟i ndryshojë aktet reale. 

 

3.11. Parimi i kontrollit  gjyqësor. 

 

Edhe ky parim  është parashikuar në nenin 18 të KPrAd si vijon: 

“Në mënyrë që të mbrohen të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave privatë, 

veprimtaria administrative i nënshtrohet: 

b) kontrollit nga gjykatat në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile” 

(Tashmë me hyrjen në fuqi të ligjit nr.49/2012, kontrolli ushtrohet nga gjykatat 

administrative)
318

. 

 

3.12.Parimi i mbrojtjes së sekretit shtetëror dhe konfidencialitetit. 

 

Ky parim  është parashikuar në nenin 19 të KPrAd dhe parashikon që: 

“Çdo person që kryen detyra në një organ administrativ ose është pjesëmarrës apo i 

thirrur 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. 

Pjesëmarrësit në një procedure administrative kanë të drejtë të kërkojnë që të dhënat 

me karakter personal të mos deklarohen prej tyre ose të mos përhapen nga organet 

                                                 
317

Neni 24 i ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit” parashikon”. Çdo person, kur çmon se i janë 

shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj 

dhe Kodin e Procedurave Administrative”. 
318

Neni 25 i ligjit nr.119/2014 parashikon se “Kërkuesi ose autoriteti publik ka të drejtë ta ankimojë vendimin e 

komisionerit në gjykatën administrative kompetente”. 
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administrative pa pëlqimin e tyre”. Ky parim është i zbatueshëm më tepër nga ata 

persona zyrtarë që merren me  përdorimin apo aplikimin e akteve reale gjatë kryerjes 

së tyre zyrtare ( pra që i kanë ato si mjete të punës). Zbatimin e këtij parimi, mund ta 

ilustrojmë p.sh., me rastin kur kemi të bëjmë me disa mallra (që nuk janë të ndaluara), 

të cilat hyjnë në kufirin tonë shtetëror dhe duhen transportuar nëpër shtetin tonë dhe 

do të kalojnë, për shembull, në Greqi apo Maqedoni. Për këto mallra, pronari i tyre, ka 

interes, si përmbajtja, si dhe vlera e tyre, të mos merret vesh nga të tjerët. Ai kërkon 

ruajtjen e konfidencialitetit nga doganierët që kontrollojnë përmbajtjen e tyre në 

kontenierin që i transporton. Kështu që doganierët e pikës doganore në Durrës, pasi të 

bëjnë kontrollin dokumentar dhe fizik të këtyre mallrave, do të vendosin plumçet 

doganore të tyre dhe do të ruajnë konfidencialitetin e tyre. Po kështu edhe doganierët 

në dalje të kufirit tonë shtetëror. 

 

3.13. E drejta për t'u informuar. 

 

Ky parim që është parashikuar në nenin 19 të KPrAd parashikon se “Të gjithë 

pjesëmarrësit në një procedurë administrative, kanë të drejte të marrin informacion 

dhe të njihen me dokumentet e përdorura ne këtë procedurë, përveç  rasteve, kur me 

ligj janë vendosur kufizime. 

E drejta e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të ushtrohet personalisht ose 

nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar. 

Organi administrativ, që zhvillon procedurën  administrative, është i detyruar t’u japë 

informacion pjesëmarrësve në procedurë edhe në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e 

tyre”. 

Gjithashtu, ky parim, është tërësisht i zbatueshëm në rastet e disa llojeve të 

akteve reale, të cilat janë edhe më të përdorshmet, si p.sh., tek tabelat, shenjat  publike 

apo sinjalet, si dhe tek informacionet publike. Këto lloj aktesh, janë ideuar apo 

konstruktuar, si  dhe vendosen pikërisht në  ato vende, shpeshherë në mënyrë të tillë, 

që të bëhet sa më e mundur, se për ekzistencën dhe përmbajtjen e tyre, të vihen në 

dijeni, sa më shumë persona që të jetë e mundur. Ky është interes jo vetëm i publikut, 

që ka detyrimin e zbatimit të tyre apo përfiton nga zbatimi i tyre, por edhe i organit të 

administratës që i ka nxjerrë ato akte reale. 

 

3.14. E drejta për t’u dëgjuar dhe detyra e administratës që të arsyetojë 

vendimin e marrë.  

 

Ky parim është konkretizimi i zbatimit apo moszbatimit të disa nga parimeve të 

sipërcituara. Sado që administrata publike të përpiqet që të zbatojë parimin e 

ligjshmërisë, apo parimet e transparencës, të marrjes së vendimeve apo të trajtimit me 

barazi të kërkesave të personave privatë etj., aktet që ajo mund të nxjerrë, është 

normale, që do të jenë, më mos të paligjshme, patjetër me gabime, në qoftë se 

administrata nuk ka zbatuar të drejtën e qytetarit apo të grupit të interesuar për t‟u 

dëgjuar para vendimmarrjes, si dhe në qoftë se administrata nuk ka arsyetuar me 

shkrim vendimin që ajo ka marrë. Këto janë elemente të pazëvëndësueshme të 

procesit të rregullt ligjor, sepse “... Në kuptim të dispozitës kushtetuese kjo e drejtë (e 

procesit të rregullt ligjor), nuk është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por ajo 

shtrihet edhe në atë me karakter administrativ...”.
319
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KREU I KATËRT 

 

4. Kontrolli administrativ dhe kontrolli gjyqësor ndaj akteve reale. 

 

Kuptimi i kontrollit administrativ dhe atij gjyqësor është trajtuar me hollësi në 

kreun e parë për aktet diskreciale. Prandaj në këtë kre do të trajtohen veçoritë që 

përmbajnë këto dy lloj kontrollesh për aktet reale. 

 

4.1. Ku dhe për çfarë mund të kryhet kontrolli administrativ i akteve reale? 

 

Duke qenë se aktet reale janë një nga format e veprimtarisë administrative, 

është e qartë se ashtu si edhe për format e tjera të kësaj veprimtarie, mund të ushtrohet 

kontrolli administrativ. Ky kontroll administrativ mbi administratën publike/ 

shtetërore në kuptimin e përmbajtjes është përkufizuar si “një proces apo veprimtari e 

vazhdueshme apo e përkohshme e mbikqyrjes apo të inspektimit që e kryejnë 

subjektet, të cilat bëjnë pjesë në administratën publike/shtetërore, subjekte që janë të 

autorizuara nga Kushtetuta, ligji apo me akte normative nënligjore që të realizojnë 

kontroll mbi sjelljen (veprimtaritë) e administratës, përfshirë mënyrën e përdorimit të 

kompetencave, nxjerrjen e akteve nënligjore si dhe të pasojave që sjell veprimtaria 

dhe aktet e saj”
320

. 

 

Siç kemi thënë edhe më lart KPrAd e parashikon “parimin e kontrollit të 

brendshëm…në mënyrë që të mbrohen të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave 

privatë, prandaj veprimtaria administrative i nënshtrohet kontrollit të brendshëm 

administrativ, në përputhje me dispozitat e këtij Kodi mbi ankimin administrativ
321

. 

Në vijim KPrAd përcakton edhe kufijtë e këtij kontrolli, duke parashikuar se “organi 

administrativ, të cilit i drejtohet ankimi administrativ shqyrton ligjëshmërinë dhe 

rregullsinë e aktit të kontestuar”.  

Kompleksiteti i jashtëzakonshëm i veprimtarisë që kryejnë organet dhe 

autoritetet e administratës publike, si në nivelin qendror, ashtu dhe në atë vendor, 

përfshin praktikisht të gjithë lëmet dhe sektorët e jetës politike, ekonomike e 

shoqërore dhe ky kompleksitet sjell si rrjedhojë që edhe format e kontrollit të aplikuar 

mbi këtë administratë të jenë të shumëllojshme. Organet që ushtrojnë kontroll 

administrativ për zbatimin e ligjshmërisë janë të shumta dhe nuk ka një numër 

shterues, sepse për shkak të nevojës që ka shteti dhe administrata publike për to edhe 

në ditët e sotme vazhdon ngritja apo krijimi i organeve të reja të kontrollit 

administrativ. 

Por nga studiuesit e së drejtës administrative është evidentuar se “… dy format 

kryesore të kontrollit administrativ, që janë specifike për administratën publike në 

Republikën e Shqipërisë janë konkretisht format e kontrollit të brendshëm dhe ato të 

kontrollit të jashtëm mbi administratën publike.Ndryshimi kryesor ndërmjet kontrollit 

të brendshëm dhe atij të jashtëm qëndron në atë që, ndërsa i pari bazohet në parimet 

e ndërtimit dhe të funksionimit të organeve të aparatit shtetëror (parimet e unitetit dhe 

hierarkisë dhe të llogaridhënies), i dyti është kontroll i mbështetur në një rregullim 

juridik të posaçëm, të bazuar në Kushtetutë apo në dispozita të posaçme ligjore apo 

akte nënligjore.
322
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Kështu që duke pasur parasysh aktet reale, mund të themi se, kontrolli i brendshëm që 

mund të ushtrohet për ligjshmërinë e tyre dhe si rrjedhojë nëse ato janë të sakta, 

objektive dhe proporcionale, është ai lloj kontrolli që ushtrohet brenda organeve dhe 

institucioneve të administratës shtetërore/publike, si dhe kontrolli i ushtruar nga këto 

organe, institucione apo autoritete me pushtet publik, mbi organet vartëse të tyre. 

Kështu p.sh., Kodi Rrugor ka përcaktuar nxjerrjen e mjaft akteve reale dhe rregullat  

për prodhimin (përmasat, ngjyrat, materialin e mjetit, etj.), vënien (vendosjen) e tyre 

në vendet e caktuara, veprimet dhe mosveprimet, si dhe dënimet përkatëse etj. Por për 

kontrollin e zbatimit të këtyre dispozitave dhe rregullave, ka autorizuar edhe organet 

përkatëse, që janë ato të Policisë Rrugore, Policisë Ushtarake, të transportit rrugor, në 

varësi të Ministrisë së Transporteve, policitë bashkiake etj. Kurse për zbatimin p.sh., 

të ligjit “Për pyjet”, janë caktuar Policia Pyjore, policitë e komunave apo bashkive etj. 

Pra, ka mjaft organe kontrolli të brendshëm, por, gjithashtu, ka edhe nga organet 

administrative, të cilat janë eprorë të tyre dhe mund të kontrollohen, jo vetëm  nëse 

aktet reale të nxjerra janë të ligjshme, por edhe funksionimi i tyre si mjete teknike, 

mirëmbajtja etj. Kur kontrollohet ligjshmëria e tyre patjetër që do të shqyrtohet nëse 

akti real është nxjerrë nga një organ kompetent, duke respektuar formën dhe 

procedurën e caktuar nga ligji, si dhe kur përmbajtja e tij të përputhet me qëllimin e 

ligjit dhe me përmbajtjen e tij. Më konkretisht për këto kërkesa kemi folur edhe në 

pjesën për aktet diskreciale, por të cilat, kanë një veçori, se do të kërkohen për aq sa 

janë të zbatueshme tek aktet reale, sepse nuk zbatohen pa asnjë ndryshim rregullat për 

nxjerrjen e akteve reale, krahasuar me aktet e zakonshme administrative. Por pika 2 e 

nenit 147 i KPrAd ka theksuar se “Aktet reale të tilla, si: informacionet, 

paralajmërimet, sinjalet e koduara etj., të një organi shtetëror konsiderohen të 

ligjshme vetëm atëherë kur ato janë të sakta, objektive dhe proporcionale”. Pra këto 

kërkesa në lidhje me ligjshmërinë e  tyre determinojnë që aktet reale të kontrollohen 

edhe për saktësinë, objektivitetin dhe zbatimin propocional të tyre. 

 

4.1.a. Aktet reale duhet të jenë të ligjshme. 

 

Kjo është një kërkesë e padiskutueshmë për nxjerrjen dhe ekzistencën e akteve 

reale, e cila as nuk mund të vihet dhe as është vënë ndonjëherë në dyshim. Parimi i 

ligjshmërisë, siç kemi thënë edhe më sipër, është parim themelor i administratës dhe i 

gjithë veprimtarive të saj. “Respektimi i parimeve themelore është i domosdoshëm 

edhe në paraqitjen e këtyre akteve. Përderisa këto janë akte që pengojnë ose kufizojnë 

në mënyrë të arsyeshme dhe proporcionale shtetasit në ushtrimin e të drejtave të tyre, 

si dhe i urdhërojnë për kryerjen e veprimeve të ligjshme ose moskryerjen e veprimeve 

të paligjshme, është e kuptueshme se duhet të respektojnë kërkesat e ligjit”
323

.  

Një akt real është i paligjshëm edhe atëherë kur nxjerrja e tij nuk është e 

bazuar  në një akt administrativ të nxjerrë nga organi administrativ kompetent  apo 

nga një  ligj. Nuk  mund të krijohen  dhe përdoren p.sh., tabela apo shenja të 

pamiratuara me parë nga ligji apo akti nënligjor. Kështu Kodi Rrugor parashikon se 

“1. Janë të ndaluara prodhimi dhe vënia e sinjalizimeve rrugore të paparashikuara 

nga ky Kod dhe aktet në zbatim të tij”
324

. 

Një akt real është i paligjshëm, edhe kur akti administrativ, ku ai është bazuar  është i 

tillë, sepse nuk bazohet në ndonjë ligj apo vjen në kundërshtim me një ligj. P.sh., akte 

reale nuk mund të jenë tabelat e reklamave apo sinjalet me drita apo me zhurmë të 
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reklamave, informacionet e përditshme të kompanive private në revista, gazeta apo në 

televizione, sepse të gjitha këto nuk  janë, as forma shprehjeje dhe as urdhërime të 

organeve publike. Po kështu jo çdo person mund të nxjerrë tabela apo jep sinjale në 

rrugë për qarkullimin rrugor etj.  

 

4.1.b -Aktet reale duhet të jenë të sakta. 

Sipas gjuhës shqipe “Të qenit i saktë do të thotë që nuk ka ndonjë të metë ose 

cen; që nuk ka ndonjë dëmtim apo prishje rregulli. Do të thotë gjithashtu  i përpiktë, 

apo që mund t’i besosh, apo tek i cili mund të kesh besim, apo i sigurt”
325

. 

Pra, për shembull, kur themi se aktet reale duhet të jënë të sakta, kemi 

parasysh ato, të cilat, sipas rastit dhe parashikimit për përdorimin e tyre, tregojnë pa 

gabime : 

- Tabela qarkullimi me një orar të caktuar. P.sh., orari që shënohet në tabelën e ndalim 

qarkullimit brenda qytetit . 

- Tabela qarkullimi që tregojnë një largësi të caktuar që nuk lejon parakalimin e 

automjeteve apo gjatësia e rrugës, shënuar në tabelën e ndalimqëndrimit apo të 

ndalimparkimit. 

-  Tabelë qarkullimi për  një detyrim të caktuar. P.sh., kur në dy anët e një rruge 

vendoset tabela ndalim kalimi, në këtë  rrugë duhet të bllokohet qarkullimi, atëherë  

në të duhet të  vendosen tabelat ndalim qarkullimi. Pra tabela e vendosur nuk është e 

saktë, pasi tabela  e ndalim kalimit, vihet vetëm për rrugët me një kah kalimi dhe jo 

kur ndalohet qarkullimi, sepse ky lloj ndalimi ka tabelë tjetër.  

- Informacioni publik për një mbledhje të caktuar, p.sh., për një tender, për një 

konkurrim publik etj., duhet të përbëjë të dhëna të sakta, p.sh.,  ditën, orën, vendin 

(adresën e saktë) etj.  “Në rast se akti real jep një informacion për një çështje që 

lidhet me kryerjen e një procedure të caktuar, atëherë informacioni duhet të jetë i 

qartë dhe korrekt… Informacioni që jepet për shpalljen e një vendi vakant në 

shërbimin civil, shpalljet që bëhen për zhvillimin e procedurave të prokurimeve 

publike, informacioni publik për shpalljen e procedurave të privatizimit të një 

objekti etj., janë akte reale në vetvete. Ato krijojnë pasoja të drejtpërdrejta juridike. 

Mosrespektimi i këtyre informacioneve publike, të cilat përbëjnë urdhërime në 

vetvete, do të konsiderohet shkelje procedure dhe, për rrjedhojë, do të ndikojnë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në vlefshmërinë e të gjitha veprimeve të mëtejshme 

administrative”
326

. 

- Tabelat me emrat e rrugëve gjithashtu duhet të jenë të sakta, si nga përmbajtja e 

emrit dhe mbiemrit, por edhe të vendit se ku ato vendosen, duke pasur kujdes 

moslënien në mëdyshje, se  ato mund të tregojnë ndonjë rrugë tjetër. 

-  Ngjyrat e semaforëve duhet të jenë:  jeshile, të verdha dhe të kuqe. Ato nuk janë dhe 

s‟ mund të jenë p.sh., të kaltra, të  zeza apo të bardha, se përndryshe mund të 

shkaktojnë përplasjen e automjeteve apo bllokimin e trafikut. 

- Shenjat që japin policët rrugorë për lëvizjen e mjeteve në qarkullimin rrugor, 

gjithashtu duhet të jenë të sakta, në të kundërt,  mund të shkaktojnë përplasjen e 

automjeteve. 

 

4.1.c- Aktet reale duhet të jenë objektive. 

Sipas gjuhës shqipe “Kur themi objektive, nënkuptojmë ekzistencën fizike të 

sendeve, të gjallesave, të gjërave etj., në realitetin ku jetojmë, ekzistencë e pavarur 
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nga ndërgjegjja jonë dhe pavarësisht prej saj”
327

. Por nga ana tjetër kur themi 

“objektive kemi parasysh edhe të paanshmen. Që gjykojmë drejt dhe nuk nisemi nga 

ndjenjat, ose nga qëllimet vetjake, që nuk ndikohemi nga ndonjë paramendim”.
328

 Pra, 

akti real, duhet të ketë ekzistencën dhe formën e vet konkrete në natyrë. P.sh., një 

tabelë apo një dritë, apo një tingull borie, një vulë apo damkë etj. Mbase nga kjo 

veçori ata që i kanë vënë emrin “akte reale”, janë nisur nga sa më sipër, pra si një akt, 

urdhërim konkret që shfaqet në një tabelë, në një vulë, sinjal apo i shkruar në një 

lajmërim në gazetë? 

  Nisur nga sa më sipër, në mënyrë të përmbledhur, mund të themi se, një akt 

real, është objektiv, kur ai shqisohet lehtësisht, pa pasur nevojë të kryhet ndonjë 

sforcim i veçantë dhe nga ana tjetër, ky akt real, është i paanshëm dhe nënkupton se, 

nuk ka si qëllim të fshehtë favorizimin e personave të caktuar. Ai duhet të veprojë 

njëlloj ndaj të gjithë atyre. Akti duhet të paraqitet në formën e duhur dhe të 

padyshimtë, në mënyrë që, të mos ngatërrojë të tjerët me mesazhin që ajo përcjell, i 

cili, jo vetëm që nuk duhet të jetë dyshues, por të jetë lehtësisht i kapshëm dhe i 

sigurt. 

 

4.1.ç- Aktet reale duhet të jenë proporcionale. 

  Pika 2 e nenit 11 të KPrAd, siç përmendëm edhe më sipër, parashikon 

shprehimisht parimin e proporcionalitetit si vijon:  

“2. Veprimet e administratës publike, të cilat për arsye të mbrojtjes së interesit publik 

ose të të drejtave të të tjerëve, kufizojnë të drejtat themelore të individit të njohura 

nga Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet dhe aktet nënligjore, duhet 

gjithsesi të respektojnë parimin e proporcionalitetit dhe të mos cënojnë thelbin e lirive 

dhe të drejtave. Kjo do të thotë që veprimet e administratës publike duhet të jenë të 

tilla që: 

-  të kërkojnë realizimin e interesave të ligjshme publike; 

-  të përdorin gjithnjë mjete të përshtatshme dhe në proporcion me qëllimet që 

synohen të arrihen. 

Në çdo rast, organet e administratës publike, detyrohen të vlerësojnë nëse 

është e mundur që qëllimi i kërkuar të realizohet me masa sa me pak represive, pa 

kompromentuar  efektivitetin  e  tyre”. Nga kjo përmbajtje e kësaj dispozite kuptohet 

qartë se kushtet duhet të jenë kumulative, pra që akti real të jetë nxjerrë apo të 

ekzistojë në një vend të caktuar apo  për realizimin e interesave publike. Ai duhet të 

përfaqësojë një mjet apo disa mjete të përshtatshme dhe që të jenë në proporcion me 

qëllimet që synohen të arihen dhe së fundmi duhet që qëllimi i kërkuar të realizohet 

me masa sa më pak represive, por pa komprometuar efektivitetin e tyre. Duhet të kemi 

parasysh se më poshtë, nuk do të bëjmë fjalë për përmbajtjen e akteve reale, si për ato 

administrative, por vetëm për formën fizike të  shfaqjes së tyre. E bëjmë këtë dallim 

se, edhe aktet reale, si gjithë aktet e tjera administrative, nga përmbajtja e tyre, duhet 

patjetër të respektojnë parimin e proporcionalitetit. 

Duke theksuar në mënyrë të veçantë në nenin 147, pika 2 të KPrAd  kërkesën 

që aktet reale duhet të jenë proporcionale, si një parim të përgjithshëm për aktet reale, 

ligjvënësi duket se ka dashur të nënvizojë rëndësinë e këtij parimi, i cili është aq i 

rëndësishëm sa që kur nuk realizohet, e kthen një akt real nga të ligjshëm, në të 

paligjshëm. 
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Duhet të vëmë në dukje se, sipas mendimit tonë, tek akti real, në dallim nga ai 

administrativ, qoftë edhe aktet me natyrë diskreciale, duhet të shohim një anë tjetër të 

proporcionalitetit, e cila ka të bëjë me raportin që ka ky akt me limitet mesatare të 

shqisimit dhe aftësive të njeriut për ta parë apo dëgjuar atë akt. Kjo do të thotë që akti 

real duhet  të jetë të paktën në madhësinë apo sasinë e duhur, në përpjesëtim me 

limitet njerëzore mesatare të shqisave të tij, apo të aftësive të përditshme të tij. Nëse 

marrim shqisat një nga një në veçanti, mund të kuptojmë më mirë atë çfarë ne themi. 

P.sh., marrim shqisën e të shikuarit. Njeriu ka një kënd të fiksuar shikimi prej  rreth 

180 gradë. Nëse organi administrativ vendos një shenjë apo tabelë me madhësi më të 

madhe se sa këndi normal i shikimit, atëherë kjo nuk mund të perceptohet menjëherë 

nga syri, pasi kjo del jashtë mundësive të tij. Pra, mund të themi se, madhësia e 

shenjës (aktit real), nuk është proporcionale me mundësinë e syrit të njeriut për të parë 

plotësisht atë.  

Por, të njëjtën gjë, mund të themi edhe  për largësinë e shikimit, e cila 

normalisht arrin deri në një distance të caktuar dhe përtej saj nuk shohim dot, përveçse 

me ndihmën e mjeteve, si: dylbi, teleskop, etj. Kështu nëse vendosim një shenjë përtej 

kësaj distance, përsëri, kjo nuk arrin të shihet dhe themi se nuk është e vendosur në 

proporcion me mundësinë e syrit për ta parë. 

Një këndvështrim tjetër ka të bëjë me qartësinë e shikimit (rezolucionin). 

Syri dallon deri në një imtësi të caktuar dhe përtej saj, ai nuk arrin të dallojë. Prandaj, 

ne nuk mund t‟i shohim detajet e imta me sy të lirë, por me ndihmën e mjeteve, si 

mikroskopi, etj. Kështu që një shenjë më e vogël se mundësia e syrit, p.sh., një 

semafor i vogël, bëhet i padukshëm dhe themi se shenja nuk është proporcionale me 

mundësinë e syrit për ta parë. Akti real duhet të jetë lehtësisht i shqisueshëm. P.sh., të  

mos jetë tabelë e fshehur pas gjetheve të pemëve, mos apo të jetë një vulë me 

shkronja, të cilat nuk lexohen më nga konsumi i tepërt.  

Gjithashtu, aspekti tjetër, ka të bëjë dhe me shpejtësinë e shikimit të shenjes 

dhe sasinë e informacionit që jepet. Pra me kohën që i duhet njeriut për t‟u 

përqendruar në atë që shikon, në mënyrë që të arrijë të kuptojë mesazhin që shenja 

përcjell. P.sh. nëse hedhim një shikim prej 1 (një) sekonde një flete plot me shenja (të 

themi 50 tilla), nuk arrijmë dot t‟i fiksojmë dhe t‟i kuptojmë të gjitha ato. Ose nëse 

vendosim një tabelë të gjatë 100 ml, dhe të mbushur me shkrime, është praktikisht e 

pamundur të lexohet dhe të kuptohet i gjithë informacioni, pa harxhuar shumë kohë. 

Edhe kjo nuk është në proporcion me kohën që i duhet njeriut për të arritur në 

kuptimin e mesazhit të asaj që shikon. Akti real duhet të ndërtohet i tillë që të kërkojë 

kohën minimale për t‟u kuptuar, si p.sh. tabelat e qarkullimit rrugor, fishkëllimën e 

bilbilit të policit, boritë e makinave, plumbçja e doganës, etj. 

Shkak tjetër që një akt real  të mos konsiderohet si proporcional është dhe 

koha ndërmjet përdorimit të njëpasnjëshëm e të dy akteve reale. P.sh., nuk mund 

të vendosësh menjëherë mbas tabelës “fund kufizimi në shpejtësi 80 km/orë”, tabelën 

“ndalim qarkullimi me shpejtësi mbi 40 km/orë”, sepse  frenimi me shpejtësi, ka 

rrezikshmëri të madhe në trafik. Por duhet lënë një distancë sa të bjerë natyrshëm 

shpejtësia deri në 40 km/orë, pastaj mund  të vendoset tabela përkatëse. Ndryshe nuk 

jemi në proporcion.  

Rast tjetër, kur mund të mos kemi proporcionalitet, është një njoftim për 

mbledhje, i qytetarëve të zonës, i vendosur vetëm  në selinë e bashkisë në format A4, i 

cili edhe pse është shkruar saktë dhe është objektiv, pasi përmes tij mund të arrihet 

qëllimi i duhur, mund të mos jetë proporcional, sepse nuk është vënë në vendin e 

duhur. Në vend që të vihej në zonën ku banojnë njerëzit dhe në përmasa që garantojnë 

perceptim të menjëhershëm, lajmërimi është vënë vetëm tek godina e bashkisë dhe në 
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format A4. Proporcioni në këtë rast ka të bëjë me moskrijimin e mundësive “për të  

rënë në sy”.  

Për shembull, në rastin e një rruge shumë të frekuentuar në qytet, mosnjoftimi 

i qytetarëve, për vendosjen e tabelës  ndalim qarkullimi në orët e vona të natës,  mund 

të çojë në shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e drejtuesve të mjeteve, 

që,  për shkak të rutinës së përditshme gjatë kalimit aty, ajo nuk do vihet re herët në 

mëngjes, pasi ata drejtues janë  mësuar të kalojnë në atë rruge dhe nuk presin që ajo të 

ndryshohet krejt papritur. Edhe në këtë rast akti real (tabela) nuk është proporcionale 

(sepse nuk ka dhënë kohën e mjaftueshme për të ndërgjegjësuar qytetarin), dhe për 

këtë arsye ndëshkimi eventual i kundërvajtësve  është i paligjshëm. 

Gjithashtu, një polic, nuk duhet  t‟i bjerë bilbilit lehtë, aq sa mos ta dëgjojë 

askush, por duhet t‟i bjerë aq fort, sa të dëgjohet deri në një distancë të arsyeshme dhe 

bindëse për një njeri me dëgjim normal. Në të kundërt fishkëllima konsiderohet jo 

proporcionale.  Ose  p.sh., nëse polici në trafik nuk i bie bilbilit për një kalimtar, i cili 

po ecën jashtë vijave të bardha, por përdor sirenën e policisë, në këtë rast themi se, 

sinjali i dhënë, nuk është proporcional, pasi nuk orienton saktë urdhërimin e policit 

drejt qytetarit në lidhje me shkakun për të cilin ai ndezi sirenën. 

 

Prandaj mund të themi se proporcionaliteti ka të bejë me mundësinë  që duhet 

t’i jepet njeriut për të shqisuar dhe kuptuar natyrshëm, pa sforcime të theksuara 

mesazhin që aktet reale përcjellin. 

 

Është e kuptueshme se, për të gjitha elementet e mësipërme, mund të bëhen 

ankesa nga individët apo grupet e individëve tek organet e administratës që i kanë 

nxjerrë apo i kanë vendosur, apo që i zbatojnë ato, ose për mosfunksionimin e tyre si 

mjete teknike. Ankesa mund të bëhet edhe tek organet eprore të tyre, të cilët siç 

thamë, mund të vendosin si shfuqizimin, ashtu edhe ndryshimin e tyre. P.sh., organet 

më të larta mund të urdhërojnë heqjen e tabelave apo semaforëve, zëvendësimin e tyre 

me të tjera etj, gjithmonë brenda kompetencave të tyre, të caktuara me ligj apo me 

akte nënligjore. Mosrespektimi i parimit të proporcionalitetit mund të rezultojë jo 

vetëm në shpalljen e pavlefshmërisë së aktit administrative, i cili është bazuar në aktin 

real, por bëhet, gjithashtu, edhe bazë për të kërkuar dëmin, në rast se autoriteti 

administrativ kishte dijeni ose duhej ta dinte që veprimi i tij, i realizuar si një akt real, 

ishte në shkelje të këtij parimi.  

 

4.2. Kontrolli (shqyrtimi) gjyqësor ndaj akteve reale. 

 

Këtu ka vend që të përsërisim se e drejta për të ushtruar ankimin gjyqësor në 

gjykatën administrative kundër akteve reale varet nga shterimi i ankimit administrativ. 

Për këtë çështje, ashtu si për çdo akt tjetër administrativ, edhe për aktin real ky 

qëndrim rrjedh nga neni 137 me titull “Ankimi administrativ”, i K. Pr. Administrative, 

i cili parashikon se “3. Në parim, palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës 

vetëm pasi të kenë ezauruar rekursin administrativ”. Por këtë çështje mendojmë të 

mos e trajtojmë për shkak se e kemi trajtuar me hollësi në pjesën përkatëse për aktet 

administrative diskreciale. 

Fillimisht duhet të supozojmë se përse  një akt real, i paraqitur në formën e një 

tabele, një sinjali apo vule apo një  informacioni etj., mund të dërgohet në gjykatë. Për 

çfarë mund  të kundërshtojmë dhe në çfarë mënyre do t‟i drejtohemi gjykatës. Fjala 

është se ka mjaft raste që urdhërimet që përmbajnë aktet reale  shkelen apo nuk 

zbatohen. Por gjithashtu,  ka edhe mjaft raste që disa prej këtyre akteve, duke qenë të  
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shprehura nëpërmjet materies fizike (prej hekuri, xhami, druri, plastike etj.), si  p.sh., 

tabelat, sinjalet horizontale në rrugë, semaforët, vulat, plumçet etj., dëmtohen qoftë 

me dashje apo nga pakujdesia, etj. Prandaj menduam t‟i trajtojmë me radhë të gjitha 

këto çështje.  

 

4.2.1. Shqyrtimi gjyqësor i akteve administrative që kanë caktuar  ndëshkime 

për  veprimet në kundërshtim apo për  moszbatimin e akteve reale. 

Kur veprohet nga çdo subjekt  në kundërshtim  me aktin real, që është  vullnet 

pushteti për të rregulluar marrëdhënie të caktuara juridike administrative, konstatimi i 

shkeljes së tij realizohet me mjete të caktuara juridike dhe nga persona kompetentë të 

caktuar nga ligji ose akti nënligjor. Realizimi i sanksionimit për shkeljet e 

veprimeve që rregullon akti real shpesh bëhet i mundur me nxjerrjen e një akti 

tjetër administrativ, sidomos për kundërvjajte administrative, i cili ka të gjitha 

karakteristikat e aktit administrativ dhe që nga hyrja në fuqi deri në 

ekzekutimin e tij, i nënshtrohet gjithë rregullimeve për ankimimin administrativ 

dhe atë  gjyqësor. 

 

Në lidhje me këtë çështje dhe për këtë moment duhet të kemi parasysh  llojet e 

akteve reale të mëposhtme që shprehen me sinjale apo tabela, shkelja apo moszbatimi 

i të cilave është parashikuar direkt nga ligji përkatës apo akti nënligjor i nxjerrë në 

zbatim të ligjit, dhe si rrjedhojë, ndaj personave që i shkelin do të zbatohen masat 

shtrënguese në llojin dhe sasinë  që ka parashikuar shprehimisht ai ligj. 

 

a-Kështu sipas nenit 38 të Kodit Rrugor në fuqi, më titull “Sinjalizimi rrugor” thuhet 

se  

“1-Në sinjalizimin rrugor përfshihen grupet e mëposhtme:a) sinjalet vertikale;b) 

sinjalet horizontale;c) sinjalet e ndritshme;d) sinjalet dhe pajisjet shtesë. 2. 

Përdoruesit e rrugës duhe të respektojnë kushtet që bëhen të ditura nga sinjalet 

rrugore, sikurse edhe për rregullat e tjera të qarkullimit. Udhëzimet e sinjaleve të 

semaforëve, duke përjashtuar ato të dritave të verdha të rrezikut, për të cilat bëhet 

fjalë në nenin 41, kanë përparësi mbi sinjalet vertikale dhe horizontale që rregullojnë 

përparësinë. Udhëzimet e sinjaleve vertikale kanë përparësi ndaj atyre të sinjaleve 

horizontale. Në çdo rast përparësinë e kanë sinjalet e policëve të trafikut sipas nenit 

43”. Kurse në pikën 14 të këtij neni thuhet se”.Shkelja e dispozitave të këtij neni nga 

ana e përdoruesve të rrugës sanksionohet nga neni 144 i Kodit Rrugor”.Pra shkojmë 

tek neni 144 me titull “Mosrespektimi i sinjalizimit rrugor” dhe  atje  është përcaktuar 

se “1. Përdoruesi i rrugës është i detyruar të sillet në mënyrën e treguar nga 

sinjalizimi rrugor dhe nga polici i trafikut, sipas normave të neneve nga 38 deri në 43 

dhe normave përkatëse të akteve në zbatim të Kodit. 

2. Cilido që nuk sillet në mënyrën e treguar nga sinjalizimi rrugor, ose nga normat 

përkatëse të akteve në zbatim, si dhe nga polici i trafikut, ndëshkohet me masë 

administrative me gjobë nga pesëqind deri në dy mijë lekë. Janë përjashtuar masat e 

veçanta të parashikuara në nenet 6 dhe 7. 

3. Drejtuesi i mjetit që vazhdon lëvizjen, ndonëse sinjalizimi i semaforit ose i policit të 

trafikut e ndalojnë këtë lëvizje, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga 

njëzët mijë deri në tridhjetë  mijë lekë.  

4. Cilido drejtues mjeti që përsërit brenda dy viteve, më shumë se dy herë, shkeljen e 

parashikuar në pikën 3, të këtij neni, përveç masës me gjobë, të parashikuar në pikën 
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3, ndaj tij merret dhe masa administrative e pezullimit të lejes së drejtimit nga nëntë 

muaj deri në dymbëdhjetë muaj”. 

Nga dispozita e mësipërme, neni 144, pika 2, del qartë se ndëshkimet e parashikuara 

në këtë dispozitë përfshijnë edhe shenjat që i jep polici i  trafikut, si edhe të tjera 

norma që parashikohen në aktet në zbatim. Pra, fjala është për:  

a-ndëshkime administrative që zbatohen edhe për  ato lloj aktesh  reale që janë shenja 

dhe që shfaqen në formën e lëvizjeve që bën polici i trafikut, gjatë punës së tij për 

disiplinimin e këtij trafiku; 

b-Ndëshkime administrative zbatohen edhe për norma të tjera që kanë të bëjnë me 

sinjalizimin rrugor, siç janë tabelat, të cilat parashikohen në aktet në zbatim, që janë 

parashikuar në Rregulloren “Për zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës së 

Shqipërisë”
329

.   

 

c- Por duhet të evidentojmë se sinjale nuk parashikohen vetëm në Kodin Rrugor dhe 

nuk janë vetëm punonjësit e policisë rrugore ata nëpunës apo autoritete publike, të 

cilët  kanë të drejtë të përdorin sinjale në punën e tyre dhe që për moszbatimin e 

këtyre, mund të aplikohen masa administrative. Në ligjin “Për gjuetinë” parashikohet 

se “… përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë: 

10.Mos ndalimi i mjeteve pas sinjalit të organeve të kontrollit për zbatimin e këtij 

ligji, me gjobë në masën nga 10.000 lekë deri në 20.000lekë”
330

 

 

ç- Në ato raste kur veprohet në kundërshtim me çfarë urdhërojnë ligjet apo aktet 

nënligjore, ku parashikohen apo ku mbështetet ekzistenca e  disa lloj akteve  reale, që 

shprehen me shenja apo tabela zbatohen përsëri masat administrative përkatëse. 

- Sipas nenit 179 të Kodit Rrugor, me titull “Paraqitja e shenjave dalluese për 

qarkullimin”  parashikohet se “1. Është e detyrueshme paraqitja në automjete dhe 

motomjete, duke përjashtuar ciklomotorët dhe motorët me ose pa kosh, në pjesën e 

përparme ose në xhamin e përparmë, e shenjave dalluese që dëshmojnë pagesën e 

taksës së pronësisë dhe të sigurimit të detyrueshëm. 

3. Cilido që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë administrative me gjobë 

nga dyqind e pesëdhjetë deri në një mijë lekë.” 

- Sipas nenit 160 të Kodit Rrugor me titull “Sinjalizimi i mjetit të ndalur” 

parashikohet se 

“1. … jashtë qendrave të banuara mjetet, përveç atyre të tërhequra me kafshë, 

biçikletave, ciklomotorët me dy rrota dhe motorët, që për çfarëdo arsye kanë ndaluar 

në karrexhatë natën, kur mungojnë ose janë të pamjaftueshme dritat e pasme të 

pozicionit ose të emergjencës, dhe për çdo rast edhe ditën, kur nuk mund të jenë të 

dallueshme në një largësi të mjaftueshme nga ato që vijnë nga prapa, duhet të 

sinjalizohen me sinjalin e lëvizshëm të rrezikut, me të cilin duhet të jenë pajisur. 

Sinjali duhet të jetë vendosur në largësinë e parashikuar nga aktet në zbatim të këtij 

Kodi. 

                                                 
329

 Vendim i Këshillit të Ministrave nr.153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e Rregullores për zbatimin 

e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, dalë në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të 

ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, nxjerrë  me propozimin e 

Ministrit të Transportit dhe të Rendit Publik, botuar në Fletoren zyrtare  nr.11, viti 2001. 
330

 Neni 59, pika 10 e ligjit nr.10253, datë 11.03.2010 “Për gjuetinë”. Sipas pikës 1 të nenit 57 të këtij 

ligji “Organ i specializuar për kontrollin  dhe për zbatimin e këtij ligji është Policia Pyjore, në 

bashkëpunim me menaxhuesit e zonave të gjuetisë dhe me organet e kontrollit të njësive të 

qeverisjes vendore.” 



 

153 

 

2. Sinjali i lëvizshëm i rrezikut është në formë trekëndëshi i veshur me material 

reflektues dhe i pajisur me një mbajtëse që lejon mbështetjen mbi planin rrugor në 

pozicion pothuajse vertikal, në mënyrë që të garantohet pamja. 

4. Kur mjeti nuk është i pajisur me sinjalin e lëvizshëm përkatës të rrezikut, drejtuesi i 

mjetit duhet të marrë masa për sinjalizimin e pengesës në një mënyrë tjetër të 

efektshme. 

5. Cilido që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë administrative me gjobë 

nga pesëqind deri në dy mijë lekë.” 

Pra në të gjitha rastet e mësipërme kur është vepruar në kundërshtim me 

kërkesat e aktit real, organi kompetent, pasi është konstatuar shkelja dhe kryer 

veprimet përkatëse, ka nxjerrë një akt administrativ individual, me të cilin ka 

ndëshkuar shkelësin e aktit dhe, në përputhje me ligjin përkatës, në disa raste, pasi 

është ezauruar ankimi administrativ, dhe në disa raste të tjera, edhe pa u ezauruar ky 

ankim, çështja shqyrtohet në gjykatën administrative me objekt shfuqizimin apo 

ndryshimin tërësisht apo pjesërisht të aktit administrativ të ndëshkimit (gjobës apo 

masës tjetër)
331

. Por gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes, mund të konstatohet edhe se 

aktet reale nuk kanë qenë të sakta, objektive dhe proporcionale dhe si rrjedhojë akti 

administrativ i ndëshimit administrativ të shpallet i pavlefshëm nga gjykata. 

 

4.2.2. Shqyrtimi gjyqësor në rastet  e vjedhjes apo dëmtimeve fizike të akteve 

reale. 

Aktet reale në formën e tyre fizike mund të  vidhen, të prishen apo të 

dëmtohen edhe me dashje, ose të prodhohen nga organe të paautorizuara, duke 

shkaktuar kështu kaos dhe dëmtuar fushat e veprimtarisë administrative ku ato 

përdoren. Prandaj shteti ka përcaktuar edhe dispozita me anë të të cilave dënon cilindo 

që kryen veprime të tilla ndaj objekteve fizike, të cilat materializojnë aktet reale. 

Duke qenë se aktet reale shpeshherë zëvendësojnë edhe vetë autoritetin apo 

nëpunësin zyrtar, mbrojtja e tyre fizike është parashikuar jo vetëm në ligje me 

karakter administrativ, por edhe nga Kodi Penal. Mbrojtja penale përfshin jo 

vetëm vjedhjen dhe  prishjen fizike apo dëmtimin e tyre, por edhe fallsifikimin dhe 

përdorimin e tyre të padrejtë (pa pasur autoritet, ose dhe pa qenë autoritet shtetëror 

apo duke i fallsifikuar ato). 

 

i- Mbrojtja nga  Kodi Penal parashikohet në disa raste. 

-Neni 182/a me titull “Prishja e shenjave të bllokimit apo pezullimit të veprimtarisë 

tregtare” ka këtë përmbajtje: 

“ Prishja me dashje e shenjave dalluese të vendosura nga administrata tatimore për 

bllokimin apo pezullimin e veprimtarisë tregtare, apo ushtrimi i veprimtarisë tregtare 

pas njoftimit të vendimit të administratës tatimore për bllokimin apo pezullimin e saj, 

përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit.” 

 

- Neni 137 me titull “Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike” me këtë 

përmbajtje: 

“ Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike, dëmtimi i matësit, si dhe çdo 

ndërhyrje tjetër e paligjshme dhe e paautorizuar në sistemin e matjes apo në rrjetin 
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elektrik ose rrjetin telefonik, e kryer me qëllim përfitimi të paligjshëm, përbën vepër 

penale dhe dënohet me burgim deri në tre vjet.  

- Kur kjo vepër penale kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë, ose nga 

përdoruesit jofamiljarë të energjisë elektrike ose të rrjetit të shërbimit telefonik, 

dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet”. 

- Neni 190 me titull “Falsifikimi i vulave, stampave ose formularëve” me këtë 

përmbajtje: 

“Falsifikimi apo përdorimi i vulave, stampave dhe formularëve të falsifikuar, apo 

paraqitja e rrethanave të rreme në këto të fundit që u drejtohen organeve shtetërore, 

dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet. 

-Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë përpilimin e tyre, dënohet me 

burgim nga tre gjer në shtatë vjet”. 

 

-Neni 247 me titull “Mbajtja pa të drejtë e uniformës” me këtë përmbajtje: 

“Mbajtja pa të drejtë e uniformës, e një dokumenti ose e një shenje dalluese, që 

tregojnë cilësinë e një punonjësi që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim 

publik, shoqëruar me veprime të paligjshme, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet 

me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. 

Kur vepra kryhet me qëllim fitimi ose ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera 

themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.” 

 

- Neni 276 me titull “Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq” me këtë 

përmbajtje: 

“Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq ose Gjysmë Hënës së Kuqe, kur 

ka sjellë pasoja të rënda materiale, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë 

ose me burgim gjer në dy vjet. 

- Kur nga vepra penale ka ndodhur vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të njerëzve, 

dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dhjetë vjet”. 

-Neni 322 me titull “Prishja e vulave dhe shenjave” me këtë përmbajtje: 

“Prishja me dashje e vulave dhe shenjave të tjera të vendosura mbi sende të ndryshme 

nga organet e ndjekjes penale dhe gjyqësore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet 

me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj”. 

 

ii-Mbrojtja administrative nga ligjet e posaçme parashikohet në mjaft raste. 

- Neni 100 i Kodit Rrugor me titull “Prodhimi, shpërndarja, kthimi dhe tërheqja e 

targave” parashikon se “1. Prodhimi dhe shpërndarja e targave të mjeteve me motor 

ose të mjeteve të tërhequra prej tyre, bëhet vetëm nga shteti… 3. Cilido që prodhon 

ose shpërndan në mënyrë abuzive targa për automjete, motomjete dhe rimorkio, 

ndëshkohet, kur kjo shkelje nuk përbën krim, me masë administrative me gjobë nga 

njëzet e pesë mijë deri në njëqind mijë lekë dhe zbatohet edhe masa administrative 

plotësuese e konfiskimit të targave”. 

 

Neni 101 i Kodit Rrugor me titull “Humbja, vjedhja, dëmtimi dhe shkatërrimi i 

targës” parashikon se 1. Në rast humbjeje, vjedhjeje ose shkatërrimi të ndonjërës prej 

targave të treguara në nenin 99, zotëruesi i lejes së qarkullimit duhet të bëjë 

denoncim brenda 24 orëve në organet e policisë, të cilat mbajnë shënimet e duhura 

dhe lëshojnë vërtetimin përkatës. 

4. Të dhënat e regjistrimit të treguara në targë duhet të jenë gjithmonë të lexueshme. 

Kur për shkak të dëmtimeve këto të dhëna nuk janë më të lexueshme, zotëruesi i lejes 

së qarkullimit duhet t'i kërkojë zyrës kompetente të Drejtorisë së Përgjithshme të 
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Shërbimeve të Transportit Rrugor një regjistrim të ri të mjetit, sipas procedurave të 

treguara në nenin 92. 

6. Zotëruesi i lejes së qarkullimit që, në rast humbjeje, vjedhjeje ose shkatërrimi të 

targës së regjistrimit ose të targës së mjeteve që qarkullojnë për prova, nuk përmbush 

detyrimet sipas pikës 1 ose qarkullon me tabelën e treguar në pikën 3, pa përmbushur 

detyrimet sipas pikave 1 dhe 2, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga pesë 

mijë deri në njëzet mijë lekë. 

7. Cilido që qarkullon me një targë që nuk është plotësisht dhe qartësisht e lexueshme, 

ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dy mijë e pesëqind deri në dhjetë 

mijë lekë”. 

 

-Neni 177 i Kodit Rrugor me titull “Regjistruesi i shpejtësisë dhe kohës”:   

1. Mjetet duhet të qarkullojnë të pajisura me takograf, me karakteristikat, rastet dhe 

mënyrat e përdorimit të përcaktuara në aktet në zbatim.  

2. Cilido që qarkullon me një mjet të pa pajisur me tahograf, në rastet kur është 

parashikuar pajisja me të,..., ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë 

mijë deri në dyzet mijë lekë. Masa ndëshkimore me gjobë dyfishohet, kur janë prekur 

vulat ose është ndryshuar tahografi”. 

 

-Në ligjin “Për gjuetinë” parashikohet se “… përbëjnë kundërvajtje administrative 

dhe dënohen si më poshtë; 

22-Dëmtimi i rrethimeve,…i tabelave të çdo lloji e natyre qofshin…,me gjobë në 

masën 3000lekë deri në 5000 lekë.”
332

 

 

- Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, parashikonte se 

“Shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënohen me gjobë si më poshtë: 

 i) prishja, fshirja ose dëmtimi i shenjave kufidëftuese, gjeodezike e topografike, i 

tabelave paralajmëruese apo treguese, të vendosura në fondin pyjor kombëtar, 

dënohen me gjobë 15 000 deri në 20 000” 

. 

4.2.3. Shqyrtimi gjyqësor në rastet e mosfunksionimit teknik të akteve reale. 

 

Në ligjin nr.8510, datë 15.07.1999 “Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të 

administratës shtetërore”,  kemi edhe një cilësim tjetër për aktet reale dhe 

përgjegjësinë në rast të mosfunksionimit të tyre. Kështu neni 2 i këtij ligji, me titull 

“Përkufizime” parashikon se “Për qëllimet e këtij ligji termat e mëposhtme kanë 

kuptimet si vijon: 

““Mjete teknike” kuptohen mjete të tilla si semaforët, tabelat e qarkullimit rrugor, 

ndriçuesit për rregullimin e trafikut ajror, detar etj”.  

Kurse në nenin  3 të këtij ligji, me titull “Rastet e përgjegjësisë se organeve 

shtetërore”, parashikohet se “Organet e administratës shtetërore përgjigjen për dëmet 

që u shkaktojnë personave fizikë a juridikë privatë në rastet që vijojnë: 

ç) kur, për shkak të mosfunksionimit të mjeteve teknike me të cilat organet e 

administratës shtetërore ushtrojnë veprimtarinë e tyre, persona fizike a juridike 

privatë cënohen në interesat e tyre të ligjshme;”. 

Po në këtë ligj, në nenin 9 me titull  “Përjashtimi nga përgjegjësia”, 

parashikon se “Organi i administratës shtetërore nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar 
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si rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij, në qoftë se dëmi nuk do të mund të 

shmangej edhe nëse do të ishte treguar kujdesi i duhur gjatë ushtrimit të funksioneve 

shtetërore, në pajtim me rrethanat.  

Përjashtimi i mësipërm nuk zbatohet në rastin e mosfunksionimit të mjeteve 

teknike”.
333

 

Në lidhje me këtë përgjegjësi autori Sadushi, ka shkruar me të drejtë se 

“Mosfunksionimi i mjeteve teknike është i lidhur pikërisht me paligjshmërinë që rrjedh 

nga aktet reale.  Kështu, mosfunksionimi i semaforëve në rrugët e qytetit, 

mosvendosja në vendin e caktuar të tabelave të qarkullimit rrugor mund të shkaktojë 

dëme për qytetarët. Në raste të tilla atyre u lind e drejta të kërkojnë eleminimin e 

pasojave, si dhe dëmshpërblimin.  Prandaj çdo dëm që mund t’i shkaktohet dikujt si 

rrjedhojë e mungesës ose pasaktësisë së tabelave, shenjave, sinjaleve të koduara etj., 

kërkohet nëpërmjet gjykatës me padi”
334

.  

 

4.2.3. Shqyrtimi gjyqësor në rastet e parregullsisë së aplikimit  të fuqisë së 

akteve reale. 

Këtu kemi parasysh ato raste kur organet e administratës publike, duke mos u 

thelluar sa duhet në nevojën e akteve reale për një kohë dhe për një vend të caktuar, i 

vendosin ato në vende të papërshtatshme, apo jo aty ku duhet, apo duke bërë gabime 

në shkrimin e rregullave që ato shpallin etj., duke cënuar kështu interesa të caktuara të 

personave të tjerë fizikë apo juridikë. Kështu p.sh., mund të ndodhë që bashkia apo 

komuna të vendosin tabela ndalim kalimi apo ndalim qarkullimi nëpër rrugë të 

caktuara, apo të vendosin semaforë, duke dëmtuar interesa specifike të personave të 

caktuar. P.sh., një tabelë ndalim qarkullimi me automjet, e vënë jo në vendin e duhur, 

i  detyron të ecin për shumë kohë në këmbë për të arritur në destinacion, si: banesë, 

qendër pune, spital etj. 

Në këto raste, ata persona, pasi të kenë ezauruar rrugën e ankimit administrativ për t‟u 

ankuar dhe kërkuar heqjen apo ndryshimin e atyre tabelave apo semaforëve, mund të 

përdorin edhe rrugën e kërkesë padisë në gjykatën administrative “për të detyruar 

organin publik që të kryejë një veprim administrativ, që është refuzuar, apo për të 

cilin organi publik ka heshtur, ndonëse ka pasur kërkesë.”
335

 Kështu p.sh., është rasti i 

punimeve të Bashkisë së Tiranës për vendosjen e një semafori në “Rrugën e Kavajës”, 

që janë pezulluar nga gjykata administrative, për shkak se Policia Rrugore e Tiranës, 

pretendon se vendosja e atij semafori në atë vend pengon qarkullimin rrugor, sepse 

është shumë afër me një semafor tjetër po në atë rrugë. 

Për shembull, në një rast tjetër mund të ndodhë që, pas studimit të peshës 

mbartëse të një ure që lidh dy fshatra, specialistët  kanë llogaritur  se ajo nuk mund të  

mbajë (të lejojë kalimin) e mjeteve me peshë  mbi 10 ton. Mbi bazën e  kësaj 

llogaritjeje, komuna,  si   organ  administrativ  përkatës,  ka vendosur që të  vihet një 

akt real (tabelë) në hyrje e në dalje  të urës, i cili shënon se lejon kalimin e mjeteve me 

tonazh jo me të madh se 10 ton. Por  gabimisht në këtë tabelë shënohet 20 ton, në 

vend  që të shënohej10 ton peshë. Si rrjedhojë e këtij  akti real, ndodh  kalimi në urë i 

një mjeti me tonazh 20 ton, dhe rezultati është një shembje e pashmangshme. Pasoja e 

shembjes së urës dhe dëmtimit të mjetit, gjithashtu  dhe të shëndetit të shoferit, nuk 

                                                 
333

 Nenet 2, 3 dhe 9 të ligjit nr.8510, datë 15.07.1999 “Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve 

të administratës shtetërore. 
334

 Sokol Sadushi, vepër e cituar, f.  374. 
335

 Neni 17, gërma ç e ligjit nr.49/2012. 



 

157 

 

erdhi nga akti administrativ që ka vendosur kalimin në urë të mjeteve me peshë jo më 

të madhe se 10 ton, por të gabimit (parregullsisë apo pasaktësisë) të shënimit mbi 

aktin real të peshës 20 ton, duke krijuar përshtypjen e gabuar tek shoferi, se 

specialistet e kanë studiuar vendin dhe urën dhe se ura mban vërtet mbi 20 ton, aq sa 

akti real paraqet. 

 

4.2.4. Pasojat që lindin nga akti real i kundërligjshëm. 

 

Kodi i Procedurave Administrative e ka përcaktuar qartë se “Organi 

administrativ është i detyruar të eleminojë pasojat, të cilat lindin nga një akt real i 

kundërligjshëm”
336

. 

Formulimin  e  shprehjes “të eleminojë pasojat”, duket se ligjvënësi  e ka bërë me 

qëllim që të mbulohen të gjitha llojet e pasojave që mund të vijnë për shkak të akteve 

reale të kundërligjshme. Ky formulim mendojmë se mbulon edhe ato dëme që vijnë 

p.sh., kur është vendosur një tabelë qarkullimi jo e saktë  dhe si rrjedhojë automjeti 

dhe shoferi pësojnë dëme të jetës, të shëndetit apo dëme materiale. Po kështu p.sh., 

kur një vulë doganore nuk vendoset në rregull dhe si rrjedhojë mjeti pengohet 

(vonohet) në doganë, për shkak të verifikimit të shkakut të pasaktësisë apo të  gabimit, 

nëse është për shkak  të doganierit  apo të transportuesit. Kur rezulton faji i doganierit, 

dogana do të mbajë të gjitha përgjegjësitë për vonesat që i janë shkaktuar mjetit si dhe 

mallit (që mund të jetë prishur apo dëmtuar) nga qëndrimi i gjatë në doganë, apo për 

shkak të shkeljes së afateve të kontratës së furnizimit që ka pasur transportuesi me 

porositësin (pritësin) e mallit. 

Po kështu  ka raste që mund të anulohet një veprim në interes të një pale si 

p.sh., një akt administrativ për zgjedhje të një kryeplaku, mund të anulohet, pasi nuk 

ka dalë akti real i njoftimit publik për  mbledhjen përkatëse
337

. Në të njëtin përfundim 

ka arritur edhe autori Sokol Sadushi, i cili ka shkruar se “…Mosrespektimi i këtyre 

informacioneve publike, të cilat përbëjnë urdhërime në vetvete, do të konsiderohet 

shkelje procedure dhe, për rrjedhojë, do të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

vlefshmërinë e të gjitha veprimeve të mëtejshme administrative. Ilegjitimiteti i akteve 

reale ngre të njëjtat probleme të pavlefshmërisë e të zhvlerësueshmërisë, ashtu si te 

veprimet e tjera të administratës. Për rrjedhojë, edhe këto akte krijojnë pasojat e tyre 

juridike. Mbi këtë bazë, autoriteti administrativ është i detyruar të lërë mënjanë ose të 
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ndryshojë pasojat juridike të krijuara nga akti real i paligjshëm, duke kthyer çdo 

situatë në gjendjen e ligjshmërisë… . Kur qytetarit i janë cënuar 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. Për këtë qëllim, 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”
338

. 

 

Praktika mund të sjellë edhe raste, të cilat të  çojnë në krijimin e  problemit se, 

çfarë duhet bërë me pasojat që lindin nga mungesa  e  një akti real të ligjshëm në një 

vend apo territor të caktuar, kur ligji apo akti administrativ ka urdhëruar që atje duhet 

të vendoset akti real. Kështu p.sh., një person gjen vdekjen, sepse hyn një kabinë 

elektrike, e cila sipas ligjit përkatës duhet të ketë në hyrje tabelën “Tension i lartë-

rrezik vdekje”, por kjo tabelë, nuk është vendosur nga organi përkatës. Gjithashtu, 

edhe kur ngrihet një ndërtesë shumëkatëshe mbi një trotuar ku kalojnë këmbësorët 

dhe mungon tabela “kujdes, lart punohet”.  Apo kur mungon tabela “Ndalohet 

duhani”, në një pikë shitjeje apo magazinimi  karburanti dhe ndezja e cigares nga një 

person,  sjell  rrezik, apo dëmton jetën, shëndetin apo pasurinë e personave të caktuar. 

Ne mendojmë se kërkesa për dëmshpërblim dhe eleminimin apo riparimin e pasojave 

nuk mund të mbështetet tek neni 148 i KPrAd, sepse në rastet e mësipërme mungon 

akti real. Por çdo rast duhet shqyrtuar individualisht, për të përcaktuar në çdo rast 

lidhjen shkak- pasojë, si dhe duke analizuar rrethanat konkrete nëse do të ndodhemi 

para përgjegjësisë penale, administrative apo civile, për ta kërkuar atë si ndaj personit 

që nuk ka vendosur aktin real, ashtu edhe ndaj personit që me veprimet e apo 

mosveprimet  e tij vuri në lëvizje ardhjen e pasojave.  
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KREU I PESTË. 

 

5. Trajtimi i aktit real në projekt Kodin e Procedurave Administrative. 

 

Për nevojën e ndryshimeve të kodit aktual, është folur në pjesën respektive të 

akteve diskreciale dhe prandaj nuk po ndalemi. Me ligjin nr.8485, datë 12.5.1999 

“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, u  parashikua për 

herë të parë me perkufizimin se, kush quhen akte reale, dhe ky moment, solli një 

ngritje cilësore legjislative për kohën kur u realizua ai, sepse pasuroi institutet e 

procedurës administrative. Në kodin në fuqi, dihet se kemi këto dispozita, ku 

përmenden direkt aktet reale: 

Sipas nenit 2 të kodit, format e veprimtarisë administrative janë aktet 

administrative individuale dhe kolektive, kontratat administrative publike dhe 

Aktet reale. Kurse sipas nenit 5 “Akt real do të quhet ajo formë e urdhërimit 

administrativ, ku vullneti i administratës publike shprehet me mjete të tilla, si: 

shenjat, paralajmërimet, tabelat, informacionet publike etj.”. 

Sipas neni 147 të Kodit “ 1. Për aktet reale zbatohen të njëjtat parime ligjore, 

sidomos parimi i ligjshmërisë, si dhe për aktet administrative, nëse natyra e tyre 

e veçante nuk bie në kundërshtim me këto parime. 

2. Aktet reale të tilla, si: informacionet, paralajmërimet, sinjalet e koduara etj., 

të një organi shtetëror konsiderohen të ligjshme vetëm atëherë, kur ato janë të 

sakta, objektive dhe proporcionale”. 

Sipas nenit148 të kodit me titull “Eleminimi i pasojave”, thuhet se “Organi 

administrativ është i detyruar të eleminojë pasojat, të cilat lindin nga një akt real 

i kundërligjshëm”. 

Por në projekt projekt Kodin e  Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë,
339

 në nenin 3(2), të titulluar “Përkufizime”, thuhet se në kuptimin e këtij 

kodi, me termat e mëposhtme nënkuptohet: 

Pika 2 “Akti administrativ”: 

gërma a. “Akti administrativ individual”, është çdo shprehje e vullnetit nga organi 

publik, në ushtrimin e funksionit të tij publik, kundrejt një apo më shumë subjektesh 

të përcaktuara individualisht të së drejtës, i cili krijon, ndryshon ose shuan një 

marrëdhënie juridike konkrete. 

gërma c. “Akti administrativ real” është një akt administrativ individual që 

përcakton statusin në bazë të së drejtës administrative të një objekti ose përdorimin e 

tij nga publiku.”  

Kurse më poshtë, po aty, nenet, në pikat 12,13 dhe 14 thuhet: 

12. “Veprim administrative”, është akti administrativ, kontrata administrative dhe 

çdo veprim tjetër administrativ. 

13. “Veprime të tjera administrative”, janë çdo formë e njëanshme e veprimtarisë 

së organit publik në ushtrimin e funksioneve të tij publike, të cilat nuk plotësojnë 

kriteret, për të qenë një akt administrativ apo kontratë administrative dhe që sjellin 

pasoja juridike për të drejtat subjektive dhe interesat legjitime. 

14. “Veprimtari administrative”, është tërësia e akteve dhe veprimeve, që përbëjnë 

dhe shprehin vullnetin e administratës publike, si dhe ekzekutimin e vullnetit. 

Më poshtë, në nenin 131(144) të projekt Kodit me titull “Veprime të tjera 

administrative nën regjimin e së drejtës administrative”,  thuhet se “1-Veprime të 
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tjera administrative nën regjimin e së drejtës administrative, janë çdo formë e 

njëanshme e veprimtarisë së organit publik në ushtrimin e funksioneve të tij publike, 

të cilat nuk plotësojnë kriteret për të qenë një akt administrativ apo kontratë 

administrative dhe që sjellin pasoja juridike për të drejtat subjektive dhe interesat 

legjitime .  

2-Veprimi tjetër administrativ nën regjimin e së drejtës publike është i ligjshëm nëse 

është  në  përputhje  me  parimet  e këtij Kodi dhe brenda kompetencës së organit 

publik”. 

Kurse në nenin 143 (157) të projektit me titull “Objekti i kundërshtimit 

administrative” parashikohet se “1- Në rastin e kundërshtimit administrativ ndaj një 

veprimi tjetër administrativ nën regjimin e së drejtës administrative, pala mund të 

kërkojë nga organi publik: 

a) ndalimin e  kryerjes së një veprimi tjetër administrativ; 

b) kryerjen  e një veprimi tjetër administrativ për të cilin pala ka të drejtë, nëse ky 

veprim është kërkuar nga pala, por organi publik nuk ka vepruar; 

c) tërheqjen apo ndryshimin e një deklarate publike; 

ç) shpalljen të paligjshëm të një veprimi tjetër administrativ dhe ndreqjen e pasojave 

të shkaktuara prej tij.” 

 

Duke shqyrtuar këto dispozita të projektit dhe krahasuar me ato të KPrAd në 

fuqi, duhet thënë se ka mjaft ndryshime me rëndësi. Kështu, ndonëse, nuk ka 

ndryshuar përkufizimi për veprimtarinë administrative, del se për aktet reale është 

dhënë përkufizimi se “Akti administrativ real”, është një akt administrativ 

individual, që përcakton statusin në bazë të së drejtës administrative të një objekti ose 

përdorimin e tij nga publiku”.  

Pra ky përkufizim thotë se, 

i-Akti real është një akt administrativ. Sipas projektit një ndër aktet administrative 

është “Akti administrativ individual”,i cili  është çdo shprehje e vullnetit nga organi 

publik, në ushtrimin e funksionit të tij publik, kundrejt një apo më shumë subjektesh 

të përcaktuara individualisht të së drejtës, i cili krijon, ndryshon ose shuan një 

marrëdhënie juridike konkrete”. 

ii-“Akti real është më konkretisht “Akti administrativ real”, i cili është një akt 

administrativ individual, që përcakton statusin në bazë të së drejtës administrative të 

një objekti ose përdorimin e tij nga publiku”. Ne mendojmë se, mbase autorët e 

projektit kur kanë bërë këtë përkufizim, ndoshta kanë pasur parasysh edhe  vendimin 

e Gjykatës sonë Kushtetuese, i cili flet për të drejtën e ankimit ndaj vendimeve të 

formës së prerë të gjykatës së shkallës së parë, por ku shkarazi në disa rreshta ka 

përmendur dhe aktet reale
340

. Vendimi ka pasur si objekt “Shfuqizimin si të 

papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i togfjalëshit “... vendimi i 

së cilës është i  formës së prerë”, në nenin 202 të ligjit nr.8378, datë  22.07.1998 

“Kodi Rrugor i RSH-së”. Në atë vendim thuhet ndër të tjera  se “... Në lidhje me 

rëndësinë e shkeljes dhe me pasojat e mundshme që mund të vijnë prej saj Gjykata 

vlerëson se targa është një akt administrativ real (neni 146 i KPA-së,) që konsiston 

në një shenjë publike të vënë nga një autoritet publik shtetëror në një mjet motorik që 

shërben për të identifikuar mjetin gjatë qarkullimit rrugor...”. ... ... ... A e ka pasur 

gabim,  Gjykata Kushtetuese, duke e quajtur aktin real, akt administrativ real? 

Sipas vlerësimit tonë, ky është një konstatim i gabuar (ndofta për shkak të 

mosthellimit te mëtejshëm të Gjykatës, pasi thelbi i çështjes nuk ishte analiza e aktit 
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administrativ dhe aq më pak as e aktit real, por ishte tjetër gjë). Mosthellimi i saj 

duket  dhe nga numri i gabuar i dispozitës, pasi në vend që të shkruhej neni 147, është 

shkruar 146 i KPrAd. 

 

Pra, ky përkufizim, është krejt i ndryshëm me  përkufizimin e nenit 5 të 

KPrAd aktual që përcakton se “Akt real do të quhet ajo formë e  urdhërimit 

administrativ, ku vullneti i administratës publike shprehet me mjete të tilla, si: 

shenjat, paralajmërimet, tabelat, informacionet publike etj.”. 

iii-Në këtë përkufizim të ri aktet reale  janë  barazuar me aktet administrative 

individuale, duke zhdukur kështu  nga kodi emërtimet  për format e tij ilustruese, siç 

janë: shenjat, paralajmërimet, tabelat, informacionet publike, sinjalet e koduara 

etj.”. 

iv-Ky përkufizim ka ndryshuar nga përkufizimi që ka qenë në projektin e kodit që ka 

dërguar në Kuvend Këshilli i Ministrave dhe që është publikuar në faqen online  të 

kuvendit. Aty është përkufizuar  në nenin 101 të një varianti të projektit,  si veprim 

tjetër administrative  ose “Akt real”, që është çdo formë tjetër e veprimtarisë së 

organit publik, e rregulluar nga e drejta administrative, përveç aktit nënligjor 

normativ, aktit administrativ apo kontratës administrative, që ka efekte ligjore mbi të 

drejtat, detyrimet apo interesat legjitimë të personave dhe që shprehet me mjete të 

tilla, si: njoftimet publike, paralajmërimet, sinjalet e koduara, tabelat, informacionet 

publike etj”.  

v-Ky kuptim dhe përkufizim i ri, mendojmë se, duke mos bërë asnjë dallim me aktin 

administrativ individual, duket problematik, si në raport me teorinë e së drejtës 

administrative, dhe po ashtu mendojmë se do të ketë problematikë me kuptimin  e 

zbatimin korrekt të tij. Duke analizuar thelbin e tij të dallimit, në raport me aktet e 

tjera administrative individuale, kur përkufizohet se Akti administrativ real “është një 

akt administrativ individual,  që përcakton statusin në bazë të së drejtës 

administrative të një objekti ose përdorimin e tij nga publiku” ,del se ai identifikohet 

me një objekt. Nuk thuhet se çfarë do të jetë ky objekt, por merret me mend se ai, do 

të jetë objekt fizik, apo material. Në këtë rast praktikisht të tilla janë vetëm tabelat, 

shenjat në formën e vulave, pullat, informacionet e shkruara në letër apo të shfaqura 

publikisht në formë elektronike. Kështu që mendojmë se ngelen jashtë këtij 

përcaktimi aktet reale që manifestohen me sinjale, me sinjale të koduara, me shenja të 

shfaqura me lëvizje të autoriteteve publike të autorizuara (policët e trafikut etj). 

vi-Dikush mund të thotë se, ato forma të aktit real, që nuk mund të përfshihen brenda 

përkufizimit të aktit administrativ individual, kanë edhe mundësinë tjetër, që ia jep 

projekt Kodi në pikën 13, kur përkufizon se “Veprime të tjera administrative", janë 

çdo formë e njëanshme e veprimtarisë së organit publik në ushtrimin e funksioneve të 

tij publike, të cilat nuk plotësojnë kriteret për të qenë një akt administrativ apo 

kontratë administrative dhe që sjellin pasoja juridike për të drejtat subjektive dhe 

interesat legjitime”. 

vii-Për efekt të vazhdimit të arsyetimit deri në fund, le t‟i drejtohemi ligjit nr.49/2012 

“Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”. Në këtë ligj nuk ka ndonjë përkufizim dhe as 

ndonjë përcaktim se si do të trajtohen aktet reale në gjykatën administrative.  

viii-Por në nenin 2/8 të ligjit, jepet kuptimi i veprimit tjetër administrativ, që është i 

njëjtë me atë që projektligji i ri  parashikon si më sipër.  

Në nenin 17 të titulluar “Objekti i padisë” parashikohet se, 

“Padia ngrihet: 

... ... ... 
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e) për detyrimin e organit publik për të kryer apo për të ndaluar kryerjen e një 

veprimi tjetër administrativ, të nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave apo të 

interesave të paditësit;”. 

Kështu shohim se, në situatën aktuale për aktet reale, mund të ngrihet një padi, e cila   

bazohet në këtë dispozitë një  padi “për mbrojtjen e të drejtave apo të interesave të 

paditësit”. Pra, ngritja e një padie me këtë objekt,  mendojmë, se është e vetmja 

mënyrë  për t‟u mbrojtur ndaj një akti real në kuptimin e ligjit në fuqi, Kodit aktual të 

Procedurave Administrative.  

ix-Ndërsa në nenin 40 të ligjit nr.49/2012 me titull “Vendimet përfundimtare” thuhet 

se  

“1. Gjykata, në vendimin e saj përfundimtar të pranimit, tërësisht ose pjesërisht të 

padisë, vendos:.. ... ... ...; 

 

ç) detyrimin e organit publik për të kryer një veprim administrativ, që është refuzuar, 

apo  për të cilin organi publik ka heshtur, ndonëse ka pasur kërkesë; 

d) konstatimin  e  paligjshmërisë  së  veprimit  administrativ  që  nuk  prodhon  më 

pasoja juridike, nëse paditësi ka një interes të arsyeshëm për këtë; 

dh) ... ... ...; 

e) detyrimin e organit publik për të kryer apo për të ndaluar kryerjen e një veprimi 

tjetër administrativ, të  nevojshëm  për  mbrojtjen  e  të  drejtave  apo të interesave të 

paditësit; 

ë) ... ... ...;...”. 

Këtu tek dispozita mbi vendimin përfundimtar të gjykatës, duket se ekziston mundësia 

e gjykatës, e parashikuar shumë mirë nga ligji, për t‟u shprehur rreth veprimit tjetër 

administrativ, nisur edhe nga përcaktimet e tjera të ligjit nr.49/2012, të lidhura edhe 

me dispozitat aktuale të KPrAd për aktet reale. 

Me sa duket ligjvënësi në ligjin nr.49/2012, ka realizuar artificen e kuptimit të “aktit  

real”, si një “veprim tjetër administrativ”, me qëllim,  për të bërë një përshtjatje (e cila 

ka qenë absolutisht e domosdoshme në tërësi) mes K.Pr.Ad. me ligjin “Për gjykatat 

administrative”. Por kjo artificë mendojmë se ka qenë e suksesshme dhe praktike, 

sepse realizon në praktikë të gjitha variantet e kundërshtimit apo të mbrojtjes së 

qytetarit nga aktet reale.  

x- Sipas përkufizimit që ka dhënë projekt Kodi ka humbur koncepti i deritanishëm i 

“aktit real” dhe ai është vënë si një nënklasë e paqartë e “aktit administrativ 

individual”.  

 

Sipas nesh, akti real, në kuptimin e sotëm, duhet ruajtur si formë e veçantë e 

veprimtarisë së administrates publike dhe shumë mirë, ai mund të përmblidhet brenda 

kuptimit të “veprimit tjetër administrativ”. Mund të themi se edhe pse aktet reale  janë 

përmendur vetëm në 4 (katër) dispozita ligjore të KPrAd, gjithsesi kuptimi i akteve 

reale dhe mbrojtja ndaj atyre të paligjshme tashmë, me ligjin nr.49/2012, ishin 

“qëlluar”, në kuptimin se janë gjetje shumë të mira. 

Megjithatë, pas 15 vjetësh përdorim, sigurisht, me evolimin e jetës, është nevoja edhe 

e përshtatjeve të reja. Në këtë kuadër, ajo që pritej nga legjislatori, ishte zgjerimi i 

mëtejshëm i konceptit, si dhe kryesisht, të mjeteve të mbrojtjes ndaj aktit real të 

paligjshëm. Praktika e deritanishme nuk është se ka pasur shumë raste apo përhapje 

gjyqësore të tyre. Ato janë mjaft të rralla, por gjithsesi është një hap pozitiv në këtë 

drejtim.  Prandaj, projektligji, duhet të trajtojë sa më qartë kundërshtimin e këtyre 

akteve në gjykatë, si dhe të sqarojë më tepër (apo t‟i nxjerrë me qartë në pah), llojet e 

akteve reale, pasi në disa raste, mund të krijohet edhe konfuzion. Për shembull, 
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informacionet publike apo sinjalet e koduara, nuk tingëllojnë se mund të jenë 

urdhëruese (si fillim nuk të japin këtë përshtypje). Në jetën e përditshme, jemi mësuar 

që informacionet të mos kenë një natyrë të tillë (një informacion në gazetë nuk 

detyron askënd), apo një informacion tregues, nuk mund të jetë akt real, vetëm për 

faktin se na paraqitet „i kriptuar‟ në formën e sinjaleve të koduara. Madje, këto sinjale, 

të duket sikur janë vetëm gjuha e komunikimit dhe nuk ka domosdoshmërisht 

urdhërim administrativ brenda  apo vullnet të administrates për të kryer diçka. 

Pritshmëria jonë ështe pikërisht në këto drejtime, por po t‟i referohemi projektligjit 

për K.Pr.Ad., shohim se trajtimi i aktit real, mund të mos jetë në drejtimin e pritshëm 

dhe të dalin probleme të reja për kuptimin dhe gjatë  zbatimit të tij. 
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KREU I GJASHTË 

 

6-Përfundime dhe rekomandime: 

 

1. Për herë të parë në legjislacionin tonë në përgjithësi dhe në atë administrativ në 

veçanti, koncepti për aktet reale jepet në Kodin e Procedurave Administrative. Në 

nenin 2 të Kodit, jepet përkufizimi për veprimtarinë administrative, si dhe 

parashikohen format e ushtrimit të saj. Një ndër format e ushtrimit të kësaj 

veprimtarie, krahas akteve administrative individuale apo kolektive, si dhe 

kontratave administrative, janë aktet reale.  

2. Në nenin 5 të KPrAd, jepet një përkufizim për aktin real, që e trajton atë si një 

formë të urdhërimit administrativ, ku vullneti i administratës publike shprehet me 

mjete të tilla, si: shenjat, paralajmërimet, tabelat, informacionet publike etj.  

3. Në një kre të veçantë, që përbëhet vetëm nga dy dispozita (nenet 147-148), 

ligjvënësi është  përpjekur që të zgjerojë kuptimin e dhënë në nenin 5 duke 

parashikuar, se “për aktet reale zbatohen të njëjtat parime ligjore, sidomos parimi 

i ligjshmërisë, si dhe për aktet administrative, nëse natyra e tyre e veçantë nuk bie 

në kundërshtim me këto parime”. Më tej, konkludohet se “aktet reale, të tilla si 

informacionet, paralajmërimet, sinjalet e koduara etj., të një organi shtetëror, 

konsiderohen të ligjshme vetëm atëherë kur ato janë të sakta, objektive dhe 

proporcionale”. Këto janë të vetmet formulime që parashikohen në legjislacionin 

tonë procedural. Pra  Kodi i Procedurave Administrative, duke qenë i mangët në 

drejtim të kuptimit të saktë dhe të qartë të akteve reale, në fakt në praktikë, por 

edhe tek studiuesit, të cilët kanë shkruar, ai ka  krijuar  njëfarë konfuzioni. 

4. Duhet evidentuar se edhe në ligjin nr.8510, datë 15.07.1999 “Për përgjegjësinë 

jashtëkontraktore të organeve të administratës shtetërore”, kemi edhe një cilësim 

tjetër për aktet reale dhe përgjegjësinë në rast të mosfunksionimit të tyre. Kështu 

neni 2 i këtij ligji, me titull “Përkufizime”, parashikon se “Për qëllimet e këtij ligji 

me “Mjete teknike” kuptohen mjete të tilla, si: semaforët, tabelat e qarkullimit 

rrugor, ndriçuesit për rregullimin e trafikut ajror, detar etj.”.  

5.  Siç del qartë, nga këto parashikime të tilla ligjore, edhe autorë kryesorë, të cilët  

kanë shkruar për aktet reale,  konstatuan  se, nuk është e lehtë të përcaktohet 

kuptimi i saktë për aktet reale, për llojet e tyre, për dallimin që ato kanë në raport 

me aktet administrative, për  efektet juridike që sjellin, si dhe për  mënyrat e 

kundërshtimit të tyre në organet administrative dhe në gjykatën administrative.  

6.  Por mund të themi se, edhe pse aktet reale, janë përmendur vetëm në 4 (katër) 

dispozita ligjore në KPrAd, e cila është në fuqi, gjithsesi kuptimi  i tyre dhe 

mbrojtja ndaj akteve reale të paligjshme, tashmë, me ligjin nr.49/2012, ishin 

“qëlluar”, në kuptimin se janë gjetje shumë të mira. 

      Me sa duket ligjvënësi në ligjin nr.49/2012, ka realizuar artificën e përkufizimit të 

kuptimit të   “aktit  real”, si një  “veprim tjetër administrativ”, me qëllimin  e 

bërjes së një përshtatjeje (e cila ka qenë absolutisht e domosdoshme në terësi) mes 

KPrAd në fuqi me ligjin “Për gjykatat administrative”. Por kjo artificë mendojmë 

se ka qenë e suksesshme dhe praktike, sepse realizon në këtë mënyrë, të gjitha 

variantet e kundërshtimit apo të mbrojtjes së qytetarit nga aktet reale.  

7.  Për t‟u dhënë zgjidhje këtyre çështjeve, është e kuptueshme që doktrina e të 

drejtës administrative, si dhe jurisprudenca administrative, e kanë trajtuar 

teorikisht temën në fjalë, si dhe kanë  zgjidhur  çështje edhe në rrugë  gjyqësore, 

por jo aq sa do të dëshëronim  që të kishte. Sidoqoftë, kjo “varfëri ligjore”, nuk 
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mund dhe nuk duhet të bëhet pengesë, për trajtimin në mënyrë interpretative të 

konceptit të aktit real. 

8.  Sigurisht, ndërhyrjet e kohëve të fundit të legjislatorit në përsosjen e mëtejshme 

të dispozitave ligjore për procedurat administrative, që përfshijnë edhe aktin real 

në Kodin e ri të Procedurave Administrative, janë fenomene pozitive. Por kjo 

ndërhyrje duhet të jetë përherë aktive. 

9. Trajtimi i koncepteve të reja tek kodi i ri, që përfshijnë edhe aktin real, si akt 

administrativ individual, mbetet një detyrë e menjëhershme për shumë studiues, të 

cilët dëshirojnë të kontribojnë në këtë drejtim. Akti real në kuptimin e sotëm, 

duhej të ruhej si formë e veçantë e veprimtarise së administratës publike dhe 

shumë mirë ai mund të përmblidhet brenda kuptimit të “veprimit tjetër 

administrativ”.  

10. Pra, pavarësisht nga vërejtjet që mund të kenë shkruesit e kësaj fushe, duke 

përfshirë këtu, edhe autorin e këtij disertacioni, të cilët tentojnë në mënyrë 

modeste të japin ndihmesë në lëvrimin e ideve për aktet reale etj., mbetet një 

detyrim i përhershëm i doktrinës të së drejtës administrative për mbushjen e 

boshllëkut që ekziston, si dhe të interpretojë ligjin procedural administrativ në 

kuptimin e tij shkencor dhe të plotë.   
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ABSTRAKT 

Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999, "Kodi i Procedurës 

Administrative i Republikës së Shqipërisë", në nenet 5,147 dhe 148 të tij u përcaktua  

kuptimi i aktit real dhe  parimet e tij. Po kështu në nenet 7, 149 dhe 150 u përcaktuan 

për herë të parë kuptimi dhe parimet e aktit administrativ me natyrë diskreciale, si një 

lloj i veçantë i aktit administrativ. Paraqitja e këtyre lloj akteve në ligj, edhe pse me 

përhapjen e vogël të përdorimit të mbrojtjes ligjore kundër tyre, ka hapur një dritare të 

vërtetë, të madhe, për të qartësuar jo vetëm  kuptimin e tyre,si akte me një natyrë të 

veçantë, në raport me aktet e tjera administrative, por fuqinë vetë-qeverisëse që 

administrata zotëron me anë të përdorimit të tyre. Do të dëshironim të shkojmë edhe 

më tej duke guxuar të themi se llojet e aktit  real dhe aktit administrativ diskrecional 

lejojnë përdorimin e pushtetit ekzekutiv në doza më të larta se aktet e tjera 

shtrënguese administrative. Ashtu siç studiuesit e tjerë kanë identifikuar se "...Kuptimi 

i diskrecionit në doktrinën tonë të së drejtës administrative nuk është trajtuar....sa 

duhet...", unë do të shtoja se, shumë më tepër se kuptimi i këtyre lloj aktesh  

administrativ, nuk është trajtuar madje as edhe natyra e veçantë si e aktit real, ashtu 

edhe atij diskrecional. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të vonojë një studim i thellë 

për të marrë maksimumin e studiuesve tanë, në mënyrë që administrata publike të jetë 

e qartë se përdorimi i akteve të tilla ka kufijtë e saj. Për më tepër, shqyrtimi duhet të 

bëhet më shumë në rrugën e kontrollit të tyre gjyqësor. 

Fjalë kyçe: Kushtetutë, ligj, Kodi i Procedurave Administrative, akt administrativ me 

natyrë diskreciale, akte reale, organ administrativ, veprim administrativ, veprim tjetër 

administrativ, kufij ligjorë, ankim administrativ, ankim gjyqësor, gjykatë 

administrative, Gjykatë e Lartë, Gjykata Kushtetuese. 

 

ABSTRACT 

With the entry into force of the Law no. 8485, dated 12.05.1999, "the Administrative 

Procedure Code of the Republic of Albania", in the sections 5, 147 and 148 it was 

determined the real meaning of the Act and its principles. In the articles 7, 149 and 

150 also, there were defined for the first time the meaning and the principles of the 

administrative act of discretionary nature as a particular type of an act. The 

presentation in law of this sort of   act, although with small diffusion of the use of 

legal protection against it, has opened a really big window to clear out not only a 

nature discretionary administrative act, but the power of governing itself that the 

administration owns through its use. We would have been pressed even further by 

daring to say that kinds of discretionary administrative act allows the use of executive 

power in higher doses than coercive administrative acts. Just as other researchers have 

also identified"...The meaning of discretion in our doctrine of administrative rights is 

not treated ... "I would add that much more than the meaning of the administrative act 

because even the discretionary nature of his administrative act is not treated. That's 

why depth study should not delay getting the most out of our researchers, so that the 

public administration to be clear that the use of such acts has its limits. Further more 

the review should be done more in the way of his judicial control. 

Keywords: Constitution, the law, the Code of Administrative Procedure, an 

administrative act of discretionary nature, real acts, administrative body, 

administrative action, other administrative action, legal limits, administrative appeal, 

the appeal court, administrative court, Supreme Court, Constitutional Court. 
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