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Përshkrimi i lëndës: Studentët përmes kësaj lënde do të gjenerojnë 

njohuri dhe njëherit do t’i analizojnë konceptet 

themelore të së drejtës administrative, burimet e së 

drejtës administrative, aktin administrativ, llojet e 

aktit administrativ, veçoritë e tij, pastaj 

sturkturimin, funksionimin dhe veprimtarinë 

administrativetë disa institucioneve, si dhe 

kontrollin e veprimtarisë administrative. Po ashtu, 

do të njoftohen edhe me strukturimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore në Kosovë. 

 

  
Qëllimi i lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim që t’i  mundësojë 

studentëve që t’i përvetësojnë njohuritë teorike për 

të drejtën administrative. Në veçanti, studentët do të 

analizojnë   

disa prej organeve më të rëndësishme të 

administratës publike që ka për qëllim t’i  njoh 

studentet me parimet bazë të formimit, veprimtarisë 

dhe problemeve të ndryshme administrative që ato 

shfaqin në praktikë. Një qëllim tjetër i rëndësishëm 

i kësaj lëndë është edhe njohja e studenteve me 

parimet bazë të formave të shfaqjes së vullnetit 

shtetëror, duke u ndalur veçanërisht në njohuritë e 

përgjithshme  mbi aktin administrativ. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të ligjëratave 

studentët duhet të jenë në gjendje të: 

 

 Të kuptojnë konceptet themelore të së 

drejtës administrative. 

 Të kuptojnë dhe njohin parimet e 

funksionimit të administratës. 

 Të kuptojnë institucionet themelore  që 

ushtrojnë pushtet administrativ. 

 Të kuptojnë veoritë e aktit administrativ.  

 Njohuritë e gjeneruara nga kjo lënd t’i 

materializojnë në praktikë. 

 Të përvetësojnë njohuri edhe për 

administratën shtetërore në Republikën e 

Kosovës.  

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 1 1 1 
Detyra të  shtëpisë 1 1/10 10 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
1 5 5 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuis,provim final) 

2 2 4 

Projektet,prezantimet ,etj 

  

1 15 15 

Totali  

 
   150 orë  

6 ECTS 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   
 

Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në 

ligjërimin e lëndës sipas metodës interaktive . Me 

qëllim të përgatitjes sa më të mirë të lëndës dhe të 

mundësisë për ndërveprim më të madh në klasë, 

rekomadohet që studentët të lexojnë paraprakisht 



materialet për temën e cila do të diskutohet në orën 

pasuese. Studentët inkurajohen të bëjnë pyetje, 

komente dhe sugjerime gjatë ligjëratave si dhe të 

ngrisin edhe  diskutime që kanë relevancë me 

temën e ligjëratës. 

 
Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Pjesëmarrja dhe aktiviteti në ligjërata……10% 

Pjesëmarrja dhe aktiviteti në ushtrime .….10% 

Punime seminarike ...: ……………..…… 10%                                                       

Vlerësimi final: …………………………..70% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 
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Literatura bazë:   1. Kadri Kryeziu, “E drejta administrative”, 
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Literatura shtesë:   1. H.W.R. Wade & C.F. Forsyth, “Administrative 

Law”, 2014. 

 

2. Sokol Sadushi, “ E drejta administrative 2, 
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Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njoftim mbi programin e lëndës dhe metodologjinë 

Java e dytë: NOCIONI, OBJEKTI DHE METODAT E SË DREJTËS 



ADMINISTRATIVE 

Nocioni i së drejtës administrative 

E drejta administrative si degë e sisitemit juridike 

E drejta administrative si degë e shkencës juridike 

Kuptimet e tjera të së drejtës administrative 

Objekti i së drejtës administrative 

Metodat e shkencës të së drejtës administrative 

 

Java e tretë: LINDJA E SË DREJTËS ADMINISTRATIVE 

Historiku i lindjes të së drejtës administrative 

Raporti i të drejtës administrative me degët e tjera të së 

drejtës 

Raporti i së drejtës administrative me të drejtën kushtetuese 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën civile 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën penale 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën gjyqësore 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën e punës 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën familjare 

Raporti i të drejtës administrative me të drejtën  financiare 

Raporti i të drejtës administrative me shkencën mbi 

administratën 

Sistemi i së drejtës administrative 
 

Java e katërt: BURIMET E SË  DREJTËS ADMINISTRATIVE 

Llojet e burimeve të së drejtës adminsitrative 
Burimet formale të së drejtës administrative 
Burimet materiale të së drejtës administrative 
 

Java e pestë:   KUPTIMI I ADMINISTRATËS DHE 

ORGANIZATAVE ADMINISTRATIVE 

Kuptimet e fjalës administratë 
Kuptimi i administratës shtetërore 
Kuptimi teorik i administratës shtetërore 
Kuptimi pozitivo – juridik i administratës 
Kptimi i administrates jo shtetërore 
Nocioni i përgjithshëm i organizatës administrative 
Parimet themelore të organizatës 
Ndarja e organizatave administrative 
Subjektet shtetërore dhe jo shtetërore të administratës 
 

Java e gjashtë: KUPTIMI, KARAKTERISTIKAT DHE KLASIFIKIMI 

I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE 

Kuptimi i organeve të administratës shtetërore 



Karakteristikat themelore të organeve të administratës 

shtetërore 
Klasifikimi i organeve të administratës shtetërore 

Parimet e organizimit të organeve të administratës shtetërore 
 

 
Java e shtatë:   MARRËDHËNIET NDËRMJET ORGANEVE TË  

ADMINSTRATËS SHTETËRORE 

Marrëdhëniet ndërmjet organeve të administratës 
Marrëdhëniet e karakterit horizontal 
Marrëdhëniet vertikale ndërmjet organeve të administratës 

shtetërore 
Marrëdhëniet e organeve të administratës me organet e tjera 

të pushtetit 
Marrëdhëniet e organeve të administratës shtetërore me 

organin legjislativ 
Marrëdhëniet e organeve të administratës shtetërore me 

Qeverinë 
Marrëdhëniet e organeve të administratës shtetërore me 

Shefin e shtetit 
Marrëdhëniet e organeve të administratës shtetërore me 

Gjykatat 
Raporti i organeve të administratës shtetërore me 

Prokurorinë publike (shtetërore) 

 
Java e tetë:   ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS SHTETËRORE  

NË KOSOVË PAS SHPALLJES SË PAVARËSISË 

Rregullimi ligjor i fushëveprimit dhe organizimit të organeve 

të administratës shtetërore 

Organet që ushtrojnë punët e administratës shtetërore 
Autoritetet e larta të administratës shtetërore 
Institucionet dhe organet e administratës shtetërore 
Organet ekzekutive të tjera të parapra me Kushtetutë dhe 

Ligj 

Parimet dhe kriteret për organizimin dhe sistemimin e  

brendshëm të organeve të administratës shtetërore 
Procedura e organeve të administratës shtetërore në raport 

me qytetarët 
Ushtrimi i kontrollit dhe mbikëqyrjes së punës së 

administratës shtetërore 
 

 

 

 

Java e nëntë:   

SHËRBIMET PUBLIKE DHE AUTORIZIMET 

PUBLIKE 

Pikëpamjet e teorisë juridike mbi kuptimin e shërbimeve 

publike 
Elementet qenësore të përkufizimit të shërbimeve publike 
Nocioni material (funksional) dhe formal (organizativ) i 



shërbimit publik 
Parimet themelore të shërbimeve publike 
Klasifikimi i shërbimeve publike 
Karakteristikat e shërbimeve publike 
Kuptimi i autorizimeve publike 
Subjektet të cilave u besohen autorizimet publike 
Parimet të cilat vlejnë për ushtrimin e punëve në suazat e 

autorizimeve publike 
Të drejtat dhe detyrimet e organizatave në ushtrimin e 

autorizimeve publike 
 

 

Java e dhjetë: 
FUNKSIONIMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

PUNËT E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS 

SHTETËRORE 

Nocioni i funksioneve të shtetit 

Kuptimi i veprimtarisë administrative 

Përmbajtja e funksionit (veprimtarisë) administrative 

Parimet e punës së administratës 

Kuptimi i punëve të organeve të administratës shtetërore 

Ndarja e përgjithshme e punëve të organeve të administratës 

shtetërore 

Format e punëve, përkatësisht funksioneve të organeve të 

administratës shtetërore 

Ushtrimi i veprimtarisë normative dhe mbikëqyrjes 

administrative 

Ushtrimi i punëve profesionale për Kuvendin dhe Qeverinë 

Veprimtaria (funksioni) represiv në procedurën 

kundërvajtëse 

 
Java e njëmbëdhjetë  

 

 

MARRËDHËNIA JURIDIKE ADMINISTRATIVE 

Kuptimi i marrëdhënies juridike administrative 
Elementet e marrëdhënies juridike administrative 

Marrëdhënia juridike administrative që krijohet gjatë 

vendosjes së çështjeve administrative 
Subjektet e marrëdhënies juridike administrative 
Mënyrat e krijimit të marrëdhënies juridike administrative 
Kushtet e krijimit të marrëdhënies juridike administrative 
Mënyra e zgjidhjes së kontesteve (konflikteve)  
Shuarja e marrëdhënies juridike administrative 
Dallimi midis marrëdhënieve juridike administrative dhe 

marrëdhënieve civile 

 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

KUPTIMI, VEÇORITË DHE KLASIFIKIMI I AKTIT 

ADMINISTRATIV 

Nocioni i aktit administrativ 
Definicioni ligjor i aktit administrativ 



 

 
Studentët janë të obliguar : 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe njëkohësisht të 

jetë i vëmendshëm në orën mësimore. 

Iniciativa për nxjerrjen e aktit administrativ 
Veçoritë qenësore të aktit administrativ 
Klasifikimi i akteve administrative 
Mënjanimi i akteve të gabuara juridike 
Dallimi midis akteve administrative dhe akteve tjera të 

administratës 
Dallimi i aktit administrativ nga vendimi gjyqësor 
Elementet përmbajtësore të aktit administrativ 
Kontrata administrative 
 

Java e trembëdhjetë  

 

 

KONTROLLI I PUNËS SË ADMINISTRATËS DHE 

PËRGJEGJËSIA POLITIKE E SAJ 

Në përgjithësi mbi kontrollin 
Nocioni i kontrollit 
Qëllimi i kontrollit 
Llojet e kontrollit 
Kontrolli mbi administratën 
Subjektet e kontrollit të administratës 
Objekti i kontrollit të administratës 
Autorizimet e kontrollit 
Llojet dhe format e kontrollit të administratës 
Përgjegjësia politike e administratës 
 

Java e katërmbëdhjetë  

 
GJENDJA E ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

NEVOJAT E QYTETARËVE 

Njohuri mbi gjendjen në administratën publike 
Problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet administrata 

publike 
Evoluimi i Teknologjisë Informative (“TI“) 
Procesi i reformimit të administratës publike 
Kuptimi i administratës publike të kompjuterizuar 
Procesi i kompjuterizimit të administratës publike 
Dimensionet e administratës së kompjuterizuar 
Kompjuterizimi dhe punësimi 
Teknologjia Informative(TI) dhe korrupsioni 
Kompjuterizimi i administratës tatimore 
Reformimi i administratës publike në Kosovë 
 

Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

Parapërgaditje për provim 



 T’i përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore. 

 Plagjiatura dhe fenomenet e ngjashme mashtruese do të ndëshkohen sipas akteve 

juridike në fuqi.  

 


