
 

1 

 

RELACION 

MBI PROJEKT VENDIMIN 

“Për ndryshimin e vendimit nr.2 datë 29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit” 

 

Në kuadër të shqyrtimit të saktësisë së procedurave, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

(AKPT), si sekretari teknike e KKT-së, po paraqet për rishqyrtim në KKT për rishqyrtim dhe 

vendimmarrje nga Autoriteti Kombëtar i Planifikimit KKT-ja të vendimit nr.2 datë 29.05.2013 të 

Këshillit Kombëtar të Territorit. 

Rishqyrtimi i këtij vendimi kërkon vendimarrjen e KKT lidhur me ligjshmërinë e vendimit nr.2 datë 

29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit, për arsyen e saktësimit të këtij vendimi dhe 

saktësimin e kompetencave vendimmarrëse të Këshillit Kombëtar të Territorit.  

Këshilli Kombëtar i Territorit me anë të vendimit nr.2 datë 29.05.2013 rezulton të ketë tejkaluar 

kompetencat e veta ligjore duke nxjerr një akt absolutisht të pavlefshëm.  

Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar përveç lejes së zhvillimit për ndërtimin e Xhamisë së 

Namazgjasë dhe  lejes  për  mjediset ndihmëse polifunksionale, (3,4,6,8 kate dhe 3 kate nëntokë) 

duke u bazuar në nenin 70\8 dhe  70\11 të ligjit “Për planifikimin e Territorit” ku përcaktohet se : 

 

Neni 70/8 

Leja zhvillimore komplekse 

1. Leja zhvillimore komplekse është dokumenti teknik administrativ që zbatohet për zhvillime në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, që përfshijnë në përmbajtjen e vet, për shkak të veçorisë se 

zhvillimit, interesit shtetëror dhe/ose kompleksitetit të tij, një ose disa lloj lejesh zhvillimore, si leje 

ndërtimi, leje infrastrukture apo/dhe leje të veçantë. 

2. Leja komplekse zbatohet për vepra të reja apo rikonstruksione strukturore të objekteve ose 

teknologjisë së aplikuar dhe të lidhur në mënyrë të qëndrueshme ose të fiksuar në territor për porte, 

aeroporte, hidrocentral, termocentral, central, impiante të prodhimit/përpunimit të energjisë, gazit, 

naftës, bitumeve, miniera, kripore, karriera, pika nxjerrjeje/shfrytëzim inertesh në shtretërit e 

lumenjve, linjë hekurudhore dhe infrastrukturë ndihmëse, impiante skish, teleferikë dhe 

infrastrukturë ndihmëse, metro nëntokësore, tramvaj, zhvillime në baza ushtarake, pavarësisht nga 

lloji i tyre apo niveli i investimit, muze dhe teatro kombëtarë, pika doganore dhe kufitare, burgje 

dhe institucione të rehabilitimit të të miturve, spitale universitare dhe rajonale, korpus universitar, 

objekte të Bankës së Shtetit, stacione dhe objekte të Policisë së Shtetit apo shërbimeve inteligjente, 

stacione të shërbimit zjarrfikës, varreza të Dëshmorëve të Atdheut, vepra monumentale me rëndësi 

kombëtare, autostrada, rrugë interurbane, rrugë komunitare ose rurale që parashikojnë akses në 

rrugë interurbane apo autostrada, liqene/basene ujore artificiale me kapacitete mbi 10 000 m3, 

stadiume me kapacitet mbi 10 000 vende për t'u ulur, resorte turistike, vepra të veçanta arti, si ura 
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dhe tunele me gjatësi mbi 50 metra, vende rajonale të përpunimit të mbetjeve urbane, vend-parkime 

publike me kapacitet mbi 5000 mjete 4+1 ose ekuivalente, komplekse parqesh ujore, argëtimi apo 

zbavitjeje, që përmbajnë ujë në basen gjithsej mbi 5 000 m3, rrjete kabllore nënujore, sistemin e 

vendosjes së antenave në territorin e Republikës së Shqipërisë së operatorëve elektronikë që 

përdorin frekuenca me burime të kufizuara, qendra të prodhimit/përpunimit të industrisë 

metalurgjike, farmaceutike, kimike, armëve apo teknologjisë së lartë. 

 

Neni 70/11 

Autoriteti përgjegjës për miratimin e lejeve zhvillimore komplekse dhe përgjegjësia në 

vendimmarrje 

 

1. Këshilli Kombëtar i Territorit është autoriteti përgjegjës për vendimmarrje për leje zhvillimore 

komplekse brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Kërkesa për leje zhvillimore komplekse 

shqyrtohet në Këshillin Kombëtar të Territorit, me propozimin e ministrit të linjës, e shoqëruar, 

krahas dokumentacionit të plotë, edhe me opinionin tekniko-ligjor për miratimin e kërkesës apo 

refuzimin e saj si të mbështetur ose jo në nenin 70/16 të këtij ligji. Ministri i linjës është përgjegjës 

përpara Këshillit Kombëtar të Territorit për shqyrtimin paraprak të dokumentacionit ligjor, 

shqyrtimin dhe vlerësimin e projektit teknik, bashkërendimin e punës me ministritë e tjera të linjës 

dhe institucioneve teknike publike të specializuara. Ministri i linjës është përgjegjës ligjor edhe për 

çdo zhvillim që kryhet nga subjektet, sipas nenit 70/21 të këtij ligji, në përputhje me parimin e 

pranimit në heshtje nëse ministri nuk kanë dhënë opinion për kërkesën. 

2. Kur kërkesa për leje zhvillimore komplekse, me interes të lartë shtetëror, për projekte 

koncesionare apo investime nga fonde publike në infrastrukturë (projekti, zbatimi, mbikëqyrja e 

punimeve, shfrytëzimi dhe mënyra e mirëmbajtjes) janë ideuar, projektuar, do të zbatohen dhe do të 

mbikëqyren, sipas kërkesës për leje, nga studio me reputacion ndërkombëtar, udhëheqës në këto 

fusha dhe në vend nuk janë hasur përvoja të tilla zhvillimi apo nuk ka ekspert për vlerësimin e 

specializuar, Këshilli Kombëtar i Territorit, brenda 45 ditëve nga pranimi i aplikimit, ka të drejtë të 

vendosë miratimin e zhvillimit pa mendim të ekspertëve apo kontraktimin e ekspertizës për 

vlerësimin e këtij projekti nga një studio ndërkombëtare me shpenzime të investitorit. Forma e 

zgjedhjes së studios dhe dhënia e pëlqimit përcaktohen në rregulloren e përgjithshme të projektimit. 

3. Në çdo rast, për të vendosur për një vendimmarrje të tillë, ministri i linjës ka detyrimin të 

vlerësojë paraprakisht autenticitetin e çdo deklarate të projektuesit, zbatuesit, mbikëqyrësit të 

punimeve, shfrytëzuesit në vendet e tyre të origjinës, historikun e tyre, punët e suksesshme dhe 

ecuritë përkatëse nëpërmjet ministrive përgjegjëse në këto vende ku janë kryer zhvillimet. 

4. Kur zbatohet procedura e sipërpërmendur, vendimi i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe 

oponenca e subjektit të kontraktuar, sipas pikës 2 të këtij neni, sipas rastit, është pjesë e relacionit 

dhe dokumentacionit që shoqëron propozimin, ndërsa ministri përgjegjës i linjës mban përgjegjësi 

vetëm për shqyrtimin paraprak të dokumentacionit ligjor dhe bashkërendimin e punës për projektin 

zhvillimor me ministritë e tjera dhe institucionet teknike publike të specializuara. 
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Me vendimin nr.1 datë 19.04.2013 KKT-ja, e ka shpallur zonën ku do të ndërtohet Xhamia e 

Namazgjasë si “Zonë e rëndësisë Kombëtare për karakteristika të veçanta Kulturore dhe Historike” 

Në asnjë rast sipas neneve të sipërpërmendura, (neni 8, nenit 70/8 dhe nenit 70/11, të ligjit nr.10119 

datë 23.04.2009), nene që kanë shërbyer si bazë ligjore për nxjerjen e vendimit nr.2 datë 29.05.2013 

të Këshillit Kombëtar të Territorit, nuk i jepet kompetencë KKT-së, për shqyrtimin dhe miratimin e 

lejeve zhvillimore komplekse dhe godinës polifunksionale, godinë e cila ka karakter tërësisht për 

qëllime private. 

Neni 8 i ligjit nr.10119, përcakton që KKT vendos miratimin e përcaktimit të rëndësisë kombëtare 

të një çështje në planifikimin e territorit, sipas përcaktimeve të nenit 5 pika 2, 6 dhe 32 të këtij ligji. 

Neni 32 përcakton se për çështje me rëndësi kombëtare merret nisma për caktimin e rëndësisë së 

çështjes, projektakti botohet në fletoren zyrtare dhe përmban: 

a) llojin, tiparet dhe veçoritë, që karakterizojnë çështjen konkrete të rëndësisë kombëtare dhe 

kufijtë apo vendin në territor që lidhen me të;  

b) bazën ligjore, ku bazohet ky përcaktim;  

c) synimet dhe objektivat, që kërkohen të arrihen dhe arsyet e rrethanat ekonomike e teknike, 

që e bëjnë të domosdoshëm këtë përcaktim;  

d) pezullimin e zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji, kur vlerësohet se ka një rrezik të 

qartë ose të mundshëm ndaj vlerave, karakteristikave apo funksioneve kombëtare të objektit 

apo të zonës;  

e) autoritetin e planifikimit, që ngarkohet me përgjegjësinë e hartimit të instrumentit të 

planifikimit dhe afatet;  

f) autoritetin, ku do të depozitohen vërejtjet dhe propozimet e palëve të interesuara, 

përshkrimin e procesit të programeve të këshillimeve dhe afatet.  

Kjo procedurë ligjore nuk është ndjekur nga KKT-ja, përkundrazi në vend që të pezullohet zhvillimi 

në këtë zonë sipas pikës 2/ ç të nenit 32 të ligjit, por është bërë e kundërta është dhënë leje 

zhvillimore për subjekte private. 

Ligji nr. 10119 Datë 23.04.2009  “Për planifikim e territorit” neni 3 përcakton se zona me rëndësi 

kombëtare konsiderohet- Zonat të cilat njësohen ose lidhen me interesa publik kombëtarë që 

ndikojnë ose ndikohen nga zhvillimi dhe ruajtja e territorit. Vendimi i KKT nr. 2 nuk i përmbahet 

përcaktimeve ligjore lidhur me rëndësinë kombëtare të cështjes por përkundrazi miraton një leje 

ndërtimi për objekt i cili nuk kualifikohet në çështje me rëndësi kombëtare me karakteristika të 

veçanta kulturore dhe historike. 
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Pra nga njëra anë Këshilli Kombëtar i Territorit me vendimin nr.1, e shpall zonë të rëndësisë 

kombëtare për karakteristika të vecanta kulturore dhe historike dhe nga ana tjetër miraton leje 

zhvillimi mbi këtë territor krejtësisht për qëllime private. 

 

 Eshtë shkelur procedura e përcaktuar në nenin 8 dhe 32 të ligjit nr.10119 datë 23.04.2009 “Për 

planifikimin e territorit” lidhur me ndërmarrjen e nismës për caktimin e rëndësisë kombëtare të 

cështjes dhe ndër të tjera një nga kërkesat e nenit 32, pika 2/ ç, lidhur me procedurat e caktimit 

të zonës me rëndësi kombëtare është dhe pezullimi i zhvillimi në këtë zonë, por në këtë rast 

është bërë e kundërta është dhënë leje zhvillimore për subjekte private. 

 Eshtë shkelur neni 3 i ligjit nr. 10119 Datë 23.04.2009  “Për planifikim e territorit” ku 

përcaktohet se zona me rëndësi kombëtare konsiderohet- Zonat të cilat njësohen ose lidhen me 

interesa publik kombëtarë që ndikojnë ose ndikohen nga zhvillimi dhe ruajtja e territorit. 

Vendimi i KKT nr. 2 nuk i përmbahet përcaktimeve ligjore lidhur me rëndësinë kombëtare të 

cështjes por përkundrazi miraton një leje ndërtimi për objekt polifunksional, i cili nuk 

kualifikohet në çështje me rëndësi kombëtare me karakteristika të veçanta kulturore dhe 

historike. 

 Vendimi i KKT-së, bie në kundërshtim me ligjin nr.9048 datë 07.04.2003, “Për trashëgiminë 

kulturore”, i ndryshuar,  i cili ndër të tjera përcakton se për kategoritë e objekteve me 

karakteristika të vecanta kulturore dhe historike është e ndaluar çdo lloj ndërtimi i ri, me 

përjashtim të rrjetit inxhinierik nëntokësor dhe rikonstruksionit.  

 Vendimi i KKT-së, është marrë në tejkalim të kompetencave ligjore për arsye se Këshilli 

Kombëtar i Restaurimeve, si organi kompetent ligjor, ka miratuar vetëm projektin e Xhamisë së 

Namazgjasë dhe jo të godinës polifunksionale (3,4,6,8 kate dhe 3 kate nëntokë). 

Këshilli Kombëtar i Territorit me anë të vendimit nr.2 datë 29.05.2013 ka tejkaluar kompetencat e 

veta ligjore duke nxjerr një akt absolutisht të pavlefshëm vetëm për lejen e zhvilimit për godinën 

polifunksionale 

Për sa më sipër KKT-së, i lind e drejta për rishikimin e vendimit nr.2 datë 29.05.2013 të Këshillit 

Kombëtar të Territorit duke përcaktuar ligjshmërinë e plotë apo të pjesshme të tij dhe marrjen e një 

vendimi përfundimtar në përputhje me ligjin Për planifikimin e Territorit. 

Propozimi i paraqitur konsiston në deklarimin e pavlefshmërisë absolute të miratimit të godinës 

polifunksionale (3,4,6,8 kate dhe 3 kate nëntokë) dhe lënien në fuqi të miratimit të projektit për 

Xhaminë e Namazgjasë. 

Ky propozim mbështetet në nenit 116 e në vijim të ligjit nr.8485, date 12.5.1999 “Kodi i 

procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë” ku përcaktohet se Akti administrativ 

konsiderohet absolutisht i pavlefshëm - kur akti është nxjerrë nga një organ administrativ në 

kapërcim të kompetencave të tij ligjore; 
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Neni 117 përcakton se - Akte administrative absolutisht të pavlefshme nuk prodhojnë pasoja ligjore 

pavarësisht nga fakti nëse janë deklaruar apo jo si të tillë. 

Secila palë e interesuar mund të kërkojë që akti administrativ të shpallet absolutisht i pavlefshëm. 

Kërkesa në fjalë mund të bëhet në çdo kohë. Organi administrativ kompetent, me nismën e tij, 

mundet të deklarojë një akt administrativ absolutisht të pavlefshëm në çdo kohë. 

Në qoftë se vetëm një pjesë e aktit është absolutisht e pavlefshme, i gjithë akti do të konsiderohet 

absolutisht i pavlefshëm, në rast se pjesa që anullohet është aq e rëndësishme saqë pa të akti nuk e 

realizon qëllimin e tij. 

Nisur nga fakti se pjesa tjetër e Aktit administrativ i cili ngel në fuqi është e rëndësishme dhe 

thelbësore me anë të së cilës realizohet qëllimi për të cilën është nxjerr ky akt, pra ndërtimi i  

Xhamisë i Namazgjasë, propozohet që të konstatohet vetëm pavlefshmëria absolute e një pjese të 

vendimit të KKT-së (për godinën polifunksionale (3,4,6,8 kate dhe 3 kate nëntokë) dhe miratimi i 

lejes vetëm për objektin e  Xhamisë së Namazgjasë . 


