
1 
 

Ligj mbi të ngarkuarën/të ngarkuarin me procesin ankimor 
(Ombudsmanen / Ombudsmanin) të Kantonit Basel-Stadt  

Datë 13 mars 1986 (SG 152.900) 
Gjendja 28 prill 2013 

 

 

Në mbështetje të nismës për përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave kushtetuese të 
qytetarëve si edhe për përforcimin e kontrollit parlamentar, Këshilli i Madh (Parlamenti) i 
Kantonit Basel-Stadt miraton këtë ligj: 

 

 

I. Detyrat dhe organizimi 
 

 

§ 1 E/i ngarkuara/i me procesin ankimor (Ombudsmanja / Ombudsmani) i Kantonit Basel-
Stadt ushtron veprimtarinë e saj/tij në kuadrin e kompetencave të saj/tij ligjore, për të 
përmirësuar mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të individit, si dhe për të 
përforcuar kontrollin parlamentar mbi administratën. 

 
2 Ajo/ai përmbush detyrat e saj/tij 

a) duke ndihmuar çdo person për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tij kundruall 
administratës dhe duke ndërmjetësuar në raste mosmarrëveshjesh; 

b) duke inkurajuar administratën për një qëndrim miqësor ndaj qytetarëve, por edhe duke e 
mbrojtur administratën nga akuzat e papërligjura; 

c) duke i paraqitur raport Parlamentit për veprimtarinë e saj/tij. 

 

 

§ 2 Të ngarkuarën / ngarkuarin me procesin ankimor (Ombudsmanja / Ombudsmani) e 
zgjedh e Parlamenti, me shumicë absolute votash, nga mesi i personave me të drejtë vote 
në çështjet kantonale, për një periudhë prej gjashtë vitesh. Komisioni zgjedhor përgatit 
zgjedhjet, e informon për këtë Parlamentin dhe bën kërkesën. Brenda 4 javësh pas raportimit 
të Komisionit, 5 anëtarë të Parlamentit mund të paraqesin një kandidaturë të veten. 
Komisioni përgatitor i zgjedhjeve procedon edhe kandidaturat tjera dhe për këtë i paraqet 
Parlamentit një raport shtesë. Nëse asnjëra kandidaturë nuk e arrin shumicën absolute të 
anëtarëve të Parlamentit, Komisioni e ripërsërit procedurën e zgjedhjes.  

2. Parlamenti mund të zgjedhë dy persona, të cilët ndajnë vendin e punës prej 100 përqind. 
Këta dy persona merren vesh ndërmjet vete për ndarjen e vëllimit kohor të punës. Asnjëra 
pjesë nuk mund të përfshijë më pak se 40 përqind të orarit së përgjithshme. Nëse nuk arrihet 
marrëveshja, bëhet ndarja e barabartë e orarit. Nëse gjatë mandatit njëri nga këta dy 
persona largohet, Parlamenti kujdeset për plotësimin e vendit të lirë për kohën e mbetur. 

 

3 Pozita hierarkike e saj/tij është e barabartë me atë të Kryetarit të Gjykatës së Apelit, ndërsa 
vendbanimi i saj/tij është në Kantonin Basel-Stadt. 

 

2 Ajo/ai nuk ka të drejtë të ushtrojë funksion tjetër publik, të ketë mandat udhëheqës në 
ndonjë bord udhëheqës, të ketë funksion drejtues në ndonjë parti politike dhe të praktikojë 
ndonjë veprimtari tjetër. Parlamenti mund të lejojë përjashtime. Nëse ai apo ajo e kryen 
vetëm një pjesë të vëllimit të punës të Ombudspersonit, me miratimin e Komisionit përgatitor 
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zgjedhor ai apo ajo ka të drejtë të ushtrojë apo të pranojë një punë tjetër. Komisioni 
përgatitor zgjedhor nuk e jep miratimin nëse për këtë ka arsye të rëndësishme. 

§ 2ᵇͥˢ. Institucioni i Ombudspersonit i përgjigjet Parlamentit në aspektin organizativ. 

2 Ai/ajo e harton buxhetin e vet në mënyrë të pavarur. 

§ 3 Dispozitat e ligjit mbi nëpunësit publikë vlejnë edhe për të ngarkuarën/ngarkuarin me 
procesin ankimor (Ombudsmanen / Ombudsmanin) si dhe për personelin e institucionit të 
Ombudspersonit, nëse ky ligj nuk përcakton ndryshe. 
 
2 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmanja / Ombudsmani) është 
përgjegjës për të gjitha çështjet personale të bashkëpunëtorëve të tjerë të zyrës së 
Ombudspersonit, si dhe për masat ligjore ndaj bashkëpunëtorëve të saj/tij, sipas ligjit mbi 
nëpunësit publikë. Procesi i ankimimit zhvillohet bazuar në §§ 40 ff. të Ligjit mbi personelin. 
 
3 Personeli i Institucionit të Ombudspersonit zbaton shprehimisht vetëm udhëzimet e të 
ngarkuarës/ ngarkuarit me procesin ankimor (Ombudsmanes / Ombudsmanit).  
 
4 Zyra për personel e Parlamentit vendos për klasifikimin e personelit pas dëgjimit nga 
Shërbimi qendror i personelit. Dëgjimi kryhet sipas kritereve për vlerësimin e punës, bazuar 
në Ligjin mbi pagat, të datës 18 janar 1995. 
 
5 Vendimet që kanë të bëjnë me klasifikimin si dhe refuzimi për zbatimin e procedurës së 
klasifikimit, mund të ankimohen me parashtresë brenda 30 ditësh pranë zyrës së Parlamentit 
nga vetë e punësuara apo i punësuari. Ky vendos pas dëgjimit të komisionit vlerësues. 
 

 

 

II. Jurisdikcioni  
 

§ 4 Fusha e kompetencave të të ngarkuarës/ngarkuarit me procesin ankimor (Ombudsmani) 
përfshin të gjitha autoritetet dhe administratën si dhe organet kantonale, institucionet dhe 
organizatat, me përjashtim të atyre që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në ekonominë private. 

2 Nga fusha e kompetencave të saj/tij përjashtohen: 

a) Parlamenti; 

b) autoritetet e tjera të ngarkuara me përgatitjen, dekretimin, ndryshimin dhe miratimin e 
urdhëresave me karakter detyrues; 

c) organet e pavarura të pushtetit gjyqësor, me përjashtim të atyre që ushtrojnë veprimtarinë 
e tyre në fushën e administratës gjyqësore; 

d) autoritetet e tjera gjyqësore të ankimimit, me përjashtim të mohimit të drejtësisë, të 
zvarritjeve procedurale dhe të shkeljeve të tjera të obligimeve zyrtare; 

e) kishat publike dhe komuniteti izraelit; 

f) noterët. 
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3 Institucionet dhe organizatat e së drejtës private përfshihen në fushën e kompetencave të 
të ngarkuarës/ngarkuarit me procesin ankimor (Ombudsmani), vetëm në rast se atyre u janë 
deleguar të drejta dhe detyra publike, ose në rast se ato financohen kryesisht nga Kantoni. 

 

 

 

III. Proçedura 

 

 
§ 5 Çdokush ka të drejtë t'i kërkojë nga e ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor 
(Ombudsmani) shqyrtimin e një çështjeje, në të cilën, sipas bindjes së saj/tij, një shërbim 
publik ka mbajtur një qëndrim jo korrekt. Kërkesa mund të drejtohet kundër një çështje në 
zhvillim e sipër apo edhe të përfunduar. Gjithsesi kjo kërkesë nuk ka efekt pezullues. 

2 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) mund të veprojë sipas 
sugjerimit të ndonjë shërbimi publik brenda sferës së kompetencave të saj/tij, apo edhe me 
nismë vetjake. 

§ 6 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) vendos vetë se deri në 
çfarë mase do të thellohet në shqyrtimin e një çështjeje dhe nëse ajo/ai do të bëjë hetime për 
rastin. 

2 Ajo/ai refuzon apo ndërpret hetimet: 

a) nëse ajo/ai nuk është kompetent; 

b) nëse kërkuesi nuk dëshmon për ndonjë interes të përligjur të karakterit privat apo publik, 
apo në qoftë se vepron në mënyrë të padenjë, qëllimkeqe ose vepron në kundërshtim me 
normat e mirëbesimit; 

c) nëse një rrugë tjetër është më e përshtatshme për zgjidhjen e çështjes. 

§ 7 Në rast se e ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) vendos të fillojë 
hetimet, atëherë ajo/ai verifikon faktet, informon shërbimin publik përkatës dhe shqyrton 
sjelljen e tij në kuadrin e ligjshmërisë, arsyeshmërisë, korrektësisë dhe paanshmërisë. 

2 Ajo/ai ka të drejtë: 

a) t'u kërkojë shërbimeve publike, të cilat përfshihen në sferën e kompetencave të saj/tij, në 
çfardo kohe dhe pa qenë i detyruar të marrë parasysh detyrimin eventual të ruajtjes së 
fshehtësisë, informacione gojore dhe me shkrim, si edhe t'u kërkojë atyre vënien në 
dispozicion të të gjitha akteve të nevojshme për gjykimin e çështjes; 

b) të marrë në pyetje persona që janë në dijeni të fakteve; 

c) të kryejë kontrolle dhe inspektime; 

d) të kërkojë vlerësimin e ekspertëve për çështje të cilat kërkojnë njohuri të veçanta. 

§ 8 Mbi bazën e rezultatit të hetimeve e ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor 
(Ombudsmani) merr qëndrimin ndaj çështjes. 
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2 Ajo/ai mund 

a) ta këshillojë ankuesen/in për qëndrimin e mëtutjeshëm lidhur me çështjen në fjalë; 

b) ta diskutojë çështjen me autoritetet përkatëse; 

c) t'i japë rekomandime me shkrim shërbimit publik të kontrolluar. Këtë rekomandim ajo/ai ia 
drejton njëkohësisht instancës administrative eprore, ankuesit dhe, në qoftë se e gjykon të 
arsyeshme, edhe personave apo autoriteteve të tjera të interesuara. 

3 në anën tjetër, ajo/ai nuk ka të drejtë të marrë ndonjë masë konkrete, të anulojë apo 
ndryshojë ndonjë vendim, apo të japë udhëzime. 

§ 9 Shërbimet e të ngarkuarës/të ngarkuarit me procesin ankimor (Ombudsmanit) janë falas. 

IV. Detyrimi i ruajtjes së fshehtësisë 

§ 10 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) është e/i detyruar të ruajë 
fshehtësinë ndaj të tretëve dhe ndaj ankuesit, po ashtu siç janë të detyruara edhe autoritetet 
përkatëse. 

2 Të gjithë anëtarët e autoriteteve dhe bashkëpuntorët e shërbimeve publike, të cilët 
përfshihen në sferën e kompetencave të së ngarkuarës/ngarkuarit me procesin ankimor 
(Ombudsmanit), në marrëdhëniet me të nuk i nënshtrohen detyrimit të ruajtjes së 
fshehtësisë. 

3 Kanë të drejtë të refuzojnë dhënien e informatave si edhe të mos lejojnë shqyrtimin e 
akteve administrative: 

a) personat të cilët, qoftë vetë apo edhe të afërmit e tyre, mund të ndiqen penalisht. Si të 
afërm konsiderohen bashkëshorti apo bashkëshorti i ndarë, kushërinjtë apo krushqitë në linjë 
të drejtë dhe të zhdrejtë, vëllezërit dhe motrat, kunetërit dhe kunatat, njerku dhe njerka, 
thjeshtëri dhe thjeshtëra, prindërit adoptues dhe fëmijët e adoptuar; 

b) klerikët, avokatët, noterët, revizorët, që sipas Ligjit për të drejtën detyrimore janë të 
detyruar të ruajnë fshehtësinë, mjekët, dentistët, farmacistët dhe mamitë, në qoftë se pyeten 
dhe në qoftë se nga përgjigjet që do të japin lidhur me pyetjet e parashtruara, do të shkelnin 
fshehtësinë që u është besuar, ose për të cilën ata janë vënë në dijeni gjatë ushtrimit të 
profesionit të tyre; ndihmësit e tyre apo personat e tretë, të cilët janë angazhuar 
profesionalisht nga ta, kanë të njëjtat detyrime; 

c) Anëtarët e autoriteteve apo funksionarët publikë, në ato raste kur atyre u kërkohet të bëjnë 
deklarime lidhur me fshehtësitë që u janë besuar gjatë kryerjes së funksioneve të tyre zyrtare 
dhe, në qoftë se detyrimi për ruajtjen e fshehtësisë është përcaktuar me dekret të posaçëm 
apo nëpërmjet një urdhërese të veçantë. Këshilli i Shtetit (Qeveria) mund të urdhërojë 
refuzimin e dhënies së informatave dhe shikimin e akteve administrative, vetëm në qoftë se 
dhe për aq kohë sa një gjë e tillë është urgjentisht e domosdoshme për sigurinë dhe 
mirëqenien e bashkësisë. 
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V. Raportimi  
 

 
§ 11 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) duhet t'i raportojë të 
paktën njëherë në vit në mënyrë të hollësishme Parlamentit. Ajo/ai informon dhe tregon për 
mangësitë e normave ligjore dhe të veprimtarisë administrative dhe mund të propozojë 
ndryshime të natyrës ligjore, organizative dhe administrative. 
 

2 E ngarkuara/i ngarkuari me procesin ankimor (Ombudsmani) nuk mund të detyrohet nga 
askush që gjatë shqyrtimit të raportit të tij vjetor të japë të dhëna lidhur me faktet, për të cilat 
është i detyruar të ruajë fshehtësinë si dhe të vë në dispozicion aktet e konsultuara. 

 

 

 

VI. Dispozitat përfundimtare 

 
§12 Me dekretimin e këtij Ligji, ndryshohen ligjet kantonale në vijim. 
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