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Autorizimet e personit fizik më aftësi të kufizuar veprimi janë të lidhura me aftësinë për të vepruar 

të subjekteve të së drejtës. Autorizimet për të vepruar përfshijnë tërësinë e veprimeve juridike që 

personat e tillë mund të ushtrojnë në mënyrë të pavarur, si dhe veprimet për të cilat kërkohet  

pëlqimi i përfaqësuesit ligjor për vlefshmërinë e tyre. 

Lidhur me shtrirjen e autorizimet që gëzojnë personat fizik me aftësi të kufizuar veprimi në 

Kosovë, përveç paqartësive ligjore ekzistojnë edhe zbrastësira juridike. Prandaj, do të mundohemi 

që përmes metodave të interpretimit dhe përdorimit të analogjisë, e në raste kur këto nuk mjaftojnë 

do të shërbehemi edhe më të drejtën komperative si metodë interpretimi, të nxjerrim një përfundim 

se cili është qëllimi i ligjvënësit, respektivisht cilën frymë ndjekë legjislacioni i aplikueshëm në 

Kosovë për rregullimin e kësaj materie. 

Për të ardhë te një përfundim më i drejtë, do të trajtojmë edhe përgjegjësinë prindërore sepse duke 

analizuar këtë çështje nga  dy këndveshtrimet mund të nxjerrim një konkludim më të pranueshëm 

dhe të saktë lidhur me autorizimet që gëzojnë personat me aftësi të kufizuar veprimi. 
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The authorizations of the natural person with limited capacity to act are related to the capacity of 

the subjects of law to act. The authorizations of these persons include the entirety of legal actions 

that such persons may exercise independently, as well as actions for which the consent of the legal 

representatives is required for their validity. 

Regarding the scope of authorizations enjoyed by natural persons with limited capacity to act in 

Kosovo, in addition to legal uncertainties, there are legal loopholes too. Therefore, we will try that 

through the methods of interpretation and use of analogy, and in cases when these are not enough 

we will serve even the comparative law as a method of interpretation, in order to draw a conclusion 

what is the purpose of the legislator, respectively what spirit follows the applicable legislation in 

Kosovo for the regulation of this matter. 

To come to a fairer conclusion, we will also address parental responsibility because by analyzing 

this issue from both perspectives we can draw a more acceptable and accurate conclusion regarding 

the authorizations enjoyed by persons with limited capacity to act. 

 


