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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL 

 

 

Nr. 585/4 Prot                                            Tiranë, më  14.10.2020 

 

V E N D I M 

 

Nr.119, datë 14.10.2020 

 

Për përfundimin e procesit të vlerësimit të ligjshmërisë së marrëdhënies së punësimit 

të punonjëses **********, në Njësinë Administrative Shëngjin, të Bashkisë Lezhë dhe 

masat për rregullimin e gjendjes. 

 

 

Në mbështetje të kompetencave ligjore të parashikuara në pikën 1,  të nenit 11, nenet 14 

dhe 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenin 90, të ligjit 

nr.44/2015, “Kodi i Procedurave Administative i Republikës së Shqipërisë”, si dhe 

Rregullores “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 

11.03.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, pas shqyrtimit të relacionit 

të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Inspektimit dhe Mbikëqyrjes, 

 

Vërej se: 

 

Me anën e kërkesës së regjistruar me nr. 585 prot., datë 6.7.2020, punonjësja 

**********, kërkon rishikimin e vendimit nr. 93, datë 15.10.2019, të Komisionerit, me 

pretendimin se gabimisht marrëdhënia e saj e punës është konsideruar e paligjshme, pasi 

emërimi i saj në ish Komunën Shëngjin (sot Njësia Administrative Shëngjin) është para 

fillimit të efekteve të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe se statusin e 

nëpunësit civil ajo e ka përfituar për shkak të veprimit të këtij ligji. 

 

Punonjësja në fjalë parashtron se ka filluar punë në ish Komunën Shëngjin, në datën 

1.3.2013, në pozicionin, “Specialist finance-arkëtare” dhe kjo marrëdhënie punësimi ka 

vazhduar pa ndërprerje deri në momentin aktual.   Ajo pretendon se fillimi i efekteve të ligjit 

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, e ka gjetur në këtë pozicion pune dhe 

pavarësisht mosnxjerrjes së aktit të deklarimit të statusit të nëpunësit civil nga Bashkia Lezhë, 

sipas saj, nuk përbën shkak për penalizimin e saj.   
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Duke u nisur nga sa më sipër, gjatë këtij hetimi administrativ, Komisioneri, administroi 

të dhëna nga Raporti Përfundimtar i Mbikëqyrjes të kryer pranë Bashkisë Lezhë, në muajin 

Tetor 2017, i cili ka përfunduar me vendimin paralajmërues nr. 203, datë 9.10.2017, të 

Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil; vendimin nr. 93, datë 15.10.2019, të 

Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, hartuar në përfundim të inspektimit në lidhje 

me rastet e emërimeve në kundërshtim me ligjin në pozicione pune që janë pjesë e shërbimit 

civil në këtë njësi të qeverisjes vendore; aktet zyrtare bashkëlidhur shkresës nr. 11080/1 prot., 

datë 22.7.2020, të Kryetarit të Bashkisë Lezhë, në lidhje me punësimin e punonjëses 

**********, si dhe dokumentacioni bashkëlidhur kërkesës së paraqitur prej saj. 

 

Rezulton që marrëdhënia e punës së kësaj punonjëseje, në Raportin Përfundimtar të 

Mbikëqyrjes dhe në vendimin nr. 203, datë 9.10.2017, të Komisionerit, nuk është trajtuar dhe 

nuk është vlerësuar as si marrëdhënie e rregullt dhe as si emërim në kundërshtim me ligjin, 

pasi grupit të punës nuk i është vënë në dispozicion nga ana e njësisë së burimeve njerëzore, 

dosje personale apo ndonjë dokumentacion shkresor që të vërtetonte se **********, ishte 

punonjëse në ish-Komunën Shëngjin.  

 

Më tej, në inspektimin e kryer në Bashkinë Lezhë, në lidhje me rastet e emërimeve në 

kundërshtim me ligjin në pozicione pune që janë pjesë e shërbimit civil në këtë njësi të 

qeverisjes vendore, rezulton se njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të instiucionit, rastin 

e punonjëses **********, e ka raportuar si rast emërimi në kundërshtim me ligjin, për shkak 

se në dosjen e personelit nuk ekzistonte ndonjë akt që të vërtetonte se ajo e gëzonte statusin e 

nëpunësit civil. 

  

Për pasojë, në vendimin nr. 93, datë 15.10.2019, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e 

Shërbimit Civil, i cili është hartuar në përfundim të këtij inspektimi, rasti i punonjëses në fjalë, 

është trajtuar si emërim i paligjshëm, i kryer pas fillimit të efekteve juridike të ligjit 

nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, duke urdhëruar fillimin e procedurës për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punësimit, si dhe njoftimin e punonjësve që përfshiheshin në 

këtë procedurë administrative. 

 

Rezulton se Bashkia Lezhë, në kuadër të zbatimit të vendimit të sipërcituar të 

Komisionerit, ka njoftuar këtë punonjëse për fillimin e procedurës për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës, me motivacionin se emërimi i saj është bërë në kundërshtim me 

rregullat e përcaktuara në legjislacionin për shërbimin civil.  

 

Me marrjen dijeni për nisjen e kësaj procedure, punonjësja i është drejtuar Komisionerit, 

duke ngritur pretendimin se punësimi i saj në Njësinë Administrative Shëngjin, është i 

ligjshëm dhe statusin e nëpunësit civil e ka fituar në momentin e fillimit të efekteve të ligjit nr. 

152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.  
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Për verifikimin e këtyre pretendimeve, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

ka kërkuar edhe një herë njësisë së burimeve njerëzore të institucionit të dërgojë gjithë 

dokumentacionin që disponon në lidhje me këtë rast (duke përfshirë edhe dokumentacionin 

financiar të pagesës së nëpunësve).  

 

Në përgjigje të kërkesës, nga ana e Bashkisë Lezhë, janë dërguar kopje të gjithë akteve 

zyrtare që kanë lidhje me mënyrën dhe kohën e punësimit të punonjëses **********, nga 

përmbajtja e të cilave (borderotë dhe listprezencat e ish Komunës Shëngjin për periudhën 1 

mars 2013 – 31 dhjetor 2015) rezulton që, punonjësja **********, ka filluar marrëdhënien e 

punës dhe atë financiare në këtë komunë, në datën 01.03.2013, si specialiste në Sektorin e 

Financës.    

 

Fillimi i efekteve të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar (data 

26.2.2014), përfshiu në fushën e veprimit të tij edhe komunat, si njësi të pavarura të qeverisjes 

vendore (e përcaktuar kjo në nenin 2, të këtij ligji, si dhe në pikën 2, të Vendimit nr. 142, datë 

12.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të 

punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar) 

gjë që solli si pasojë që gjithë punonjësit ekzistues që përmbushnin kriteret e nenit 67, të ligjit 

në fjalë, duke përfshirë këtu edhe punonjësen **********, kanë përfituar statusin e nëpunësit 

civil.  

  

Ish Komuna Shëngjin, me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 115/2014, “Për ndarjen 

administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” dhe 

në nenin 65, të ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, mori emërtimin Njësia 

Administrative Shëngjin dhe u përfshi në përbërje të administratës së Bashkisë Lezhë. Në 

strukturën e miratuar në këtë moment nga Kryetari i Bashkisë Lezhë, me Vendimin nr. 296, 

datë 4.7.2016, “Për miratimin e strukturës organike të bashkisë, të institucioneve vartëse, të 

agjensive, të njësive administrative dhe të sektorëve që financohen nga buxheti i shtetit për 

vitin 2016”, i ndryshuar, punonjëses **********, me aktin nr. 543, datë 21.11.2016, të 

Kryetarit të Bashkisë, i është konfirmuar qëndrimi në pozicionin që vazhdonte të mbante në 

atë moment “Specialiste Finance-arkëtare”, në Njësinë Administrative Shëngjin, Bashkia 

Lezhë, akt që aktualisht është administruar në dosjen e personelit.  

 

Kjo është arsyeja që gjatë inspektimit të kryer në këtë bashki në vitin 2019, është 

evidentuar fakti që në dosjen e personelit të nëpunëses ********** ekzistonte vetëm ky akt 

emërimi, pa një historik të mëparshëm të marrëdhënies së punësimit, apo dokumentacion 

plotësues, e mbi këtë bazë është arritur në përfundimin se ky emërim, i pashoqëruar me akte 

që pasqyronin veprimet procedurale ligjore të mëparshme, ishte i paligjshëm dhe 

marrëdhënia e saj e punësimit nuk është konsiderur marrëdhënie në shërbimin civil. 

 

Ndërkohë, nga tërësia e akteve zyrtare të depozituara pranë Komisionerit nga ana e 

institucionit në fjalë, gjatë kryerjes së këtij hetimi administrativ, ku përfshihen: Borderotë 
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dhe listprezencat e Komunës Shëngjin, për periudhën mars 2013 – deri në fund të vitit 2015; 

Kontrata Individuale e Punës me nr.13/1 prot., datë 15.1.2015 dhe akti nr. 19, datë 1.4.2015, 

i Kryetarit të Komunës, “Për emërim në detyrë” (urdhër emërimi i përbashkët për gjithë 

punonjësit e administratës së Komunës Shëngjin); akti nr.543, datë 21.11.2016, i Kryetarit të 

Bashkisë, “Për emërimin e ********** në detyrën Specialiste Financë-Arkëtare, në Njësinë 

Administrative, Shëngjin, Bashkia Lezhë”; vërtetimi i Bashkisë Lezhë, “Vërtetim për bazën 

e vlerësueshme”, me nr. 16442 prot., datë 11.9.2020, si dhe dokumentacionit bashkëlidhur 

kërkesës së punonjëses “Ekstrat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”, provojnë që 

pretendimet e nëpunëses në fjalë, se marrëdhënia e punësimit ka filluar që nga 1 marsi i vitit 

2013 dhe vazhdon pa ndërprerje, janë të drejta.  

 

Nisur nga ky fakt, arrihet në përfundimin se punonjësja **********, në momentin 

që kanë filluar efektet juridike të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, 

kryente detyrën e saj funksionale në një pozicion pune që u  përfshi në shërbimin civil, 

prandaj bazuar në pikën 3, të nenit 67, të ligjit të mësipërm, ajo ka përfituar statusin e 

nëpunësit civil, pavarësisht faktit se, njësia përgjegjëse nuk e ka nxjerrë aktin e deklarimit të 

statusit të nëpunësit civil.  

 

Mosveprimi i njësisë përgjegjëse në këtë rast, nuk e prek thelbin e marrëdhënies në 

shërbimin civil të punonjëses në fjalë, pasi ajo ka lindur për shkak të ligjit, e për këtë arsye 

aktualisht, nuk ka shkak të ligjshëm për tu cenuar marrëdhënia ekzistuese e punësimit të kësaj 

nëpunëseje. 

 

Për këto arsye: 

 

Bazuar në nenet 14 dhe 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, në 

ligjin nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, si dhe 

në nenet 16 e 35, të Rregullores, “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me 

Vendimin  nr. 17, datë 11.3.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil,  

 

VENDOSA: 

 

1. Vendimi nr. 93, datë 15.10.2019, i Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

ku evidentohen emërimet në kundërshtim me procedurën e përcaktuar në ligjin 

nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ndryshohet në pjesën ku flitet për 

punonjësen **********, (pika 108) si më poshtë: 

 

 Marrëdhënia e punësimit të nëpunëses ********** vlerësohet marrëdhënie e rregullt 

në shërbimin civil, pasi në momentin e fillimit të efekteve të ligjit nr.152/2013 “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, ajo ka qenë e punësuar në pozicionin, “Specialiste 

Financë-Arkëtare”, në ish Komunën Shëngjin (sot Njësia Administrative Shëngjin), 
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pranë Bashkisë Lezhë, pozicion për të cilin ajo plotëson edhe kriterin arsimor 

(diplomë Bachelor në Fakultetin e Ekonomisë). 

 

 Njësia përgjegjëse të nxjerrë aktin e deklarimit të statusit të punësimit “nëpunës 

civil”, në pozicionin “Specialiste Financë-Arkëtare”, Njësia Administrative 

Shëngjin, pranë Bashkisë Lezhë. 

 

 Pozicioni i saj i punës, “Specialist Finacë-Arkëtare”, nuk konsiderohet vend i lirë 

dhe punonjësja në fjalë nuk është e nevojshme t’i nënshtrohet procedurave të 

konkurrimit.  

 

2. Njësisa përgjegjëse e institucionit, Bashkia Lezhë, në bashkëpunim me Njësinë 

Administrative Shëngjin, arkivën e institucionit dhe punonjësen në fjalë, të plotësojnë 

menjëherë dosjen e personelit të nëpunëses **********, me të gjitha aktet që 

tregojnë zhvillimin e karrierës së kësaj punonjëseje.  

 

3. Të njoftohen për këtë vendim, Bashkia Lezhë, njësia e burimeve njerëzore të 

institucionit dhe nëpunësja **********. 

 

4. Për kryerjen e detyrave të përcaktuara më sipër, institucionit i lihet afat, 10 ditë. 

 

5. Me kalimin e këtij afati, duhet të njoftohet me shkrim Komisioneri për Mbikëqyrjen 

e Shërbimit Civil, për mënyrën e zbatimit të vendimit. 

 

6. Në rast të moszbatimit të këtij vendimi paralajmërues, Komisioneri do të vijojë 

procesin për rregullimin e shkeljeve të konstatuara, sipas parashikimeve të pikës 2, të 

nenit 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, duke përdorur 

mjetet ligjore për të rikthyer ligjshmërinë në administrimin e shërbimit civil, 

nëpërmjet gjobitjes së nëpunësit përgjegjës për moszbatimin e masave të përcaktuara 

në dispozitivin e vendimit.  

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

   KOMISIONERI 

 

 

                                                                                                   Pranvera Strakosha 
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