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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. 814/2 Prot                                              Tiranë, më  28.12.2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.209, datë 28.12.2020 

 

Mbi përfundimin e hetimit administrativ 

 për vlerësimin e ligjshmërisë së aktit të Komisionit Disiplinor për pezullimin nga 

shërbimi civil të nëpunësit tatimor **********, dhe refuzimi nga njësia e burimeve 

njerëzore të dhënies së lejes së zakonshme, të vitit 2020 

 

 

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, të nenit 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, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur dhe propozimit të paraqitur prej 

Drejtorisë së Përgjithshme të Inspektimit dhe Mbikëqyrjes, për trajtimin e informacionit të 

përcjellë nga nëpunësi **********, për shkelje të legjislacionit të shërbimit civil, gjatë 

zhvillimit të procedurës disiplinore dhe mosmiratimin e kryerjes së lejes vjetore për vitin 

2020,  

VËREJ SE: 

 

Nëpërmjet kërkesës nr. 814 prot., datë 03.11.2020, nëpunësi tatimor ********** ka 

informuar Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në lidhje me disa pretendime të 

tij, për shkelje të legjislacionit të shërbimit civil, në marrjen e masës së pezullimit nga ana e 

Komisionit të Disiplinës, si dhe mosmiratimin pa të drejtë të kërkesës për kryerjen e lejes 

vjetore për vitin 2020.  

Nga verifikimi i kryer në këtë rast, rezulton e vërtetuar se punonjësi **********, 

fillimisht ka qenë nëpunës civil i konfirmuar në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të 

Kontrollit”, në DRT Korçë, detyrë të cilën e ka kryer deri në momentin kur për shkak të 
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ristrukturimit të institucionit, me aktin nr. 2830/529 prot., datë 23.07.2020, të njësisë 

përgjegjëse, është transferuar në pozicionin “Përgjegjës në sektorin e shërbimit të 

tatimpagueve”, në DRT Korçë. 

Ndërkaq, konstatohet se me shkresën nr. 18118/3 prot., datë 22.09.2020 “Fillim ecurie 

disiplinore” të eprorit direkt, nëpunësi është njoftuar për fillimin e procedimit disipinor ndaj 

tij, për mosrespektim të dispozitave ligjore në përmbushjen e detyrave funksionale, shkelje 

të cilat janë përmendur në njoftimin e mësipërm dhe çështja i është dërguar për kompetencë 

Komisionit të Disiplinës të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

Komisioni Disiplinor, pasi ka shqyrtuar paraprakisht provat e paraqitura, ka konstatuar 

kryerjen e një sërë shkeljesh, të pretenduara se janë kryer prej subjektit të proceduar 

disiplinarisht, të cilat kanë të bëjnë me ndërhyrje të paligjshme në sistemin C@TS, në pjesën 

e  kompensimeve për disa subjekte; marrje të situatave kreditore nga subjekte të çregjistruar 

duke kompensuar detyrime të disa subjekteve të tjera, etj, prandaj nisur dhe nga fakti që 

nëpunësi në fjalë, në funksion të ushtrimit të detyrës ka akses në sistem dhe mund të vazhdojë 

të ndërhyjë në manipulimin e të dhënave, Komisioni i Disiplinës me aktin “Vendim i 

Ndërmjetëm” nr. 613, datë 30.09.2020, ka urdhëruar pezullimin nga ushtrimi i detyrës të 

nëpunësit ********** “Përgjegjës në sektorin e shërbimit të tatimpagueve”, në DRT Korçë, 

deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. 

Ky vendim i Komisionit të Disiplinës është pjesë e diskrecionit të tij dhe është bazuar në 

tërësinë e të dhënave dhe dokumentacionit shkresor të paraqitur nga ana e eprorit direkt, 

prandaj vlerësohet se është marrë në përputhje me kërkesat e lëgjislacionit të shërbimit civil. 

Lidhur me kërkimin e dytë, për refuzimin e padrejtë të kërkesës për kryerjen e lejes 

vjetore të vitit 2020, pas konsultimit me legjislacionin dhe shqyrtimin e dokumentacionit të 

mbledhur gjatë procesit të verifikimit, arrihet në përfundimin se kemi të bëjmë me një 

pretendim që nuk mund të pranohet. 

Në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IX, neni 53, “Pezullimi nga shërbimi 

civil”, parashikohet shprehimisht që: “Pezullimi është ndërprerje e përkohshme e 

marrëdhënies në shërbimin civil”, që do të thotë se çdo e drejtë apo detyrim që lidhet me 

marrëdhënien në shërbimin civil, ku përfshihet edhe e drejta e kryerjes së lejes vjetore, gjatë 

periudhës që zgjat gjendja e pezullimit ndërpriten. Në këto kushte, vlerësohet i drejtë 

qëndrimi i njësisë së burimeve njerëzore, që ka refuzuar dhënien e lejes vjetore, për sa kohë 

zgjat periudha e pezullimit. 

Në momentin që gjendja e pezullimit nga shërbimi civil do të përfundojë, qoftë me 

ndërprerjen e ecurisë disiplinore dhe rikthimin e nëpunësit në vendin e mëparshëm të punës, 

apo me ndërprerjen përfundimtare të marrëdhënies në shërbimin civil, do të plotësohen edhe 

ato të drejta që parashikohen nga ligji.   
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Nga gjithë sa është parashtruar më sipër, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

arrin në përfundimin se veprimet e Komisionit të Disiplinës dhe ato të njësisë përgjegjëse të 

DRT Korçë, kanë qenë në përmbushje të rregullave të legjislacionit të shërbimit civil.  

 

Për këto arsye: 

 

Në mbështetje të kompetencës së përcaktuar në nenin 11, pika 1, nenet 14 dhe 15, të ligjit 

nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”, si dhe në nenin 34, pika 1, të të Rregullores 

“Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 11.03.2015, 

të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil,  

 

VENDOSA: 

 

1. Përfundimin e hetimit administrativ, filluar në bazë të kërkesës me nr. 814 prot., datë 

03.11.2020, dërguar nga ana e nëpunësit **********, në lidhje me pretendimet e 

ngritura, për shkelje të legjislacionit të shërbimit civil dhe arkivimin e çështjes. 

 

2. Të njoftohet për këtë vendim Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë dhe nëpunësi 

**********.   

  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

 

KOMISIONERI 

 

 

 

                                                                                          Pranvera Strakosha 
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