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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. 102/4 Prot                                                             Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.78, datë 17.06.2021 

 

Mbi përfundimin e hetimit administrativ, me objekt verifikimin e ligjshmërisë së procedimit 

disiplinor ndaj nëpunëses **********, me detyrë “Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe 

Shërbimeve Mbështetëse” dhe dhënien e masës disiplinore ndaj saj “Largim nga shërbimi 

civil”, në institucionin Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan. 

 

 

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 ligjit nr. 44/2015, 

“Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, si dhe Rregullores “Mbi 

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

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

Drejtorisë së Përgjithshme të Inspektimit dhe Mbikëqyrjes, në lidhje me pretendimet e 

ngritura nga nëpunësja **********, për procedim disiplinor të padrejtë dhe dhënien e 

masës disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, nga Komisioni Disiplinor, 

 

VËREJ SE: 

 

Nëpërmjet kërkesës së paraqitur nga nëpunësja **********, pranë Komisionerit për 

Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, e protokolluar me nr. 102 prot., datë 28.01.2021, ngrihen 

pretendime për procedim disiplinor të padrejtë, i cili ka përfunduar me dhënien e masës 

disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, nga Komisioni Disiplinor, në institucionin 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan, në kundërshtim me 

përcaktimet e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore 

në fuqi që rregullojnë këtë institut të shërbimit civil. 
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Nga përmbajtja e ankesës së dërguar rezulton se, nëpunësja **********, ka filluar 

marrëdhënien e punësimit në institucionin Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes 

së Bimëve Elbasan prej vitit 2011, në pozicionin “Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe 

Shërbimeve Mbështetëse”, në këtë institucion. Gjatë të gjithë periudhës së punësimit pranë 

këtij institucioni, punonjësja është vlerësuar për përkushtimin dhe korrektesën e treguar në 

punë, fakt i provuar me vlerësimet e performancës në punë, të depozituara në dosjen 

personale të saj.  

 

Sipas pretendimeve të ngritura nga nëpunësja **********, drejtuesi i institucionit, në 

mënyrë të padrejtë e në kundërshtim të hapur me legjislacionin e shërbimit civil, ka nisur 

disa herë procedimin disiplinor në ngarkim të saj, përmes akteve të njoftuar si më poshtë 

vijon: 

 

Konkretisht, me shkresën nr. 791 prot., datë 24.12.2020, “Njoftim për fillimin e ecurisë 

disiplinore”, Drejtori i institucionit, në cilësinë e eprorit direkt, ka nisur procedimin 

disiplinor në ngarkim të punonjëses, me motivacionin, sjellje e parregullt gjatë kohës së 

punës me eprorin, kolegët, vartësit dhe publikun. 

 

Më tej, me shkresën nr. 07, datë 06.01.2021, “Njoftim për fillimin e ecurisë 

disiplinore”, përsëri Drejtori i institucionit, duke marrë atributet e Kryetarit të Komisionit 

Disiplinor, ka njoftuar nëpunësen për nisjen e ecurisë disiplinore, duke i shtuar si 

motivacion edhe moskryerjen e detyrave funksionale si “Përgjegjëse Finance”, me pasojë 

humbjen dhe shpërdorimin e matrikujve, në Sektorin e Shërbimit Veterinar Korçë. 

 

Në vijim, me shkresën nr. 18 prot., datë 11.01.2021, “Njoftim për fillimin e ecurisë 

displinore”, të firmosur bashkërisht nga Titullari i institucionit dhe Kryetari i Komisionit 

Disiplinor, nëpunësja është njoftuar për nisjen e ecurisë displinore, për të njëjtat arsye të 

përmendura në dy njoftimet e mëparshme.  

 

Më pas, me shkresën nr. 35 prot., datë 18.01.2021, “Njoftim për fillimin e ecurisë 

disiplinore”, punonjëses **********, i është ripërsëritur njoftimi për nisjen e ecurisë 

disiplinore, me motivacion të njëjtë me atë të njoftimit të mëparshëm, të datës 11.01.2021, 

konkretisht: 

 

 moskryerje e detyrave funksionale si “Përgjegjëse Finance”, me pasojë humbjen dhe 

shpërdorimin e matrikujve në Sektorin e Shërbimit Veterinar Korçë, si dhe; 

 sjellje e parregullt, në mënyrë të përsëritur gjatë kohës së punës me eprorin, kolegët, 

vartësit dhe me publikun. 
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Në mbështetje të njoftimit të sipërcituar (nr. 35 prot., datë 18.01.2021), është zhvilluar 

procedimi disiplinor ndaj kësaj nëpunësje, në përfundim të së cilit, Komisioni Disiplinor 

me Vendimin nr. 62 prot., datë 26.01.2021, ka vendosur dhënien e masës disiplinore 

“Largim nga shërbimi civil”, për punonjësen **********, me miratimin e 3/5, e anëtarëve 

të këtij Komisioni. 

 

Në vijim, bazuar në Vendimin nr. 62 prot., datë 26.01.2021, të Komisionit Disiplinor, 

Drejtori i Drejtorisë Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan, me Urdhrin 

nr. 6, datë 26.01.2021, “Urdhër”, ka urdhëruar ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

ato financiare, për punonjësen **********, me detyrë “Përgjegjëse e Sektorit dhe 

Shërbimeve”, në këtë institucion, duke urdhëruar njëkohësisht edhe dorëzimin e punës dhe 

të inventarit fizik, në datën 26.01.2021. 

 

Të gjitha këto akte administrative, përfshirë Vendimin nr. 62 prot., datë 26.01.2021, të 

Komisionit Disiplinor dhe Urdhrin nr. 6, datë 26.01.2021, të Drejtorit të DRVMB Elbasan, 

sipas pretendimeve të ankueses, janë akte absolutisht të pavlefshme dhe të nxjerra në 

kundërshtim me parashikimet e Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 05.03.2014, “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në 

Komisionin Disiplinor në shërbimin civil”, si dhe dispozitat e Udhëzimit nr. 1, datë 

02.04.2014, të Departamentit të Administratës Publike, për arsyet e parashtruara më poshtë: 

 

Së pari, Vendimi nr. 62 prot., datë 26.01.2021, i Komisionit Disiplinor, është marrë në 

mungesë të punonjëses, edhe pse ajo ka qenë e justifikuar me raport mjekësor, duke mos i 

njohur në këtë mënyrë të drejtën e mbrojtjes dhe të parashtrimit të fakteve gjatë hetimit 

administrativ në përputhje me nenin 41, “E drejta e informimit dhe ankimit”, si dhe pikën 

7, të nenit 59, “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, të Ligjit nr. 152/2013, i 

ndryshuar.  

 

Së dyti, shkelja e pretenduar si e kryer nga punonjësja **********, për moskryerjen e 

detyrave funksionale si “Përgjegjëse Finance”, me pasoja humbjen dhe shpërdorimin e 

matrikujve në Sektorin e Shërbimit Veterinar Korçë, të pretenduar nga Titullari i 

institucionit, për të cilën ka nisur edhe ecurinë disiplinore, është e pa vërtetë pasi nga 

kontrollet e ushtruara nga Drejtoria e Auditit në Ministri, për periudhën e referuar nuk është 

konstatuar ndonjë shkelje nga ana e kësaj punonjësje për inventarizimin e matrikullimit. 

  

Së treti, vendimi i KD është marrë me votim të hapur me 3/5 e tij, pa përcaktuar se cili 

prej anëtarëve ka votuar kundër. Gjithashtu, akti nuk është firmosur nga të pestë anëtarët e 

Komisionit, në kundërshtim me procedurën e kërkuar, në Udhëzimin nr. 1, datë 02.04.2014, 
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“Elementet kryesore proceduriale dhe materiale te ecurise dhe shqyrtimit te shkeljeve 

disiplinore”, të DAP. 

 

Së katërti, Titullari i institucionit me Urdhrin nr. 6, datë 26.01.2021, “Urdhër”, ka 

urdhëruar ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe ato financiare, duke bërë njëkohësisht 

edhe dorëzimin e detyrës dhe dorëzimet fizike në datë 26.01.2021, pa respektuar afatet e 

përcaktuara për dorëzimin e dokumentacionit në përfundim të marrëdhënies së punësimit. 

 

Në këto kushte, duke kundërshtuar Vendimin nr. 62 prot., datë 26.01.2021, të 

Komisionit të Disiplinës, për dhënien e masës disiplinore “Largimin nga shërbimi civil”, 

dhe Urdhrin nr. 6, datë 26.01.2021, të Drejtorit, për përfundimin e marrëdhënies së 

punësimit dhe financiare, si akte absolutisht të pavlefshme, të nxjerra në kundërshtim me 

aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë këtë aspekt të shërbimit civil, ankuesja 

**********, ka kërkuar ndërhyrjen e Komisionerit për konstatimin e shkeljeve ligjore të 

ndodhura gjatë kësaj procedure ecurie disiplinore, si dhe rivendosjen e gjendjes së 

ligjshmërisë në zbatim të kompetencave të ngarkuara nga ligji. 

 

 Në vijim, Komisioneri, me shkresën nr. 102/1 prot., datë 19.05.2021, me objekt: 

“Njoftim mbi fillimin e verifikimit të informacionit, regjistruar me nr. 102 prot., datë 

28.01.2021, në lidhje me masën disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, marrë ndaj 

nëpunësit **********, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së 

Bimëve, Elbasan”, kërkoi nga institucioni Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes 

së Bimëve Elbasan, sqarime si dhe praktikën shkresore që disponojnë për këtë rast, duke 

përfshirë dokumentacionin që materializon veprimet e kryera nga ana e këtij të fundit. 

 

 Në përgjigje të kësaj kërkesë, Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së 

Bimëve Elbasan, me shkresën nr. 323 prot., datë 19.05.2021, “Kthim Përgjigje”, e 

protokolluar pranë Komisionerit me nr. 102/2 prot., datë 25.05.2021, ka sqaruar se, 

nëpunësja **********, vijon marrëdhënien e punësimit pranë këtij institucioni, në 

pozicionin “Përgjegjëse e Sektorit dhe Shërbimeve”, pasi me Vendimin nr. 82 prot., datë 

29.01.2021, me objekt: “Rishikimi i Vendimit nr. 62, datë 26.01.2021 dhe Vendimit nr.62/1, 

datë 26.01.2021”, të Komisionit Disiplinor, është vendosur, shfuqizimi i Vendimit nr. 62, 

datë 26.01.2021 dhe Vendimit nr. 62/1, datë 26.01.2021, si akt absolutisht i pavlefshëm. 

 

 Më tej, në mbështetje të përgjigjes së dhënë nga institucioni, si dhe me qëllim hetimin 

administrativ tërësor të rastit, u kontaktua përmes e-mailit zyrtar me ankuesen **********, 

e cila me e-mailin e datës 01.06.2021, sqaroi se, vijon në mënyrë të pandërprerë 

marrëdhënien e punësimit dhe atë financiare pranë institucionit Drejtoria Rajonale e 

Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan, si dhe është njohur me përmbajtjen e 
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Vendimit nr. 82 prot., datë 29.01.2021, të Komisonit të Disiplinës, për shfuqizimin e 

vendimeve të mëparshme nr. 62, datë 26.01.2021 dhe nr. 62/1, datë 26.01.2021, të tij. 

 

 Nga verifikimi rezultoi se, Komisioni Disiplinor, i ngritur në institucionin Drejtoria 

Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan, ka rishikuar vlefshmërinë e 

akteve të nxjerra në përfundim të procedimit disiplinor të nisur ndaj nëpunëses 

**********, duke konstatuar pavlefshmëri absolute të aktit, dhe me Vendimin nr. 82 prot., 

datë 29.01.2021, me objekt: “Rishikimi i Vendimit nr. 62, datë 26.01.2021 dhe Vendimit 

nr.62/1, datë 26.01.2021”, të Komisionit Disiplinor, ka vendosur, shfuqizimin e Vendimit 

nr. 62, datë 26.01.2021 dhe Vendimit nr. 62/1, datë 26.01.2021, duke njohur njëkohësisht 

edhe nëpunësen ********** me këtë vendim. 

 

Në përfundim, nga gjithë sa është parashtruar më sipër, Komisioneri për Mbikëqyrjen e 

Shërbimit Civil arrin në përfundimin se pretendimi i ankueses **********, për procedim 

disiplinor të padrejtë dhe dhënien e masës disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, nga 

Komisioni Disiplinor, i ngritur në institucionin Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe 

Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan, është marrë parasysh nga vetë Komisioni, duke rishikuar 

vendimin e tij dhe shpallur atë absolutisht të pavlefshëm, si dhe duke lejuar që nëpunësja 

**********, të vijojë marrëdhënien e punësimit në mënyrë të pandërprerë në këtë 

institucion. 

 

Megjithatë, pavarësisht mënyrës pozitive si është arritur të zgjidhet mosmarrëveshja e 

lindur, ka vend të tërhiëet vëmendja, si njësisë së burimeve njerëzore, ashtu edhe drejtuesit 

të institucionit, që të tregojnë më shumë kujdes në trajtimin e nëpunësve civilë dhe vënien 

padrejtësisht në lëvizje të mekanizmave ndëshkimorë, që parashikon legjislacioni i 

shërbimit civil. 

 

Në kushtet kur mosmarrëveshja objekt i këtij hetimi administrativ, siç u theksua dhe më 

sipër, është zgjidhur pozitivisht nga vetë organizmat e institucionit, kjo tërheqje vëmendje 

të mbahet parasysh për përmirësimin e punës në të ardhmen. 

 

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 nenin 95, “Pamundësia në objekt 

apo qëllim”, të Ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, i cili parashikon, përfundimin e procedurës administrative, kur objekti për të 

cilin ka nisur procedura është realizuar, si dhe në mbështetje të nenit 16, pika 6, e 
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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 ankesës nr. 102 prot., datë 

28.01.2021, të paraqitur nga nëpunësja **********, për procedim disiplinor të 

padrejtë dhe dhënien e masës disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, nga 

Komisioni Disiplinor, në institucionin Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe 

Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan, pasi çështja nuk ka më objekt dhe arkivimin e saj. 

 

2. Të njoftohet për këtë vendim institucioni Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe 

Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan dhe nëpunësja **********.   

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

 

KOMISIONERI 

 

 

                                                                                                

Pranvera Strakosha 
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