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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. 574/6 Prot.                                                   Tiranë, më 12.10.2022 

 

V E N D I M 

 

Nr. 122, datë 12.10.2022 

 

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËRFUNDIMTAR TË MBIKËQYRJES TEMATIKE 

LIDHUR ME ZBATIMIN E LIGJIT NË ADMINISTRIMIN E SHËRBIMIT CIVIL NË 

DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË TATIMEVE DHE PARALAJMËRIMIN E 

INSTITUCIONIT PËR TË RREGULLUAR GJENDJEN E LIGJSHMËRISË 

 

Në mbështetje të kompetencave ligjore të parashikuara në nenet 11, pika 1, 14 dhe 15, të ligjit 

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

Administrative”, Rregullores “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, të miratuar me 

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

shqyrtimit të materialit dhe mendimit paraprak të Drejtorisë së Përgjithshme të Inspektimit dhe 

Mbikëqyrjes, në lidhje me zbatimin e ligjit nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, në 

institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, 

 

VËREJ SE: 

 

Me Vendimin nr. 636 datë 17.7.2020, “Për fillimin e procesit të mbikëqyrjes tematike të 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në institucionin Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve”, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, ka vendosur fillimin e mbikëqyrjes 

tematike në lidhje me zbatimin e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, në 

institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 

 

Objekti i mbikëqyrjes përfshin veprimet administrative të kryera nga institucioni, njësia 

përgjegjëse dhe subjektet e tjera të ngarkuara me ligj, gjatë procesit të ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë për rikthimin në punë të nëpunësve civilë gjyqfitues në Administratën 

Tatimore Qendrore. 

 

Procesi është zhvilluar në përputhje me Programin e Mbikëqyrjes nr. 636/2, datë 17.07.2020, 

miratuar nga Komisioneri dhe njoftuar institucionit nëpërmjet shkresës nr. 636/3, datë 17.07.2020, 
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“Njoftim për fillimin e procesit të mbikëqyrjes tematike së ligjshmërisë në administrimin e 

shërbimit civil, në institucionin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”. 

 

Në përfundim të procesit të verifikimit të dokumentacionit dhe grumbullimit të të dhënave, grupi 

i mbikëqyrjes ka hartuar projektraportin për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në procesin e ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe e ka dërguar për njohje pranë subjektit të 

mbikëqyrur, duke i lënë kohë për të paraqitur observacionet në lidhje me gjetjet e grupit të punës. 

 

Nëpërmjet shkresës nr. 12693/3 prot., datë 22.08.2022, të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 

dhe shkresës nr. 4524/1 prot., datë 17.08.2022, të Departamentit të Administratës Publike, është 

dërguar i nënshkruar projektraporti së bashku me observacionet përkatëse. Çështjet e ngritura në 

observacione janë vlerësuar dhe sqaruar nga Komisioneri në pjesët përkatëse të raportit. Këto akte 

janë administruar si pjesë e dosjes që materializon procesin e mbikëqyrjes tematike. 

  

Sa më sipër, çmoj se janë kryer të gjitha procedurat e nevojshme që sigurojnë transparencën e 

procesit dhe mundësinë e institucionit të kontrolluar për të shprehur pretendimet e tij në lidhje me 

problematikën e evidentuar. 

  

Në këto rrethana, pasi shqyrtova raportin përfundimtar të mbikëqyrjes, të paraqitur për miratim 

nga grupi i punës, vlerësoj se duhet të miratoj përmbajtjen e tij. 

  

Për këto arsye: 

 

Në mbështetje të kompetencave ligjore të përcaktuara në nenin 11, pika 1, nenet 14 dhe 15, të ligjit 

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, referuar Seksionit III, “Procedura hetimore”, 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 

11.3.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

 

V E N D O S A: 

 

1. Të miratoj raportin përfundimtar të mbikëqyrjes tematike në lidhje me administrimin e 

shërbimit civil në institucionin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, i cili është pjesë e këtij 

vendimi dhe të paralajmëroj subjektin për të rregulluar situatën e paligjshmërisë në 

zbatimin e ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke kërkuar zbatimin e 

detyrave që do të specifikohen më poshtë. 

 

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Njësia Përgjegjëse, të përfundojnë procesin e 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë për 64 nëpunësit civil gjyqfitues, të 

cilët janë evidentuar nominalisht në Aneksin nr. 2, që është pjesë e raportit përfundimtar të 

mbikëqyrjes me nëntitull: “Të dhëna në lidhje me nëpunësit civil gjyqfitues për rikthimin 

në një pozicion të rregullt të shërbimit civil, të cilët aktualisht janë në listë pritje në 
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institucionie e Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”, duke respektuar përcaktimet e       

pikës 4, të nenit 66/1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.  

 

3. Për kryerjen e këtyre veprimeve administrative, lihet afat 5 muaj, duke filluar nga marrja 

dijeni për këtë vendim. Institucioni i mbikëqyrur dhe njësia përgjegjëse, duhet të zbatojnë 

këtë vendim duke u bazuar në orientimet e dhëna në përmbajtjen e raportit përfundimtar të 

mbikëqyrjes. 

 

4. Me kalimin e këtij afati, subjekti i mbikëqyrur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duhet 

të njoftojë me shkrim Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në lidhje me 

zbatimin e këtij vendimi. 

 

5. Në rast të mos veprimit nga ana e institucionit, për zbatimin e 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 dispozitiv. 

 

6. Për këtë vendim të njoftohet Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Departamenti i 

Administratës Publike dhe Ministria e Financave, duke i dërguar një kopje të raportit 

përfundimtar të mbikëqyrjes.  

 

7. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

                                          KOMISIONERI 

 

 

                                                             Pranvera STRAKOSHA 
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