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PËR 

MIRATIMIN E RREGULLORES PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË 

KËRKESËS SË SINJALIZIMIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË 

UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË 
 

 
 

Në mbështetje të shkronjës d, pika 1 në nenin 38 të Ligjit Nr. 80/2015, “Për Arsimin e 

Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, Senati Akademik në mbledhjen e datës 31.03.2017, 

 
VENDOSI: 

 
1.   Të miratojë Rregulloren  “Për hetimin administrativ  të kërkesës së sinjalizimit 

për mbrojtjen nga hakmarrja në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë” me 

sugjerimin për saktësim të bazës ligjore në kreun I, nenin 1 të kësaj rregulloreje. 

2.   Bashkëlidhur këtij vendimi është edhe rregullorja. 

3.   Vendimi protokollohet dhe arkivohet. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Prof. Dr. Roland ZISI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 
 

 
Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele                                                                                                  Web-site: www.univlora.edu.al 

Tel. Fax ++355222288                                                                                                                                e-mail: info@univlora.edu.al 

Faqe 1 nga 1 

  

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZIMIT PËR 

MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREU I 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Baza ligjore 

 

Rregullorja për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në ILDKPKI, 

bazohet në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, Kodin e Procedurave 

Administrative, si dhe në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. 

 

Neni 2 

Objekti 

 

Objekti i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ 

të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja,në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe 

mbrojtjen e sinjalizuesve”.  

 

Neni 3 



Përkufizime 

 

Në këtë Rregullore termat e e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

 

1. “Autoritet publik” ka të njejtin kuptim me atë të dhënë në ligjin për të drejtën e 

informimit. 

 

2. “Hakmarrje” është çdo veprim, i drejtpërdrejtë, ose jo i drejtpërdrejtë, ose kërcënim, i 

kryer nga organizata, me natyrë diskriminuese, disiplinore ose që, në një formë tjetër të 

padrejtë, dëmton interesat e ligjshëm të sinjalizuesit dhe që rezulton nga sinjalizimi. 

 

3. “I sinjalizuar” janë një ose më shumë persona, ndaj të cilëve bëhet një sinjalizim, sipas 

ligjit nr. 60/2016, në lidhje me një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni.  

 

4. “U.V” është Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë. 

 

5. “Mbrojtje” është mbrojtja e sinjalizuesit nga hakmarrja, sipas mekanizmit të përcaktuar 

në kreun V të ligjit nr.60/2016.  

 

6. “Njësia përgjegjëse” është organi i posaçëm, i caktuar brenda Universitetit “Ismail 

Qemali”, Vlorë, i përbërë nga një ose më shumë punonjës të organizatës dhe i ngarkuar 

me detyrën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe shqyrtimin e 

kërkesës për mbrojtjen e sinjalizuesit.  

 

7. “Organizatë” ështëUniversiteti “Ismail Qemali”Vlorë. 

 

8. “Sinjalizim” është raportimi i informacionit nga ana e sinjalizuesit tek njësia 

përgjegjëse ose ILDKPKI-ja për veprime apo praktika të dyshuara korrupsioni, të 

kryera në vendin e tij të punës në autoritetin publik apo subjektin privat. 

 

9. “Sinjalizues” është individi, i cili aplikon ose është në marrëdhënie pune, ose ka punuar 

më parë pranëUniversitetit “Ismail Qemali”Vlorë, pavarësisht nga natyra e 

marrëdhënies së punës ose kohëzgjatjes së saj, si dhe nëse paguhet ose jo, që sinjalizon 

një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni. 

10. “Veprim ose praktikë e dyshuar korrupsioni” është një veprim ose mosveprim, fakte 

ose rrethana të kryera në një organizatë, për të cilat sinjalizuesi dyshon në mirëbesim, 

sipas këtij ligji, se mund të përbëjë korrupsion.  

 

KREU II 

VEPRIMET PROCEDURALE 

 

Neni 4 

Kryerja e veprimeveprocedurale 

 

1. VeprimetproceduraletëU.V-sëkryhennëpërputhje me ligjin nr. 60/2016 

dhenërasttëmosparashikimitngakyligj,sipasKodittëProcedurave Administrative.  

 

2. Njoftimetpërveprimetprocedurale, përtëcilat U.V-jacaktonafate, 

duhettëpërmbajnëparalajmërimin e shprehurmbipasojat e mosrespektimittëafatit. 

 

Neni5 



Mbrojtjakundërhakmarrjes 

 

1. Sinjalizuesi, icilisinjalizonnjëveprimosepraktikëtëdyshuarkorrupsioni, sipasligjit nr. 

60/2016, mbrohetndajçdomasëhakmarrësetëmarrëndajtijngaorganizata, duke përfshirë, 

por pa u kufizuarnë: 

a. shkarkiminngapuna; 

b. pezulliminngapuna,osetënjë,osemëshumëdetyrave; 

c. transferiminbrendaosejashtëorganizatës; 

d. uljennëdetyrë; 

e. uljen e pagës dhe/ose të shpërblimeve financiare; 

f. humbjen e statusitdhetëprivilegjeve; 

g. mosngritjennëdetyrë; 

h. heqjen e sëdrejtëspërtëmarrëpjesënëtrajnime; 

i. vlerësime negative në marrëdhënien e punës; 

j. forma të tjera të hakmarrjes në lidhje me punën.  

 

2. Çdo akt i hakmarrjes ndaj sinjalizuesit është i pavlefshëm. 

 

3. Nëse sinjalizuesi dëshiron të vendoset në një strukturë tjetër të Universitetit “Ismail 

Qemali”Vlorë, për të mbrojtur veten nga reagime armiqësore në mjedisin e tij të afërt të 

punës, paraqet kërkesë me shkrim tek RektoriiUniversitetit “Ismail Qemali”Vlorë dhe 

një kopje e saj i dërgohet Inspektorit të Përgjithshëm tëILDKPKI-së. 

 

4. Universiteti “Ismail Qemali”Vlorë merr masat e arsyeshme dhe të përshtatshme për të 

lehtësuar një lëvizje të tillë. Në rast të mos miratimit apo moskthimit të përgjigjes 

brenda 5 ditësh nga data e paraqitjes së saj, ILDKPKI-ja, me kërkesë të sinjalizuesit, 

menjëherë i drejtohet organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi, për të urdhëruar 

autoritetin publik ose urdhëron subjektin privat të marrë të gjitha masat, sipas këtij 

neni.  

 

5. Nëse Universiteti “Ismail Qemali”Vlorënuk merr masat e kërkuara, ILDPKI-ja i 

drejtohet me kërkesëpadi gjykatës kompetente.  

 

KREU III 

HETIMI ADMINISTRATIV 

 

Neni 6 

Procedura e hetimit të kërkesës për mbrojtje 

 

1. Sinjalizuesi, i cili pretendon se është subjekt i një akti hakmarrjeje, fillimisht duhet të 

paraqesë kërkesë për mbrojtje tek njësia përgjegjëse e organizatës.  

2. Njësia përgjegjëse merr menjëherë masat dhe në çdo rast, jo më vonë se 10 ditë nga 

paraqitja e kërkesës, vendos me akt të ndërmjetëm të arsyetuar për riparimin e pasojave 

të paligjshme nga akti i hakmarrjes. Në rast të shkeljes së këtij afati, kërkesa e 

sinjalizuesit paraqitet tek ILDKPKI-ja, që vendos brenda 10 ditëve nga marrja e 

kërkesës për riparimin e pasojave të paligjshme të aktit tëhakmarrjes. 

 

3. ILDKPKI-ja, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së një kërkese për mbrojtje nga 

hakmarrja, njofton me shkrim sinjalizuesin për regjistrimin e pretendimit dhe emrin e 



personit pranë ILDKPKI-së, i cili do të ndjekë çështjen. Përmbajtja e rregjistrit të 

posaçëm për këtë qëllim përcaktohet me urdhër të veçantë të Inspektorit të 

Përgjithshëm. 

Neni7 

Hetimi administrativ dhe barra e provës 

 

1. ILDKPKI-ja heton administrativisht pretendimet për hakmarrje për të përcaktuar nëse 

ka shkaqe të arsyeshme për të besuar që ka ndodhur, është duke ndodhur, ose pritet të 

ndodhë një akt hakmarrjeje. 

 

2. ILDKPKI-ja, në hetimin administrativ, i kërkon me shkresë organizatës të provojë që 

masat e marra në dëm të sinjalizuesit janë bazuar në shkaqe të ndryshme dhe që nuk 

lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me sinjalizimin. Organizata ka barrën 

e provës në këtë proces dhe i përgjigjet ILDKPKI-së me shkrim brenda 10 ditësh nga 

data e marrjes së kërkesës.  

Neni8 

Bashkëpunimi 

1. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorëdhesinjalizuesibashkëpunon me ILDKPKI-

nënëpërcaktimin e faktevedherrethanavetënevojshmepërzgjidhjen e 

çështjessëaktittëhakmarrjesndajsinjalizuesit. Universiteti “Ismail 

Qemali”Vlorëështëidetyruartëparaqesëinformacione, prova, dokumente, 

deklarataapopërt’uparaqiturpersonalishtpërpara ILDKPKI-së. 

2.  Organizataçdodeklarimapo argument tësaj e paraqet me shkrim.  

Neni9 

Mjetet e kërkimittëprovës 

 

1. Gjatëhetimitadministrative, U.V-ja me qëllimpërcaktimin e 

gjendjessëfaktevedherrethanaveqëkanëlidhje me çështjenmund:  

a. tëmbledhëdeklaratangapalët, dëshmitarëtdheekspertë; 

b. tëmarrëdokumentedhedokumentetëtjeratëdokumentuaranëpërmjetmjetevefotografike, 

tëregjistrimitosemjetevetëtjerateknike; 

c. të vizitojë vende të caktuara.  

 

2. Kur një provë, nga e cila varet zgjidhja e çështjes së aktit të hakmarrjes ose që ndikon në 

sqarimin e saj, ka rrezik të zhduket ose të vështirësohet ose bëhet e pamundur marrja e 

saj, U.V-ja kryesisht apo me kërkesën e sinjalizuesit, mund të vendosë marrjen më parë 

të kësaj prove (sigurimi i provës). 

 

3. U.V-ja që zhvillon procedurën administrative mund të vendosë sigurimin e provës edhe 

përpara fillimit të procedurës administrative. Sigurimi i provës mund të bëhet edhe në 

çdo fazë të procedurës administrative.  

 

Neni10 

Njoftimiisinjalizuesit 

 

1. U.V-janjofton me shkrimsinjalizuesinbrenda 10 ditëvenga data e 



marrjessëkërkesëspërstatusin e 

hetimitadministrativtëkërkesëspërmbrojtjedhepërçdoveprim procedural tëndërmarrë. 

 

2. Pavarësishtngaafatet e njoftimit, U.V-jaështë e 

detyruart’ipërgjigjetçdokërkesepërinformacion me shkrim, 

paraqiturnëçdokohëngasinjalizuesinëlidhje me kërkesën e tij.  

 

3. Nëpërfundimtëhetimitadministrativ, UV-janjoftonILDKPKI-nëpërrezultatet e hetimit. 

 

 

KREU IV  

AFATI PËR PROCEDURËN E HETIMIT 

 

Neni 11 

Masatnëpërfundimtëhetimitadministrativ 

 

1. Nësenëpërfundimtëhetimitadministrativrezulton se 

ështëkryernjëakthakmarrjejendajsinjalizuesitngaUniversiteti “Ismail 

Qemali”Vlorë,ILDKPKI-jaidrejtohetme shkrimorganitkompetent 

(MAS),sipaslegjislacionitnëfuqi, përtëurdhëruarautoritetinpublikpërmarrjen e 

tëgjithamasavepërriparimin e shkeljessëkryer. 

InspektoriiPërgjithshëmparashikonnëshkresëedherekomandiminkonkretpërllojin e 

masësqëduhettëmerret. 

 

2. Nëseorganikompetentnukmerrmasat e kërkuaranga ILDKPKI-ja, kjo e 

funditparaqetkërkesëpadinëgjykatënkompetente.  

 

 

Neni 12 

Afatiipërfundimittëhetimitadministrativ 

 

Procedura e hetimitadministrativtëkërkesëspërmbrojtjengahakmarrjapërfundonsamëshpejttëjetë e 

mundurdhenëçdorastjomëvonë se 60 ditënga data e regjistrimittëkërkesës.  

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë. 

 


