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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 
 

Nr. 25/375Akti       Tiranë më 13.01.2021 

 

VENDIM 

 

Nr. 33, Datë 13.01.2021 

 

Trupa e Vlerësimit  pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga: 

 

• Adriana Meko - Kryesues 

• Arta Lleshi - Relator 

• Nertila Sadedini - Anëtar 
 

asistuar gjatë procesit të vendimmarrjes nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Floris Muho, në orën 

12:00, datë 12 janar 2021, në ambientet e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mori në shqyrtim 

mbi bazë dokumentesh, çështjen që i përket subjektit: 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z.Shaban Qazim Nexhi, ish-Drejtor, Drejtoria e Migracionit, 

Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, grada "Drejtues i parë". 

 

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme", i ndryshuar. 

Vendim i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit Nr.116, datë 

6.11.2019 "Për unifikimin e trajtimit të rasteve të dorëheqjeve të 

subjekteve të vlerësimit kalimtar sipas ligjit Nr.12/2018, i 

ndryshuar, gjatë fazës së hetimit administrativ nga Trupa 

Vlerësuese e KJV". 

Ligji Nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë". 

 

RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që kryen procesin e vlerësimit kalimtar të 

punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme, bazuar në ligjin Nr. 12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar. 
 

2. Neni 6, pika 1, shkronjat (a), (b), (c), të ligjit Nr. 12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik 

të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, përcakton fushën e ushtrimit të 

veprimtarisë së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, duke përcaktuar rrethin e subjekteve, që i 

nënshtrohen procesit të vlerësimit kalimtar nga ky Komision. 
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3. Në zbatim të Nenit 6 të ligjit Nr.12/2018 i ndryshuar, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit vlerëson 

punonjësit në pozicionet ose me gradat e mëposhtme: 
 

1) drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm, drejtor departamenti, drejtor i drejtorisë 

qendrore, drejtor e zëvendësdrejtor vendor dhe shef komisariati, në Policinë e Shtetit; 

2) komandant, zëvendëskomandant dhe kolonel në Gardën e Republikës; 

3) punonjësit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 
 

4. Z. Shaban Qazim Nexhi, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit dhe fillimit të procesit të vlerësimit 

kalimtar, ushtron detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Migracionit, Departamenti për Kufirin dhe 

Migracionin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Për këtë arsye, përfshihet në 

subjektet e këtij ligji dhe i është nënshtruar procesit të vlerësimit, në bazë të nenit 6, pika 1, 

shkronjat (a), (b), (c) duke u shortuar nga Komisioni më datë 03.06.2019 në përputhje me 

Rregulloren "Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit". 

 

5. Në respektim të ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në 

ushtrimin e funksioneve publike", në mbledhjen e Trupës së Vlerësimit të datës 17.06.2019, nga 

anëtarët e Trupës së Vlerësimit është deklaruar se nuk ka konflikt interesi me Subjektin e 

Vlerësimit dhe është vendosur fillimi i hetimit administrativ. 

 

6. Subjekti është njoftuar nga Trupa e Vlerësimit se Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit ka filluar 

procesin e vlerësimit kalimtar, në përputhje me ligjin Nr.12/2018, të ndryshuar, ka marrë dijeni 

për përbërjen e Trupës së Vlerësimit dhe i është kërkuar deklarimi i konfliktit të interesit me 

anëtarët e kësaj trupe. 

 

7. Me shkresën Nr.***Prot, datë 10.07.2019, Subjekti i Vlerësimit ka deklaruar se nuk ka konflikt 

interesi me anëtarët e Trupës së Vlerësimit. 

 

8. Në datën 12.11.2019, Trupa e Vlerësimit, me anë të postës elektronike, e ka njohur Subjektin e 

Vlerësimit me anëtarin e ri Relator, për shkak të largimit të anëtarit të mëparshëm dhe i ka kërkuar 

Subjektit të Vlerësimit deklarimin e konfliktit të interesit me anëtarin e ri, sipas dispozitave ligjore 

në fuqi. 

 

9. Me shkresën Nr.***Prot, datë 20.11.2019, Subjekti i Vlerësimit ka deklaruar se nuk ka konflikt 

interesi me anëtarin e ri të Trupës së Vlerësimit. 

 

10. Me shkresën Nr.***Prot, datë 06.01.2021, Subjekti vë në dijeni Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit për Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Nr.1753, date 28.12.2020 

"Për lirimin nga policia e shtetit të një punonjësi policie". 

 

11. Me shkresën Nr.***Prot., datë 06.01.2021 "Informacion për subjektin Shaban Qazim Nexhi", 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse, Drejtoria 

e Burimeve Njerëzore, informon Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit se me urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Nr.***, datë 28.12.2020 "Për lirimin nga Policia e Shtetit të 

një punonjësi policie", Subjekti, Drejtues i parë Shaban Qazim Nexhi, me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Migracionit, në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është liruar nga Policia e Shtetit me motivacionin "Me 

kërkesën e tij". 
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12. Përmes postës elektronike, datë 08.01.2021, Subjektit i është komunikuar nga Trupa e Vlerësimit 

e drejta për të paraqitur kërkesë formale për ndërprerje të procesit të vlerësimit pranë Komisionit 

të Jashtëm të Vlerësimit, në referim të pikë 5 të Vendimit të Komisionit Nr.116, datë 06.11.2019 

"Për unifikimin e trajtimit të rasteve të dorëheqjeve të subjekteve të vlerësimit kalimtar sipas ligjit 

Nr.12/2018, i ndryshuar, gjatë fazës së hetimit administrativ nga Trupa e Vlerësimit të KJV",  

 

13. Trupa e Vlerësimit është vënë në dijeni të kërkesës së Subjektit të Vlerësimit për ndërprerje të 

procesit të vlerësimit përmes postës elektronike datë 11.01.2021 dhe me shkresën e depozituar 

pranë protokollit të Komisionit me Nr.***Prot, datë 11.01.2021. 

 

14. Trupa e Vlerësimit është vënë në dijeni të kërkesës për dorëheqje të Subjektit të Vlerësimit dhe 

Urdhrit për lirimin e tij nga policia e shtetit gjatë fazës së hetimit administrativ, në kushtet kur nuk 

kishte marrë vendim për përfundimin e hetimit dhe Subjekti nuk ishte njohur me rezultatet e 

hetimit. 

 

ARSYETIMI LIGJOR I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

15. Në Vendimin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit Nr.116, datë 06.11.2019 "Për unifikimin e 

trajtimit të rasteve të dorëheqjeve të subjekteve të vlerësimit kalimtar sipas ligjit Nr.12/2018, i 

ndryshuar, gjatë fazës së hetimit administrativ nga Trupa e Vlerësimit të KJV", pika 1, 2, 

parashikohet shprehimisht se: 

 

1. Për të gjitha subjektet, që janë pjesë e procesit të vlerësimit nga KJV, sipas neneve 6 dhe 13, 

të ligjit Nr.12/2018, i ndryshuar, të cilët gjatë fazës së hetimit administrativ kërkojnë 

ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar, për shkak të dorëheqjes nga detyra në Policinë e 

Shtetit, Gardën e Republikës apo SHÇBA, çdo Trupë Vlerësimi e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit, në momentin që njihet me kërkesën e subjektit, administron aktin e dorëheqjes nga 

detyra të subjektit si dhe aktin e lirimit nga detyra, lëshuar nga institucioni përgjegjës 

përkatës. 

 

2. Trupa e Vlerësimit, pasi verifikon aktin e lirimit nga institucioni përgjegjës përkatës, deklaron 

të përfunduar çështjen e hetimit administrativ të nisur ndaj subjektit të vlerësimit, pa një 

vendim përfundimtar për shkak se interesi, qëllimi dhe objekti për të cilin ka nisur procedura 

janë bërë ligjërisht të pamundur, duke konstatuar se ndodhet në kushtet e zbatimit të neneve 

94, pikat 1 dhe 2, dhe 95 të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

16. Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, 

administroi provat e mëposhtme: 

 

- Kërkesë e Subjektit të Vlerësimit, datë 28.12.2020, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shtetit për largim nga strukturat e policisë së shtetit për arsye familjare. 

 

- Urdhër Nr.***Prot, datë 28.12.2020 "Për Lirimin nga Policia e Shtetit të një Punonjësi 

Policie", të lëshuar nga institucioni përgjegjës, që është Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

Shtetit. 
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- Kërkesë e Subjektit drejtuar Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, me Nr.***Prot, datë 

11.01.2021, për ndërprerjen e procesit të vlerësimit. 

 

17. Nga verifikimi i akteve, Trupa e Vlerësimit konstaton se ndodhemi në kushtet e dorëheqjes nga 

detyra e Subjektit të Vlerësimit, miratuar nga organi kompetent, që në rastin konkret është 

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Shtetit, bazuar në ligjin Nr.108/2014 "Për Policinë e Shtetit", i 

ndryshuar, dhe për këtë arsye Subjekti i Vlerësimit: 

 

- Humbet të drejtën për t’u rikthyer në strukturat e Policisë së Shtetit, parashikuar në nenin 49, 

të ligjit Nr. 108/2014 "Për policinë e shtetit", i ndryshuar. 

 

- Humbet të drejtën e trajtimit me pagesë kalimtare përsa parashikuar në nenin 12, pika 4/b të 

ligjit nr.10142, datë 15.05.2009 "Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të 

Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të 

Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar. 

 

18. Trupa e Vlerësimit konstaton se Subjekti ka paraqitur kërkesë për lirim nga strukturat e policisë së 

shtetit gjatë fazë së hetimit administrativ, përpara mbylljes së hetimit administrativ dhe njohjes së 

Subjektit me rezultatet e hetimit. 

 

19. Në këto rrethana, Trupa e Vlerësimit konstaton se ndërpreja e procesit të vlerësimit për shkak të 

dorëheqjes së Subjektit të Vlerësimit sjell si pasojë përfundimin e kësaj procedure administrative 

pa një vendim përfundimtar, pasi objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është 

bërë ligjërisht i pamundur. 

 

20. Trupa e Vlerësimit, bazuar në Vendimin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, Nr.116, datë 

06.11.2019, pika 3, dhe 4, ku parashikohet shprehimisht: 
 

3. Trupa e Vlerësimit, për shkak të rrethanës së krijuar sipas pikës 2, vendos ndërprerjen e 

procesit të vlerësimit kalimtar të subjektit sipas Ligjit Nr.12/2018, i ndryshuar, për shkak të 

dorëheqjes së subjektit nga detyra në Policinë e Shtetit, Gardën e Republikës apo SHÇBA, si 

dhe kërkesës së tij për ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar. 
 

4. Trupa e Vlerësimit deklaron se subjekti ndodhet në të njëjtat kushte që parashikon neni 62 i 

Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar; 
 

arrin në përfundimin se procesi i vlerësimit për Subjektin e Vlerësimit z.Shaban Qazim Nexhi, 

duhet të ndërpritet për shkak të dorëheqjes së tij nga strukturat e Policisë së Shtetit dhe kërkesës 

për ndërprerjen e procesit të vlerësimit. 

 

21. Sa më sipër, Trupa e Vlerësimit çmon se përmbushen të gjitha kushtet e përcaktuara në 

përmbajtjen e Vendimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit Nr.116, datë 06.11.2019, të cituara 

në pjesën arsyetuese të këtij vendimi, e në këto rrethana vlerëson se duhet të ndërpritet procesi i 

vlerësimit kalimtar, për subjektin e vlerësimit z. Shaban Qazim Nexhi  në zbatim të nenit 94, pikat 

1 dhe 2, si edhe të nenit 95 të Kodit të Procedurave Administrative. 
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PËR KËTO ARSYE 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mbështetur në ligjin Nr. 12/2018 "Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar; nenin 

94, pikat 1, 2, dhe nenin 95 të ligjit Nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë"; Vendimin Nr.116, datë 06.11.2019 "Për unifikimin e trajtimit të rasteve të 

dorëheqjeve të subjekteve të vlerësimit kalimtar sipas ligjit Nr.12/2018, i ndryshuar, gjatë fazës së 

hetimit administrativ nga Trupa Vlerësuese të KJV", si dhe në aktet shkresore të administruara në 

dosje: (i) Kërkesë për lirimin nga policia e shtetit datë 28.12.2020, (ii) Urdhër Nr.***Prot., datë 

28.12.2020 "Për Lirimin nga Policia e Shtetit të një Punonjësi Policie", të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, (iii) Shkresë Nr.***Prot., datë 11.01.2021 "Kërkesë për 

ndërprerjen e procesit të vlerësimit". 
 

 

VENDOSI 

 

1. Ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar të Subjektit të Vlerësimit z. Shaban Qazim Nexhi, 

ish-Drejtor i Drejtorisë së Migracionit, Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 

2. Z. Shaban Qazim Nexhi, ndodhet në të njëjtat kushte që parashikon neni 62, i Ligjit Nr.12/2018, i 

ndryshuar "Përjashtimi nga detyra". 

 

3. Ky vendim i njoftohet z. Shaban Qazim Nexhi dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje me pikën 8, të nenit 56, të ligjit Nr.12/2018. 

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim i drejtpërdrejtë në Gjykatën Administrative kompetente, sipas 

legjislacionit në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, sot më datë 13.01.2021. 

 
 

 

ANËTARËT E TRUPËS SË VLERËSIMIT 

 
 

 Adriana MEKO  

 Kryesues  

Arta LLESHI  Nertila SADEDINI 

Relator  Anëtar 

 


