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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr. 147/11 Prot                             Tiranë, më 17.2.2021 

V E N D I M 

 

Nr. 36 datë  17.2.2021 

 

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

 

Elvira Dabërdaku  Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Arta Lleshi   Anëtar      

 

asistuar gjatë procesit të vendimmarrjes nga anëtari i sekretariatit teknik, Esmir Rringaj, në orën 

12:00, datë 17 Shkurt 2021, në ambientet e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mori në shqyrtim 

mbi bazë dokumentesh, çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Besnik Latif Shehaj, me funksion në datën e shortit, Drejtor i 

Drejtorisë së Certifikimit dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve në 

Akademinë e Sigurisë. 

  

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit. 

 

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, 

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

Republikës së Shqipërisë". 

Ligji nr.7703 datë 11.5.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.  

Ligji nr.49/2012 "Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative", i ndryshuar. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

pasi dëgjoi dhe vlerësoi shpjegimet dhe argumentimin ligjor të relatorit të çështjes, Mirela Ujkani 

(Miti); pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi duke u bazuar në Ligjin 12/2018 të ndryshuar, 

 

V Ë R E N 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES  
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1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që kryen vlerësimin kalimtar të punonjësve të 

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

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. Sipas përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6  të Ligjit nr. 12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, shtetasi Besnik Latif Shehaj 

është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të 

tij në datën e zhvillimit të shortit 16.11.2020 "Drejtor i Drejtorisë së Certifikimit dhe Shërbimit 

ndaj të Tretëve, në Akademinë e Sigurisë".  
 

3. Subjekti i vlerësimit, Besnik Latif Shehaj, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 16.11.2020, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në përputhje me 

Rregulloren "Për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit". 

 

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja 

e konfliktit të interesit nga anëtarët e Trupës së Vlerësimit e përbërë nga Elvira Dabërdaku 

Kryesues; Mirela Ujkani (Miti) Relatore dhe Arta Lleshi Anëtar.   

 

5. Trupa e Vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të Rregullores së 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit  e miratuar me Vendimin nr 17 datë 31.5.2019 

"Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit",  me 

Vendimin nr 1, datë 10.12.2020, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Besnik Latif Shehaj.  

 

6. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar të datës 11.12.2020, njoftoi subjektin 

e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i bëri të njohur përbërjen e Trupës së 

Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit të 

interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

 

7. Subjekti i vlerësimit  ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit "Deklaratë për Konfliktin 

e Interesit" me nr ***/* prot datë 11.12.2020 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të 

interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.  

 

8. Subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar në datë 11.12.2020 informon 

Komisionin duke bashkëlidhur Urdhërin nr ***/* datë 10.12.2020 "Për Lirimin nga Policia e 

Shtetit të një Punonjësi Policie". Sipas Urdhërit nr ***/* datë 10.12.2020 subjekti i vlerësimit 

lirohet nga Policia e Shtetit me motivacionin "Mbush moshën për pension të plotë pleqërie".  

 

9. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresë nr.*/***-* prot., datë 21.12.2020, 

informon Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit me Urdhrin nr ****/* datë 10.12.2020 "Për Lirimin 

nga Policia e Shtetit të një Punonjësi Policie", nëpërmjet të cilit Drejtues Besnik Latif Shehaj i 

datëlindjes **.**.1955, me detyrë Drejtor në Drejtorinë e Certifikimeve dhe Shërbimeve ndaj të 
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Tretëve në Akademinë e Sigurisë, lirohet nga Policia e Shtetit me motivacionin "Mbush moshën 

për pension të plotë pleqërie".  

 

10. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresë nr.*/*** prot., datë 18.1.2021, informon 

Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit  me dokumentacionin  e procedurës së ndjekur për lirimin nga 

Policia e Shtetit me motivacionin "Mbush moshën për pension të plotë pleqërie", të subjektit të 

vlerësimit Besnik Latif Shehaj.  

 

11. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, me shkresën nr ***/* prot datë 16.02.2021 informon Komisionin 

e Jashtëm të Vlerësimit se shtetasi Besnik Latif Shehaj i datëlindjes **.**.1955 me NID 

*********** ka paraqitur dokumentat për pension pleqërie me nr rregjistrimi *** në datën 

5.2.2021.  

 

ARSYETIMI LIGJOR I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

12. Trupa e vlerësimit, pasi dëgjoi relatorin e çështjes dhe pasi krijoi bindjen bazuar në provat e 

administruara për procesin e vlerësimit kalimtar bazuar në nenin 2, 3 dhe 6 të Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar ku parashikohet: 

i) Qëllimi i këtij ligji është vlerësimi kalimtar dhe periodik i punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë 

e Brendshme, për të siguruar institucione të forta e të besueshme, me profesionistë me 

integritet. 

ii) "Punonjës policie" është personi i emëruar në Policinë e Shtetit, me gradë policore, në 

përputhje me ligjin për Policinë e Shtetit.    

iii) Fusha e ushtrimit të veprimtarisë së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit është vlerësimi i 

punonjësve të Policisë së Shtetit në pozicionet e përcaktuara në gërmën a, të pikës 1, të 

nenit 6.  

si edhe bazuar në Ligjin nr 108/2014 "Për Policinë e Shtetit" i ndryshuar1 dhe Ligjin nr. 7703 datë 

11.5.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë ", i ndryshuar2 konstaton se: 

 

12.1. Subjekti i vlerësimit Besnik Latif Shehaj, i datëlindjes **.**.1955, ka mbushur moshën për 

pension pleqërie konform akteve ligjore në fuqi dhe në bazë të Urdhërit nr ****/* datë 10.12.2020 

"Për Lirimin nga Policia e Shtetit të një Punonjësi Policie", subjekti i vlerësimit nuk është 

punonjës i Policisë së Shtetit për arsye të lirimit me motivacionin "Mbush moshën për pension të 

plotë pleqërie". 

 

12.2. Trupa e Vlerësimit, pasi verifikoi aktin e lirimit nga institucioni përgjegjës, si edhe verifikoi 

paraqitjen e kërkesës së subjektit të vlerësimit në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, 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 e vlerësimit 

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

95 të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

12.3. Trupa e vlerësimit konstaton se ndërpreja e procesit të vlerësimit për shkak të mbushjes së moshës 

për pension pleqërie të subjektit të vlerësimit sjell si pasojë përfundimin e kësaj procedure 

                                                 
1 gërma a, pika 2, neni 46 citon “…Punonjësi i policisë lirohet nga policia në rastet kur: a) mbush moshën për pension pleqërie” 
2 Neni 31, dhe pika 1 e nenit 92 përcaktojnë moshën dhe periudhën e sigurimit që kërkohet në vite për secilën kategori, për pension pleqërie.   
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administrative pa një vendim përfundimtar, pasi objekti për të cilin kishte nisur procedura apo 

qëllimi i tij është bërë ligjërisht i pamundur.  

 

12.4. Trupa e Vlerësimit arrin në përfundim se duhet të ndërpritet procesi i vlerësimit për subjektin e 

vlerësimit Besnik Latif Shehaj, për shkak të lirimit nga detyra në strukturat e Policisë së Shtetit, si 

pasojë e mbushjes së moshës së pleqërisë. 

 

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

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 Besnik Latif Shehaj, në zbatim të Ligjit nr. 

12/2018 i ndryshuar, Ligjit nr.7703 datë 11.5.1993 i ndryshuar, Ligjit nr 108/2014 i ndryshuar, si 

edhe të nenit 95 të Kodit të Procedurave Administrative. 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, 

bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, 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; nenin 95 të Ligjit Nr.44/2015 "Kodi i 

Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë"; nenit 31 dhe pika 1 e nenit 92 të Ligjit nr 

7703 datë 11.05.1993"Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë";   

 

V E N D O S I 

1. Ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar të subjektit të vlerësimit Besnik Latif Shehaj, me 

funksion në datën e shortit "Drejtor i Drejtorisë së Certifikimit dhe Shërbimit ndaj të Tretëve, 

në Akademinë e Sigurisë".  

 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet Subjektit të Vlerësimit si edhe Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit.  

 

3. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje 

me pikën 8, të nenit 56, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar.  

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

 

Ky vendim u shpall sot datë 17.2.2021, në Tiranë.  

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 Elvira DABERDAKU 

Kryesues 

 

 

Mirela UJKANI (MITI)  Arta LLESHI 

Relator  Anëtar 
 


