
 

 

 

  

 

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. 115 Prot                   Tiranë më 24.05.2021                                                                 

 

VENDIM 

 

Nr. 3 datë 24.05.2021 

 

PËR PEZULLIMIN E PROCESIT TË VLERËSIMIT KALIMTAR TË PUNONJËSVE 

TË POLICISË SË SHTETIT DHE GARDËS SË REPUBLIKËS 

 

 

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. Më datë 8.03.2021, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr.30/2021, “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin 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”, i 

ndryshuar. 

 

3. Në nenin 1, të Ligjit, nr.30/2021, ligjvënësi ka bërë një shtesë ligjore në Ligjin nr.12/2018, i 

ndryshuar, duke shtuar nenin 68, dispozitë kalimtare. Në nenin 68, të Ligjit nr.12/2018, i 

ndryshuar, përcaktohet se: “Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

së Republikës pezullohet deri në përfundimin e procesit të vlerësimit  kalimtar të trupës së vlerësimir 

të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave”. 

 

4. Ligji nr.30/2021, datë 08.03.2021, është botuar në Fletoren Zyrtare nr.68, më datë 07.05.2021. 

Sipas nenit 2 të këtij ligji, ku parashikohet hyrja në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, 

rezulton se ligji ka hyrë në fuqi në datën 22.05.2021.  

 

5. Deri më datë 21.05.2021, rezulton se Trupat e Vlerësimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit,  

kanë vijuar me procesin e vlerësimit kalimtar në faza të ndryshme të tij me subjekte të Policisë së 

Shtetit dhe Gardës së Republikës sipas shortit të parë, të dytë dhe të tretë.  

 

6. Trupat e Vlerësimit, pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të reja ligjore të reja ligjore me ligjin 

30/2021, hyrë në fuqi datë 22.05.2021, që janë bërë në ligjin organik 12/2018, i ndryshuar, nuk 

mund të vijojnë me veprime të mëtejshme administrative dhe proceduriale për punonjësit e Policisë 

së Shtetit dhe Gardës së Republikës, të përcaktuar në nenin 6, pika 1, gërmat  a) dhe b) të ligjit 

12/2018, i ndryshuar, në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar, pasi neni 68 i ligjit 12/2018, i 



ndryshuar, ka parashikuar si shkak pezullues, përfundimin e procesit të vlerësimit kalimtar të 

trupës së vlerësimit të SHÇBA. 

 

7. Me përfundimin e procesit të vlerësimit të trupave të vlerësimit të SHÇBA, sipas shortit të tretë 

të datës 16.11.2020 si dhe listës të përditësuar emërore të subjekteve që ka përcaktuar SHÇBA, 

përcjellë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit me shkresën nr. 897 prot dt. 10.05.2021 për 

vlerësimin kalimtar të tyre, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit merr vendim për: 

 

- Përfundimin e procesit të vlerësimit për trupat e vlerësimit të SHÇBA sipas shortit të tretë 

dhe listës përditësuese deri më datë 24.05.2021; 

- Konstatimin e rënies së shkakut të pezullimit sipas ligjit 12/2018, i ndryshuar dhe ligjit 

30/2021; 

- Deklarimin e riceljes së procesit të vlerësimit kalimtar për subjektet e pezulluara me këtë 

vendim. 

 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Bazuar në nenin 1 dhe 2 të Ligjit nr.30/2021, datë 8.03.2021, ”Për disa shtesa dhe  ndryshime në 

Ligjin 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”, i ndryshuar, si dhe 

neni 297 i Kodit të Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë, Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, 

 

VENDOSI: 

 

1. Pezullimin e procesit të vlerësimit kalimtar për punonjësit e Policisë së Shtetit dhe Gardës 

së Republikës, (të shortuar në shortin e datës 03.06.2019, shortin e datës 07.10.2019, 

shortin e datës 16.11.2020), deri në përfundim të procesit të vlerësimit kalimtar të trupës 

së vlerësimit të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, nga 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit sipas përcaktimeve të ligjit 30/2021 cituar më lart. 

 

2. Afati i pezullimit fillon më datë 22.05.2021, dhe përfundon me përfundimin e procesit të 

vlerësimit kalimtar të trupës së vlerësimit të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit. 

 

3. Ngarkohen Trupat e Vlerësimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, të nxjerrin aktet e 

pezullimit për subjektet e vlerësimit të cilët janë pjesë e trupës së Policisë së Shtetit dhe 

Gardës së Republikës si dhe njoftimin e tyre për pezullimin e procesit të vlerësimit. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm 

të Vlerësimit. 

 

 

 

KRYETARE  

 

Ana KAPAJ  


