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V E N D I M 

Nr. 4 datë 22.06.2021 

 

“Për unifikimin e trajtimit të rasteve të ndërprerjes së procesit të vlerësimit për 

subjektet e vlerësimit  të liruara nga detyra nga institucionet përgjegjëse përkatëse, gjatë fazës 

së hetimit administrativ nga Trupat Vlerësuese të KJV” 

 

 

 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Bazuar në ligjin 12/2018, “Mbi 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”, të ndryshuar, Kodin e Procedurave Administrative, Rregulloren e Brendshme të 

KJV, nenit 6 dhe 8 të saj, në mbledhjen e tij të datës 22.06.2021, pasi diskutoi dhe shqyrtoi për 

rastet e lirimit nga detyra të subjekteve të vlerësimit në faza të ndryshme të hetimit administrativ 

nga KJV,  

 

 

V e n d o s i: 

 

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

të ligjit nr.12/2018 i ndryshuar, të cilët gjatë fazës së hetimit administrativ lirohen nga 

detyra nga institucioni përgjegjës përkatës, çdo Trupe Vlerësimi e KJV njihet me aktin e 

lirimit dhe arsyet e lirimit të tij bazuar në legjislacionin përkatës të posacëm.  

 

2. Trupat e Vlerësimit njihen me korrespondencën e vetë subjektit në rast se ka kërkuar 

ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar nga ana e KJV.  

 

3. Pas këtyre veprimeve, trupa e vlerësimit konstaton faktin se subjekti i vlerësimit nuk gëzon 

me statusin e punonjësit të përcaktuar në nenin 3 pika 18 dhe pika (15, 16 ose 17 sipas 

rastit) e ligjit 12/2018 i ndryshuar. 

 



4. Për këtë shkak, trupa e Vlerësimit 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 kishte nisur procedura është bërë ligjërisht i pamundur, duke 

konstatuar se rasti përfshihet në dispozitat e nenit 90 pika 3 dhe 95 të Kodit të Procedurës 

Administrative.  

 

5. Trupa e Vleresimit, për shkak të rrethanës së krijuar sipas pikës 3 dhe 4, vendos ndërprerjen 

e procesit të vlerësimit kalimtar të subjektit të përcaktuar sipas ligjit 12/2018, i ndyshuar, 

për shkak të lirimit nga detyra nga ana e institucionit përkatës përgjegjës duke përcaktuar 

kufizimin e çështjes së vlerësimit kalimtar si çështje të papërfunduar. 

  

6. Trupa e Vlerësimit specifikon në arsyetimin e vendimit përkatës për ndërprerje pa vendim 

përfundimtar, proceduren e kryer të hetimit administrativ deri në momentin e njohjes me 

aktin e lirimit nga detyra të subjektit të vlerësimit nga instuitucioni përkatës përgjegjës.  

Vendimi i trupës duhet të përcaktojë se çështja e hetimit administrrativ në funksion të 

zbatimit të ligjit 12/2018, konsiderohet një çështje e papërfunduar për shkaqet e 

vendimarrjes së lirimit nga detyra nga juridiksione të tjera nga ai i Komisionit të Jashtëm 

të Vlerësimit. 

   

7. Në rastet kur lirimi nga detyra e subjektit të vlerësimit, nuk pasohet edhe me kërkesën 

formale të subjektit për ndërprerjen e Procesit të Vlerësimit Kalimtar të nisur ndaj tij, Trupa 

e Vlerësimit komunikon me subjektin për të drejtën e tij për të paraqitur kërkesën për 

ndërpreje të procesit të vlerësimit, në rast të kundërt, trupa vendos kryesisht për ndërprerjen 

e procesit në bazë të akteve të nxjerra nga institucioni përgjegjës. 

  

8. KJV miraton modelin e unifikuar për vendimarrjen rast pas rasti të trupave të vlerësimit në 

raste të lirimit nga detyra nga juridiksione të tjera nga ai i KJV.  

 

9. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të KJV. 
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