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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.119/106 Prot      Tiranë, më, 26/7/2021 

 

 

VENDIM 

Nr. 42 Prot, datë 26/7/2021 

 

Trupi Vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit i përbërë nga; 

Kozeta Ndoi   Kryesues   

Marjeta Gjelaj   Relator 

Elton Muça   Anëtar 

 

asistuar gjatë procesit të vendimmarrjes nga anëtarja e sekretariatit teknik, znj. Elona 

Özmutlu, në orën 09.30`, datë 18 Qershor 2021, në ambientet e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit, mori në shqyrtim mbi bazë dokumentesh, çështjen që i përket subjektit:  

 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Spase Tërpo, Specialist në Sektorin e Hetimit 

dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale të  

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

Elbasan – Korçë. 

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    

i Republikës së Shqipërisë”, 
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Vendim Unifikues i Komisionit të Jashtëm të   

Vlerësimit Nr.4, datë 22.06.2021, “Për unifikimin e 

trajtimit të rasteve të ndërprerjes së procesit të 

vlerësimit për subjektet e vlerësimit të liruar nga 

detyra nga institucionet përgjegjëse gjatë fazës së 

hetimit administrativ nga Trupat Vlerësuese të KJV-

së”. 

 

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", të ndryshuar. 

2. Subjekti i vlerësimit, ka filluar marrëdhëniet e punës pranë Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA-së), në Ministrinë e Brendshme, me datë 01.04.2015, në 

funksionin Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Hetimit të SHÇBA-së Korçë. Nuk ka 

qenë pjesë e strukturave të SHÇBA-së për periudhën 01.04.2018-20.03.2019. 

3. Me datë 20.03.2019, ka filluar marrëdhëniet e punës pranë SHÇBA-së në funksionin 

Specialist në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-së Elbasan 

–Korçë. 

4. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, me nr.***, datë 12.10.2020, “Për 

krijimin dhe përcaktimin e trupës vlerësuese, sekretariatit teknik, monitorimit të sistemeve 

e denoncimeve të publikut dhe përfaqësimit ligjor”, subjekti i vlerësimit z. Spase Tërpo, 

është përcaktuar anëtar i Trupës Vlerësuese të Shërbimit, për vlerësimin kalimtar dhe 

periodik të subjekteve të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, të përcaktuara në kompetencë të 

këtij institucioni. 

5. Në zbatim të nenit 6, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, subjekti i vlerësimit i është 

nënshtruar procedurave të vlerësimit, duke u shortuar si subjekt vlerësimi në shortin e hedhur 

me datë 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“. 

 

6.  Në mbledhjen e trupës vlerësuese të datës 07.12.2020, u deklarua mungesa e konfliktit të 

interesit me subjektin e vlerësimit nga anëtarët e trupës vlerësuese, si dhe u vendos fillimi i 

hetimit administrativ.  

 

7. Me shkresën nr. ***/* prot, datë 17.12.2020, subjekti i vlerësimit ka deklaruar mungesën 

e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës vlerësuese. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, 

të nenit 25, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, për të kryer një hetim të plotë dhe të 

gjithanshëm mbi të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të 

vlerësimit të aftësive profesionale. 
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9. Me shkresën nr.*** prot, datë 02.06.2021, Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit i është 

njoftuar Urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, me nr.***, datë 21.05.2021. 

Komisioni konstatoi se SHÇBA ka liruar nga detyra subjektin e vlerësimit  z. Spase Tërpo, 

bazuar në dispozitat e ligjit nr. 70/2014, ‘”Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, si dhe të VKM Nr. 829, Datë 03.12.2014 “Për 

Miratimin e Rregullores së Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme”. 

  

10. Me kërkesën e datës 15.06.2021, Komisioni njoftohet nga subjekti i vlerësimit për lirimin 

e tij nga detyra Specialist Hetimi/Ankesash në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në 

Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-së, Elbasan –Korçë.  

 

11. Me kërkesën e datës 17.06.2021, regjistruar pranë Komisionit me nr. *** prot, datë 

17.06.2021, Komisionit i kërkohet ndërprerja e procesit të hetimit administrativ nga subjekti 

i vlerësimit z. Spase Tërpo. 

 

12. Për sa më sipër, trupa vlerësuese vëren se subjekti i vlerësimit nuk është më punonjës i 

Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së, Elbasan - Korçë, për shkak të ndërprerjes së 

marrëdhënieve të punës nga pala punëdhënëse për arsye të zbulimit të rasteve të 

papajtueshmërisë me funksionin e tij. 

 

ARSYET PËR NDËRPRERJEN E PROCESIT TË VLERËSIMIT  

 

13. Procesi i vlerësimit që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është një proces 

ligjor, që mbështetet në nenin 6 të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, si dhe në ligjin nr.44/2015 

“Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”. 

14. Trupi vlerësues konstaton se subjekti i vlerësimit ka qenë në funskion Specialist 

Hetimi/Ankesash në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-

së, Elbasan - Korçë, duke qenë kështu në rrethin e subjekteve të vlerësimit, që i nënshtrohen 

procesit të vlerësimit.  

 

15. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm Nr.***, datë 21.05.2021, Shërbimi për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat ka vendosur lirimin nga detyra të subjektit të vlerësimit me 

motivacionin “Zbulohen raste të papajtueshmërisë së funksionit të tij”. 

 

16. Në nenin 3, pika 16 e ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, përcaktohet kuptimi i punonjësit të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, si më poshtë: 

 

“Punonjës i SHÇBA-së, është personi i emëruar në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, sipas legjislacionit në fuqi, me përjashtim të nëpunësve civilë” 

 

17. Kodi i Procedurave Administrative në nenin 95, “Pamundësia në objekt apo qëllim”, 

sanksionon sa vijon: 

 

“Organi publik deklaron të papërfunduar procedurën administrative pa një vendim 

përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë i pamundur”. 
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18. Vendimi Unifikues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nr. 4, datë 22.06.2021, “Për 

unifikimin e trajtimit të rasteve të ndërprerjes së procesit të vlerësimit për subjektet e 

vlerësimit të liruar nga detyra nga institucionet përgjegjëse gjatë fazës së hetimit 

administrativ nga Trupat Vlerësuese të KJV-së”, në pikën 5, përcakton: 

“Ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar për subjektet e ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, 

për shkak të lirimit nga detyra nga institucioni përgjegjës, duke përcaktuar kufizimin e 

çështjes si çështje të papërfunduar”. 

19. Në këto kushte, pamvarësisht verifikimeve të kryera dhe informacioneve të grumbulluara 

gjatë hetimit administrativ, nga institucione apo personat juridikë, publikë apo privatë, për 

vlerësimin e pasurisë, të figurës dhe vlerësimit profesional, lirimi nga detyra dhe kërkesa e 

subjektit për ndërprerjen e hetimit administrativ, e bëjnë të pamundur realizimin e objektit 

apo qëllimit për të cilën ishte nisur procedura dhe sjellin si pasojë përfundimin e kësaj 

procedure administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen. 

20. Në vijim, trupa e vlerësimit vëren se vazhdimi i procesit të vlerësimit është i pamundur, 

pasi ka rënë qëllimi i vlerësimit në kuptim të nenit 2, të ligjit 12/2018, të ndryshuar, ku 

përcaktohet: 

 

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

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

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

integritet”, 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupi Vlerësues i 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", të ndryshuar, 

në nenin 95, të ligjit Nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë", si dhe në Vendimin Unifikues të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, Nr.4, datë 

22.06.2021, “Për unifikimin e trajtimit të rasteve të ndërprerjes së procesit të vlerësimit për 

subjektet e vlerësimit të liruar nga detyra nga institucionet përgjegjëse gjatë fazës së hetimit 

administrativ nga Trupat Vlerësuese të KJV-së”,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të deklarojë se procesi i vlerësimit kalimtar për subjektin e vlerësimit z. Spase Tërpo, 

është ndërprerë. 

 

2. Ky vendim i njoftohet subjektit të vlerësimit z. Spase Tërpo dhe publikohet në faqen 

zyrtare të KJV-së, në përputhje me pikën 8, të nenit 56, të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative kompetente, sipas 

legjislacionit në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative. 
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                                      ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

         

KOZETA NDOI 

      Kryesues 

 

MARJETA GJELAJ      ELTON MUÇA 

           Relator                           Anëtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


