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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.  145/202 Prot                        Tiranë, më 1.10.2021 

        

V E N D I M 

 

Nr. 49 datë 30.9.2021 

 

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

Elton Muça   Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Arta Lleshi   Anëtar      

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

orën 10:00, datë  30 Shtator 2021, në ambientet e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mori në 

shqyrtim mbi bazë dokumentesh, çështjen që i përket:   

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:   Benard Rashit Ajdini, me funksion aktual Specialist  

Hetimi/Ankesash, në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në 

Drejtorinë Rajonale Vlorë – Gjirokastër, në Drejtorinë 

e Përgjithshme të SHÇBA-së. 

  

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. 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: 
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 I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES  

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 nenit 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 Benard Rashit Ajdini 

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

që ushtron në datën e zhvillimit të shortit  16.11.2020 “Specialist i Hetimit dhe Ankesave në 

Drejtorinë Rajonale të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Vlorë-Gjirokastër - 

SHÇBA-së”.  

 

3. Subjekti i vlerësimit, Benard Rashit Ajdini, 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”. Sipas shortit të zhvilluar, Trupa e Vlerësimit përbëhet nga Elvira Dabërdaku 

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

 

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.  

 

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 Benard Rashit Ajdini.  

 

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 deklaroj 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, Deklaratën për 

Konfliktin e Interesit me nr ***/* prot datë 15.12.2020 duke shprehur se nuk është në kushtet 

e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit.  

 

8. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 

25, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit 

kalimtar. 

 

9. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me Urdhërin nr 4 datë 24.3.2021, të Kryetares së Komisionit 

të Jashtëm të Vlerësimit për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për znj Elvira Dabërdaku 

për arsye të plotësimit të moshës për pension të plotë pleqërie, në mbledhjen e datës 21.6.2021, 

vijoi me procedurat e zëvendësimit të një anëtari në Trupën e Vlerësimit.  

 

10. Trupa e vlerësimit me Vendimin nr 2 datë 21.6.2021 ka vendosur të zëvendësojë anëtaren 

e trupës së vlerësimit me anëtarin zëvendësues Elton Muça i pëcaktuar në shortin e zhvilluar 
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në datë 16.11.2020, i cili në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të 

interesit, deklaroi mospasjen e konfliktit të interesit. 

 

11. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, Deklaratën për 

Konfliktin e Interesit me nr ***/*** prot datë 28.6.2021 duke shprehur se nuk është në kushtet 

e konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues Elton Muça. 

 

12. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është 

bazuar në parimet e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit, të proporcionalitetit, të 

konfidencialitetit, etj, duke garantuar të drejtën e subjektit të vlerësimit për një proces të rregullt 

ligjor.  

 

13. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar 

ka për objekt a) vlerësimin e pasurisë; b) kontrollin e figurës; c) vlerësimin e aftësive 

profesionale.  

 

14. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit 

Benard Rashit Ajdini, bazuar në Ligjin nr.12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe 

vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht:  

a) deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit në zbatim të Ligjit nr 12/2018 i 

ndryshuar, që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e Figurës dhe 

Formulari i Vetëvlerësimit Profesional;  

b) provat shkresore / dokumente të administruara nga institucionet /organet publike 

dhe subjekte private në zbatim të Ligjit nr.12/2018 i ndryshuar;  

c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe  

ç) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit të 

vlerësimit gjatë procesit të vlerësimit.  

 

15. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në zbatim 

të nenit 3, pika 11, neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe të neneve 3 dhe 34 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. 

 

16. Relatori i çështjes nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 2.9.2021 i paraqet Trupës 

së Vlerësimit Draft Raportin e përgatitur për hetimin administrativ të kryer për procesin e 

vlerësimit kalimtar të subjektit të vlerësimit, i cili u mor shqyrtim në mbledhjen e datës 

13.9.2021 nga Trupa e Vlerësimit dhe krijoi bindjen se provat e administruara për kriterin e 

pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, kishin nivelin e 

provueshmërisë.  

 

17. SHÇBA, me shkresë nr.**** prot., datë 27.9.2021, informon Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit me Urdhrin nr **** datë 24.9.2021 "Për Lirimin nga detyra të një punonjësi të 

SHÇBA-së", nëpërmjet të cilit z. Benard Ajdini, me detyrë Specialist hetimi/Ankesash në 

sektorin e Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale Vlorë-Gjirokastër, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHÇBA-së, lirohet nga detyra me motivacionin "Me kërkesën e tij". Këtij 

informacioni i përcillet edhe Urdhëri nr **** datë 24.9.2021 "Për Lirimin nga detyra të një 

punonjësi të SHÇBA-së". 
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18. SHÇBA, me shkresë nr.**** prot., datë 30.9.2021, informon Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit me dokumentin “Dhënie dorheqje nga pozicioni i punës” datë 08.09.2021 të 

subjektit të vlerësimit. 

 

19. Subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar në datë 29.9.2021 informon 

Komisionin se është larguar nga  detyra që ushtron në strukturat e SHÇBA-së me dëshirën e tij 

dhe bashkëlidhë dokumentin “Dhënie dorheqje nga pozicioni i punës” datë 08.09.20211. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se subjekti i vlerësimit për arsye objektive dhe 

familjare paraqet kërkesën për dorëheqjen nga detyra që ushtron në strukturën e SHÇBA-së.  

 

20. Komisioni pasi administroi dokumentacionin e Urdhërit nr **** datë 24.9.2021 "Për 

Lirimin nga detyra të një punonjësi të SHÇBA-së",  të lëshuar nga SHÇBA dhe kërkesën për 

dhënie dorëheqje nga pozicioni i punës, nëpërmjet komunikimit elektronik datë 29.9.2021, i 

kërkon subjektit të vlerësimit të paraqesë kërkesën e tij pranë Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit për vazhdimin ose ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar të nisur ndaj tij në 

zbatim të Ligjit 12/2018 i ndryshuar.  

 

21. Subjekti i vlerësimit nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar në datë 29.9.2021 informon 

Komisionin se kërkon ti ndërpritet procesi i Vettingut i nisur ndaj tij2. 

 

 

ARSYETIMI LIGJOR I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

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

çështjes, administroi edhe dokumentacionin si vijon:  

- Urdhërin nr **** datë 24.9.2021 "Për Lirimin nga detyra të një punonjësi të SHÇBA-

së",  të lëshuar nga institucioni përgjegjës;  

- Kërkesën e subjektit të vlerësimit “Dhënie dorëheqje nga pozicioni i punës” datë 

8.9.2021,  e depozituar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, nëpërmjet komunikimit 

elektronik datë 29.9.2021 dhe protokolluar me nr.***/*** Prot, datë 29.9.2021  

- Komunikimi elektronik zyrtar i subjektit të vlerësimit “Për ndërprerje të procesit të 

vlerësimit kalimtar”  datë 29.9.2021 dhe e protokolluar me nr ***/*** prot datë 

29.9.2021 

23. Trupa e Vlerësimit, bazuar në Vendimin e 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 12/2018, i ndryshuar, gjatë fazës së hetimit administrativ nga trupat 

Vlerësuese të KJV”ku parashikohet  

(i) në pikën 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 kërkojnë 

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

Shtetit, Gardën e Republikës së Shqipërisë apo SHÇBA-së, çdo Trupë Vlerësimi e KJV, 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.  

                                                           
1 Protokolluar në KJV dokumenti dhe komunikimi zyrtar me nr ***/*** prot datë29.9.2021. 

2 Protokolluar në KJV komunikimi zyrtar me nr ***/*** prot datë 29.9.2021 
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(ii) në pikën 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. 

(iii) në pikën 5; Në rastet kur dorëheqja 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 ndërprerjen e procesit të 

vlerësimit, në rast të kundërt, kjo trupë vendos kryesisht për ndërprerjen e procesit në përputhje 

me nenet 4,11 dhe 16 të Kodit të Procedurës Administrative. 

si edhe bazuar në dokumentacionin e administruar në KJV, deklaron se subjekti ndodhet në të 

njëjtat kushte që parashikon neni 62 i Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar dhe arrin në përfundim se 

duhet të ndërpritet procesi i vlerësimit për subjektin e vlerësimit Benard Rashit Ajdini, për 

shkak të dorëheqjes së tij nga detyra në strukturat e SHÇBA-së dhe kërkesës për ndërprerje të 

procesit të vlerësimit kalimtar dhe se objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë ligjërisht i pamundur. 

24. Trupa e Vlerësimit çmon se objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i procesit 

të vlerësimit kalimtar të subjektit të vlerësimit është ligjërisht i pamundur si edhe përmbushen 

të gjitha kushtet e përcaktuara në përmbajtjen e Vendimit të Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit, nr.116, datë 6.11.2019, të cituara në pjesën arsyetuese të këtij vendimi, prandaj në 

këto rrethana vlerëson se duhet të ndërpritet procesi i vlerësimit kalimtar, për subjektin e 

vlerësimit Benard Ajdini në zbatim të nenit 94, pikat 1 dhe 2,  dhe të nenit 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative.  

 

PËR KËTO ARSYE 

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

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; në nenet 94, pikat 1 dhe 2, dhe 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë; në Vendimin nr.116 “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 edhe në 

dokumentacionin e administruar në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit; 

 

V E N D O S I: 

 

 1. Ndërprerjen e procesit të vlerësimit kalimtar të subjektit të vlerësimit Benard Rashit Ajdini 

me funksion Specialist  Hetimi/Ankesash, në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë 

Rajonale Vlorë – Gjirokastër, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së. 

2. Subjekti i vlerësimit Benard Rashit Ajdini ndodhet në të njëjtat kushte që parashikon neni 

62, i Ligjit nr.12/2018, i ndryshuar “Përjashtimi nga detyra”.  
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3. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet Subjektit të Vlerësimit si edhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe të Ankesave, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së 

vendimit.  

4. 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.  

5. 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 30 Shtator 2021, në Tiranë.  

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 ELTON MUÇA 

Kryesues 

 

 

Mirela UJKANI (MITI)  Arta LLESHI 

Relator  Anëtar 
 


