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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1454/1  Prot.       Tiranë, më  15 . 10 . 2021 

 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr.  201 , Datë  15 . 10 . 2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 80, datë 

30.04.2021
1
, të bërë nga E.D, i përfaqësuar nga Shoqata “Për Drejtësi Sociale” 2

, kundër: 

Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, me pretendimin e 

diskriminimit për “çdo shkak tjetër
3”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës dhe në e-mail-in datë 06.05.2021, subjekti 

ankues në mes të tjerash informon se: Me Vendimin nr. 118, datë 08.03.2021, Komisioneri 

Shtetëror i Zgjedhjeve ka vendosur të regjistrojë E.D si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për 

deputet, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25.04.2021, në zonën zgjedhore, Qarku Dibër. Me 

shkresën datë 23.03.2021, E.D ka njoftuar Komisariatin e Policisë Bulqizë për organizimin e një 

takimi me qytetarët e qytetit të Bulqizës, për hapjen e fushatës, me datë 26.03.2021. Komisariati 

i Policisë Bulqizë me shkresën nr. 74, datë 26.03.2021, ka njoftuar E.D për mosorganizimin e 

këtij takimi pasi ishte në shkelje të Urdhërit nr. 633, datë 17.11.2020 të MSHMS-së. Menjëherë 

nga E.D janë marrë masa për mosorganizimin e takimit, duke fshirë njoftimin e takimit në faqen 

                                                           
1 Plotësuar nga ankuesi në datë 06.05.2021. 
2 Shoqata “Për Drejtësi Sociale”, e rregjistruar me Vendimin nr. 6599, datë 14.12.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 
është përfaqësuese me autorizim, e E.D. 
3 Si kandidat i pavarur i propozuar nga zgjedhësit për deputet, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25.04.2021. 
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zyrtare në facebook dhe duke njoftuar qytetarët të cilëve i kishte numrin e kontaktit. Ndërkohë në 

orarin e caktuar ka shkuar në vendin ku do të organizohej takimi për të informuar qytetarët e 

tjerë lidhur me anullimin e takimit. Me Vendimin nr. 26, datë 02.04.2021, Komisariati i Policisë 

Bulqizë ka vendosur gjobë në masën 5.000.000 lekë ndaj kandidatit, E.D. Të njëjtin vendim ka 

lënë në fuqi dhe Komisioni i Apelit pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, pas ankimimit. 

Duke iu referuar pamjeve vizive të mediave
4
, ankuesi ka konstatuar se subjekte të tjera politike, 

pjesëmarrës në zgjedhje, kanë organizuar takime të tilla në qarkun e Dibrës, por nga ana e 

Komisariatit Bulqizë dhe DVP Dibër nuk janë vendosur gjoba si në rastin e E.D. Ankuesi 

shprehet se në këtë situatë, trajtimi i policisë së shtetit ndaj kandidatit të propozuar nga 

zgjedhësit në krahasim me subjektet e tjera politike është i pabarabartë dhe diskriminues.  

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit. 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon ndër të tjera, 

zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me veprimtarinë sindikale të pretenduar 

nga ankuesja, duke parashikuar në nenin 1 të tij se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e 

parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, 

bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, 

identitetin gjinor, orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, 

përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, 

gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e 

jashtme, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 3, i ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ndalon çdo dallim, 

përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, që ka si 

qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, 

të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi.  

Neni 5, i ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon ndalimin 

e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni ndalohet 

gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, të një 

ankimi ose procedure, si dhe çdo formë tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e parimit të trajtimit 

të barabartë.  

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=sMV9vDnd8Mg 

https://mattv.al/dionis-imeraj-vijon-fushaten-ne-bulqize-do-te-jem-nje-ze-i-fuqishem-ne-kuvendin-e-ri/ 

https://bulqiza.info/2021/03/30/video-skuadra-e-ps-takim-me-banoret-e-muhurrit-imeraj-prezanton-kandidatet-socialiste-per-

deputete-ne-diber/ 
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Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim të autoriteteve publike 

ose personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo privatë, që 

krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i ekspozon ata 

ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të njëjta apo të 

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash. 

Bazuar në nenin 32/1/b të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 Me shkresën nr. 698/1, datë 11.05.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga: Komisariati i Policisë Bulqizë dhe Drejtoria 

Vendore e Policisë Dibër për ankesën e bërë nga Shoqata “Për Drejtësi Sociale” si dhe ka 

kërkuar aktet e poshtëcituara: 
 

 Kopje të plotë të praktikës shkresore/procedurës së ndjekur nga ana e Komisariatit të 

Policisë Bulqizë dhe DVP Dibër, lidhur me dënimin me gjobë dhe shqyrtimin e 

ankesës së shtetasit E.D. 

 Informacion dhe kopje të dokumenteve, nëse janë dhënë dhe vendime të tjera me 

gjobë, të ngjashme apo të njëjta me E.D nga ana e Komisariatit të Policisë Bulqizë 

dhe DVP Dibër, gjatë periudhës mars-prill 2021. 

 Arsyet përse nuk janë marrë masa administrative dhe për subjektet e tjera politike që 

kanë zhvilluar tubime/takime elektorale (referuar pamjeve në media, foot note 4). 
 

Me shkresën nr. 1040/1, datë 18.05.2021, Komisariati i Policisë Bulqizë dërgoi dokumentacionin 

e kërkuar dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “Shërbimet e Komisariatit të Policisë 

Bulqizë, me datë 26.03.2021 kanë konstatuar se nga ana e shtetasit E.D është organizuar një 

tubim, me pjesëmarrje të madhe njerëzish dhe në kundërshtim me masat anti-Covid. Sa më 

sipër është mbajtur procesverbali mbi kundravajtjen administrative i datës 26.03.2021. Në 

zbatim të parashikimive të urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nr. 349, 

datë 17.03.2020 “Për procedurat e konstatimit, evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjes 

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, 

procesverbali mbi kundravajtjen administrative i datës 26.03.2021 është adresuar në 

Komisionin e Shqyrtimit të Kundravajtjes Administrative, në Komisariatin e Policisë Bulqizë, 
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komision i cili me Vendimin nr. 26, datë 02.04.2021 ka vendosur: - Shtetasi E.D të dënohet me 

gjobë në masën 5.000.000 (pesë milion) lekë. Kundër vendimit, shtetasi E.D ka paraqitur ankim 

në Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave pranë DVP Dibër, i cili me Vendimin nr.17, datë 

28.04.2021 ka vendosur: - Lënien në fuqi të  Vendimit nr. 26, datë 02.04.2021. - Kundër 

Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, shtetasi/subjekti E.D, mund të bëjë ankim 

në gjykatën administrative. Lidhur me pretendimet e ankuesit se nuk janë marrë masa 

administrative ndaj subjekteve të tjera politike që kanë zhvilluar tubime/takime elektorale 

(referuar pamjeve filmike në media) bëjnë me dije se linku 

https://www.youtube.com/watch?v=sMV9vDnd8Mg përkon me një kronikë të një takimi të 

zhvilluar nga një subjekt politik me datë 22.04.2021. Në këtë datë nuk ka patur asnjë pengesë 

për tu zhvilluar aktivitete publike pasi sipas Urdhërit nr. 183, datë 26.03.2021, MSHMS nuk ka 

patur kufizime sa i takon grumbullimit të personave. Ndërkohë linku https://mattv.al/dionis-

imeraj-vijon-fushaten-ne-bulgize-do-te-jem-nje-ze-i-fugishem-ne-kuvendin-e-ri- që referon 

ankuesi, ka të bëjë me një foto të përfaqësuesve të një subjekti politik. Nga sa konstatohet në 

këtë link nuk mund të përcaktohet koha e zhvillimit të këtij  takimi dhe vendi i zhvillimit. 

Komisariati i Policisë Bulqizë nuk ka patur dijeni për zhvillimin e këtij takimi. Në kushte të tilla 

si dhe duke mbajtur në konsideratë parashikimet e ligjit 10279, datë 10.05.2010 “Për 

kundravajtjet administrative” lidhur me takimin e pretenduar në këtë link nuk është marrë 

ndonjë masë administrative. Kjo referuar nenit 14/1 të ligjit 10279 ku parashikohet: 

“Procesverbali i përmendur në shkronjen “b” të pikës 1 të nenit 13 të këtij ligji mbahet në 

vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe në kohën e konstatimit të saj, si rregull, në prani të 

kundravajtësit dhe të dëshmitarëve të pranishëm dhe nënshkruhet nga përpiluesi, kundërvajtësi 

dhe dëshmitarët e pranishëm, në rast se ka. Në procesverbal shënohen identiteti i kundërvajtësit 

dhe lloji i kundërvajtjes”. Po ashtu në ankesë ngrihen pretendime dhe në një takim të zhvilluar 

në Njësinë Administrative Muhurr të Bashkisë Dibër sipas  linkut: 

https://bulgiza.info/2021/03/30/video-skuadra-e-ps-takim-me-banoret-e-muhurrit-imeraj-

prezanton-kandidatet-socialiste-per-deputete-ne-diber/. Në kushte të tilla, referuar vendit ku 

është mbajtur takimi, pretendimi i ankuesit mbi mosmarrjen e masës administrative nga 

Komisariati i Policisë Bulqizë është i pabazuar pasi Komisariati mban përgjegjësi dhe ushtron 

kompetencat e tij ligjore vetëm në territorin në juridiksionin e tij. Takimi përkatës është mbajtur 

në territorin në juridiksion të Komisariatit të Policisë Dibër”. 

Me shkresën nr. 1373/1, datë 20.05.2021, Drejtoria Vendore e Policisë Dibër dërgoi 

dokumentacionin e kërkuar dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “Shërbimet e 

Komisariatit të Policisë Bulqizë, në funksion të zbatimit të masave të përcaktuara në Aktin 

Normativ nr. 3, datë 15.03.2020, të ndryshuar, kanë konstatuar se në datë 26.03.2021 nga ora 

15:00 deri në orën 15:45, në qytetin Bulqizë, nga ana e shtetasit E.D është organizuar dhe 

zhvilluar një tubim, ku ka patur grumbullim të madh njerëzish pa respektuar dhe në 

kundërshtim me masat anti-COVID. Në rrethana të tilla, shërbimet e Komisariatit të Policisë 

Bulqizë, kanë mbajtur procesverbalin mbi kundravajtjen administrative, akt të cilin e kanë 

dërguar për vlerësim dhe veprime të mëtejshme në Komisionin e Shqyrtimit të Kundravajtjes 
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Administrative,  pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë. Komisioni i Shqyrtimit të Kundravajtjes 

Administrative, ka marrë në shqyrtim procesverbalin e datës 26.03.2021 mbi shkeljen e kryer 

nga shtetasi E.D dhe në përfundim të shqyrtimit, me Vendimin nr. 26, datë 02.04.2021 ka 

vendosur: - Shtetasi E.D të dënohet me gjobë në masën 5.000.000 lekë. Ndaj Vendimit nr. 26, 

datë 02.04.2021 të Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjes Administrative, shtetasi E.D ka 

paraqitur ankim në Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave në Drejtorinë Vendore të Policisë 

Dibër, Komision i cili me Vendimin nr. 17, datë 28.04.2021 ka vendosur: 1.Lënien në fuqi të  

Vendimit nr. 26, datë 02.04.2021. 2. Kundër Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të 

Ankesave, shtetasi/subjekti E.D, mund të bëjë ankim në gjykatën administrative. Lidhur me 

pretendimet e ankuesit, jemi të qëndrimit se ato janë të pabazuara dhe se veprimet dhe 

vendimmarrjet e strukturave të policisë nuk janë diskriminuese dhe të pabarabarta. Më 

konkretisht, nga ana e strukturave të policisë edhe në raste tjera të konstatimit të kundravajtjes 

administrative është disponuar me vendim për marrjen e masës administrative në lidhje me 

shkeljet e parashikimeve të Aktit Normativ nr. 3, datë 15.03.2020, të ndryshuar, dhe ndaj 

subjekteve të tjera politike pjesëmarrës në zgjedhje. Më konkretisht me Vendimin nr. 574/1 datë 

24.02.2021 të Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjes Administrative është vendosur 

ndëshkimi me masën 5.000.000 lekë ndaj një drejtuesi të një subjekti politik për shkak të 

zhvillimit të aktivitetit publik në kundërshtim me parashikimet e Aktit Normativ nr. 3, datë 

15.03.2020, të ndryshuar. Lidhur me pretendimet se nuk janë marrë masa administrative ndaj 

subjekteve të tjera politike që kanë zhvilluar tubime/takime elektorale (referuar pamjeve filmike 

në media sipas foot note 4) ju bëjmë me dije se linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=sMV9vDnd8Mg, përkon me një kronikë të një takimi të 

zhvilluar nga një subjekt politik me datë 22.04.2021. Në këtë datë nuk ka patur asnjë pengesë 

për të zhvilluar aktivitete publike pasi sipas Urdhërit nr. 183, datë 26.03.2021, MSHMS nuk ka 

patur kufizime sa i takon  grumbullimit të personave. Ndërkohë në linket e tjera të pretenduara 

nga ana e ankuesit kemi të bëjmë me një foto e cila nuk mund të përcaktohet se takimit të cilës 

datë i referohet dhe ku mund të jetë zhvilluar, dhe linku i  tretë sa konstatohet ka të bëjë me 

një takim të zhvilluar me banorë të Njësisë Administrative Muhurr. Vlen të theksohet se 

strukturat e policisë nuk kanë patur dijeni për zhvillimin e këtyre takimeve pasi, i pari 

rezulton të jetë bërë në një ambient të mbyllur, ndërsa i dyti në një zonë të largët rurale. Në 

të tilla rrethana lidhur me takimin e zhvilluar në Bulqizë dhe Muhurr dhe në tërësi për të 

gjitha kundravajtjet administrative përfshirë këtu shkeljet e parashikimeve të Aktit Normativ 

nr. 3, datë 15.03.2020, të ndryshuar, strukturat e policisë së shtetit ndër të tjera mbajnë në 

konsideratë parashikimet e ligjit 10279, datë 10.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”, 

neni 14/1 në të cilin parashikohet se: “Procesverbali i përmendur në shkronjën “b” të pikës 1 të 

nenit 13 të këtij ligji mbahet në vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe në kohën e konstatimit 

të saj, si rregull, në prani të kundërvajtësit dhe të dëshmitarëve  të pranishëm dhe nënshkruhet 

nga përpiluesi, kundërvajtësi dhe dëshmitarët e pranishëm, në rast se ka. Në procesverbal 

shënohen identiteti i kundërvajtësit dhe lloji i kundërvajtjes”. Sa më sipër në raport me vendet 

ku kanë ndodhur këto shkelje, shtrirjen e madhe të territorit të Qarkut Dibër, dhe numrin e 
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vogël të punonjësve të policisë nëpër zonat policore, jo në çdo rast është e mundur ndjekja dhe 

evidentimi në kohë i kundravajtësve në përgjithësi. Po ashtu në rastet konkrete të cilave ju 

referohet ankuesi, nga ana e strukturave të policisë nuk është bërë evidentimi në vendin e 

kryerjes së kundërvajtjes dhe në kohën e kryerjes së saj, për sa parashikon Ligji 10279, datë 

10.05.2010 “Për kundravajtjet administrative” dhe si rrjedhojë nuk janë marrë e nuk mund të 

merren masa administrative për takimet e zhvilluara sipas linkeve https://mattv.al/dionis-

imeraj-viion-fushten-ne-bulgize-do-te-jem-nje-ze-i-fugishem-ne-kuvendin-e-ri-/ dhe 

https://bulgiza.info/2021/03/30/video-skuadra-e-ps-takim-me-banoret-e-muhurrit-imeraj-

prezanton-kandidatet-socialiste-per-deputete-ne-diber/. Vlen të theksojmë se në rastin e E.D 

tubimi është zhvilluar në qendër të Qytetit të Bulqizës, dhe për këtë tubim ka patur 

korrespondencë mes ankuesit dhe Komisariatit të Policisë Bulqizë lidhur me organizimin ose jo 

të takimit me datë 26.03.2021. Ndonëse nëpërmjet shkresës nr. 74/1, datë 26.03.2021 të 

Komisariatit të Policisë Bulqizë ankuesit i është bërë me dije se nuk duhet të zhvillojë tubimin, 

nga ana e ankuesit është organizuar takimi në kundërshtim me parashikimet e Aktit Normativ 

nr. 3, datë 15.03.2020, të ndryshuar. Në pretendimet e tij parashtruar në ankesë dhe në 

procedurat administrative me strukturat e policisë, ankuesi ka mbajtur qëndrimin që ka 

shkuar në sheshin e qytetit jo për të zhvilluar takimin por me qëllim që të shpërndajë turmën. 

Një pretendim i tillë është vlerësuar si i pabazuar nga ana e strukturave të policisë pasi siç dhe 

rezulton e provuar nga përmbajtja e procesverbalit mbi kundravajtjen administrative të datës 

26.03.2021, akt të cilin e ka nënshkruar dhe vetë ankuesi, tubimi ka patur një kohëzgjatje prej 

45 minutash, e konkretisht nga ora 15.00 deri në orën 15:45 të datës 26.03.2021. Një 

kohëzgjatje e tillë e prezencës së ankuesit dhe e shumë personave të tjerë kurrsesi nuk mund të 

përkojë me pretendimin e ankuesit. Nga të gjitha aktet provohet që ankuesi në kundërshtim me 

parashikimet ligjore ka mbajtur tubim në qendër të qytetit Bulqizë me datë 26.03.2021”. 

Në përgjigje të shkresës së dërguar nga Komisariati i Policisë Bulqizë dhe Drejtoria Vendore e 

Policisë Dibër, subjekti ankues, me e-mail-in datë 27.05.2021, në mes të tjerash informon 

Komisionerin se: “Lidhur me fotot e dërguara, janë aktivitete të realizuara nga kandidatët e 

partisë socialiste në zonën e Dibrës, M.D dhe D.I. Një nga vendet ku zhvillohet takimi është në 

zonën e Muhurrit. Ndërsa, nuk mund të përcaktojmë vendin pasi janë aktivitete në ambjent të 

mbyllur, por garantojmë që janë aktivitete të zhvilluara gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet 

parlamentare të vitit 2021. Përsa i përket parashikimeve të nenit 14/1 të ligjit 10279, datë 

10.05.2010, lidhur me rastin e ankuesit, procesverbali nuk është mbajtur në vendin e kryerjes së 

kundravajtjes dhe pa praninë e kundravajtësit dhe dëshmitarëve, por është thirrur E.D në 

Komisariatin e Policisë Bulqizë dhe është njoftuar për masën e marrë. Shohim se praktika e 

ndjekur për rastin e E.D, nuk është zbatuar për rastet e tjera të provuara nga ana jonë dhe të 

pranuara nga ana e institucioneve. Përsa i përket korrespondecës midis E.D dhe Komisariatit të 

Bulqizës, është e vërtetë dhe kjo tregon ndryshe nga kandidatët e tjerë, vullnetin e tij për të 

respektuar ligjin, gjë që e ka bërë duke fshirë njoftimin e publikuar në facebook për zhvillimin e 

tubimit në qendër të qytetit pas njoftimit të Komisariatit të Bulqizës por në qendër të Bulqizës ka 

shkuar për të njoftuar fizikisht qytetarët që nuk mund ti njoftonte nëpërmjet mënyrave të tjera për 
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anulimin e takimit. Lidhur me qëndrimin 45 minuta në shesh, nuk mund të gjykohet se 

kohëzgjatja e qëndrimit në shesh apo takimet me individë për ti njoftuar plotësojnë elementët e 

një tubimi”.  

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 80, datë 30.04.2021, Komisioneri 

me shkresën nr. 698/4, datë 09.07.2021 njoftoi, palët për zhvillimin e seancës dëgjimore 

me datë 22.07.2021, për të parashtruar dhe argumentuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

pretendimet e tyre dhe për të sqaruar të gjitha faktet dhe provat e palëve në proces si dhe 

kërkoi informacion dhe dokumentacion, si më poshtë:  
 

Drejtoria Vendore e Policisë Dibër:  

 Informacion nëse është kundërshtuar Vendimi nr. 574/1, datë 24.02.2021 i Komisionit të 

Shqyrtimit të Kundravajtjeve Administrative, pranë Komisariatit të Policisë Mat. Nëse 

po, kopje të vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave ose të vendimit të 

gjykatës, nëse është kundërshtuar në gjykatë. 

Komisariati i Policisë Bulqizë: 

 Kopje të Urdhërit nr. 349, datë 17.03.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 

Shtetit “Për procedurat e konstatimit, evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjes 

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-

19”. 

 Shpjegime lidhur me faktin e cituar në shkresën nr. 1040/1, datë 18.05.2021 se: “... në 

datë 22.04.2021 nuk ka pasur asnjë pengesë për tu zhvilluar aktivitete publike pasi sipas 

Urdhërit nr. 183, datë 26.03.2021 të MSHMS nuk ka pasur kufizime sa i takon 

grumbullimit të personave”, ndërkohë që kanë dalë dhe Urdhërat nr. 183/1, datë 

08.04.2021 dhe nr. 183/2, datë 22.04.2021.  

Shoqata “Për Drejtësi Sociale”: 

 Fakte dhe prova të organizimit të tubimeve dhe takimeve elektorale të subjekteve të tjera 

politike, në qytetin e Bulqizës. 
 

Për shkak të pamundësisë së palës ankuese për të marrë pjesë në seancën dëgjimore të 

planifikuar në datë 22.07.2021, Komisioneri shtyu zhvillimin e saj për në datën 23.07.2021. 

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: përfaqësuesit të subjektit ankues, z. G.S dhe 

përfaqësuesit me autorizim të Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë 

Dibër, z. E.Z me detyrë Specialist Jurist në DVP Dibër
5
.  

                                                           
5 Referuar autorizimit nr. 216 dhe 21/7, datë 21.07.2021 të lëshuar nga Komisariati Policisë Bulqizë dhe DVP Dibër. 
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Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, seanca dëgjimore u regjistrua audio dhe përmbajtja e saj do të përdoret si provë 

gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, subjekti ankues i qëndroi të njëjtave parashtrime që kishte bërë të 

njohura gjatë komunikimit shkresor me KMD-në. Përfaqësuesi i Komisariatit të Policisë Bulqizë 

dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, deklaroi
6
 se nga ana e DVP Dibër nuk është dhënë 

asnjë leje për zhvillimin e tubimeve gjatë periudhës zgjedhore, ndërkohë që janë marrë dy masa 

administrative në momentin e konstatimit të këtyre kundravajtjeve nga punonjësit që kanë tagrin 

ligjor për konstatimin e këtyre shkeljeve që janë, inspektorët e policisë së zonave dhe shërbimet 

policore të patrullës së përgjithshme. Lidhur me Vendimin me gjobë me nr. 574/1, datë 

24.02.2021 të Komisariatit të Policisë Mat, kundër drejtuesit politik XH.M, përfaqësuesi i DVP 

Dibër deklaroi se, ky është rasti që një konstatim i tillë nuk është bërë sipas parashikimit të ligjit 

për kundravajtjet administrative dhe nga ana e drejtorisë vendore është dhënë orientimi që 

konstatimet për tubimet e paligjshme duhet të bëhet në moment. Lidhur me faktin se: “... në datë 

22.04.2021 nuk ka pasur asnjë pengesë për tu zhvilluar aktivitete publike...”, përfaqësuesi i DVP 

Dibër, informoi se ka qenë një lapsus dhe lidhur me pamjet e transmetuara, nuk ka pasur 

konstatim nga strukturat përkatëse në momentin e zhvillimit të takimit dhe prandaj nuk ka pasur 

masë me procesverbal për konstatimin e kundravajtjes. 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 1 sipërcituar dhe 

nenin 3/1, parashikojnë se: “‘Diskriminim’ është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, 

bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë 

pengesën ose bërjen të pamundur të ushtrimit në të njëtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e 

lirive themelore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

ligjin ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij për trajtim 

të pa drejtë dhe diskriminues. 

Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij: “Organi 

publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në gjendje 

të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive dhe të 

lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, përfshirë të gjithë 

                                                           
6 Referuar deklarimeve të bëra gjatë seancës dëgjimore, min 16.40, 20.40 dhe 26.30. 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

9 

 
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27, Kodi Postar 1001, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat ligjore të veprimeve 

ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD, i ndryshuar, në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: 

“Të gjitha institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin 

Komisionerin, duke i dhënë informacionin që i nevojitet dhe duke i garantuar aksesin në 

informacionin në përmbushjen e detyrave të tij”. 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm të ankuesit.  

Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të hetimit, rezulton se: 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me Vendimin nr. 118, datë 08.03.2021, ka vendosur të 

regjistrojë E.D, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për deputet për zgjedhjet për Kuvend të 

datës 25.04.2021, në zonën zgjedhore Qarku Dibër. 

Me shkresën datë 23.03.2021, të protokolluar pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë me nr. 74, 

datë 23.03.2021, E.D ka njoftuar Komisariatin e Policisë Bulqizë për organizimin e një tubimi në 

datë 26.03.2021, për nisjen e fushatës elektorale. Komisariati i Policisë Bulqizë me shkresën nr. 

74/1, datë 26.03.2021, ka njoftuar E.D mbi ndalimin e zhvillimit të tubimit, pasi ishte në shkelje 

të Urdhërit nr. 633, datë 17.11.2020 të MSHMS-së “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të 

mbyllura dhe të hapura”. Me shkresën datë 26.03.2021, të protokolluar pranë Komisariatit të 

Policisë Bulqizë me nr. 81, datë 26.03.2021, ora 12.08, E.D ka njoftuar se është tërhequr nga 

organizimi i tubimit. 

Me Procesverbalin mbi Kundravajtjen Administrative, datë 26.03.2021, punonjësi i policisë 

Sh.Gj ka konstatuar se E.D ka organizuar një tubim dhe e ka ndëshkuar me masën administrative 

prej 5.000.000 lekësh. Komisioni i Shqyrtimit të Kundravajtjeve Administrative pranë 

Komisariatit të Policisë Bulqizë me Vendimin nr. 26, datë 02.04.2021, vendosi që shtetasi E.D të 

dënohet me gjobë në masën 5.000.000 lekë. 

Me shkresën datë 03.04.2021, drejtuar Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, E.D ka kundërshtuar 

vendimin me gjobë të dhënë ndaj tij. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në Drejtorinë Vendore 

të Policisë Dibër, me Vendimin nr. 17, datë 28.04.2021 ka vendosur lënien në fuqi të  

Vendimit nr. 26, datë 02.04.2021 të Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjes Administrative 

pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë për dënimin me gjobë në masën 5.000.000 lekë dhënë 

shtetasit E.D.  

Subjekti ankues duke mos rënë dakord me vendimin me gjobë, i është drejtuar me kërkesëpadi
7
, 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në të cilën ka kërkuar: -Shfuqizimin e aktit 

administrativ Vendim nr. 26, datë 02.04.2021 të Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjes 

                                                           
7 Nr. Regj.Them. 3017 (31154-03439-80-2021), datë 08.06.2021. 
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Administrative pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë për dënimin administrativ me gjobë në 

shumën 5.000.000 lekë ndaj paditësit E.D. 

Subjekti ankues në ankesën e bërë pranë Komisionerit, por dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore ka pretenduar se është trajtuar në mënyrë të pabarabartë krahasuar me subjektet  tjera 

politike të cilët kanë zhvilluar takime elektorale dhe nuk janë penalizuar.  

Për të vlerësuar në lidhje me pretendimet e ankuesit, Komisioneri kërkoi nga Komisariati i 

Policisë Bulqizë dhe DVP Dibër, informacion lidhur me trajtimin e subjekteve të tjera politike që 

kanë zhvilluar takime elektorale.  

Lidhur me këtë, Komisariati i Policisë Bulqizë informoi se nga ana e këtij komisariati nuk ishte 

dhënë asnjë leje për zhvillimin e tubimeve dhe se nuk ka konstatuar kundravajtje nga ndonjë 

subjekt tjetër politik, ndërsa DVP Dibër informoi
8
 se shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat 

kishin konstatuar një kundravajtje në datë 24.02.2021, por që nuk ka qenë sipas parashikimeve të 

ligjit për kundravajtjet administrative, pasi nuk është konstatuar në moment. 

Në rastin konkret, për të vlerësuar pretendimin për diskriminim të parashtruar nga ankuesi, në 

radhë të parë Komisioneri do të vlerësojë nëse ai i është nënshtruar ndonjë trajtimi të padrejtë, të 

pafavorshëm dhe të pabarabartë. Në kohën kur është zhvilluar tubimi, kuadri ligjor i zbatueshëm 

dhe që ka rregulluar procedurat për organizimin e tubimeve, ka qenë:  

- Ligji nr. 8773, datë 23.04.2001 “Për tubimet”;  

- Akti Normativ nr. 3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative 

gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, i ndryshuar; 

- Urdhëri nr. 349, datë 17.03.2020, i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, “Për 

procedurat e konstatimit, evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjes administrative 

gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” ; 

- Ligji nr. 10279, datë 10.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”. 

Neni 5, pika 1 e ligjit 8773/2001 “Për tubimet”, ka parashikuar se: “Në rast tubimi në sheshe 

ose vendkalime publike, organizatori dhe drejtuesi  janë të detyruar të njoftojnë me shkrim shefin 

e  komisariatit të policisë jo më vonë se tri ditë para datës së zhvillimit të tubimit”, ndërsa në 

nenin 8 ka parashikuar se: “Kur ka arsye të motivuar se zhvillimi i një tubimi në një shesh ose 

vendkalim publik përbën një rrezik real për sigurinë kombëtare, sigurinë publike, parandalimin e 

krimit, mbrojtjen e shëndetit ose të moralit ose mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të të tjerëve dhe 

ky rrezik nuk mund të ndalohet me masa më pak shtrënguese, shefi i komisariatit të policisë 

mund të ndalojë zhvillimin e tubimit ose të vendosë për kohën dhe vendin e zhvillimit të tubimit”.  

  

Në nenin 3, pika 2 të Aktit Normativ nr. 3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta 

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, i 

                                                           
8 Referuar deklarimit të bërë gjatë seancës dëgjimore, min 20.40. 
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ndryshuar, është parashikuar se: “Subjektet apo individët që organizojnë zhvillimin e aktiviteteve 

publike dhe jopublike, si aktivitete sportive, kulturore dhe konferenca, apo grumbullimet masive 

në vende të mbyllura apo të hapura, si koncerte, tubime dhe dëgjesa publike, dënohen me gjobë 

në masën 5 000 000 (pesë milionë) lekë për organizatorët dhe ndalimin e aktivitetit”, ndërsa në 

nenin 4/1 është parashikuar se: “Të drejtën e dhënies së masave administrative, sipas 

përcaktimeve të nenit 3, të këtij akti normativ, e ka organi kompetent sipas fushës së 

përgjegjësisë dhe, në çdo rast, nga Policia e Shtetit”.  

Ligji nr. 10279, datë 10.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”, në nenin 14/1 parashikon 

se: Mënyra e mbajtjes së procesverbalit apo e një dokumenti tjetër të barazvlefshëm me të. 

“Procesverbali i përmendur në shkronjën “b” të pikës 1 të nenit 13 të këtij ligji mbahet në 

vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe në kohën e konstatimit të saj, si rregull, në prani të 

kundërvajtësit dhe të dëshmitarëve  të pranishëm dhe nënshkruhet nga përpiluesi, kundërvajtësi 

dhe dëshmitarët e pranishëm, në rast se ka. Në procesverbal shënohen identiteti i kundërvajtësit 

dhe lloji i kundërvajtjes”. 

Urdhri nr. 349, datë 17.03.2020 i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, “Për 

procedurat e konstatimit, evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjes administrative gjatë 

kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, në Kreun III, pika 1 dhe 2 

ka parashikuar se: Evidentimi dhe shqyrtimi i kundërvajtjes administrative. “1. Kanë të drejtën e 

konstatimit dhe evidentimit të kundërvajtjes administrative gjatë periudhës së infeksionit të 

shkaktuar nga COVID-19, shërbimet policore si vijon: a. Procesverbali i konstatimit të 

kundërvajtjes administrative në lidhje me shkeljet e parashikuara në pikat 1-10 dhe 12-18 të 

nenit 3 të Aktit Normativ nr. 3 datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative 

gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19” , i ndryshuar me Aktin 

Normativ nr. 4, datë 16.03.2020, përpilohet nga punonjësit e policisë të shërbimeve të kontrollit 

të territorit (rendi publik dhe policimi në komunitet). 2. Procesverbali i konstatimit të 

kundërvajtjeve administrative të parashikuara nga pkat 1-10 dhe 12.18 të Aktit Normativ, i 

ndryshuar, përpilohet në vend dhe në dy kopje duke u nënshkruar nga kundërvajtësi dhe 

punonjësi i policisë konstatues, sipas tipit dhe modelit të “lidhjes 1” bashkëlidhur dhe pjesë e 

këtij urdhri”. 

Nga verifikimet e bëra në dokumentacionin e dërguar nga palët, dhe bazuar në legjislacionin e 

sipërcituar, rezulton se mes Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe E.D ka pasur një 

korrespondencë lidhur me organizimin e një tubimi në datë 26.03.2021 nga ana e kandidatit të 

pavarur E.D, për të cilin nuk ishte dhënë leje nga ana e Komisariatit Bulqizë, për arsye të masave 

të marra për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Nga punonjësi 

i shërbimit të policisë Sh.Gj, në datë 26.03.2021 është mbajtur Procesverbali i Kundërvajtjes 

Administrative në të cilin ka konstatuar se E.D ka organizuar një tubim dhe si pasojë e shkeljes e 

ka dënuar me masën administrative prej 5.000.000 lekë. Procesverbali i kundërvajtjes 

administrative është firmosur dhe nga E.D, i cili ka shkruar sqarimet: “Kam sjellë shkresën për 
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anullimin e tubimit dhe kam hequr nga facebook-u lajmërimin. Sot në orën 15.00 isha aty për tu 

thënë njerëzve të largoheshin. Ata më vunë para përgjegjësisë për diskutim. Kam përgjegjësinë 

publike si çdo subjekt tjetër në fushatë”. 

Rezulton se punonjësi i policisë në konstatimin e masës administrative ka respektuar 

parashikimet ligjore të përcaktuara në Ligjin nr. 10279, datë 10.05.2010 “Për kundravajtjet 

administrative”, dhe Urdhrin nr. 349, datë 17.03.2020 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, “Për procedurat e konstatimit, evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjes 

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, pasi 

procesverbali është mbajtur në kohën e konstatimit të kundërvajtjes dhe në prani të 

kundërvajtësit, ndryshe nga tubimet e tjera të publikuara në rrjetet sociale dhe televizionet lokale, 

për të cilat shërbimet e policisë nuk kanë pasur dijeni dhe nuk kanë qenë prezent në momentin  

zhvillimit të tubimeve/takimeve elektorale. 

Rezulton se masa administrative është kundërshtuar nga ankuesi, dhe pas shqyrtimit të 

Komisionit të Shqyrtimit të Kundërvajtjes Administrative është lënë në fuqi nga Komisariati i 

Policisë Bulqizë ashtu dhe nga Drejtoria Vendore e Policisë Dibër. 

Nga aktet e administruara gjatë shqyrtimit të ankesës, rezulton se ankuesi e ka kundërshtuar në 

gjykatë vendimarrjen e Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjeve Administrative pranë 

Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave të DVP Dibër.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me Vendimin nr. 2467 (80-2021-2511), datë 

14.09.2021, ka vendosur: - Rrëzimin e padisë së paditësit E.D, si të pambështetur në ligj dhe në 

prova, dhe në mes të tjerash ka arsyetuar se: “Procesverbali i mbajtur në datë 26.03.2021, 

Vendimi nr. 26, datë 02.04.2021 i Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjes Administrative 

pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë për dënimin me gjobë prej 5.000.000 lekë ndaj paditësit, 

si dhe Vendimi nr. 17, datë 28.04.2021 i Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë DVP 

Dibër, i referohen njëherësh edhe pikës 2 të nenit 3, të Aktit Normativ nr. 3, datë 15.03.2020 

“Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të 

shkaktuar nga Covid-19”, i ndryshuar. Kjo bazë ligjore është kusht i mjaftueshëm për të 

konsideruar të ligjshme aktet administrative në fjalë. Gjatë tubimit të realizuar më datë 26 mars 

2021, ky Akt Normativ ka qenë në fuqi dhe presupozohet i ditur nga paditësi dhe çdo qytetar”. 

Në thelb, me këtë vendim, gjykata ka disponuar midis po atyre palëve dhe për të njëjtat 

pretendime, që ankuesi ka bërë objekt shqyrtimi dhe pranë Komisionerit. Gjykata ka vendosur 

rrëzimin e padisë së bërë nga E.D, lidhur me ligjshmërinë e konstatimit të kundërvajtjes 

administrative. Ndodhur në këto kushte, Komisioneri arrin në përfundimin se, nuk mund të arrijë 

në vlerësimin se ankuesi i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë, të pabarabartë apo të 

pafavorshëm për shkak se për të njëjtat palë, për të njëjtin objekt dhe të njëjtat veprime dhe 

mosveprime Gjykata është shprehur me vendim.   
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Duke ju rikthyer elementëve të nevojshëm për të konstatuar ekzistencën e diskriminimit, rezulton 

se, për të ngritur një pretendim diskriminimi duhet që në radhë të parë të provohet se ankuesi i 

është nënshktruar  një trajtim të padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm. Sa më sipër, gjatë 

shqyrtimit të ankesës, rezultoi se me gjithë dyshimet e Komisionerit mbi dijeninë e strukturave të 

policisë për organizimin e takimeve elektorale nga ana e subjekteve politike, nuk mund të 

konstatojë dot trajtim të pabarabartë, pasi Gjykata ka vlerësuar se veprimet e Komisariatit të 

Policisë Bulqizë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër,  janë të ligjshme dhe të drejta. 

Përfundimisht, Komisioneri arrin në përfundimin se, ankuesi nuk është trajtuar në mënyrë të 

padrejtë e për rrjedhojë nuk është diskriminuar. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/b, si dhe nenin 33, pika 10 të Ligjit 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

 
 

V E N D O S I : 
 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të E.D, nga ana e Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe 

Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër. 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

KOMISIONER 
 
 
Robert GAJDA 
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