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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
Nr. 1632 prot.                                                   Tiranë, më 25. 11. 2021 

 

 

V E N D I M 

             Nr. 230, datë 25. 11. 2021 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 155, datë 09.08.2021, e 

shtetasit B. S., kundër Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës (në vijim DVP), në të cilën 

pretendohet për diskriminim për “çdo shkak tjetër
1”. 

 

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. 

 

Ankuesi sqaron se, ka mbajtur detyrën e Ndihmës Specialistit të Policimit në Komunitet (SPZ), në 

Stacionin e Policisë Fushë Krujë, në Komisariatin e Policisë Krujë, të Drejtorisë Vendore të 

Policisë Durrës. B. S. thekson se ka një karrierë rreth 31 vite pune në Strukturat e Policisë së 

Shtetit, ku ka shërbyer me korrektësi, ndershmëri dhe përkushtim. 

 

Në datë 29.05.2021, në Komisariatin e Policisë Krujë, nga kontrolli i ushtruar në qytetin e Fushë 

Krujës, konkretisht në fshatin Arrameras dhe Halil, zonë që mbulohej nga Inspektori B. S., janë 

konstatuar të mbjella sera, ambiente, zonë e pyllëzuar, pronë publike etj, me bimë të dyshuar e 

llojit Cannabis Sativa. Në lidhje me këtë rast, ankuesi sqaron se ndaj tij ka nisur hetimi disiplinor 

për shkelje të rëndë disiplinore, parashikuar nga neni 204, pika 1 dhe 2, germa ‘d’, neni 209, pika 

1, e Rregullores së Policisë së Shtetit, miratuar me VKM Nr. 750, datë 16.09.2015. Hetimi 

disiplinor kishte nisur për mungesë të theksuar informacioni, për mosnjohje të situatës operative të 

zonës që mbulon, për mospërmbushje të detyrave funksionale në luftën ndaj kultivimit të bimëve 

narkotike, si dhe mungesë bashkëpunimi me organet e qeverisjes vendore. 

 

                                                           
1 Diskriminim në marrëdhëniet e punës për shkak të nivelit të gradës dhe detyrës funksionale.  

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


 

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

 

    2 

 

Me Vendimin Nr. 366, datë 31.05.2021, të Drejtorit të DVP Durrës, është bërë pezullimi disiplinor 

nga detyra për ankuesin, bazuar në nenin 222, pika 3, germa ‘a’, të Rregullores së Policisë së 

Shtetit. Mbi këtë bazë, me Vendimin Nr. 329, datë 01.06.2021 të Drejtorit të Drejtorisë së 

Standardeve Profesionale të Policisë së Shtetit, ka vijuar pezullimi disiplinor nga detyra për 

ankuesin deri në përfundimin e hetimit disiplinor. 

 

Më datë 11.06.2021, Shefi i Stacionit të Policisë Fushë Krujë, i ka komunikuar ankuesit, Vendimin 

Nr. 331, datë 03.06.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm për Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Policisë 

së Shtetit, për dhënien e masës displinore “Përjashtim nga Policia”, për shkelje të rëndë 

disiplinore parashikuar nga neni 209, “Shkelja e rëndë e atributeve/kompetencave të policisë”, 

pika 1, “Pa ndonjë arsye bindëse, nuk i përmbush apo dështon në përmbushjen e detyrave dhe 

përgjegjësive të caktuara, të cilat kanë shkaktuar pasoja të rënda në kryerjen e detyrave”, të 

Rregullores së Policisë së Shtetit, të ndëshkohet me masën disiplinore “Përjashtim nga Policia”, 

parashikuar nga neni 96, pika 1, germa “b/iii”, të Ligjit Nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit” (i 

ndryshuar), si dhe neni 237, pika 4, të Rregullores Policisë së Shtetit, miratuar me VKM Nr.750, 

date 16.09.2015 (të ndryshuar). 

 

Këtë vendim ankuesi e ka apeluar dhe Komisioni Apelimit nga shqyrtimi i dokumentacionit të 

paraqitur, konstatoi se pretendimet e tij në lidhje me masën e dhënë, nuk qëndrojnë dhe masa e 

dhënë ndaj tij, është e bazuar në prova e fakte.   

 

Sipas ankuesit, Komisioni i Apelimit ka mbajtur qëndrim me dy standarte dhe pa analizuar fare 

provat të cilat në fakt, janë informacionet SK2 të dhëna prej tij dhe të regjistruara në Kartotekën e 

Policisë Kriminale. Në këto informacione citohej zona ku është zbuluar lënda narkotike e kultivuar 

dhe me emër e mbiemër të personave të dyshuar që ushtronin këtë aktivitet kriminal. Ndërkaq, 

ankuesi pretendon se, Shefi i Stacionit, për të shmangur përgjegjësitë e veta, që nuk ka përcjellë 

dhe analizuar informacionet e administruara, nuk ka organizuar punën për të kryer kontrollin e 

territorit që e ka detyrë parësore funksionale, ka filluar ecurinë disiplinore ndaj ankuesit.  

 

Ankuesi thekson se, organizimi dhe planifikimi mbi kontrollin e territorit bëhet jo me zona të ndara 

sipas SPZ2-ve, por të planifikuara për çdo zonë të ndarë në grupe të ndryshme ku dhe ai, është 

planizuar nga drejtuesit dhe eprorët sipas urdhrave të shërbimit ditor në kontroll të territorit me 

data e vende të caktuara. Këto shërbime janë kryer sipas urdhrave: 

- Urdhër Shërbimi, Nr. 18/57-b, datë 23.05.2021, bashkëlidhur raporti i shërbimit; 

- Urdhër Shërbimi, Nr. 28/58-b, datë 24.05.2021, bashkëlidhur raporti i shërbimit; 

- Urdhër Shërbimi, Nr. 28/59-b, datë 25.05.2021, bashkëlidhur raporti i shërbimit; 

- Urdhër Shërbimi, Nr. 28/62-b, datë 28.05.2021, bashkëlidhur raporti i shërbimit. 

 

Njëkohësisht, ankuesi sqaron se në zonën e Fushë Krujës dhe në zonat përreth Krujës, ka patur dhe 

ka zona të dyshuara të kultivuara me Cannabis Sativa, si dhe në shumë zona janë asgjesuar një sërë 

                                                           
2 Specialist i Policimit në Komunitet. 
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parcelash të kultivuara si të dyshuara me lëndë, por në asnjë rast nuk është marrë asnjë masë 

displinore ndaj punonjësve të tjerë të policisë së shtetit, sipas zonave që mbulojnë dhe aq më 

shumë një masë kaq e rëndë disiplinore. Këto pretendime sipas ankuesit, bazohen në komunikatat 

zyrtare, “Raporte ditore”, të Komisariatit Policisë Krujë si më poshtë: 

 

- Në raportin ditor të datës 26.05.2021 të zonës së Njësisë Administrative Nikël, janë gjetur 

dhe asgjesuar disa parcela me lëndë narkotike mbi 6.000 mijë rrënjë dhe nuk ka patuar 

asnjë masë displinore. 

- Në raportin ditor të datës 29.05.2021 të zonës së Njësisë Administrative Nikël janë gjetur 

dhe asgjesuar disa parcela me lëndë narkotike dhe nuk ka patuar asnjë masë disiplinore. 

- Në raportin ditor të datës 04.06.2021 të zonës së Njësisë Administrative Fushë Krujë janë 

gjetur dhe asgjesuar disa parcela me lëndë narkotike mbi 4.000 mijë rrënjë dhe nuk ka 

patuar asnjë masë displinore.  

 

Në këtë kuptim, ankuesi pretendon se është diskriminuar në marrëdhëniet e punës, pasi masa 

disiplinore e marrë ndaj tij, së pari është marrë në shkelje të ligjit dhe e pa bazuar në fakte dhe në 

prova dhe së dyti, hetimi disiplinor ka nisur vetëm ndaj tij që është niveli më i ulët në detyrë në 

Komisariat, kur pjesë e grupit të punës kanë qenë eprorë dhe drejtues të tjerë, duke bërë dallim dhe 

diferencim vetëm për shkak të nivelit të ulët të detyrës funksionale. Ankuesi thekson se është niveli 

më i ulët, referuar funksionit, arsimimit dhe nivelit shoqëror. 
 

Në përfundim, ankuesi pretendon se është diskriminuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke u trajtuar  

në mënyrë të disfavorshme, krahasuar me punonjësit e tjerë të policisë, pjesë e grupit të punës, të 

cilët kanë qenë në të njëjtat kushte dhe situatë me të, edhe pse ai ka kryer detyrën dhe ka raportuar 

për çdo rast të evidentuar.  
 

Sipas tij, është diskriminuar në  dy momente: 

Së pari, ankuesi ka mbajtur raport shërbimi në bazë të planit të masave për të ushtruar kontroll 

territori në bazë të kordinatave të përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në 

të cilin ka nënshkruar bashkë me pjestarët e tjerë të grupit të punës, por për asnjë prej tyre nuk 

është hetuar, madje asnjë nga eprorët apo drejtuesit përgjegjës. 

 
Së dyti, krahasuar me rastet e tjera kur është konstatuar kultivim i bimëve narkotike në zonën që 

mbulon Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, Stacioni i Policisë Fushë Krujë, asnjëherë nuk është 

hetuar apo përjashtuar nga policia ndonjë nga punonjësit e policisë sipas zonave përkatëse. 

 

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

ankuesi ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e diskriminimit 

në marrëdhëniet e punës dhe marrjen e masave administrative ndaj DVP Durrës dhe Stacionit të 

Policisë Fushë Krujë. 
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II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 
 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet 

objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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 7 i LMD-së, në pikën 1 të tij, parashikon se:“Çdo veprim ose mosveprim i autoriteteve 

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

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

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

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe personash, përbën diskriminim”. 

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

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

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 
ndryshuar, ankesa përmban elementët e kërkuar nga ky ligj.  

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

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga LMD. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 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: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 1181/2 prot., datë 17.08.2021 nga ana e KMD i është kërkuar 

informacion dhe dokumentacion provues3 Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

(DPP) dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës (DVP), lidhur me pretendimet e subjektit 

ankues.  
                                                           
3 Është kërkuar konkretisht:  

 Argumentimin, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

 Informacion lidhur me numrin e rasteve të konstatuara, mbjellur me lëndë narkotike Cannabis Sativa, në 

territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë.  

 Informacion nëse në rastet e konstatuara (të mbjella me lëndë narkotike), ka patur punonjës të Policisë së 

Shtetit, ndaj të cilëve janë marrë masa disiplinore. Nëse po, të specifikohen masat e marra, duke iu referuar 

pozicionit të punës apo detyrës që ushtronin. 

 Informacion, nëse për rastet e konstatuara (të mbjella me lëndë narkotike), për të cilat është larguar nga 

strukturat e Policisë së Shtetit ankuesi, ka patur punonjës të tjerë të ndëshkuar me masa disiplinore. Nëse po, 

të specifikohen punonjësit (me iniciale), pozicionet e tyre dhe masat disiplinore të ndërmarra. 
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Në përgjigje përsa më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me anë të shkresës4 nr. 

721/7 prot., datë 10.09.2021, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...Më datë 31.05.2021, 

Drejtoria Vendore e Policisë Durrës (Komisariati i Policisë Krujë), bazuar në Rregulloren e 

Policisë së Shtetit, miratuar me VKM Nr. 750, datë 16.09.2015 (e ndryshuar), ka filluar hetimin 

disiplinor për shkelje të rëndë disiplinore, ndaj punonjësit të policisë, Inspektor B. S., me detyrë 

Ndihmës Specialist i Policimit në Komunitet (SPZ), në Stacionin e Policisë Fushë Krujë, në 

Komisariatin e Policisë Krujë, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës. Hetimi disiplinor ndaj 

këtij punonjësi policie ka filluar pasi, me datë 29.05.2021, nga kontrolli i ushtruar në zonën që 

mbulohet nga punonjësi i policisë Inspektor B. S., me detyrë Ndihmës Specialist i Policimit në 

Komunitet, SPZ, në Stacionin e Policisë Fushë Krujë, u konstatuan të kultivuara sasi të 

konsiderueshme bimë narkotike e dyshuar, e llojit Cannabis Sativa. 

Nga shqyrtimi administrativ disiplinor arrihet në përfundimin se, Inspektor B. S., me detyrë 

Ndihmës Specialist i  Policimit në Komunitet (SPZ), në Stacionin e Policisë Fushë Krujë, në 

Komisariatin e Policisë Krujë, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, nuk ka përmbushur 

detyrimet ligjore për parandalimin e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, në 

zonën e përgjegjësisë së tij policore. Nga ana e këtij punonjësi policie, në mos përmbushje të 

detyrës funksionale, nuk ka siguruar informacion dhe ushtruar kontroll, si dhe nuk ka marrë masa 

për parandalimin, zbulimin dhe dokumentimin e kësaj veprimtarie kriminale, nga ku rezulton se në 

zonën që ai mbulon, u konstatuan të mbjella 8 sera, me sipërfaqe 11.000 m
2
 dhe 9 ambiente, zonë e 

pyllëzuar, pronë publike, me sipërfaqe 7.000 m
2
, ku ishin të mbjella 15.854 bimë narkotike e 

dyshuar, e llojit Cannabis Sativa, me lartësi 30-50 cm. 

Për sa më sipër, nga ana e punonjësit të policisë Inspektor B. S., nuk janë zbatuar detyrimet 

e përcaktuara në Planin e Veprimit të DPPSH Nr.142, datë 05.02.2021 “Për parandalimin dhe 

goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike për vitin 2021”, Tërheqje 

Vëmendje Nr. 313 prot., datë 12.03.2021 të DPPSH “Mbi intensifikimin e punës për parandalimin 

dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike Cannabis Sativa në 

ambiente të mbyllura”, si dhe Planin e Veprimit Nr. 01, datë 08.02.2021 “Për parandalimin dhe 

goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike për vitin 2021”, të DVP Durrës. 

Me Vendimin Nr. 331, datë 03.06.2021, të Drejtorit të Departamentit për Sigurinë Publike, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, punonjësi i policisë, Inspektor B. S., me detyrë 

Ndihmës Specialist i Policimit në Komunitet, SPZ, në Stacionin e Policisë Fushë Krujë, në 

Komisariatin e Policisë Krujë, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, për shkelje të rëndë 

disiplinore, parashikuar nga neni 209 “Shkeja e rendë e atributeve/kompetencave të policisë”, 

pika 1 “Pa ndonjë arsye bindëse, nuk i përmbush apo dështon në përmbushjen e detyrave dhe 

përgjegjësive të caktuara, të cilat kanë shkaktuar pasoja të rënda në kryerjen e detyrave”, të 

Rregullores së Policisë së Shtetit, është ndëshkuar me masën disiplinore “Përjashtim nga Policia”, 

parashikuar nga neni 96, pika 1, germa “b/iii”, të Ligjit Nr.108/2014, “Për Policinë e Shtetit” (i 

ndryshuar), si dhe neni 237, pika 4, të Rregullores së Policisë së Shtetit, miratuar me VKM Nr. 

750, datë 16.09.2015 (e ndryshuar). 

                                                           
4 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 1181/3  prot., datë 13.09.2021 
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Me Vendimin Nr. 127, datë 02.07.2021, Komisioni Qendror i Apelimit, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ka vendosur lënien në fuqi të masës disiplinore “Përjashtim 

nga Policia”, për punonjësin e Policisë, Inspektor B. S. 

Në lidhje me konstatimin e parcelave me bimë narkotike, në territorin i cili është në 

juridiksion të Komisariatit të Policisë Krujë, Drejtoria e Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bazë të verifikimeve të autorizuara, ka filluar hetimin 

disiplinor dhe ndëshkuar me masë disiplinore 9 (nëntë) punonjës policie të Komisariatit të Policisë 

Krujë dhe Stacionit të Policisë Fushë Krujë, bazuar në përgjegjësitë e tyre”. 

 

Në përgjigje përsa më sipër, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, me anë të shkresës5 nr. 7012/1 

prot., datë 14.09.2021, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...Nga Drejtoria e Standardeve 

Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit është filluar hetim disiplinor, në 

lidhje me rastin që ju i referoheni, për punonjës policie si më poshtë: 

1. E. A., me detyrë Shef Komisariati i Policisë Krujë. 

2. O. Gj., me detyrë Shef Seksioni për Hetimin e Krimeve. 

3. A. M., me detyrë Shef Stacioni i Policisë Fushë-Krujë. 

4. J. L., me detyrë Specialist për Hetimin e Krimeve. 

5. G. C., me detyrë Specialist për Hetimin e Krimeve. 

6. M. S., me detyrë Ndihmës Specialist për Policimin në Komunitet. 

7. B. S., me detyrë Ndihmës Specialist për Policimin në Komunitet. 

Drejtoria e Standardeve Profesionale, deri në këto momente vetëm për punonjësin e policisë 

Inspektor B. S., është shprehur, ndërsa për punonjësit e tjerë të sipërpërmendur nuk është shprehur 

akoma pasi vazhdon hetimi disiplinor.” 

 

2. Për administrimin e plotë të informacionit të kërkuar, për një gjykim sa më të drejtë dhe 

objektiv të çështjes, si dhe në zbatim të parimit të barazisë për një proces të rregullt ligjor, 

Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes palëve. Në këtë 

kuptim me anë të shkresës Nr. 1181/5 prot., datë 21.10.2021 “Njoftim për seancë 

dëgjimore”, Komisioneri njoftoi palët lidhur me zhvillimin e seancës dëgjimore më 

datë 09.11.2021. Gjithashtu, ditën e realizimit të seancës, Komisioneri kërkoi nga: Drejtoria 

e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, parashtrime 

me shkrim mbi pretendimet e subjektit ankues. 

Seanca u zhvillua në datën e caktuar, me praninë vetëm të palës ankuese, B. S. 

Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, u njoftua pala se seanca dëgjimore do të regjistrohej me audio dhe mbahej në 

procesverbal, si dhe përmbajtja e saj do të përdorej si provë gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, ankuesi i qëndroi të njëjtave parashtrime që kishte bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në. Gjithashtu, shtoi se nga ana e tij janë dhënë vazhdimisht 

                                                           
5 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 1181/4  prot., datë 17.09.2021 
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informacionet sa i përket kultivimit të bimëve narkotike për zonën që ai mbulon, por për rastin 

konkret ku është zbuluar Cannabis Sativa, ai nuk ka patur dijeni dhe informacion. Megjithatë, ai ka 

vënë në dijeni eprorët për zona të mbjella në afërsi të rastit konkret, të cilat ishin jo më larg se 300 

metra nga njëra tjetra, por nga ana e tyre nuk është marrë asnjë masë për kontrollin e zonës. 

Në përfundim, ankuesi shtoi se, nga ana e DVP Durrës dhe DPP-së, është nisur hetim disiplinor 

edhe për pjesëtarët e tjerë të grupit të kontrollit në të cilin bënte pjesë, vetëm pas ankesës së bërë 

nga ana e tij pranë Komisionerit. Gjithashtu, ankuesi sqaroi se i është drejtuar gjykatës me kërkesë 

padi, me objekt: zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së punës, të cilën do ta 

dërgonte në vijim pranë Komisionerit. 

3. Në përgjigje të shkresës Nr. 1181/5 prot., datë 21.10.2021, të Komisionerit, Drejtoria 

Vendore e Policisë Durrës me shkresën6 nr. 9308 prot., datë 29.10.2021, shtoi ndër të tjera 

se:  

“...Për dhënien e masës disiplinore janë respektuar procedurat standarde të hetimit disiplinor të 

përcaktuara në Rregulloren e Policisë së Shtetit, neni 230 “Verifikimi dhe shqyrtimi” dhe neni 228 

pika 4/b “E drejta e fillimit të hetimit disiplinor”. 

Për këto arsye në bazë të nenit 247 të Rregullores së Policisë së Shtetit, Komisioni Qëndror 

i Apelimit me vendim Nr.127, datë 02.07.2021, vendosi: Të konsiderojë të motivuar masën 

“Përjashtim nga Policia”, dhënë ndaj punonjësit të policisë lnspektor B. S. dhe me Urdhërin 

Nr.1042, datë 07.07.2021 për përjashtimin nga Policia e Shtetit të një punonjësi policie, të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit është përjashtuar nga Policia e Shtetit.” 

 

Bashkëngjitur shkresës së sipërcituar, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës vuri në dispozicion të 

KMD-së:  

- Informacion mbi konstatimin e një shkelje të rëndë disiplinore nga shefi i Stacionit të 

Policisë Fushë Krujë. 

- Shkresa me Nr. 287-B, datë 31.05.2021 e Komisariatit të Policisë Krujë. 

- Vendim Nr. 366, dat 3 1.05.2021 i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës. 

- Vendim Nr. 329, datë 01.06.2021 i Drejtorisë së Standardeve Profesionale. 

- Raporti përfundimtar i Drejtorisë së Standardeve Profesionale Nr. 721/3 prot., datë 

01.06.2021. 

- Shkresë Nr. 374 prot., datë 02.06.2021 e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës. 

- Vendim Nr. 331, datë 03.06.2021 i Departamentit për Sigurinë Publike. 

- Vendim Nr. 127, datë 02.07.2021 për shqyrtimin e ankesës për masë disiplinore i 

Komisionit Qendror të Apelimit. 

 

4. Në vijim të shqyrtimit të ankesës, përfaqësuesja me Prokurë të Posaçme7 e ankuesit, 

Avokate G. Ç., me e-mail-in datë 09.11.2021, ka dërguar kopje të kërkesë padisë, 

regjistruar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, më datë 23.07.2021. 

                                                           
6 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 1514 prot., datë 01.11.2021 
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Nga aktet bashkëlidhur e-mailit, konstatohet se, me Kërkesë Padinë datë 23.07.2021, subjekti 

ankues i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, duke kërkuar në 

objektin e kërkesë padisë: “  

1. Shfuqizimi i Urdhërit Nr. 1042, datë 07.07.2021 të Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit, “Përjashtimit nga Policia”. 

2. Shfuqizimi i Vendimit Nr. 127, datë 02.07.2021 të Komisionit Qendror të Apelimit në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Për shqyrtimin e ankesës për masë 

displinore, “Përjashtimit nga Policia”.  

3. Shfuqizimi i Vendimit Nr. 331, datë 03.06.2021 të Departamentit të Sigurisë Publike në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit “Për dhënie mase displinore një punonjësi 

policie, “Përjashtimit nga Policia”.  

4. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit të ripranojë në 

Policinë së Shtetit, paditësin B. S., duke e caktuar në detyrën e mëparshme, ose në një 

detyrë tjetër me të njejtin nivel. 

5. Detyrimin e palës së paditur, ti paguajë paditësit pagën bruto nga data e ndërprerjes 

financiare 05.02.2020 e në vijim, deri në momentin e ripranimit të paditësit në detyrë. 

6. Detyrimin e të paditurit për të më paguar, dëmshpërblimin e barazvlefshëm me pagën e 12 

muaj punë  për zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të  kontratës së punës.”. 

Nga informacioni8 i administruar në faqen zyrtare on-line të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës evidentohet se me vendimin nr. 82-2021-771, datë 26.10.2021, është shprehur për:  

1. Shpalljen e moskompetencës tokësore të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës. 

2. Dëgimin e padisë dhe akteve bashkangjitur Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.  

Në vijim, Komisioneri ka administruar në faqen zyrtare on-line të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, informacionin9 se është regjistruar pranë kësaj gjykate, çështja me nr.  

31154-06154-80-2021, datë 01.11.2021, me paditës: B. S. Ndër të tjera evidentohet fakti se edhe 

kërkesë padia e paraqitur pranë kësaj gjykate, mban të njëjtat parashtrime me ato të paraqitura 

pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi. 

Theksojmë se të njëjtat fakte dhe rrethana janë paraqitur edhe përpara Komisionerit. Po ashtu të 

njëjtat shkaqe që bëhen prezent në kërkesë padinë e paraqitur para Gjykatës, janë pretenduar dhe 

tek Komisioneri. Në citim të bazës ligjore, ankuesi i referohet Nenin 146, të Kodit të Punës, i 

ndryshuar “Zgjidhja e Kontratës pa shkaqe të arsyeshme”, në pikën 1, parashikon se: “1. Zgjidhja 

                                                                                                                                                                                               
7 Me Nr. Repertori 725, dhe Nr. Koleksioni 140, datë 30.07.2021 
8 http://www.gjykata.gov.al/gjykata-administrative-durrës/gjykata-administrative-durrës/cështjet-gjyqësore/cështjet-
administrative/ 
9 http://www.gjykata.gov.al/gjykata-administrative-tiranë/gjykata-administrative-tiranë/cështjet-gjyqësore/cështjet-
administrative/ 
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e kontratës nga punëdhënësi, konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme kur: a) punëmarrësi ka 

pretendime që rrjedhin nga kontrata e punës; b) punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor; c) 

shkel ndalimin e diskriminimit, sipas përcaktimeve në këtë Kod dhe në ligjin e posaçëm për 

mbrojtjen nga diskriminimi...”. 

Gjithashtu, gjatë parashtrimeve të bëra në kërkesë padi, ankuesi sqaron se: “...Njëkohësisht duhet 

theksuar se në zonën e Fushë- Krujës dhe zonat për rreth Krujës ka patur dhe ka zona të dyshuara 

të kultivuara me Cannabis Sativa, si dhe në shumë zona janë asgjesuar një sërë parcelash të 

kultivuara si të dyshuara me lëndë narkotike Cannabis Sativa dhe në asnjë rast nuk është marrë 

asnjë masë displinore ndaj punonjësve të tjerë të policisë së shtetit sipas zonave që mbulojnë dhe 

aq më shumë një masë kaq e rëndë disiplinore përjashtim nga policia e shtetit. Fakt që bazohet në 

komunkatat zyrtare, “Raporte ditore”, të Komisariatit Policisë Krujë si më poshtë…”. 

Bazuar në sa më sipër, B. S., në kërkesë padinë e paraqitur pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës dhe Tiranë, ka pretenduar trajtimin e pabarabartë në raport me kolegët e tij, 

sa i përket masave disiplinore të dhëna për rastin e konstatimit të zonave të mbjella me lëndë 

narkotike, duke investuar kështu edhe Gjykatën për të njëjtat pretendime që ka sjellë paralelisht 

edhe pranë KMD-së.  

 

Në Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, nr. 03, datë 29.03.2012, i 

cili bën fjalë për objektin dhe shkakun ligjor të padisë, citohet: “...Kolegjet e Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë arrijnë në përfundimin se për të vlerësuar objektin e padisë është e nevojshme të 

shihet kërkesëpadia në përmbajtje të saj, të gjitha shtjellimet e kërkimet e paditësit dhe jo vetëm 

pjesa hyrëse e kërkesëpadisë. Natyrisht që palët kanë detyrimin që të paraqesin pretendime të 

qarta dhe të kuptueshme për palën tjetër dhe gjykatën, por jo domosdoshmërisht objekti i padisë 

gjendet gjithnjë vetëm në pjesën hyrëse të kërkesëpadisë (pavarësisht se në praktikë vërehet një 

konstante në këtë drejtim). Objekti i padisë përmbledh në vetvete të gjitha pretendimet e palës të 

parashtruara në aktin procedural të kërkesëpadisë. Ai mund të përmbajë një kërkim ose disa të 

tillë, ndaj kur vlerësohet se çfarë padie është paraqitur për gjykim, gjykatat nuk duhet të kufizohen 

vetëm tek pjesa hyrëse e kërkesëpadisë, por duhet të shohin tërësinë e përmbajtjes së saj. Kjo pasi 

zakonisht në pjesën hyrëse të kërkesëpadisë vendosen kërkimet bazë në formë të përmbledhur. Një 

pjesë e kërkimeve të padisë gjendet në pjesës përshkruese dhe shpjeguese të saj, e një pjesë tjetër 

mund të gjendet në pjesën fundore të kërkesëpadisë.”  

 

Juridiksioni gjyqësor është i ndarë nga ai administrativ, por aktet e këtij të fundit janë objekt 

kontrolli nga gjykata administrative, e cila vendos përfundimisht për çështjen. Në rastin e ankuesit, 

të njëjtat fakte, rrethana, parashtrime dhe prova janë bërë objekt shqyrtimi si në juridiksionin 

administrativ dhe atë gjyqësor.  

 

Në këtë kontekst, në kushtet që kjo çështje është duke u gjykuar nga Gjykata, si dhe në mbështetje 

të paragrafit 3, të nenit 36, të Kodit të Procedurës Civile, ku parashikohet: “...Asnjë institucion 

tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që është duke u gjykuar 
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nga gjykata…”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk mund të shprehet, lidhur me 

ankesën nr. 155 Regj., datë 09.08.2021 të B. S. dhe deklaron të përfunduar procedurën 

administrative për shqyrtimin e saj.  

 

Bazuar në nenin 36, pika 4, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar ku parashikohet shprehimisht se: “Gjykata mund t’i kërkojë Komisionerit, në çdo fazë të 

procedimit, që të paraqesë një mendim me shkrim, rezultatet e hetimit të tij, në qoftë se është bërë 

hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi për çështjen”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në rastin kur Gjykata e kërkon atë, përgatit dhe paraqet mendimin me shkrim, lidhur 

me çështjen sa më sipër.  

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 36 të ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe referuar nenit 32, pika 1, germa a), nenit 33, pika 7/4, dhe nenit 

36/4, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Pushimin e shqyrtimit të ankesës nr. 155 regj., datë 09.08.2021, të paraqitur nga shtetasi B. 

S., për shkak se çështja është duke u gjykuar nga Gjykata e Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni.     
 

 

 

  KOMISIONERI 

 
 

Robert GAJDA 
 

(Shkaku: Çdo shkak tjetër) 

(Fusha: Punësim) 
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