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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                   

Nr. 1038/2  prot.                     Tiranë, më 17. 09. 2019 

 

 

 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr. 124, Datë  17. 09. 2019 

 

Mbështetur në ligjin Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 75 Regj., datë 27.06.2019, e 

shtetasit F. H., kundër punonjësve të policisë së Komisariatit të Policisë Nr. 6, Tiranë, me 

pretendimin diskriminim për shkak të “orientimit seksual1”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi2,  

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Ankuesi sqaron se më datë 07.06.2019, ka qënë duke kaluar në zonën e Astirit, në shoqërinë e 

bashkëjetuesit, shtetasit A. M., kur është ndaluar nga një patrullë policie. Nga ana e 

punonjësve të policisë u është kërkuar që të paraqesin dokumentin e identifikimit. Pas 

verifikimit të dokumentit të identifikimit të shtetasve, punonjësit e policisë kanë kërkuar të 

shoqërojnë për në ambjentet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, Tiranë, shtetasin A. M., me 

arsyetimin se është në kërkim policor. Në momentin që punonjësit e policisë kanë shoqëruar 

për në automjetin e policisë shtetasin A. M., shtetasi F. H. ka kërkuar të shoqërohej edhe ai në 

ambjentet e komisariatit dhe ka kapur për dore shtetasin A. M. Në këtë moment, ankuesi 

pretendon se nga ana e punonjësve të policisë, ka filluar të përdoret një fjalor fyes dhe gjuhë 

urrejtje duke cituar shprehjet: “...pse vishesh si femër, ju duhet të vriteni dhe të zhdukeni 

fare...”. Sipas ankuesit, shtetasi A. M., pas gjuhës së përdorur nga ana e punonjësve të 

 
1 Ankuesi deklaron se i përket komunitetit LGBTI. 
2 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD; 
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policisë, ka kërkuar prej tyre arsyen pse duhen vrarë apo zhdukur, në një kohë që edhe ata 

janë njerëz siç janë edhe punonjësit e policisë. Në përgjigje, njëri prej punonjësve të policisë 

ka goditur shtetasin A. M. Sipas ankuesit, në gjendje paniku dhe depresioni, ai ka prerë 

damarët e një prej gjymtyrëve. Pasi është konstatuar ky veprim i shtetasit F. H., punonjësit e 

policisë kanë kërkuar që ta dërgojnë në një qendër spitalore për t’i dhënë ndihmën e shpejtë, 

por nuk është pranuar nga ankuesi duke i vënë në dijeni punonjësit e policisë se do të 

depozitonte ankesë tek Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në këto kushte, 

punonjësit e policisë kanë lajmëruar shërbimin e urgjencës, i cili ka dërguar një 

autoambulancë dhe i ka dhënë ndihmën e parë ankuesit. Më pas, ankuesi dhe bashkëjetuesi i 

tij janë lënë të lirë nga punonjësit e policisë dhe janë larguar për në ambjentet e banimit.   

 

Në përfundim, ankuesi pretendon se trajtimi i tij në mënyrë të pafavorshme dhe 

diskriminuese nga ana e punonjësve të policisë së Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë, është 

bërë për shkak të orientimit seksual. Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”,ankuesi ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, konstatimin e diskriminimit nga punonjësit e Komisariatit të Policisë Nr. 6, si 

dhe rekomandimin për trajtim të barabartë dhe jo diskriminues të personave që i përkasin 

komunitetit LGBTI. 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221/2010, parashikohet objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar se: 

“Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 

ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, 

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

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, 

përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 7 i LMD-së3, në pikën 1 të tij, parashikon se: “ Çdo veprim apo mosveprim i 

autoriteteve publike ose i 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, përbën diskriminim”. 

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

bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këto shkaqe. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit                       

nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 
3 Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
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1. Me anë të shkresës Nr. 1038/1 prot., datë 08.07.2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi i është drejtuar Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë, ku i ka kërkuar 

informacion dhe parashtrime rreth pretendimeve të ngritura nga subjekti ankues. 

Pavarësisht faktit që subjekti ndaj të cilit është paraqitur ankesa është vënë në dijeni4 të 

shkresës së sipërcituar dhe megjithë tejkalimin e afatit 30 (tridhjetë ditor) nga ana e tyre, 

Komisariati i Policisë Nr. 6 Tiranë nuk ka kthyer asnjë përgjigje shkresore lidhur me sa i 

është kërkuar nga Komisioneri. 

 

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

bëjnë pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

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

proçesit të shqyrtimit të çështjes. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë se: 

“Diskriminim” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak 

të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen të 

pamundur të ushtrimit në të njëtën 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”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës e ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri kishte për synim 

të siguronte informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës lidhur me rastin e 

F. H., në mënyrë që të mund të dilte në konkluzione të qarta dhe objektive lidhur me 

pretendimin e tij për trajtim të pabarabartë dhe të disfavorshëm nga ana e punonjësve të 

policisë së Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë. 

Kodi i Procedurës Administrative, i ndryshuar, ka saktësuar se barra e provës në çështjet e 

diskriminimit të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Komisariatit të 

Policisë Nr. 6 Tiranë. Pra, në këtë rast Komisariati i Policisë Nr. 6 Tiranë duhet të provonte 

se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, të pabarabartë dhe më pak të 

favorshme, për shkaqet e pretenduara nga ankuesi. 

Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat 

bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se 

ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk 

përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të 

palëve provat e zotëruara prej saj”. 

 
4 Referuar Bar Kodit të Postës Shqiptare RR 603 520 182 AA 
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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 informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për 

pasojat ligjore të veprimeve ose mosveprimeve të tyre”. 

Nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi janë marrë të gjitha masat që 

subjekti kundër të cilit është bërë ankesa të vihet në dijeni për ankesën e bërë dhe i janë 

ofruar mundësitë që të jepte shpjegime, informacion dhe dokumentacion provues mbi 

pretendimet e ngritura nga subjekti ankues.  

Bazuar në nenin 32, pika 2:“Të gjitha institucionet publike dhe subjektet private janë të 

detyruara të mbështesin Komisionerin në përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke 

dhënë informacionin që i nevojitet atij”. 

Në mungesë të parashtrimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë, si pala e cila bazuar në 

legjislacionin ne fuqi ka barrën e provës për të vërtetuar që nuk kemi të bëjmë me sjellje 

diskriminuese, Komisioneri në vendimin e tij është mbështetur në informacionin e sjellë nga 

subjekti ankues.  

 

Dinjiteti i njeriut dhe të drejtat dhe liritë e tij, janë në bazat e shtetit shqiptar. Kjo 

sanksionohet në nenin 3 të  Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku sanksionohet se: 

“Pavarësia e shtetit dhe tërësia e territorit të tij, dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, 

drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia 

kombëtare, bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me pakicat 

janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë”. 

Detyrimi i shtetit është, jo vetëm të mos i cënojë vetë ato, por ai duhet të marrë masa dhe të 

ofrojë garancitë e duhura për të garantuar mos cënimin e tyre nga privatët, pra shteti 

duhet të marrë të gjitha masat për ti mbrojtur dhe për të garantuar gëzimin e tyre nga të 

gjithë individët. 

 

Shprehjet e përdorura në adresë të ankuesit nga ana e strukturave të Komisariatit Nr. 6 të 

Policisë Tiranë, në mënyrë të drejtëpërdrejtë vendos në pozita diskriminuese atë, duke krijuar 

një ndjenjë mosbesimi në strukturat e Policisë së Shtetit.  

 

Sa më sipër, KMD në mungesë të argumentave të Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë për të 

përligjur sjelljen e punonjësve të policisë kundrejt ankuesit, vlerëson se është pikërisht 

orientimi seksual i ankuesit shkaku i trajtimit të padrejtë dhe të paligjshëm të tij, nga ana e 

strukturave të Komisariatit Nr. 6 të Policisë Tiranë.  
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Mosdiskriminimi është e drejtë kushtetuese e sanksionuar në nenin 18 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë,5 gjithashtu  Shqipëria ka nënshkruar njëkohësisht Konventën 

Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtat të Njeriut dhe Lirive Themelore, e cila në nenin 14, 

sanksionon se: “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të 

sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 

mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 

minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.”. si dhe Protokollin Nr. 12 të 

Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore, i cili i detyron shtetet 

anëtare të garantojnë  gëzimin pa diskriminim të të drejtave dhe lirive të përcaktuara nga 

legjislacioni i brendshëm. 

 

Rekomandimi CM/Rec (2010)5 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës “Mbi masat 

për të luftuar diskriminimin mbi baza të orientimit seksual dhe identitetit gjinore”, miratuar 

në datë 31 mars 2010, është mbajtur parasysh nga Komisioneri në këtë arsyetim, sepse ky 

rekomandim është nxjerrë ndër të tjera duke mbajtur në konsideratë  praktikën gjyqësore të  

Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Komiteti i Ministrave, rekomandon shtetet që të 

marrin masa në drejtim të garantimit të të drejtës për jetën, sigurinë dhe mbrojtjen nga dhuna, 

të personave për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor të tyre. 

 

Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në nenin 3, pika 1 dhe 2, 

jep këto përkufizime:“Diskriminimi” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, 

bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, 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. 

“Diskriminim i drejtpërdrejtë” është ajo formë diskriminimi kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup 

tjetër personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji.” 

Në përfundim, për sa më sipër, në mungesë të një justifikimi të arsyeshëm, lidhur me 

pretendimet e ngritura nga subjekti ankues, Komisioneri vlerëson se shprehjet e 

përdorura nga ana punonjësve e policisë së Komisariatit të Policisë Nr. 6, Tiranë, kanë 

vënë në pozita diskriminuese për shkak të orientimit seksual ankuesin në formën e 

shqetësimit.  

 

 
5 Ne nenin 18 Kushtetuta parashikon “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2.   Askush nuk mund të diskriminohet 

padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, 

arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 

2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.”. 
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, neni 12/1/c), nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, 

pika 10 të Ligjit Nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e diskriminimit, për shkak të orientimit seksual, të F. H., nga ana e 

punonjësve të policisë së Komisariatit të Policisë Nr. 6, Tiranë. 

 

2. Referuar pikës 1 të këtij Vendimi, të merren masa nga ana e strukturave të Komisariatit 

të Policisë Nr. 6, Tiranë, për informimin dhe trajnimin e punonjësve, lidhur me Ligjin 

Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, që ngjarje të tilla të mos 

përsëriten më në të ardhmen. 

 

3. Bazuar në nenin 33 pika 11, të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisariati i 

Policisë Nr. 6, Tiranë, detyrohet që brenda 30 (tridhjetë) ditëve të njoftojë Komisionerin, 

lidhur me veprimet e ndërmarra për zbatimin e këtij vendimi. 

 

4. Në referim të nenit 33, pika 11 e ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë sipas parashikimeve të 

bëra në pikën 13 të po këtij neni. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

    Robert GAJDA 

 

 

              KOMISIONER 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Orientimi seksual) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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