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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1961/1  Prot.          Tiranë, më  24 / 12 / 2019 

 

V E N D I M 

 

Nr.  194 , Datë   24 / 12 / 2019  

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

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 157, datë 13.12.2019, 

të P.Ç kundër Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, në të cilën pretendohet 

për diskriminim për shkak të “etnisë
1” dhe “çdo shkak tjetër”. 

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, subjekti ankues në mes të tjerash informon 

se, në datë 15.03.2018 ka dorëzuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Gjirokastër, kallëzimin penal kundër dy ekspertëve V.N dhe A.L me objekt, “Kryerje e 

ekspertimit të rremë”. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër me vendimin 

datë 20.03.2018 ka vendosur mosfillimin e procedimit penal në lidhje me kallëzimin penal nr. 

195 të vitit 2018 të bërë nga shtetasi P.Ç. Ankuesi nuk ka rënë dakord me këtë vendim dhe është 

ankuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, e cila me Vendimin nr. 21-2018-1186/78, 

datë 18.07.2018 ka vendosur: “Shfuqizimin e vendimit “Për mosfillimin e procedimit penal” të 

Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për materialin kallëzues nr.195, datë 15.03.2018, 

duke urdhëruar regjistrimin e procedimit dhe kryerjen e veprimeve hetimore”, vendim i cili 

është lënë në fuqi dhe nga Gjykata e Apelit Gjirokastër me Vendimin nr. 20-2018-829/94, datë 

17.10.2018. Subjekti ankues informon se që nga periudha kur i është dorëzuar vendimi nga 

Gjykata e Apelit Gjirokastër, nga ana e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Gjirokastër nuk janë kryer veprime hetimore dhe po zvarritet shqyrtimi i çështjes përtej afateve 

të parashikuara në ligj. Subjekti ankues deklaron se: “Pengesë për shqyrtimin e çështjes së tij, 

janë ndërhyrjet e oficerit gjyqësor G.Xh (që është nipi i ekspertit V.N) dhe oficerit gjyqësor D.P 

                                                           
1 Referuar kartës së identitetit të Republikës së Greqisë, nr. AK 769381, datë 18.09.2013, P.Ç është me Kombësi Greke. 
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(që punon në zyrë me oficerin e hetimeve të çështjes L.D) dhe prokurori i rrethit J.C, i cili 

pajtohet me këtë gjendje dhe nuk ushtron kompetencat që i jep detyra”.   

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

diskriminimit, përfundimin e hetimeve nga prokuroria dhe kalimin e çështjes së tij për gjykim. 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se: 

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përcaktohet 

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”.  

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, si: “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”. 

Në bazë të nenit 7, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” mbrojtja nga 

diskriminimi garantohet ndaj çdo veprimi ose mosveprim të autoriteteve publike ose të 

personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë ose 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 ose të ngjashme, në 

krahasim me persona të tjerë ose grupe të tjera personash. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në analizë të dokumenteve të shqyrtuara vlerëson 

se e drejta për një proces të rregullt ligjor, parashikohet në nenin 131/f të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nenin 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Duke qenë 

një e drejtë kushtetuese, e drejta për një proces të rregullt ligjor e vendos organin procedues para 

një sërë detyrimesh, si në respektimin e të drejtave proceduriale dhe zhvillimin e hetimit e 

gjykimit brenda një “afati të arsyeshëm”, pa lejuar zvarritje të papërligjura.  

Në nenin 100/1/a të Ligjit nr. 96, datë 06.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, përcaktohet se: Parimet e procedimit disiplinor. “Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë dhe Këshillat, për ushtrimin e funksioneve të parashikuara në këtë pjesë, udhëhiqen 

dhe synojnë zbatimin e përshtatshëm dhe në mënyrë të balancuar të parimeve të mëposhtme: a) e 

drejta për një proces të rregullt, duke përfshirë dhe marrjen e një vendimi brenda një afati të 

arsyeshëm”.  

Gjithashtu, në nenin 194/1 të Ligjit nr. 115, datë 03.11.2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, përcaktohet se: “Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë është autoriteti shtetëror 
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përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore dhe për fillimin e 

procedurës disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit të 

Përgjithshëm, si dhe për inspektimin institucional të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë”. 

Për sa më sipër, Komisioneri vlerëson se shqyrtimi i ankesës nuk bën pjesë në fushën dhe 

kompetencat e Komisionerit dhe ankesa nuk plotëson kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 

4/b, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku parashikohet se: Ankesa nuk 

pranohet nëse: b) “..................është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji”, ankesa nuk mund 

të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara 

në ligj për shqyrtimin e saj. 

Pra, konkludojmë se, nuk plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara nga Ligji nr. 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për pranimin e ankesës pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi.   

Në përfundim, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ju rekomandon që bazuar në Ligjin 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ti drejtoheni Inspektoriatit të Lartë 

të Drejtësisë për shqyrtimin e kësaj ankese.   

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 21/1, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pikat 1, 4/b dhe 10 të Ligjit 

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

 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës së shtetasit P.Ç, për shkak se është e papajtueshme me dispozitat 

e Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi. 

 
 
 
KOMISIONER 
 
 
 Robert GAJDA 
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