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     R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 
                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI                               

 

Nr.______Prot.                                            Tiranë, më ___/___/2017 

 

 

    V E N D I M 
 

         Nr. 136, Datë 04/12/2017 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 

140, datë 31.10.2017, e L.F. , ku pretendohet për diskriminim për shkak të “gjinisë”, nga ana e 

R.Gj., inspektor pranë Policisë Bashkiake Korçë.  

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri,  

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, rezulton se L.F. është banuese në 

qytetin e Korçës. Ajo është e papunë dhe për të siguruar jetesën merret me tregëtinë e bananeve. 

Duke qenë shitja e mallit nga ana e saj nuk kryhet sipas mënyrës dhe rregullave të përcaktuara në 

dispozitat e akteve përkatëse nënligjore, policia bashkiake Korçë, pas një kontrolli të kryer në 

datën 26.10.2017, i ka sekuestruar mallin dhe ka vendosur ndaj saj, një gjobë prej 10.000 lekësh. 

Pas konfliktit që ka patur fillimisht në rrugë me punonjësit e Policisë Bashkiake, L.F.  është 

paraqitur pranë zyrave të Bashkisë Korçë, ku është konfliktuar për këtë çështje edhe me 

inspektorin R.Gj. Ankuesja pretendon se është nxjerrë forcërisht nga godina e Bashkisë Korçë 

dhe se ndaj saj është ushtruar dhunë nga ana e R.Gj. Për këtë arsye ajo ka paraqitur ankesën e saj 

tek Komisioneri, ku kërkon: (1) marrjen e masave ndaj inspektorit R. Gj., i cili pretendohet se e 
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ka dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht; si dhe (2) rikthimin e mallit të sekuestruar nga policia 

bashkiake Korçë. 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 140, datë 31.10.2017, së L.F. , Komisioneri konstatoi 
se nga pikëpamja formale, ankesa nuk plotëson kërkesat e parashikuara ligjore.  
 

Referuar parashikimit të nenit 33, pika 4, gërma b), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”1
, Komisioneri gjykon se ankesa nr. 140, datë 31.10.2017, e Znj. 

L.F.  është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji, pasi mbështetur në ligjin e sipërpërmendur, 

Komisioneri nuk ka tagër lidhur me hetimin e kundravajteve penale, apo për rikthim të mallrave 

të sekuestruar nga policia bashkiake. Komisioneri vlerëson se që ankesa të merret në shqyrtim, 

duhet që paraprakisht të vërtetohet me vendim të organeve kompetente, nëse ndaj ankueses është 

ushtruar dhunë fizike apo psikologjike, nga ana e subjektit përkatës, kundër së cilit është drejtuar 

ankesa. 

 

Në kushtet kur ankuesja pretendon se ndaj saj është ushtruar dhunë fizike apo psikologjike, duke 

iu referuar paragrafit të parë, të nenit 90
2
, të ligjit nr. 7895, datë  27.1.1995 “Kodi Penal i 

Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Komisioneri gjykon se L.F.  duhet t’u drejtohej 

fillimisht institucioneve kompetente, për të kryer denoncim ndaj kundravajtjes penale të 

parashikuar nga dispozita e sipërpërmendur.  

 

Pas dhënies së vendimit përkatës nga organi kompetent, ku të vërtetohet dhuna e ushtruar, 

ankuesja mund të paraqitet pranë Komisionerit, me pretendimin përkatës për diskriminim për 

shkak të gjinisë, apo për çdo shkak tjetër. Vendimi i lëshuar nga institucioni përkatës, duhet të 

dorëzohet në cilësinë e provës pranë Komisionerit, i cili në vijim do të fillojë procedurat 

përkatëse për shqytimin e saj, nëse paraprakisht vlerëson se plotësohen kriteret formale të 

ankesës. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

                                                           
1
 Në nenin 33, pika 4, gërmat b) dhe ç), të ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

parashikohet se:  

“4. Ankesa nuk pranohet nëse: 
a)………. 
b) përbën abuzim me të drejtën e ankimimit para komisionerit, ose është e papajtueshme me 

   dispozitat e këtij ligji; 
2
 Neni 90, paragrafi 1, i ligjit Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar) 

parashikon: “Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë”. 
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Mbështetur në nenet 3, 12, 21, pika 1, neni 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 33, pika 4, gërma 

b), të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,     

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Mospranim të ankesës 140, datë 31.10.2017, e Znj. L.F., pasi ankesa e saj është e 

papajtueshme me dispozitat e këtij ligji.  

 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

 

Irma BARAKU 

KOMISIONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Shkak – gjinia 

Fusha – Të mira dhe shërbime 

Lloji i vendimit - mospranim 
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