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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. 1255 Prot.                                                                      Tiranë, më 19. 12. 2017 
 

           V E N D I M 
 

         Nr. 140 , Datë   19. 12. 2017 

 

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

nga diskriminimi”, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, është paraqitur ankesa 

nr. 29, datë 19.05.2017, e F. Z., ku pretendohet për diskriminim për shkak të gjednjes 

shëndetësore nga ana e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë (në vijim IEVP 

Krujë). 

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

K O N S T A T O I : 

Sipas informacionit të dhënë në ankesë, F. Z. vuan prej disa vitesh nga nga një defekt kockor që 

ka fillesën që në vitin 2007. Që prej muajit Mars 2016, sipas ankuesit, nga ana e mjekëve 

specialist të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (në vijim QSUT), është 

rekomanduar që të kryej një Skaner të shtyllës kurrizore dhe një Echo Doppler, por deri në këtë 

moment nga ana e IEVP Krujë nuk është marrë asnjë masë për ta dërguar pranë QSUT-së, në 

mënyrë që t’i nënshtrohet këtij ekzaminimi. Gjithashtu, ankuesi shprehet në ankesën e drejtuar 

Komisionerit se, pavarësisht faktit që ai vuan edhe nga diabeti, IEVP Krujë i ofron ushqim jo të 

shëndetshëm1, për gjendjen shëndetësore që ai ka. Në këto kushte, F. Z. pretendon se, është 

trajtuar në mënyrë të pabarabartë dhe diskriminuese nga ana e IEVP-së Krujë, për shkak të 

gjendjes shëndetësore që ai ka.   

Diskriminimi për shkak të gjendjes shëndetësore është një nga shkaqet e mbrojtura nga ligji nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikohet se: “Diskriminim” është 

çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të 

                                                           
1 Sipas ankuesit: “Na sjellin ushqime të kalbura çdo javë dhe një lloj mishi që ke vështirë ta shikosh dhe jo më të ushqehesh me 

të.” 
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këtij ligji, që ka si qëllim apo pasoje pengesën apo bërjen të 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". 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërmori hapat 
procedurialë si më poshtë vijojnë : 

Pas analizimit të ankesës, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vijoi proçedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj.  

1. Me shkresën me nr. 289/2 prot., datë 25.05.2017 është njoftuar dhe i është kërkuar 

informacion IEVP-së Krujë, mbi pretendimet e ngritura nga ana e F. Z. 

 

Më datë 27.06.2017, me anë të shkresës nr. 402 prot., IEVP Krujë ndër të tjera informoi se: “... 

F. Z. i janë krijuar të gjitha kushtet e trajtimit shëndetësor në institucionin tonë, Spitalin Rajonal 

Krujë, Spitalin e Burgut Tiranë, si dhe Spitalin e Traumës Tiranë, duke vazhduar trajtimin 

shëndetësor sipas rekomandimeve të mjekëve specialist. Në institucionin tonë vuajnë dënimin 13 

pacientë diabetik, të cilët krahas mjekimit dhe medikamenteve, trajtohen me dietë ushqimore 

(sipas përcaktimeve të Minsitrisë së Shëndetësisë). Lidhur me pretendimin për ushqim jo të 

shëndetshëm, nuk qëndron, sepse F. Z. është trajtuar si të gjithë diabetikët e tjerë, por kërkon 

ushqim në natyrë që nuk lejohet në IEVP. Pra, nuk mund të kemi në institucioni një kuzhinë të 

madhe dhe disa mini kuzhina për diabetikët për të gatuar nëpër dhoma, siç pretendon F. Z.” 

 

Bashkëlidhur shkresës së mësipërme, IEVP Krujë vuri në dispozicion të KMD-së, fotokopjen e 

të gjithë rekomandimeve, epikrizave dhe konsultave që pacienti ka kryer në Spitalin e Traumës 

Tiranë, si dhe fotokopjen e dietës për të dënuarit diabetik. 

 

2. Me shkresën me nr. 681 prot., datë 06.07.2017, ankuesi është vënë në dijeni mbi 

përgjigjen e kthyer nga IEVP Krujë, si dhe i është kërkuar informacion shtesë lidhur me 

pretendimet e ngritura në ankesë. 

 

Me datë 11.07.2017, protokolluar pranë Komisionerit me nr. 690 prot., datë 11.07.2017, ankuesi 

informon se: “...vijon të trajtohet në mënyrë të pabarabartë dhe diskriminuese nga ana e IEVP-

së Krujë, për shkak të gjendjes shëndetësore që ai ka, pasi nuk trajtohet me ushqim të 

shëndetshëm, si dhe ana e IEVP Krujë nuk është marrë asnjë masë për ta dërguar pranë QSUT-

së, në mënyrë që të kryej kontrollin me Skaner dhe Echo Doppler....”   
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3. Me shkresën nr. 690/1 prot., datë 20.07.2017,  i është kërkuar informacion IEVP-së 

Krujë, mbi pretendimet e ngritura nga ana e F. Z. në shkresën nr. 690 prot., datë 

11.07.2017. 

Pavarësisht faktit që IEVP Krujë ka marrë dijeni mbi shkresën e mësipërme, nuk vuri në 

dispozicion të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi asnjë informacion. 

4. Në vijim të procedurave hetimore, referuar Urdhërit nr. 98, datë 15.08.2017 të 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi “Për kryerjen e inspektimit pranë 

Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Zahari-Krujë, me qëllim marrjen e 

informacionit, lidhur me ankesën nr. 29, datë 19.05.2017, të shtetasit F. Z.”, ekipi i 

inspektimit të KMD-së, në datën 21.08.2017, kreu inspektim pranë IEVP-së Krujë. 

Gjatë inspektimit të zhvilluar në IEVP-së Krujë, inspektorët e Komisionerit u takuan fillimisht 

me A. Ll., me detyrë Drejtor i IEVP-së Krujë.  

 

Përsa i përket pretendimeve të ngritura nga ankuesi, u sqarua se: “Në IEVP Krujë, absolutisht 

asnjë individ i dënuar, nuk lejohet të gatuajë ushqim në dhomën e tij, vetëm në rastet kur 

familjarët e tyre sjellin ushqim nga jashtë. Si gjithë të dënuarit e tjerë edhe F. Z. nuk i lejohet të 

gatuajë në dhomë, vetëm nëse ushqimin i’a sigurojnë familjarët nga jashtë, mund t’i gatuajë.”    

 

Në përfundim të takimit me Drejtorin e IEVP-së Krujë, u vu në dispozicion të Inspektorëve të 

KMD-së:  

1. Kopje të korrespondencave ndërmjet IEVP-së Krujë dhe Qendrës Spitalore Universitare 

“Nënë Tereza”, si dhe Spitalit Universitar të Traumës. 

2. Kopje e dokumentit të ekzaminimeve dhe vizitave të kryera për F. Z. 

3. Kopje e Kartelës Mjeksore të F. Z. 

 

Në vijim të inspektimit, Inspektorët e KMD-së, inspektuan kuzhinën e IEVP-së Krujë, ku morën 

takim me Mjeken e Shërbimit, S. K., Specialistin e Informacionit, B. G. dhe Kuzhinierin, E. D. 

 

Gjatë inspektimit të kryer në kuzhinën e IEVP-së, u konstatua se: Për të dënuarit diabetik ishte 

një dietë e veçantë. Çdo ditë pasi ajo gatuhej, kontrollohej nga mjeku i turnit, specialisti i 

informacionit, të cilët pasi jepnin miratimin e tyre, mund t’u shërbehej të dënuarve. Përpara se 

ushqimi t’i servirej të dënuarve, në praninë e specialistit të informacionit dhe mjekut të turnit, 

merrej një kampion i tij në çdo vakt dhe ruhej për një periudhë 24 orë në një frigorifer të veçantë. 

Sipas pasqyrës2 së konsumit të ushqimit, evidentohej se të dënuarit me probleme mendore, 

                                                           
2 Rregjistër në të cilin ishte shënuar menu-ja dhe sasia e ushqimit që duhet të konsumonte çdo grup të dënuarish 
(diabetik, punëtor, me probleme mendore dhe të tjerë.) 
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diabetik dhe ata të cilët punojnë në IEVP, kishin një dietë ushqimore të përcaktuar që ndryshonte 

për secilin grup.  
 
Në vijim të inspektimit, u verifikua frigoriferi i kampionëve të ushqimit të një dite më parë, dhe 

u konstatua se për të dënuarit diabetik dhe të tjerë, gatuhej një ushqim i veçantë, si dhe buka për 

diabetikët ishte e veçantë nga të dënuarit e tjerë. Gjithashtu, u konstatua se IEVP Krujë 

furnizohej çdo ditë me bukë.  
 
Në përfundim, inspektorët e KMD-së, morën takim me F. Z., i cili sqaroi se kishte dijeni që asnjë 

nga të dënuarit nuk lejohej të gatuante në dhomë dhe kërkoi që nga ana e IEVP-së Krujë, t’i jepej 

norma ditore e ushqimit dhe ta gatuante vetë. Gjithashtu shtoi se, pavarësisht faktit që nga ana e 

përfaqësuesve të IEVP-së Krujë është dërguar herë pas here për vizitë dhe ekzaminime pranë 

Spitalit të Traumës, ende nuk ka kryer kontrollin me Echo Doppler dhe Skanerin.  

 
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. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”. 

Për sa më sipër, gjatë proçesit të hetimit, pas shqyrtimit të dokumentacionit të vënë në 
dispozicion nga ankuesi dhe palët kundrejt së cilës drejtohej ankimi, Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatoi :  
 

1. Lidhur me pretendimin e ankuesit se është diskriminuar nga  Drejtoria e IEVP-së 
Krujë, për shkak të gjendjes shëndetësore, duke mos i mundësuar ekzaminimin me 
Skaner dhe Echo Doppler në institucionin përkatës shëndetësor. 

 
Nga administrimi i akteve gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës Nr. 29, datë 19.05.2017, si dhe 

informacionit që KMD ka administruar gjatë shqyrtimit të ankesës me Nr. 95 Regj., datë 

18.11.2015, rezulton që, shtetasi F. Z. është dënuar me 25 vite burgim, me vendimin Nr. 56, datë 

04.11.2010 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda. Ankuesi është transferuar pranë IEVP 

Krujë në datën 23.12.2013 dhe vuan dënimin në burgun e Sigurisë së Lartë. Gjatë shqyrtimit të 

kësaj çështjeje, bazuar në opinionet e mjekëve specialistë ortopedë, si dhe akteve mjeko-ligjore 

të A. Ll. dhe B. Y., është konkluduar se: “Shtetasi F. Z. aktualisht vuan nga: gjendje pas një 

plage me armë zjarri të kofshës së majtë e shoqëruar me thyerje të kockës, e trajtuar 

kirurgjikalisht dhe konservalisht (fiksim i fragmenteve kockore me pllakë e vida) e komplikuar 

me rifrakturim të materialit sintetik, keqkonsolidim të frakturës e shoqëruar me infeksion të 

kockës pseudoartrozë dhe dëmtim të nervit ischiatik dhe femoral të majtë. Shkurtimi i gjymtyrës 

me rreth 15 cm atrofiglobale e gjymtyrës me ndryshime vazogenike, kufizim të artikulacionit 

koksofemoral të majtë, ndryshime trofike të të tipot (sudeck) të shputës këmbës. Çrregullim i 

theksuar i funksionit të kësaj gjymture. Kjo gjendje shëndetësore është e njëjtë me atë, që nga 

momenti i pranimit të tij në IEVP Krujë. Dëmtimet e përshkruara më lart, referuar literaturës 
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mjeko-ligjore të vendit dhe asaj të huaj, i kanë shkaktuar të dëmtuarit humbje të aftësisë së 

përhershme në masën 70%. Aktualisht, kërkuesi ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale të 

specializuar, që do të konsistojë në plastikën e kockës së dëmtuar me material sinteze dhe gift, e 

cila do të shërbejë për korrigjimin e komplikacioneve (pseudoartrozës dhe shkurtimit të 

gjymtyrës së majtë) si dhe garantimin e një shërbimi të përshtatshëm mjekësor sa më të shpejtë 

për kontrolle të vazhdueshme e trajtim të specializuar mjekësor, për të ulur vuajtjet nga dhimbjet 

dhe parandaluar komplikacionet e mundshme.  Trajtimi kirurgjikal mund të realizohet edhe në 

Qendrën e Traumës Universitare Kombëtare “Nënë Tereza”, Tiranë. Dhimbjet nga të cilat vuan 

shtetasi F. Z. megjithë trajtimin mjekësor që merr pranë IEVP Krujë kanë ardhur duke u 

rënduar. Ankuesi ka mungesë trajtimi në raport me sëmundjen që ka në kushtet e ambjentit të 

burgut”.  

 
Duke iu referuar komunikimit zyrtar me IEVP Krujë, si dhe verifikimit të bërë në inspektimin3 

(cituar më lart në vendim) e realizuar nga Komisioneri,  rezultoi se shtetasit F. Z., gjatë periudhës 

21.03.2016-17.08.2017, i janë bërë vizita dhe konsulta me mjekë specialistë të fushave specifike 

të Shërbimit të Ortopedisë, Neurologjisë, Angiologjisë dhe Endokrinologjisë pranë Spitalit të 

Traumës, Tiranë (si ortopedë e neurologë) në mënyrë të vazhdueshme dhe ka qenë nën trajtim 

mjekësor periodik, si nga ana e tyre, po ashtu edhe nga ana e mjekëve të IEVP Krujë ku 

aktualisht vuan dënimin. Kjo është  verifikuar nga kartelat mjekësore të shtetasit F. Z., (të IEVP 

Krujë), në të cilat është shënuar çdo vizitë mjekësore dhe konsultë e realizuar lidhur me rastin e 

ankuesit, si dhe trajtimi që ai ka marrë, duhet të marrë apo merr aktualisht. Bazuar në verifikimin 

e dokumenteve të sjella nga ana e IEVP Krujë, (konkretisht të kartelës mjekësore me nr. 601 që i 

përket këtij shtetasi) konstatohet se pacienti F. Z. është diagnostikuar me diagnozën: Status post 

frakturë femori sinistër. Terapia me të cilën trajtohet aktualisht është: Metformine 850 mg 2x1 

tb. dhe Glibenclamid 5 mg 2x1/2tb.  

Gjithashtu, mbështetur në shkresën datë 18.08.2017, të IEVP-së Krujë (vënë në dispozicion të 

KMD-së gjatë inspektimit të kryer pranë këtij institucioni), konkludohet se, nga data 21.03.2016 

deri më datë  05.07.2017, F. Z. është dërguar në mënyrë periodike4 për t’u kontrolluar gjendjen e 

tij shëndetësore, pranë QSUT-së dhe Spitalit të Traumës Tiranë.  

                                                           
3 Inspektim pranë IEVP-së Zahari Krujë, me datë 21.08.2017.   
4 Më datë 21.03.2016, shtetasi F. Z., është dërguar për konsultë angiologu dhe pneumologu në Spitalin e Burgut 
Tiranë ku i është rekomanduar të kryhet Echo Doppler dhe në këtë mënyrë është planifikuar nga ana jonë më datë 
25.03.2016. Nuk i është kryer konsulta dhe është dërguar përsëri më datë 11.04.2016.  
- Më datë 02.06.2016, pacienti është dërguar përsëri për konsultë ortopedi dhe neurologu në Spitalin e Burgut ku 

i është kryer konsulta nga mjeku neurolog dhe i është vendosur terapia me Borcla 600 mg 1x1 tb.   
- Me datë 22.06.2016 është dërguar për konsultë ortopedi në Spitalin e Traumës Tiranë. Është konsultuar nga 

mjeku ortoped po nuk është shoqëruar me shënimin përkatës. 
- Më datë 07.12.2016 është planifikuar dhe dërguar përsëri nga ana jonë për konsultë ortopedi në Spitalin e 

Traumës. Është konsultuar nga mjeku ortopedi konsultues ditor dhe i është rekomanduar se pacienti nuk është 
kompetencë e konsultës ditore të ortopedisë, duhet të paraqitet në konsultë të zgjatur të ortopedisë. 
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Më datë 17.08.2017 është dërguar së fundmi për konsultë ortopedi dhe ekzaminim imazherik 

Echo Doppler. Datë në të cilën është kryer konsulta dhe në bazë të shënimit të mjekut ortoped 

është planifikuar që konsultë më e specializuar të kryhet me shefin e ortopedisë në muajin shtator 

2017.  

Në vijim, IEVP Krujë citon në shkresë se, F. Z. i janë krijuar të gjitha kushtet e trajtimit 

shëndetësor në IEVP, Spitalin Rajonal Krujë, Spitalin e Burgut Tiranë, si dhe Spitalin e Traumës 

Tiranë, duke vazhduar trajtimin shëndetësor sipas rekomandimeve të mjekëve specialistë. Nga 

ana e IEVP-së Krujë janë dërguar disa herë kërkesa5 për planifikim për ndërhyrje kirurgjikale 

drejtuar Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe Spitalit Universitar të Traumës, por 

nuk ka marrë asnjë përgjigje.  

Ndërkaq, theksojmë se ankuesit në kartelë, pas konsultës së kryer te mjeku angiolog, më 
datë 21.03.2016, i është rekomanduar të kryej ekzaminimin me Echo Doppler, por nga ajo 
datë e deri në momentin që ka paraqitur ankesën tek Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ky shërbim nuk i është siguruar nga ana e IEVP-së Krujë. Pra, konstatojmë 
se gjatë të gjithë kësaj përiudhe është dërguar dy herë në Spitalin e Traumës Tiranë për të 
kryer Echo Doppler dhe nuk i është mundësuar ky ekzaminim.  

 

Gjithashtu, nga konsultimi me provat e administruara rezulton se ankuesit nuk i është 
rekomanduar nga asnjë mjek specialist kontrolli me Skaner i shtyllës kurrizore siç ai 
pretendon. Në këto kushte, Komisioneri mori në shqyrtim vetëm mos sigurimin e kushteve 
nga ana e IEVP-së Krujë për ekzaminimin me e Echo Doppler në institucionin përkatës 
shëndetësor. 
 

Nga analiza e legjislacionit ekzistues, Komisioneri vlerëson si më poshtë: 

 

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 

                                                                                                                                                                                           

- Më datë 24.01.2017 është dërguar për konsultë endokrinologu në Spitalin Civil Krujë ku është diagnostifikuar 
me diagnozën: Diabet mielitis tipi II. Terapia që merr pacienti është: Metformine 850 mg 2x1 tb dhe 
Glibenclamid 5 mg 2x1/2 tb. Gjithashtu, nga ana jonë pacienti në bazë të rekomandimit të mjekut të shërbimit të 
IEVP Krujë, është dërguar përsëri për rikontroll për konsultë ortopedi si dhe Rografi e pedis sinistra të 
rekomanduar nga ky i fundit në Spitalin e Traumës Tiranë më datë 08.06.2017. Ku nga konsulta e fundit me 
mjekun ortoped është rekomanduar: 1. Të trajtohet me fizioterapi dhe analgjezikë në kushtet e institucionit të 
dënimit. 2. Rikontroll sipas nevojës.  

- Më datë 05.07.2017 është dërguar për të kryer rografi pedis sinistra. Është kryer konsulta. 
5 Konkretisht me shkresën Nr. 427, datë 13.09.2016, shkresën Nr. 508, datë 27.10.2016, shkresën Nr. 541, datë 
11.11.2016 dhe shkresa të tjera të cilat kanë pasuar njëra tjetrën, por në asnjë rast IEVP Krujë nuk ka marrë përgjigje 
e cila ti jap një zgjidhje problemit të kërkuar për shtrimin dhe ndërhyrjen kirurgjikale ndaj F. Z. 
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Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi”. 

Kushtetuta si akti themeltar i Republikës së Shqipërisë, sanksionon se: “Të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme, të padhunueshme dhe qëndrojnë në 

themel të të gjithë rendit juridik”. Neni 18, i saj shpreh se “1. Të gjithë janë të barabartë përpara 

ligjit”. Neni 25, përcakton se: “Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes 

shëndetësor nga shteti”. 

Po sipas nenit 116 të Kushtetutës, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 

Lirive Themelore6 (KEDNJ), është një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj dhe në 

hierarkinë e normave juridike renditet menjëherë pas Kushtetutës. Për pasojë, ajo zë një vend të 

rëndësishëm në të drejtën e brendshme e bëhet e detyrueshme për t’u zbatuar për çdo shtet, për të 

gjithë organet shtetërore.   

 

Neni 14, Ndalimi i diskriminimit, përcakton 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”. 

 

Në këtë kontekst, neni 3 , i saj parashikon se: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, as 

dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues”. Gjykata Evropiane e të Drejtave të 

Njeriut (GJEDNJ) ka renditur shpesh e në mënyrë të përsëritur nenin 37, të Konventës8 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndalimin e torturës dhe trajtimin çnjerëzor, së 

bashku  me nenin 2, të drejtën për jetën, si një nga të drejtat më themelore që mbrohen nga 

Konventa, qëllimi thelbësor i së cilës është që të mbrojë dinjitetin e një individi e integritetin e tij 

fizik. Termat e pakushtëzuar të nenit 3 nënkuptojnë se asnjëherë, në bazë të Konventës ose të së 

drejtës ndërkombëtare, nuk do të ketë justifikim për aktet që cënojnë këtë nen. “GJEDNJ-ja 

shprehet se edhe në rrethanat më të vështira, si për shembull, në luftën kundër terrorizmit dhe 

krimit të organizuar, Konventa ndalon në terma absolutë torturën dhe trajtimin apo dënimin 

çnjerëzor apo poshtërues. Duhet theksuar fakti se ndalimi absolut zbatohet njësoj në çështjen e 

trajtimit të personave të ndaluar me motive mjekësore dhe/ose që i nënshtrohen trajtimit 

mjekësor. Në këtë kontekst, i përket autoriteteve mjekësore që të vendosin, në bazë të rregullave 

të njohura të shkencës së mjekësisë për metodat terapeutike që duhen përdorur, për të ruajtur 

shëndetin fizik dhe mendor të pacientëve. Pacientë të tillë mbeten nën mbrojtjen e nenit 3, të 

Konventës, kushtet e të cilit nuk lejojnë devijime. Autoritetet përgjegjëse të një shteti kanë 

                                                           
6 Në vijim do ti referohemi me shkurtesën KEDNJ. Ajo është ratifikuar nga RSH me ligjin nr.8137, datë 31.07.1996. 

7 Neni 3 i KEDNJ-së “Ndalimi i torturës”, përcakton se: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve 
çnjerëzore ose degraduese”. 
8 Në vijim do ti referohemi me shkurtesën KEDNJ. Ajo është ratifikuar nga RSH me ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996. 
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detyrimin që të mbrojnë shëndetin e personave që u është hequr liria. Mungesa e trajtimit të 

duhur mjekësor mund të çojë në një trajtim që bie ndesh me nenin 3, të KEDNJ-së.” 9
 

 
Komisioneri lidhur me çështjen e F. Z., ka konstatuar se, deri në përfundim të procedurës 
hetimore, ankuesit nuk i është mundësuar e ekzaminimi me Echo Doppler nga ana e IEVP-
së Krujë. Ky shërbim nuk i është mundësuar ankuesit për një periudhë 1 vjeçare. Përgjegjësia 

për dërgimin pranë institucionit kompetent dhe për të kryer ekzaminimin me Echo Doppler është 

e përfaqësuesve të IEVP-së Krujë dhe jo e individit, i cili është në kushtet e dënimit me burgim. 

 

Neni 33 i ligjit nr.8328, datë 16.04.1998 “Për të Drejtat dhe trajtimin e të dënuarve”, i ndryshuar, 

sanksionon se: “Shërbimi mjekësor i sigurohet gjatë gjithë kohës së qëndrimit në institucion, 

pavarësisht nga kërkesat e të dënuarve. Administrata e institucionit siguron kushtet, mjetet dhe 

personelin për mbrojtjen e shëndetit të të dënuarve.  

 

Në çështjen Dybeku kundër Shqipërisë10, GJEDNJ-ja në përmbledhjen e vlerësimeve të saj, 

shprehet se: “...neni 3 i Konventës përmban një nga vlerat më themelore të shoqërisë 

demokratike. Ai ndalon absolutisht termat e torturës dhe trajtimin e dënimin çnjerëzor dhe 

johuman, pavarësisht nga rrethanat dhe sjellja e viktimës. Po ashtu, trajtimi i sëmundjes duhet të 

prekë nivelin minimal të kushteve të vuajtjes së dënimit, në mënyrë që të jetë brenda kuptimit të 

nenit 3 të Konventës. E njëjta frymë e këtij neni përshkon edhe Rregulloren Evropiane të 

Burgjeve, çka citohet në vendimin e GJEDNJ-së, lidhur me çështjen Dybeku kundër Shqipërisë. 

Përsa më sipër, në Rregulloren Evropiane të Burgjeve përcaktohet: “Kujdesi shëndetësor:... 

39. Autoritetet e burgut duhet të garantojnë shëndetin e të gjithë të burgosurve nën kujdesin e 

tyre.  

40.2 Politika e shëndetit në burgje duhet të harmonizohet dhe të jetë në pajtim me politikën 

kombëtare të shëndetit.  

40.3 Të burgosurit duhet të kenë akses në shërbimet shëndetësore të vlefshme në një shtet pa 

diskriminim për shkak të dënimeve të tyre ligjore. 

40.5 Të burgosurve duhet t’u sigurohen të gjitha shërbimet e nevojshme mjekësore, kirurgjikale 

dhe psikiatrike, duke përfshirë edhe ato shërbime që janë të vlefshme në komunitet. 

46.1 Të burgosurit e sëmurë që kërkojnë trajtim të specializuar, duhet të transferohen në 

institucione të specializuara ose në spitale civile, kur një trajtim i tillë nuk është i mundur në 

institucionin e  burgut.”. 

 
Megjithëse ankuesit i janë mundësuar në vazhdimësi, që nga momenti i fillimit të vuajtjes së 

dënimit të tij me burgim, nga ana e IEVP-së Krujë, vizita dhe konsulta të rregullta, si në Spitalin 

e Burgut ku vuan dënimin, në Spitalin e Burgjeve, Tiranë apo dhe në QSUT Tiranë, (Verifikuar 

                                                           
9 Referuar Manualit të të Drejtave të Njeriut, Nr. 6 “Udhëzuesi mbi ndalimin e torturës”. Hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 
të Drejtave të Njeriut, Këshilli i Evropës F-67075 Strasbourg Cedex Këshilli i Evropës, 2001 
10 Vendim, 18 Dhjetor 2007 I GJEDNJ-së: “Çështja Dybeku kundër Shqipërisë”. 
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kjo nga i gjithë dokumentacioni provues i depozituar në dosjen e ankuesit), përsëri këto vizita 

nuk mund të shihen si një zgjidhje për problemin shëndetësor të ankuesit, pasi atij nuk i është 

siguruar një trajtim i përshtatshëm mjekësor, sipas kartelës mjekësore dhe rekomandimeve të 

mjekëve. 
 
1.1. Lidhur me pretendimin e ankuesit se është diskriminuar nga  Drejtoria e IEVP-së 

Krujë, për shkak të gjendjes shëndetësore, duke mos i ofruar ushqim të shëndetshëm. 

Referuar provave të administruara gjatë procedurës hetimore të ndjekur nga ana e strukturave 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, u konstatua se, të dënuarit diabetik në IEVP 

Krujë, krahas mjekimit me medikamente, trajtoheshin me një dietë të veçantë, mbështetur në 

ligjin nr. 8328, datë 16.04.1998 “Mbi të drejtën e trajtimin e të dënuarve e paraburgosurve”.  

 
Sipas informacionit të administruar dhe mbështetur në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve, 

çdo ditë pasi përgatitej ushqimi, kontrollohej nga mjeku i turnit dhe specialisti i informacionit, të 

cilët pasi jepnin miratimin e tyre, u shërbehej të dënuarve. Përpara se ushqimi t’i servirej të 

dënuarve, në praninë e specialistit të informacionit dhe mjekut të turnit, merrej një kampion i tij 

në çdo vakt dhe ruhej për një periudhë 24 orë në një frigorifer të veçantë. Sipas pasqyrës11 së 

konsumit të ushqimit, ku ishte e përcaktuar edhe menu-ja ditore për secilin grup të dënuarish, 

evidentohej se të dënuarit me probleme mendore, diabetik dhe ata të cilët punojnë në IEVP, 

kishin një dietë ushqimore të përcaktuar që ndryshonte për secilin grup. Gjithashtu, u konstatua 

se IEVP Zahari furnizohej çdo ditë me bukë për të dënuarit diabetik dhe të dënuarit e tjerë.  
 
Në asnjë dispozitë të Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve nuk ishte i parashikuar 
ndalimi apo lejimi i gatimit të ushqimit nga ana e të dënuarve në dhomat e tyre, por 
përcaktohej vetëm procedura që ndiqej nga ana e strukturave të IEVP-ve, që nga momenti 
i furnizimin, deri në konsumimin e ushqimit nga ana e të dënuarve. 
 
Përsa më lart, u konstatua se asnjë nga të dënuarit (mbështetur në Urdhërin verbal të drejtorit të 

IEVP-së Krujë), nuk lejohej të gatuante ushqim në dhomën e tij, vetëm në rastet kur familjarët e 

tyre i siguronin ushqimin nga jashtë.  

 
Në përfundim, pretendimet e shtetasit F. Z. se është trajtuar në mënyrë të pabarabartë dhe 
të padrejtë, duke mos i ofruar ushqim të shëndetshëm nuk mbështetet në asnjë nga provat 
dhe faktet e administruara nga Komisioneri gjatë procedurave hetimore.  

2. Lidhur me shkakun e pretenduar nga ankuesi si shkak të sjelljes diskriminuese ndaj 

tij. 

                                                           
11 Rregjistër në të cilin ishte shënuar menu-ja dhe sasia e ushqimit që duhet të konsumonte çdo grup të dënuarish (diabetik, punëtor, me probleme 
mendore dhe të tjerë.) 
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Për të vërtetuar se ndaj ankuesit  ka një sjellje diskriminuese nga ana e IEVP Krujë, duhet të 

ekzistojë një lidhje shkakësore ndërmjet shkakut të mbrojtur nga ligji “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”12 dhe trajtimit të pafavorshëm të ankuesit.  

 

Pretendimi mbi trajtimin në formë diskriminuese dhe të pafavorshme të ankuesit, lidhet me mos 

sigurimin e kushteve nga ana e IEVP-së Krujë, për tu trajtuar në mënyrë të përshtatshme 

mjeksore. Fakt ky që ka sjellë edhe përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore. Është pikërisht 

IEVP-së Krujë institucioni kompetent i cili duhet t’i sigurojë të gjithë mjetet e nevojshme për 

trajtimin mjeksor të përshtatshëm, në kushtet kur ankuesi është duke vuajtur dënimin pranë këtij 

institucioni.  
 

 Përsa më lartë dhe nga shqyrtimi i dokumenteve të administruara nga Komisioneri, 

rezulton se IEVP Krujë ishte në dijeni të gjendjes shëndetësore të ankuesit13, në të cilat 

citohet gjendja e tij e rënduar shëndetësore. 

 Nga depozitimi i akteve shkresore të dosjes dhe komunikimi zyrtar me IEVP-në Krujë, 

nuk krijohet bindja se kishte një shkak të ligjshëm dhe të arsyeshëm për të mos i siguruar  

mundësinë ankuesit, për të bërë ekzaminimin me Echo Doppler pranë institucionit 

shëndetësor përkatës. 
 
Përfundimisht, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstaton se shkak për 
trajtimin e pafavorshëm të ankuesit në përputhje me parashikimet ligjore dhe përfitimiet e 
përcaktuara, duke mos i siguruar mundësinë për kryerjen e ekzaminimit me Echo 
Doppler, (nga ana e IEVP Krujë) është bërë statusi i tij social, si i dënuar me burgim, gjë 
që ka sjellë edhe përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore, si rezultat i  mos realizimit të 
këtij interventi. 
 

3. Lidhur me argumentet e sjella nga IEVP Krujë. 
 

IEVP Krujë ka depozituar të gjithë dokumentacionin provues që subjektit ankues i janë realizuar 

vizita të herë pas herëshme mjekësore si dhe konsulta të vazhdueshme me mjekë specialistë.  

IEVP Krujë informoi gjatë trajtimit të çështjes se ankuesi kishte marrë të gjithë trajtimin e 

nevojshëm në spitalin e burgut dhe u ishte nënshtruar disa ekzaminimeve mjekësore, në mënyrë 

të here pas herëshme.  

 
Nga ana tjetër, ankuesi ka depozituar  ankesa tek autoritetet përgjegjëse, duke i sjellë shqetësimet 

e tij në vëmendje të autoriteteve në një kohë që ata duhet të kishin marrë masat e nevojshme për 

                                                           
12 Në interpretim të nenin 1, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, “…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”.  
13 Raportet mjeko-ligjore të depozituara në kartelën klinike të ankuesit. 
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kryerjen e ekzaminimit me Echo Doppler pranë institucionit përkatës shëndetësor.  
 
Autoritetet kishin një dosje të historisë së tij mjekësore dhe ishin të informuara për 

rekomandimet e bëra nga mjekët civilë në lidhje me trajtimin mjekësor të nevojitur.  

 
Në rrethana të tilla, i takon IEVP Krujë, si institucioni kompetent për sigurimin e të drejtës së 

mohuar të ankuesit për realizimin e shërbimit të nevojshëm shëndetësor të rekomanduar nga 

mjekët civilë, të kundërshtojë këtë argument.  
 
Gjithsesi, nuk u paraqit asnjë argument apo dokument për të justifikuar arsyet pse autoritetet nuk 

mund t’i siguronin ankuesit kontrollin me Echo Doppler të kërkuar nga mjekët civilë, por shumë 

sipërfaqësisht, citohet se ankuesi i është nënshtruar “trajtimit spitalor disa herë në ambientet e 

spitalit të burgut dhe QSUT Tiranë”.  
 
Në përmbledhje, faktet mbështesin pretendimet e ankuesit se kujdesi i tij mjekësor në burg 
ishte i papërshtatshëm dhe se ekzaminimi me Echo Doppler nuk ishte mundësuar për 
shkaqe të pajustifikuara nga ana e IEVP-së Krujë.   
 
Si rezultat, Komisioneri është i mendimit se IEVP Krujë nuk ka dhënë një shpjegim të arsyeshëm 

për përkeqësimin e shëndetit të ankuesit në burg, si rezultat i mos ekzaminimit me Echo Doppler 

prej tyre, në kohën e duhur. 
 
Shteti duhet të sigurojë ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenies të të burgosurve edhe nëpërmjet 

ofrimit të ndihmës së nevojshme mjekësore. Nëse autoritetet vendosin të mbajnë  një person të 

sëmurë rëndë në burg, ata duhet të tregojnë kujdes të posaçëm për garantimin e kushteve të 

burgimit që përkojnë me nevojat e veçanta të të burgosurit që vijnë si rezultat i paaftësisë së tij 

(shih Paladi k. Moldavisë, nr. 39806/05, § 81, 10 korrik 2007). 
 
Rreziku i sëmundjes, i shoqëruar me mungesën e shërbimeve mjekësore të kërkuara nga ankuesi 

(si dhe të sugjeruar nga mjekët specialistë) dhe kohëzgjatja e kohës së burgimit, e kombinuar me 

vuajtjet fizike, çojnë në trajtimin degradues të parashikuar në kuptimin e nenit 3, të KEDNJ-së. 

 
Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminimit, sanksionohet nga Kushtetuta si një parim i 

përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai duhet tё 
gjejë shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjitha 

institucionet. 

 
Shqipëria ka nënshkruar e ratifikuar disa akte ndërkombëtare, që në thelb kanë të bëjnë me 

trajtimin e barabartë, mosdiskriminimin, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut në përgjithësi.  
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Kjo është në të njëjtën frymë me parashikimet ligjore të LMD-së14. Ligji nr. 10 221, datë 

04.02.2010 “Për mbrojtjen kundër diskriminimit”, është një ligj që rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, si dhe përcakton shkaqet në bazë të cilave ndaj një personi 

mund të ketë diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. Gjithashtu në ky Ligj, ka parashikuar 

në nenin 7/1: “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 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, përbën diskriminim”. 

Përfundimisht, Komisioneri vlerëson se, ndaj F. Z. ka sjellje diskriminuese nga ana e IEVP 

Krujë, pasi ekziston një lidhje shkakësore ndërmjet shkakut të mbrojtur nga ligji “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”15 dhe trajtimit të pafavorshëm të ankuesit, i pambështetur në arsye të ligjshme 

dhe objektive. F. Z. është diskriminuar për shkak të statusit të tij si i dënuar me burgim, gjë që ka 

sjellë përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore, si rezultat i trajtimit në mënyrë të pafavorshme 

krahasuar me përfitimet që parashikon legjislacioni (vendas dhe ndërkombëtar) dhe aktet e tjera 

nënligjore dhe kjo përbën një shkak që gëzon mbrojtje sipas nenit 1 të këtij ligji. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, pika 3, nenin 7, pika 1, germa c), nenin 32, gërma c), si dhe nenin 33, 

pikat 10, 11, 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. Konstatimin e diskriminimit të drejtëpërdrejtë, të F. Z., IEVP-së Krujë, për shkak të 

statusit si i dënuar me burgim, gjë që ka sjellë edhe përkeqësimin e gjendjes së tij 

shëndetësore. 

 

2. Në referim të pikës 1, IEVP Krujë, si subjekt që ka konsumuar sjelljen diskriminuese ndaj 

F. Z., të mundësojë kushtet e nevojshme për realizimin e kontrollit me Echo Doppler të F. 

Z., si dhe për trajtimin e tij në mënyrën e duhur mjekësore, duke ndjekur në vazhdimësi 

ecurinë e gjendjes shëndetësore të tij. 

 

                                                           
14 Referuar nenit 3, pika 8 ,e ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 
15 Në interpretim të nenin 1, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, “…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”.  
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3. Në referim të nenit 33, pika 11, të Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni për këtë vendim, IEVP Krujë, të njoftojnë 

Komisionerin, lidhur me masat e marra për zbatimin e tij. 

 

4. Në referim të nenit 33, pika 11, të ligjit nr. 10 221, datë 04. 02. 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. Rekomandimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, që të parashikojë në mënyrë 
të kuptueshme dhe sa më të qartë, në  Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve, 
dispozitë lidhur me lejimin ose jo të gatimit të ushqimit në dhomat e të dënuarve. 

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

Tiranë, brenda afateve ligjore. 

 

 

                                                                                      KOMISIONERI 
 

                                                                                                                                             ____________ 

                                                                                            Irma BARAKU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Gjendja shëndetësore) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime)  
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