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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                                                     

 
 
 
 

 
V E N D I M 

 
 
 

Nr. 68,   Datë  10. 08. 2017 

 

Mbështetur në ligjin nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 33, datë 13.06.2017, nga 

shtetasi F. H., ku pretendon diskriminim për shkak të “orientimit seksual” nga ana e I. H., me 

detyrë Oficere e Policisë Gjyqësore, pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë.  

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

K O N S T A T O I :  

Sipas informacionit të dhënë, Shtetasi F. H. pretendon se më datë 11.06.2017, rreth orës 21ºº, është 

paraqitur pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1, Tiranë, për të denoncuar rastin e një kërcënimi të 

ndodhur ndaj tij, nga një endacak. I. H., me detyrë Oficer i Policisë Gjyqësore, pranë këtij 

Komisariati, nuk ka pranuar të marrë denoncimin duke iu drejtuar me shprehjen: “pse me ty do 

merremi ne”. 

Në këto kushte, ankuesi pretendon se veprimet dhe mosveprimet e kryera nga ana e punonjëses së 

Policisë së Komisariatit Nr. 1 Tiranë, kanë bërë që ai të përballej me një situatë diskriminuese, për 

shkak të orientimit seksual. 

Orientimi seksual është një nga shkaqet për të cilat Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij 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, 
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predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak 

tjetër”. 

                                                                             

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32, pika 2 dhe 33, të ligjit nr. 10 
221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Mbështetur në nenin 33, pika 5 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, me shkresën nr. 616/1 prot., datë 19.06.2017, është bërë njoftimi i I. H., nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me nisjen e procedurave të shqyrtimit të 

ankesës, si dhe është kërkuar informacion mbi pretendimet e ngritura nga ankuesi. 

 

Me shkresën nr. 4003/1 prot., datë 29.06.2017, Komisariati i Policisë Nr. 1 Tiranë, informoi 

Komisionerin lidhur me pretendimet e ngritura nga ankuesi, F. H., ku ndër të tjera sqaroi se: “Në 

datë 05.06.2017 në Komisariatin e Policisë Nr.1 Tiranë është paraqitur dhe ka bërë kallëzim 

shtetasi F. Xh. H., i datëlindjes 15.06.1984, lindur në Shkodër, banues në Njësinë Bashkiake Nr. 2 

Tiranë, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, i cili pretendon se një person i panjohur më parë prej 

tij, tek Lulishtja tek Parlamenti  e ka goditur me grusht në pjesën e barkut duke e kërcënuar dhe më 

pas ky shtetas është larguar. Materialet proceduriale në lidhje me kallëzimin e shtetasit F. H. i 

kanë kaluar Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Tiranë me shkresë Nr. 3680, datë 12.06.2017, për 

veprime të mëtejshme. Gjithashtu nga verifikimet e kryera nga ana jonë rezulton se Oficeri i 

Policisë Gjyqësore I. H. nuk ka kryer asnjë veprim apo mosveprim për shkak të orientimit seksual, 

ndaj shtetasit F. H.”. 

2. Mbështetur në Urdhërin nr. 87, datë 20.07.2017, inspektorët e KMD-së u paraqitën pranë 

Komisariatit të Policisë Nr. 1, Tiranë, më datë 26.07.2017, për të administruar informacionin 

e kërkuar për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës së shtetasit F. H.  

 

Gjatë inspektimit, përfaqësuesit e KMD-së, morën takim me I. H., me detyrë Oficere e Policisë 

Gjyqësore, pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë. 

I. H. sqaroi se, shtetasi F. H. nuk është paraqitur më datë 11.06.2017, ora 21ºº, pranë Komisariatit 

të Policisë Nr. 1 Tiranë për të kryer kallëzim, siç ai pretendon. I vetmi rast kur shtetasi F. H. është 

paraqitur pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë, është data 05.06.2017, kur i është marrë 

kallëzimi dhe i është përcjellë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për ndjekje.  

Në vijim, përfaqësuesit e KMD-së kontrolluan 2 (dy) Librat e Lënies së Adresave me nr. 125 prot., 

datë 31.05.2017, si dhe Rregjistrin e Personave të Shoqëruar, për një periudhë kohore nga data 08-

13.06.2017, ku rezultoi se shtetasi F. H. nuk gjendej i rregjistruar si individ i paraqitur pranë 

Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë për të bërë kallëzim apo për të marrë takim me një nga 

punonjësit e këtij Institucioni. 
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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”.  

 

Mbështetur në provat e administruara nga të dy palët, rezultoi se: 

Lidhur me trajtimin ndryshe dhe të pafavorshëm 

Mbështetur në provat e administruara
1
, rezulton e provuar se shtetasi F. H. më datë 05.06.2017, ora 

12ºº, është paraqitur pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë, për të depozituar një kallëzim ndaj 

një shtetasi të panjohur, i cili e ka ofenduar dhe goditur me mjete prerëse. Proces-Verbali për 

Kallëzimin e Veprës Penale është mbajtur nga I. H., me detyrë Oficer i Policisë Gjyqësore në 

Komisariatin e Policisë Nr. 1 Tiranë.   

Sipas informacionit të administruar gjatë procesit të hetimit dhe provave bashkëngjitur ankesës,  u 

konstatua që: 

- Nuk rezultoi e provuar që ankuesi është paraqitur pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 

Tiranë më datë 11.06.2017, ora 21ºº. 

- Rezultoi e provuar që ankuesi është paraqitur për të depozituar kallëzim edhe herë tjetër 

pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë, më datë 05.06.2017, ora 12ºº. Kallëzim i cili i 

është administruar nga I. H., personi ndaj të cilit ankuesi ka ngritur pretendimin e 

diskriminimit për shkak të orientimit seksual. 

Në përfundim, pretendimet e shtetasit F. H. se orientimi seksual është bërë shkak për 
trajtimin në mënyrë të pabarabartë dhe të padrejtë, nuk mbështetet në asnjë nga provat dhe 
faktet e administruara nga Komisioneri gjatë procedurave hetimore. 
 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenin 20, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe 

nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 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 mosdiskriminimit, për shkak të orientimit seksual, të shtetasit F. H., nga ana e I. 

H., me detyrë Oficer i Policisë Gjyqësore në Komisariatin e Policisë Nr. 1 Tiranë. 

 

 

                                                           
1
 Të paraqitura nga ankuesi,  por edhe nga ana e Komisariatit të Policisë Nr. 1, Tiranë. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda afateve ligjore. 

 

 

KOMISIONERI 

 

                                                                                                                              ______________ 

Irma BARAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Orientimi seksual) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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