REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
Nr._____ Prot.
Tiranë, më ___/___/2014
Lënda:

Rekomandim për marrjen e masave për parandalimin e shfrytëzimit të fëmijëve
rom dhe eleminimin e sjelljeve që cënojnë dinjitetin e individit për shkak të
përkatësisë së tij etnike.

Drejtuar:

Z. Ardian ÇIPA
DREJTOR
DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Tiranë.

I nderuar zoti Drejtor!
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në përmbushje të qëllimit të ligjit nr. 10 221
datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” për të garantuar të drejtën e çdo personi
për barazi përpara ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji dhe mbrojtje efektive nga
diskriminimi dhe çdo formë sjellje që nxit diskriminimin dhe bazuar në kompetencën që i
jepet në bazë të shkronjës “f”, të pikës 1, të nenit 32, të këtij ligji, për të bërë rekomandime
për çfarëdo lloj çështje që lidhet me diskriminimin, parashtron sa më poshtë vijon:
Institucioni i Komisionerit më datë 09.09.2014, ka marrë informacion në media, mbi dy
raste të trajtuara në emisionin televiziv “Fiks Fare”, ku punonjësit e Policisë së Shtetit, nuk
kanë reaguar, për marrjen e masave dhe parandalimin e shfrytëzimit të fëmijëve rom edhe
pasi këto raste janë denoncuar nëpërmjet telefonit (në numrin 129), nga ana e gazetares së
emisionit televiziv. Një njërin prej rasteve, punonjësit e Policisë së Shtetit, kanë përdorur
veprime dhe fjalë fyese ndaj komunitetit rom.
Misioni i Policisë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, nuk mund të realizohet në rast
se ajo me veprimet apo mosveprimet e saj shkel të drejtat dhe liritë e njeriut, e për më
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tepër kur sjelljet e punonjësit të policisë ndikohen nga përkatësia e qytetarit në një
minoritet të caktuar.
Policia ka përgjegjësi të mbrojë individët nga rreziqe të mundshme, jetën e tyre, si dhe
sigurinë dhe pronën e çdo individi, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike. Ushtrimi i
përgjegjësive nga Policia dhe mbrojtja për qytetarët duhet të bëhet në përputhje me
parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit, parime këto që janë të përcaktuara në
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shkelja e parimit të barazisë dhe mbrojtja efektive
nga çdo sjellje diskriminuese e policisë është e ndëshkueshme në bazë të ligjit nr. 10 221
datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, garant për zbatimin e të cilit është
institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Në çdo rast kur vërehen abuzime verbale ndaj individëve rom dhe egjiptianë, është e
domosdoshme që sjellje të tilla të hetohen në mënyrë efektive nga ana e policisë dhe
përgjegjësit të marrin ndërshkimin e duhur.
Kërkojmë nga ana Juaj, që në frymën e respektimit të ligjit dhe të drejtave e interesave të
ligjshme të qytetarëve, bazuar në parimin e barazisë dhe pa u diskriminuar, të vlerësoni në
mënyrë maksimale problemin dhe shqetësimet e ngritura në emisionin televiziv “Fiks
Fare”, të datës 09.09.2014.
Përsa më sipër, nisur nga situata e konstatuar, si dhe bazuar në kompetencat që neni 32
pika 1/“f” i ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” i jep institucionit të Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi, por edhe në bazë të Marrëveshjes së Bashkëpunimit që
ekziston midis dy institucioneve tona:

REKOMANDOJMË:

1. Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë duhet të marrë masa për të hetuar dhe
ndërshkuar rastin e abuzimit verbal të bërë nga punonjësit e policisë së shtetit ndaj
individëve të paraqitur në emisionin televiziv “Fiks Fare”, të datës 09.09.2014.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit duhet të marrë masa për të trajtuar me
efektivitet çdo thirrje apo denoncim të ardhur nga çdo individ, pavarësisht nga
përkatësia e tij etnike.
3. Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë duhet të marrë masa për të rritur
ndërgjegjësimin dhe për të trajnuar punonjësit e policisë për të trajtuar me respekt
dhe dinjitet çdo individë pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike.
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4. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni për këtë rekomandim Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë, të njoftojnë Komisionerin, lidhur me masat e marra për
zbatimin e këtij rekomandimi.
5. Në referim të nenit 33, pika 11 e ligjit nr. 10 221, datë 04. 02. 2011, “Për
mbrojtjen nga diskriminimi”, moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin
me gjobë sipas parashikime të bëra në pikën 13 të po këtij neni.
Duke besuar në mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj, shprehim gadishmërinë dhe
angazhimin e institucionit tonë për të bashkëpunuar në çdo aspekt që do të vlerësoni në
nevojshëm, për marrjen e masave të mësipërme.

Irma BARAKU
______________
KOMISIONERI

Konceptoi: R. Babaj
Pranoi: V. Bushati
Date: 15.09.2014
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