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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                   
Nr. 1246/3 Prot.              Tiranë, më 14/10/2021 

 

 
V E N D I M  

 
Nr. 196 ,   Datë 14 /10/ 2021 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit 

nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, mori në shqyrtim 

ankesën Nr.162 Regj, datë 09.09.2021, paraqitur nga ankuesi V.M, kundër Q.H, Drejtues i 

Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penal Fushë-Krujë (IEVP Fushë-Krujë), N.Gj, Shef i 

Policisë pranë IEVP Fushë-Krujë, K.H, Shef i Regjimit të Brendshmë pranë IEVP Fushë-Krujë 

dhe S.Xh, Përgjegjës i Godinës pranë IEVP Fushë-Krujë, në të cilën pretendon diskriminim për 

shkak të gjendjes ekonomike, gjendjes arsimore, gjendjes shoqërore dhe për çdo shkak tjetër. Në 

përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri,  

 

 

K O N S T A T O I: 
 
 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 
Në ankesën e paraqitur pranë Komisionerit, ankuesi V.M ka parashtruar se, prej datës 29.07.2021, 

është transferuar nga IEVP Elbasan në IEVP Fushë-Krujë. Ai shprehet se “është ndjerë i 

diskriminuar nga përfaqësuesit e institucionit, pasi është ndjerë më pak i favorshëm nga të tjerët, 

për qëllim apo efekt cënimin e dinjitetit të personit të tij”. Ankuesi pretendon se përfaqësuesit e 

institucionit kanë krijuar një mjedis frikësues, armiqësor, përçmues e ofendues për ankuesin. 

 

Ankuesi shprehet se, është ndjerë i paragjykuar për shkak të gjendjes ekonomike, ku nuk i kanë 

lejuar disa materiale që të gjithë të dënuarit e tjerë i kanë në përdorim, ndërsa sipas ankuesit atij 

nuk ia lejojnë duke i nxjerrë  juristifikime të pajustifikueshme. 

 

Ankuesi deklaron se, ka kërkuar takim me drejtorin e institucionit për ta vënë në dijeni për këtë 

problem, por ai e ka shpërfilluar kërkesës e ankuesit. Të njëjtën gje ka bërë edhe Shefi i Policisë 

dhe Shefi i Regjimit. 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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Ankuesi pretendon se këtë veprim ata e kanë bërë që ai të konfliktohet me ta, por dhe përhapin 

fjalë dhe fusin të dënuar që të konfliktohen me ankuesin në mënyrë që ta ndëshkojnë padrejtësisht. 

Sipas ankuesit qëllimi i këtyre sjelljeve është që ai të mos ankohet dhe ta paraqesin  si person 

problematik në institucionet ku ankuesi paraqet ankesat. 

 

Ankuesi kërkon  nga Komisioneri që personat përgjegjës të ndëshkohen sipas ligjit dhe ai të ndihet 

si gjithë të tjerët dhe jo i veçuar në trajtim. 

 

 

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

Gjatë shqyrtimit paraprak të ankesës së depozituar pranë Komisionerit, u konstatua se ankesa   

kishte mangësi të anës formale, në lidhje me tregimin e fakteve dhe rrethanave në lidhje me 

diskriminimin e pretenduar, si dhe në lidhje me shkaqet e pretenduara të diskriminimit.   

Me qëllim plotësimin e të metave dhe marrjen e informacionit të nevojshëm për shqyrtimin e 

pretendimeve për diskriminim të paraqitura, me shkresën nr.1246/2 prot., datë 21.09.2021, 

ankuesit i’u dërgua një kërkesë për plotësimin e informacionit, në lidhje me shkaqet e pretenduara 

të diskriminimit, si dhe në lidhje me faktet dhe rrethanat për diskriminimin e pretenduar.  Sipas 

lajmërim marrjes së shërbimit postar me nr. RR 631 047 724 AA, rezulton se ankuesi ka marrë 

dijeni në lidhje me këtë shkresë, por nuk ka dërguar asnjë informacion brenda afatit të përcaktuar 

në  kërkesën për plotësimin e informacionit.  

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës dhe bazuar në nenin 33, pika 4, germat “b” dhe “ç” të ligjit 

nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet se: “4. Ankesa 

nuk pranohet nëse: a)  shfuqizuar; b) përbën abuzim me të drejtën e ankimimit para komisionerit, 

ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji; c) e njëjta çështje është duke u shqyrtuar në 

kuadër të një ankese tjetër ose për të është marrë një vendim i mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të 

reja;  ç) është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur 

një hetim; d) të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të 

këtij ligji; dh) paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e diskriminimit ose më vonë se dy vjet nga 

marrja dijeni për sjelljen diskriminuese”, Komisioneri vlerëson se ankesa nuk duhet të pranohet, 

bazuar në arsyetimin vijues: 

 

Ligji Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë në lidhje me një listë jo shteruese shkaqesh, duke parashikuar në 

nenin 1, të tij se : “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare 

ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin 
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seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, 

gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e kufizuar, 

përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.”  

 

Bazuar në nenin 3, pika 1, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, diskriminimi përcaktohet 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.” Ndërsa në pikën 2, të po këtij neni, parashikohet 

se: “Diskriminim i drejtpërdrejtë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 

të këtij ligji.” 

 

Referuar parashikimit të nenit 1, marrë së bashku me përkufizimin e diskriminimit, që ligji ka bërë 

në nenin 3,  jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm gëzon mbrojtje nga ligji. 

Mbrojtja nga diskriminimi sipas ligjit garantohet vetëm për ato diferenca në trajtim apo trajtime 

më pak të favorshme, që kanë për bazë një nga shkaqet e mbrojtura. Në mungesë të një shkaku të 

mbrojtur, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim i pafavorshëm konsiderohet diskriminim sipas 

ligjit.  

 

Në ankesën objekt shqyrtimi, ankuesi ka identifikuar disa shkaqe diskriminuese si, gjendjen 

ekonomike, arsimore ose shoqërore, të cilat janë shkaqe të mbrojtura nga ligji, për të cilin 

pretendon se është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe më pak të favorshme, por nuk paraqiti asnjë 

akt për të provuar këto shkaqe. Neni 1, i ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, liston disa shkaqe, megjithatë kjo listë nuk është shteruese, por ilustruese,  fakt ky që 

rezulton nga përfshirja në këtë listë e shprehjes “për çdo shkak tjetër”. Përveç shkaqeve të 

mësipërme, ankuesi, pretendon se është diskriminuar edhe për “çdo shkak tjetër”, por nuk ka 

identifikuar asnjë shkak, të ndryshëm nga ato që përcaktohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga 

neni 1, i ligjit. 

 

Sa më sipër, rezulton se, në ankesën objekt shqyrtimi, ankuesi nuk ka provuar asnjë shkak, për të 

cilin pretendon se është diskriminuar.  

 

Përveç sa më sipër, Komisioneri konstaton se, faktet dhe rrethanat e parashtruara nga ankuesi në 

lidhje me diskriminimin e pretenduar janë të pamjaftueshme për të bërë të mundur një hetim, pasi 

ankuesi nuk ka dhënë asnjë shpjegim në lidhje me veprimet ose mosveprimet konkrete të 
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subjekteve kundër të cilëve ka paraqitur ankesën apo se çfarë konkretisht i është mohuar atij në 

raport me të dënuarit e tjerë.   

 

Ankuesi nuk paraqiti asnjë informacion ose prove  në lidhje me shkaqet e pretenduara  dhe faktet 

dhe rrethanat për diskriminimin e pretenduar, edhe pas kërkesës për plotësimin e informacionit të 

dërguar nga Komisioneri me shkresën  nr. 1246/2 prot, datë 21.09.2021. 

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, pretendimet e ankuesit nuk mund të konsiderohen 

pretendime për diskriminim dhe për rrjedhojë ankesa e paraqitur është e papajtueshme me 

dispozitat e ligjit nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Bazuar në nenin 32/1/a, të  këtij ligji, Komisioneri ka kompetencë të shqyrtojë vetëm ankesat nga 

personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj. 

Gjithashtu, Komisioneri vlerëson se, informacioni i dhënë në ankesë për faktet dhe rrethanat në 

lidhje me diskriminimin e pretenduar, është i pamjaftueshëm për  të bërë të mundur një hetim. 

 

Ligji Nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar, në nenin 31/1, parashikon 

që: “Avokati i Popullit ushtron funksionet e Mekanizmit Kombëtar për parandalimin e torturës, 

trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues në përputhje me Kushtetutën, aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi. Mekanizmi 

Kombëtar për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues 

organizohet dhe funksionon si seksion i veçantë i Avokatit të Popullit”. 

Duke qenë se institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk ka kompetencë të 

shqyrtojë pretendimet për veprime ose mosveprime të paligjshme, rekomandon ankuesin që t’i 
drejtohet institucionit të Avokatit të Popullit, si një organ i cili ka në funksion të detyrës së tij 

trajtimin e rasteve në fjalë.  

 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës,  bazuar në  neni 33, pika 4, gërmat “b” dhe “ç” të 

ligjit nr.10221,datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri 

arrin në përfundimin se, ankesa nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet 

procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Bazuar  në nenin 32/1/a , nenin 33, pika 4, gërma “b” dhe “ç”,  të Ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

V E N D O S I : 
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1. Mospranimin e ankesës Nr.162 regj., datë 09.09.2021, të paraqitur nga ankuesi V.M. 

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

     
  KOMISIONERI 
 

 
          Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkaku :  Gjendje arsimore; gjendje shoqërore;gjendje ekonomike; çdo shkak tjetër 

Fusha :  Shërbime  

Lloji i vendimit: Mospranim 
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