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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1493 prot.                        Tiranë, më 26. 10. 2021 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 208, datë 26. 10. 2021 

 

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

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është 

regjistruar ankesa Nr. 125, datë 08.07.2021, e shtetases L. M., kundër 2 (dy) punonjësve të 

Policisë së Burgjeve të Institucionit të Ekzekutimeve të Vendimeve Penale (IEVP) Fier, në të 

cilën pretendohet diskriminim për shkak të racës dhe ngjyrës.  

Gjatë shqyrtimit  të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në vijim 

Komisioneri),  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, L. M. në ankesën e sjellë pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

(KMD) pretendon se është diskriminuar nga ana e 2 (dy) punonjësve të Policisë së Burgjeve. 

Sipas informacionit të dhënë, ankuesja më datë 29.04.2021 ka shoqëruar bashkëshortin e saj, 

shtetasin H. M., pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, pasi ka patur një seancë gjyqësore 

penale. 

Gjatë seancës gjyqësore dhe fjalës së mbajtur nga dëshmitari i çështjes, ankuesja sqaron se ka 

ndërhyrë duke ndërprerë këtë të fundit. Nga ana e gjyqtares së çështjes i është kërkuar që 

ankuesja të dalë nga salla. Në këtë moment, ajo pretendon se një punonjës i Policisë së Burgjeve, 

e ka kapur nga krahu dhe e ka nxjerrë nga salla duke e tërhequr zvarrë. Në vijim, thekson se 

është shtyrë dhe përplasur me forcë në koridorin e katit të I-rë të godinës së Gjykatës së Shkallës 

së Parë Fier.  

Përsa më sipër, L. M. pretendon se është dhunuar dhe diskriminuar nga ana e punonjësve të 

Policisë së Burgjeve të IEVP Fier, për shkak të racës dhe ngjyrës.  
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Gjithashtu, për rastin konkret L. M., pretendon se i është drejtuar me kallëzim penal, Prokurorisë 

së Rrethit Gjyqësor Fier, sa i përket dhunës së ushtruar nga punonjësit e Policisë së Burgjeve të 

IEVP Fier. 

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

Në nenin 1 të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, përcaktohet 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 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”. 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar
1
, në nenin 

3/1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur 

në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të ushtrimit 

në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe 

nga ligjet në fuqi”. 

Në bazë të nenit 7, të LMD-së, mbrojtja nga diskriminimi garantohet ndaj çdo veprimi ose 

mosveprim të autoriteteve publike ose të personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe 

sektorët publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi ose 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.  

Në informacionin e përcjellë nga subjekti ankues pranë Komisionerit, vërehet se pretendimet e 

për trajtim të disfavorshëm dhe diskriminues të ankueses, lidhen me faktin e dhunës së ushtruar 

ndaj saj nga ana e 2 (dy) punonjësve të Policisë së Burgjeve të Institucionit të Ekzekutimeve të 

Vendimeve Penale Fier. Në këtë kuadër, subjekti ankues, ka pretenduar në ankesë se i është 

drejtuar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier me një kallëzim penal. Referuar provave dhe 

fakteve të vëna në dispozicion, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk ka patur 

informacionin e plotë nëse pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier ishte regjistruar kallëzim 

penal ndaj punonjësve të Policisë së Burgjeve të Institucionit të Ekzekutimeve të Vendimeve 

Penale Fier. 

Neni 91, pika 3 e Ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë”, parashikon se: “3. Nëse ligji parashikon detyrimin e palës për të paraqitur 

                                                           
1 Referuar në vijim me shkurtesën LMD. 
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dokumente ose prova, si pjesë ose së bashku me kërkesën për fillimin e procedurës, afatet e 

përcaktuara sipas pikave 1 ose 2, të këtij neni, fillojnë nga paraqitja e plotë e tyre.” 

1. Me shkresat: nr. 1046/1 prot., datë 26.07.2021; nr. 1046/2 prot., datë 07.09.2021 dhe nr. 

1046/3, datë 24.09.2021, Komisioneri i është drejtuar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 

Fier, duke kërkuar informacion nëse pranë këtij institucioni, është regjistruar kallëzimi 

penal i pretenduar nga L. M.  

Në vijim, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier, pavarësisht faktit që ka marrë dijeni 3 (tri) herë, 

lidhur me shkresat e sipërcituara, nuk ka depozituar asnjë dokument apo parashtrim lidhur me sa 

ka kërkuar Komisioneri në kuadër të shqyrtimit të ankesës në fjalë. 

Referuar lajmërim marrjeve të postës me nr: RR 630 349 480 AA, datë 26.07.2021; RR 638 600 

589 AA, datë 09.09.2021 dhe RR 657 316 896 AA, datë 24.09.2021, rezulton se Prokuroria e 

Rrethit Gjyqësor Fier, ka marrë dijeni për shkresën e mësipërme, në kushtet kur dokumenti është 

nënshkruar si nga punonjësi i institucionit të mësipërm, ashtu dhe nga nëpunësi i shërbimit 

postar.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në pamundësi të zotërimit të një informacioni të 

detajuar, është vënë në situatën e pamundësisë për të vijuar me shqyrtimin e mëtejshëm të 

ankesës së shtetases L. M. 

2. Mbështetur në nenin 33/13, të ligjit nr.10221/2010 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", të 

ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në vijim të shqyrtimit të 

çështjes, me Vendimin Nr. 204, datë 15.10.2021, ka dënuar me gjobë në vlerën 100.000 

(njëqind mijë) lekë për mosdhënien e informacionit të nevojshëm për shqyrtimin e 

çështjes, Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier.  

Me shkresën
2
 Nr. 6886/3 prot., datë 18.10.2021, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka dërguar 

pranë Komisionerit, informacionin e kërkuar sipas Vendimit Nr. 204, datë 15.10.2021, duke 

sqaruar ndër të tjera se: “...me materialin kallëzues të dërguar nga Komisariati i Policisë Fier, 

mbi bazën e ankimit të shtetases L. M., është rregjistruar procedimi penal nr. 991, viti 2021, për 

veprën penale ‘Kryerja e veprimeve arbitrare’, parashikuar nga neni 250 i Kodit Penal. 

Veprimet hetimore për procedimin penal janë në vijim, ku në përfundim të tyre do t’ju bëjmë me 

dije kërkesat përkatëse...”.  

Bazuar në ligjin nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, neni 33/11, 

“............... Sanksioni me gjobë shfuqizohet nëse personi kundër të cilit është paraqitur ankesa, e 

zbaton vendimin brenda shtatë ditëve pasi është vendosur sanksioni”, Komisioneri arrin në 

përfundimin se ka në dispozicion informacionin e munguar për të vazhduar procedurat e 

shqyrtimit të çështjes dhe me Vendimin Nr. 207, datë 26. 10. 2021, shfuqizoi vendimin me gjobë 

të vendosur ndaj Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier. 

                                                           
2
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 1458/2 prot., datë 20.10.2021 
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Në vijim, referuar në ankesës së L. M., pretendohet se ajo është dhunuar dhe diskriminuar nga 

ana e 2 (dy) punonjësve të Policisë së Burgjeve të IEVP Fier, për shkak të racës dhe ngjyrës. 

Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 

148, pika 1, parashikon se: “Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në 

gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligj.” 

Për sa më sipër, rezulton se Prokuroria është institucioni përgjegjës për ndjekjen e veprave 

penale, në territorin e juridiksionit të saj.  

Referuar për sa më sipër, Komisioneri vlerëson se kryerja e veprimeve arbitrare, nga punonjës që 

ushtrojnë një funksion shtetëror ose një shërbim publik, parashikohet si vepër penale në nenin 

250 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, i 

ndryshuar.  

Në nenin 250, të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, parashikohet se: “Kryerja e veprimeve 

ose dhënia e urdhrave arbitrare, nga ana e punonjësit që kryen një funksion shtetëror ose një 

shërbim publik gjatë ushtrimit të detyrës së tij, të cilat prekin lirinë e shtetasve, dënohet me gjobë 

ose me burgim gjer në shtatë vjet”. 

Gjithashtu, në nenin 90 të Ligjit Nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, ndër të tjera parashikohet se: “Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, 

përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar paaftësi të 

përkohshme në punë deri në 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në gjashtë muaj.” 

Neni 50,  i Ligjit Nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në të cilin parashikohen Rrethanat rënduese, në gëmën j), parashikon se:  “Rëndojnë 

dënimin rrethanat që vijojnë: 

j) kur vepra është kryer e shtyrë nga motive që kanë të bëjnë me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, 

gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen 

shëndetësore, predispozicione gjenetike ose aftësinë e kufizuar.” 

Në lidhje me ankesën e bërë nga subjekti ankues për sa i përket “dhunës së ushtruar nga 

punonjësit e policisë së burgjeve”, Komisioneri vëren se kjo kërkesë nuk bën pjesë në 

kompetencat dhe fushën e veprimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi të 

përcaktuara shprehimisht në dispozitat e ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Bazuar në nenin 33, pika 4, të Ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar,  përcaktohet se:“4. Ankesa nuk pranohet nëse: a) është anonime; 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 
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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 një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë 

fakt.” 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës, lidhur me sa sipërcituar, Komisioneri arrin në 

përfundimin se nuk përmbushen kriteret ligjore për pranimin e ankesës, të përcaktuara nga neni 

33, pika 4, gërma “b”, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

dhe për rrjedhojë ankesa nuk pranohet. 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 7, 12-13, 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), nenin 33, pika 4, gërma b), 

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 : 

1. Mospranimin e ankesës Nr. 125, datë 08.07.2021, të shtetases L. M., pasi nuk plotësohen 

kriteret përkatëse të parashikuara nga ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i ndryshuar. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 

KOMISIONERI 
 

 
Robert GAJDA 
 

 

 

 

 

(Shkaku: Raca dhe ngjyra) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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