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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1314/3  Prot.       Tiranë, më  11 . 11 . 2021 

 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr.  214 , Datë  11 . 11 . 2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/b dhe nenin 33 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 85, datë 

10.05.2021, të bërë nga Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë (SSHPSH), kundër: 

Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Ministrisë së Drejtësisë, me pretendimin e 

diskriminimit për shkak të “përkatësisë në një grup të veçantë
1”. 

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

 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, subjekti ankues në mes të tjerash informon se: “Në datë 

18.04.2014 është lidhur Kontrata Kolektive e Punës për Punonjësit e Policisë së Burgjeve, mes 

Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Sindikatës së Shërbimeve Policore të Shqipërisë, e 

cila ka kaluar “pa afat” sipas ligjit, duke zbatuar të gjitha procedurat ligjore të kërkesës për 

ripërsëritje në vitin 2015, por që me mirëkuptim të palëve2, është kaluar në heshtje me afat të 

pacaktuar. Deri në muajin Shtator 2020 nuk ka pasur bllokim e ndërhyrje nga punëdhënësi, A.I, 

por duke kërkuar që të dalë VKM-ja për pagat sipas ligjit të ri dhe duke ngritur probleme që 

shqetësojnë punën në sistem, siç janë gradat, funksionet, trajnimet, transporti, ushqimi për stafin 

                                                           
1  Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë, miratuar me Vendimin nr. 5939, datë 07.09.2007 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 
2 Referuar shkresës nr. 4786/1, datë 11.07.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 
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dhe etika në komunikimin me vartësit, siç duket, i nxitur edhe nga mosnjohja e funksionimit të një 

sindikate të ligjshme, urdhëroi verbalisht, me telefonata dhe urdhëra me gojë, bllokimin e 

xhirimit të kuotës sindikale nga punonjësit, pasi ka menduar që sindikata do mbyllë gojën, ose do 

të pranojë kompromis në kurriz të anëtarëve të saj. Kuota sindikale është burimi i vetëm 

ekonomik, për të vazhduar funksionimin dhe aktivitetin e sindikatës, pranë 24 burgjeve të vendit. 

Sindikata ka kërkuar sqarime me shkresa zyrtare, me email, me komunikim direkt në zyrë, por 

deri më sot nuk ka përgjigje. Sindikata ka kërkuar sqarim dhe nga Ministria e Drejtësisë, pasi 

ishin në proces negocimi për disa kërkesa që ishin ngritur në mbledhjen e Këshillit Drejtues, të 

mbajtur në Berat, në muajin Gusht 2020. Gjatë bisedimeve, nga zv/Ministri dhe Këshilltari i 

Ministrit, është kërkuar që të bënin një kërkesë për të ripërtërirë Kontratën Kolektive të Punës 

me Drejtorinë e Burgjeve, pasi do ndërhynin që procedura të kalonte me konsensus dhe të 

vazhdonte bashkëpunimi. Shkresa është dërguar zyrtarisht që në muajin nëntor 2020, por ende 

nuk ka një përgjigje zyrtare. Sindikata ka zhvilluar një takim me juristin e DPB-ve dhe një zyrtar 

të policisë së burgjeve, por që kishte tendencë që të pranonin kushtet e tyre dhe kërkonin që të 

dorëzoheshin listat e anëtarësisë, të cilat i kanë patur të depozituara në protokoll që nga viti 

2014 e në vazhdim. Listat e rinovuara me stafin e ri që ka filluar punë rishtaz, i kemi disponibël 

me nënshkrimet e deklarimet e tyre. Nga muaji Shtator e deri më sot, vazhdon të jetë e bllokuar 

padrejtësisht kuota sindikale, si burim ekonomik për aktivitetin ligjor të sindikatës”. 

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe zhbllokimin e problemit të kuotës sindikale. 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32/1/b, të 

Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”3
, të ndryshuar, që i jep të drejtën për të 

hetuar dhe shqyrtuar shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë, sipas 

parashikimeve të këtij ligji.  

Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë është person juridik, regjistruar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 5939, datë 07.09.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë
4
. Bazuar në ankesën e paraqitur, SSHPSH parashtron se pengimi i xhirimit të kuotës 

sindikale nga ana e DPB, ndikon në funksionimin dhe aktivitetin e sindikatës.  

Bazuar në nenin 32, pika 1, germa “b”, të ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet: “Komisioneri ka kompetencë...të shqyrtojë 
ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të vepruar në emër dhe me 
pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të individëve që pretendojnë se ka ndodhur 
diskriminimi ose në emër të tyre për çështje që lidhen me interesa kolektive”. 
 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

4 Referuar Vërtetimit datë 05.08.2021, të lëshuar nga Zyra e Regjistrit të Sindikatave të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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Bazuar në nenin 4, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku 

përcaktohen subjektet e ligjit, parashikohet: “1. Ky ligj zbatohet për të gjithë personat, që jetojnë 

dhe qëndrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 2. Shtetasit shqiptarë, me banim të 

përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, gëzojnë mbrojtjen, që 

ofron ky ligj, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare. 3. Personat fizikë e juridikë të 

huaj, me banim, vendqëndrim apo seli jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, gëzojnë 

mbrojtjen, që ofron ky ligj, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare.”  

Bazuar në nenin 32/3, të LMD-së përcaktohet se: “3. Për shqyrtimin e ankesave që i drejtohen, 

Komisioneri zbaton normat e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, me 

përjashtim të procedurave që parashikohen nga ky ligj”. 

Bazuar në nenin 3, pika 7 dhe 8, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “7. 

“Palë” është:  a) çdo person fizik ose juridik, i cili ka të drejtë ose interes legjitim të 

drejtpërdrejtë në një procedurë administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pika 1, të këtij Kodi; 

ose  b) një palë që nuk ka një të drejtë ose interes legjitim të drejtpërdrejtë në një procedurë 

administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pikat 2 dhe 3, të këtij Kodi, por që të drejtat ose 

interesat e saj ligjshëm mund të cenohen nga rezultati i procedurës. ………….. 8. Person është 
çdo person fizik, juridik, si dhe çdo subjekt i së drejtës, sipas legjislacionit në fuqi.” 

Referuar nenit 33, pika 1, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “1. Palë në 

procedurën administrative, përveç sa parashikohet në nenin 3, të këtij Kodi, është çdo person: a) 

me kërkesë të të cilit ka filluar procedura administrative; b) ndaj të cilit ka filluar procedura 

administrative, ose të cilit i drejtohet apo synohet t’i drejtohet vendimi i procedurës 

administrative; ose c) me të cilin organi publik synon të lidhë apo ka lidhur një kontratë 

administrative”.  

Bazuar në këto dispozita ligjore rezulton se kërkesën për të filluar një procedurë administrative 

pranë Komisionerit mund ta bëjë një palë që ka një interes legjitim të drejtëpërdrejtë të vetin. 

Bazuar në statutin e SSHPSH, ajo është një organizatë sindikale e krijuar mbi bashkimin 

vullnetar të punonjësve të Policisë së Burgjeve të rolit bazë dhe të mesëm, Punonjësit e Policisë 

Bashkiake e Komunale si dhe punonjësit e Shërbimit Zjarrfikës. Qëllimi i SSHPSH është 

përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave morale, ekonomike, sociale, juridike, profesionale të 

anëtarësisë pa diskriminime dhe mbrojtja e anëtarësisë nga largimet abuzive nga puna, etj. Në 

bazë të statutit, SSHPSH ka si burim kryesor të financimit kuotat e anëtarësisë dhe burime të 

tjera që mund të sigurohen nga donacione, kontribute vullnetare individësh dhe organizmash 

kombëtare ose ndërkombëtare.  

Sa më sipër, pala ankuese, Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë, në cilësinë e personit 

juridik, është subjekt i ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të  ndryshuar dhe 

legjitimohet për të paraqitur ankesën objekt shqyrtimi para Komisionerit, pasi pretendon se 
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pengimi i xhirimit të kuotës sindikale nga ana e DPB, ndikon në funksionimin dhe aktivitetin e 

sindikatës. 

Shkaku i pretenduar nga ankuesi  përkatësia në grup të veçantë, është shkak i mbrojtur nga neni 

1, i ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,  të ndryshuar, ku parashikohen 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.”  

Neni 3, i ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ndalon çdo dallim, 

përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, 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.  

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim të autoriteteve publike 

ose personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 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 apo të 

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash. 

Bazuar në nenin 32/1/b të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 Me shkresën nr. 741/1, datë 18.05.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, DPB për ankesën e bërë nga Sindikata si dhe ka 

kërkuar aktet e poshtëcituara: 
 

 Kopje të Kontratës Kolektive të Punës për Punonjësit e Policisë së Burgjeve. 
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 Shpjegime, përse është penguar xhirimi i kuotave sindikale pas muajit shtator 2020, 

nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

 Kopje të shkresave të dërguara nga sindikata dhe përgjigjeve të dhëna nga DPB-ja 

dhe Ministria e Drejtësisë. 

 Shpjegime lidhur me kërkesën e sindikatës për rishikimin e Kontratës Kolektive, pas 

hyrjes në fuqi të Ligjit 80/2020 “Për policinë e burgjeve”.  
 

Me shkresën nr. 5103/1, datë 28.05.2021, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dërgoi 

dokumentacionin e kërkuar dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “Policia e 

Burgjeve, është një strukturë organizative me një përbërje prej 4533 punonjësish të roleve të 

ndryshme në organikën e saj. Ndër të drejtat e përcaktuara në legjislacionin përkatës të 

veprimtarisë së saj është parashikuar e njohur dhe e drejta e organizimit sindikal, ku punonjës 

të ndryshëm nëpërmjet anëtarësisë dhe pjesëmarrjes në organizatat sindikale të miratuara me 

ligj, mundet që të mbrojnë interesat e tyre sa lidhet me marrëdhëniet e punës, duke paguar edhe 

një kuotë sindikale. DPB ka lidhur Kontratën Kolektive nr. 583/1, datë 18.04.2014, me  afat 1-

vjeçar me Sindikatën e Shërbimeve Policore të Shqipërisë, sipas të cilës ndër të tjera në 

statutin e sindikatës është parashikuar edhe vlerë nominale e kuotizionit sindikal me varacionet 

nga 0.5% deri në 1% të vlerës së pagës bruto. Kontrata Kolektive midis Sindikatës dhe DPB 

është lidhur për një afat 1-vjeçar (2014-2015) me të drejtë ripërsëritje, por ripërtëritja kërkon 

domosdoshmërisht rindjekjen e procedurës së parashikuar nga nenet 163, 164 dhe 165 të 

Kodit të Punës, gjithashtu të përcaktuar edhe në kontratën kolektive të punës (Neni 3). 

Gjithashtu, në nenin 49 të kontratës kolektive është parashikuar mundësia që mes Kryetarit të 

sindikatës lidhet marrëveshje me punëdhënësin, për mbajtjen e kuotizacioneve nga sektorët e 

financës kundrejt deklarimit personal të çdo anëtari të sindikatës ku shprehet pëlqimi për 

pagesën vullnetare të kuotës mujore në favor të sindikatës. Në vijim mbi këtë bazë, referohet të 

ketë vijuar edhe derdhja e kontributeve (kuotës sindikale) nga IEVP-të në adresë të Sindikatës 

së Shërbimeve Policore të Shqipërisë. Gjatë ecurisë së ekzekutimit të kontratës, ka pasur edhe 

korrespondenca me autoritete të tjera sindikaliste, nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, 

si dhe Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Zhvillimit Urban dhe Administratës 

Publike, të cilat kanë referuar çështjen e mungesës së personalitetit juridik të Sindikatës së 

Shërbimeve Policore të Shqipërisë, për efekt të ndryshimeve statusore dhe proceseve gjyqësore 

në vijimësi lidhur me çështjen në fjalë dhe rikualifikimin e kontratës kolektive, duke bërë 

azhornimet dhe përditësimet e nevojshme në funksion të autorimizimit të një sindikate tjetër që 

ka përthithur funksionet e lëvizjes e përfaqësimit të lëvizjes sindikaliste. Pas përfundimit të 

kësaj Kontrate Kolektive, nga data 18.04.2015, mes palëve nuk rezulton që të jetë ripërtërirë 

më një Kontratë Kolektive, sipas neneve 163, 164 dhe 165 të Kodit të Punës. Pra, konkludojmë 

se Kontrata Kolektive nr. 583/1, datë 18.04.2014 ka përfunduar me datë 18.04..2015 dhe nuk 

mund të sjellë asnjë efekt ligjor zbatueshmërie të mëtejshëm. Më pas, rezulton se nga ana e 

IEVP-ve, janë derdhur në adresë të Sindikatës së Shërbimeve Policore shuma parash në formën 

e koutizacioneve edhe pas momentit të përfundimit të Kontratës Kolektive (2015) edhe për vitet 

2015, 2016, 2017 dhe 2018, pa pasur ndonjë akt në fuqi (kontratë) që legjitimonte kalimin e 
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pagesës nga insitucionet e burgimit në adresë të sindikatës. Kjo praktikë (për mbajtjen e 

kuotave nga paga e punonjësve të policisë dhe tranferimin në llogarinë bankare të sindikatës pa 

patur kontratë kolektive e madje as pëlqim nga punonjësit) ka vijuar deri në datën 11.07.2018, 

kur nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është nxjerrë shkresa nr. 4786/1, me 

Lëndë: “Mbi zbatimin e kontratës me sindikatën policore të burgjeve”. Lidhur me këtë, DPB 

arsyeton se shkresa është e pavlefshme, pasi ripërtëritja e kontratës kolektive të punës nuk është 

kryer në referencë të neneve 163, 164, dhe 165 të Kodit të Punës dhe baza ligjore e përdorur për 

zgjatjen e afatit të kontratës me afat të pacaktuar (neni 149/2 i Kodit të Punës) ka lidhje me 

kontratat individuale të punës. Në muajin tetor 2020, nga Njësia e Brendshme Audituese e 

DPB-së, është kryer një auditim lidhur me verikimin e pagesave të kuotave të kryera në favor të 

sindikatës së policisë, e cila ka konkluduar se: 

 IEVP-të Berat, Kukës, Krujë, Vaqarr, Shkodër, Tropojë, Spitali i Burgjeve, Kavajë, 

Burrel, DPB, nuk kanë kryer asnjëherë pagesa për kuotën e sindikatës së policisë.  

 Tek IEVP-të në të cilat janë kryer këto pagesa për vitet 2014-2020, rezultoi se ky 

veprim është kryer vetëm mbi bazën e kontratës së lidhur me nr. 583/1, datë 

18.04.2014, si dhe shkresës së Drejtorit të Përgjithshëm me nr. 4786/1, datë 

01.07.2018 “Mbi zbatimin e kontratës me sindikatën policore të burgjeve”. 

 Është konstatuar se nuk është plotësuar dhe nënshkruar nga të gjithë punonjësit e 

policisë deklarata për shprehjen e dakortësisë për mbajtjen e kuotës sindikale prej 

100 lekë/muaj, si dhe nuk ka lista të personave, të cilët janë anëtarë të sindikatës, 

ndërsa në 3 IEVP ku ky dokument është mbajtur, përkatësisht në Elbasan, Vlorë dhe 

Lushnjë, konstatohet se ato janë të parregullta (jo në formën administrative të 

kërkuar nga ligji), pasi nuk kanë datë apo numër protokolli se kur janë hartuar, si 

dhe nuk ishin të azhornuara ndër vite me ndryshimet e emrave të punonjësve të 

cilët kanë lëvizur (larguar apo emëruar).  

 Gjithashtu, nuk është lidhur akt-marrëveshja nga punëdhënësi mbas mbarimit të afatit 

të kontratës 1-vjeçare, nëpërmjet së cilës autorizohet Sektori i Financës për mbajtjen 

e kuotës sindikale. 

Nga sa më lart, duke qenë se dokumentacioni justifikues për kryerjen e kësaj pagese, nuk është 

i plotë dhe i rregullt, sektorët e financave në IEVP, kanë ndërprerë mbajtjen e shumave 100 

lekë/muaj nga pagat e punonjësve të policisë, ndërsa nuk ka patur asnjë kërkesë nga punonjës 

të veçuar të policisë së burgjeve që duan të depozitojnë deklaratë pëlqimi apo dhe nga vetë 

shtetasi V.M, që prezantohet me cilësinë e kryetarit të sindikatës, që të sjellë listën e 

anëtarësisë, deklaratat e pëlqimit, etj. Gjatë kësaj periudhe kohore, DPB ka organiziuar takime 

edhe me përfaqësuesit e Sindikatës, ku është diskutuar lidhur me çështjet e legjitimitetit të saj 

si dhe i është kërkuar vënia në dispozicion e dokumentacionit justifikues të anëtarësisë së saj, 

deklaratat e pëlqimit për administrimin e kuotës sindikale si dhe fillimi i procedurave për lidhje 

kontrate, bazuar në Ligjin 80/2020 “Për policinë e burgjeve”. Nga ana e përfaqësuesit, V.M 

nuk është sjellë asnjë e dhënë e tillë, madje ka braktisur dhe takimin për këtë qëllim. Kuota 
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prej 100 lekë/muaj nuk është përcaktuar në asnjë akt, përveçse në një urdhër të brendshëm të 

Drejtorit të IEVP Lezhë në vitin 2015 dhe në një deklaratë të vetë sindikatës të pashoqëruar me 

asnjë bazë ligjore. Përfaqësimi i punonjësit të policisë së burgjeve është i pavarur nga 

marrëdhënia e tij me institucionin, të gjithë punonjësit janë të lirë të paguajnë drejtëpërdrejtë me 

vullnetin e tyre kuotën e anëtarësisë me sindikatën. Pra është e qartë se nga ana e IEVP-ve, ndaj 

punonjësve të Policisë së Burgjeve, nuk ka asnjë shkak ligjor apo vullnet të lirë të punonjësve të 

policisë të shprehur, për t’ju mbajtur shuma parash në formën e kuotizacioneve (në vlerën 100 

lekë)”. 

Në përgjigje të shkresës së dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, subjekti ankues, me 

e-mail-in datë 04.06.2021, në mes të tjerash informon Komisionerin se: “Sindikata është krijuar 

sipas ligjeve në fuqi dhe në përputhje me Kodin e Punës. Akti i Themelimit; Statuti i Sindikatës; 

Vendimi i Gjykatës për Regjistrimin e Sindikatës; NUIS (Nipt) fiskal, Kontrata Kolektive e Punës 

në fuqi sipas ligjit shqiptar, aktiviteti sindikal dhe i organeve drejtuese të sindikatës, nuk ka 

lidhje aspak me “Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë”, përveç faktit të adresës së parë të 

zyrës që ishte pranë godinës së këtij subjekti. Në Vërtetimin gjyqësor të marrë nga Zyra e 

regjistrit të organizatave pranë Gjykatës së Tiranës, në vitin 2019, del qartë se sindikata ka 

ndryshuar adresën dhe selinë e Sindikatës, në adresën aktuale sipas vendimit të Këshillit 

Drejtues, që në vitin 2014. Po atë vit sindikata është pajisur me NUIS, është lidhur Kontrata 

Kolektive sipas ligjit dhe është depozituar në ish-Ministrinë e Punës. Sindikata është e pavaruar 

dhe nuk bën pjesë dhe as ka bërë pjesë në asnjë bashkim apo union sindikatash dhe këtë e 

tregojnë qartë të gjitha shkresat e provat që janë paraqitur. Sindikata ka qenë gjithnjë 

përfaqësuese e anëtarësisë në Gjykatë, institucione dhe në Kuvendin e Shqipërisë, duke qenë në 

grupin e punës dhe palë kryesore përfaqësuese e punëmarrësve të  policisë së burgjeve në 

hartimin e Ligjit nr. 80, datë 25.06.2020 “Për Policinë e Burgjeve”, si në Komisionin e Ligjeve, 

ashtu edhe në Komisionin e Sigurisë. Sindikata ka dorëzuar kopje të listave të anëtarësisë pranë 

çdo sektori finance në IEVP dhe ka përditësuar, kur i është kërkuar, ku përcaktohet qartë 

dakortësia për kuotën sindikale prej 100/lekë në muaj. Për çështjen e dakortësisë lidhur me 

xhirimin e kuotave sindikale, informohet se nga dita kur është lidhur Kontrata Kolektive dhe deri 

më sot, nuk ka asnjë kontestim apo ankesë nga anëtarët e sindikatës. Nga viti 2014 deri sot nuk 

ka asnjë kërkesë, ankesë, letër anonime apo denoncim për çështjen e kuotës dhe sindikatës”. 

Me shkresën nr. 447/1, datë 11.06.2021, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë në mes të 

tjerash informoi Komisionerin se: “Është njohur me ankesën objekt shqyrtimi, nga shkresa nr. 

5103/1, datë 28.05.2021, e DPB-së. Përsa më sipër, Konfederata e Sindikatave ka pasur 

korrespondencë në vijimësi me DPB, ku është sqaruar situata e krijuar nga keqpërdorimi i 

emrit dhe autoritetit sindikal nga Ish-Sindikata e Shërbimeve Policore, e cila ka qenë 

regjistruar konform ligjit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me nr. 5939, datë 07.09.2007, 

si pjesë e strukturës organizative dhe anëtare e KSSH. Në Nëntor 2014, Kongresi i 5-të i KSSH-

së miratoi disa ndryshime organizative brenda KSSH-së, për t’i  sjellë të gjitha sindikatat e 

profesionit në rrjedhën dhe në frymën e statutit, programit dhe vizionit të KSSH-së, sipas 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

8 

 
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27, Kodi Postar 1001, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

standarteve të përcaktuara në statutin e KSSH-së, Kodin e Punës, Konventat e ILO-s, etj, në 

lidhje me përfaqësueshmërinë sindikale, përfaqësimin profesional, shtrirjen territoriale e 

standarte të tjera të bashkëvendosura në Kongresin e 5-të të  KSSH-së. Kongresi i 5-të në 

Vendimin nr. 2 të tij, vendosi të bashkojë në një federatë profesionale sindikatash, sindikatat e 

Shërbimeve të Administratës Publike dhe ato të Shërbimeve Policore (Kodi Punës, neni 182, 

184 e në vijim). Këto procedura u legjitimuan sipas ligjit në Gjykatën e Tiranës me Vendimin 

nr. 490, datë 29.01.2015, përfitimin profesional të kësaj federate. Çdo veprimtari e ushtruar për 

llogari dhe në emër të Sindikatës së Shërbimeve Policore pas regjistrimit në Gjykatë të 

vendimeve të Kongresit të 5-të të KSSH-së, si dhe pas Vendimit nr. 490, datë 29.01.2015 të 

gjykatës, në të cilin miratohet bashkimi në një Federatë Sindikale të vetme e Sindikatës së 

Shërbimeve Publike, Shërbimeve Policore, Ndërtimit e Zhvillimit Urban, është jo legjitim dhe 

nuk ka lidhje me strukturat e Sindikatës së Shërbimeve Policore të themeluara nga KSSH-ja, që 

në vitin 2007”. 

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 85, datë 10.05.2021, Komisioneri 

me shkresën nr. 741/4, datë 28.07.2021, njoftoi palët për zhvillimin e seancës dëgjimore 

me datë 04.08.2021, për të parashtruar dhe argumentuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

pretendimet e tyre dhe për të sqaruar të gjitha faktet dhe provat e palëve në proces si dhe 

kërkoi informacion dhe dokumentacion, si më poshtë:  
 

 Kopje të raportit të kryer nga Njësia e Auditit të Brendshëm të DPB, në tetor 2020, 

lidhur me verifikimin e pagesave të kuotave të kryera në favor të sindikatës së 

policisë. 
 

 Me e-mail-in datë 03.08.2021, DPB ka vënë në dijeni Komisionerin se Konfederata e 

Sindikatave të Shqipërisë ka kërkuar shtyrjen e seancës dëgjimore, për një kohë më të 

përshtatshme. Për këtë arsye, Komisioneri me shkresën nr. 741/5, datë 05.08.2021, 

njoftoi palët për shtyrjen e zhvillimit të seancës dëgjimore, për në datë 11.08.2021. 
 

Seanca dëgjimore u zhvillua në mungesë të subjektit kundër të cilit ishte bërë ankesa dhe në 

prezencë të SSHPSH, e cila u përfaqësua nga Kryetari i Sindikatës, V.M.   

Gjatë seancës dëgjimore, V.M, i qëndroi të njëjtave parashtrime që kishte bërë të njohur gjatë 

komunikimit shkresor dhe e-mail me KMD-në. Gjatë seancës dëgjimore dhe me e-mail-in datë 

09.08.2021, subjekti ankues ka kërkuar tërheqjen e pretendimit për diskriminim ndaj Ministrisë 

së Drejtësisë, duke qenë se kjo e fundit nuk ishte palë direkte në diskriminimin e sindikatës. 

 Me shkresën nr. 1314, datë 20.09.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

kërkuar nga DPB shpjegime dhe kopje të dokumenteve si më poshtë: 

 Kopje të raportit të kryer nga Njësia e Auditit të Brendshëm të DPB, në muajin tetor 

2020, lidhur me verifikimin e pagesave të kuotave të kryera në favor të sindikatës së 

policisë. 
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 Informacion, nëse DPB/IEVP-të disponojnë autorizim me shkrim nga të gjithë 

anëtarët e sindikatës për mbajtjen nga paga të kuotizacionit sindikal, nga ana e 

punëdhënësit (referuar nenit 117 të Kodit të Punës), dhe kur janë përditësuar për herë 

të fundit. 

 Informacion nëse ka kërkesa për fillimin e bisedimeve për lidhjen e kontratës 

kolektive. Nëse po, kopje të tyre. 

 Informacion nëse DPB ka filluar bisedimet për lidhjen e kontratës kolektive me 

ndonjë sindikatë, ose nëse ka planifikuar për të filluar bisedimet. 

 Kopje të procesverbalit të takimit të zhvilluar mes përfaqësuesve të DPB dhe V.M, 

në datë 04.11.2020. 

 Kopje të shkresës së DPB, në përgjigje të shkresës së dërguar nga SSHPSH në datë 

18.01.2021, të protokolluar në DPB me nr. 483, datë 19.01.2021 (nëse ka).  

Me shkresën nr. 5103/6, datë 05.10.2021, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dërgoi 

dokumentacionin e kërkuar dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “Pranë DPB nuk ka 

kërkesa për fillimin e bisedimeve për lidhjen e ndonjë kontrate kolektive, nuk ka fillime të 

bisedimeve dhe në mungesë të kërkesave, nuk është planifikuar për të filluar bisedime në këtë 

prizëm. Siç dhe jeni informuar, në datë 04.11.2020 është organizuar një takim me përfaqësues të 

sindikatës, ku është diskutuar lidhur me çështjen e legjitimitetit të saj, si dhe i është kërkuar 

vënia në dispozicion e dokumentacionit justifikues të anëtarësisë së saj, deklaratat e pëlqimit për 

administrimin e kuotës sindikale si dhe fillimi i procedurave për lidhje kontrate, bazuar në ligjin 

80/2020 “Për policinë e burgjeve”, por përfaqësuesi V.M, nuk ka qenë bashkëpunues, madje ka 

braktisur dhe takimin për këtë qëllim, e aq më tepër të sillte dokumentacionin e kërkuar nga ligji. 

Në kuadrin e një mungese të plotë bashkëpunimi, nuk ka qenë e mundur mbajtja e 

procesverbalit. Ndërsa, lidhur me shkresën datë 18.01.2021, të dërguar nga sindikata, referuar 

përmbajtjes e cila orientohej drejt, krijimit të insinuatave, presionit dhe shantazhit, DPB nuk ka 

proceduar me kthim përgjigje, por ka adresuar situatën pranë organeve ligjzbatuese”. 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 1 dhe nenin 3/1, 

parashikojnë se: “‘Diskriminim’ është 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 njëtën 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”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

ligjin ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij për trajtim 

të pa drejtë dhe diskriminues. 
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Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij: “Organi 

publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në gjendje 

të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive dhe të 

lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, përfshirë të gjithë 

informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat ligjore të veprimeve 

ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD, i ndryshuar, në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: 

“Të gjitha institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin 

Komisionerin, duke i dhënë informacionin që i nevojitet dhe duke i garantuar aksesin në 

informacionin në përmbushjen e detyrave të tij”. 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm të ankuesit.  

Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të hetimit, rezulton se: 

Në datë 18.04.2014 është lidhur Kontrata Kolektive e Punës për Punonjësit e Policisë së 

Burgjeve, mes Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me nr. 583/1 prot, datë 24.04.2014, si 

përfaqësues zyrtar i punëdhënësit dhe Sindikatës së Shërbimeve Policore me nr. 033, prot, datë 

18.04.2014, si përfaqësues zyrtar i licensuar i punëmarrësve të policisë së burgjeve.  

Me shkresën nr. 08, datë 11.03.2015, drejtuar DPB, SSHPSH ka kërkuar ripërtëritjen e kontratës 

kolektive të punës. (nuk ka përgjigje) 

Me shkresën datë 04.05.2016, drejtuar DPB, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë ka kërkuar 

nënshkrimin e kontratës së re kolektive të punës për punonjësit e DPB, duke informuar në mes të 

tjerash se: “.....çdo veprim që kjo sindikatë (SSHPSH) ka bërë në raport me punëdhënësin DPB, 

bazuar në statutin e KSSH-së e ka bërë vetëm me autorizimin e Konfederatës së Sindikatave të 

Shqipërisë si organizata sindikale konfederative që ka përfaqësuar dhe vazhdon të përfaqësoj 

punonjësit e sistemit të burgjeve në të gjithë Shqipërinë. ....... Të nisur nga fakti që kontrata 

ekzistuese e datës 21.02.2014 ka përfunduar afatet ligjore të saj, ne ju jemi drejtuar disa herë tek 

ju, prandaj kërkojmë rinënshkrimin e kontratës së re kolektive në përputhje të plotë me ligjin dhe 

duke eleminuar mangësistë ligjore që kishte kontrata e mëparshme...”.  

Me shkresën nr. 4786/1, datë 11.07.2018, drejtuar IEVP-ve, DPB i ka rekomanduar gjithë 

institucioneve të sistemit, që efektet e parashikimeve të kontratës kolektive, të vijojnë deri në 

lidhjen e kontratës së re, pas miratimit të ligjit të ri “Për policinë e burgjeve”, por nuk ka ndonjë 

rekomandim për pagesën e kuotave sindikale, nëpërmjet shërbimit të financës së IEVP-ve. 

Me e-mail-in datë 03.11.2020, drejtuar A.K (punonjëse e zyrës së financës në DPB), Drejtori i 

DPB në vlerësim të problematikave të raportuara nga auditimi i kryer për pagesat e kuotave të 

kryera në favor të sindikatës së policisë, ka informuar A.K se: “..nuk duhet të mbahet më asnjë 

pagesë, por të identifikohen përgjegjësitë për mbajtjen edhe deri tani të saj...”. 
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Me shkresën datë 19.11.2020, drejtuar DPB, SSHPSH ka kërkuar rishikimin e Kontratës, duke e 

përshtatur nen për nen me ligjin e ri “Për policinë e burgjeve”. (nuk ka përgjigje) 

Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë, duke pretenduar se është diskriminuar nga 

veprimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, për shkak të “përkatësisë në një grup të 

veçantë”, ka paraqitur pranë Komisionerit ankesën nr. 85, datë 10.05.2021. 

Në rastin konkret, për të vlerësuar  pretendimin për diskriminim të parashtruar nga ankuesi, 

Komisioneri do të vlerësojë nëse Sindikata i është nënshtruar ndonjë trajtimi të padrejtë, të 

pafavorshëm dhe të pabarabartë, lidhur me ndërprerjen e xhirimit të kuotës sindikale nga ana e 

DPB (zyrave të financës së IEVP-ve).  

Në nenin 163, pika 3 e Kodit të Punës, përcaktohet se: “Kërkesa për fillimin e bisedimeve për 

lidhjen e kontratës kolektive bëhet me shkrim. Ajo shoqërohet me kopjen e statutit të organizatës 

ose organizatave kërkuese sindikale, si dhe me treguesit e nevojshëm mbi përfaqësueshmërinë e 

këtyre të fundit në ndërmarrje, ndërmarrjet ose degën e caktuar”, ndërsa në nenin 3 të Kontratës 

Kolektive të Punës për Punonjësit e Policisë së Burgjeve, përcaktohet se: “Kjo kontratë lidhet 

për një afat 1 vjeçar 2014/2015 me të drejtë ripërsëritje. Për prishjen, ndryshimin apo 

ripërtëritjen e saj, veprohet sipas përcaktimeve të bëra në nenet 163, 164 dhe 165 të Kodit të 

Punës, gjithnjë, duke rënë dakort pas bisedimeve mes palëve kontraktuese”. 

Referuar legjislacionit të sipërcituar, rezulton se në datë 18.04.2014 është lidhur Kontrata 

Kolektive e punës mes DPB dhe SSHPSH, për një afat 1-vjeçar dhe për ndryshimin apo 

ripërtëritjen e saj, veprohet sipas përcaktimeve të bëra në nenet 163, 164 dhe 165 të Kodit të 

Punës. 

Referuar dokumentacionit të depozituar nga palët, rezulton që Kontrata Kolektive nuk është 

përsëritur në përfundim të afatit 1-vjeçar, sipas përcaktimeve të neneve të sipërcituara të Kodit të 

Punës, por nga ana e DPB, me shkresën nr. 4786/1, datë 11.07.2018, i është rekomanduar IEVP-

ve, që efektet e parashikimit të kontratës, të vijonin deri në lidhjen e kontratës së re, pas 

miratimit të ligjit të ri “Për policinë e burgjeve”, por nuk ka ndonjë rekomandim për pagesën e 

kuotave sindikale, nëpërmjet shërbimit të financës së IEVP-ve. 

Në datë 25.06.2020, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 80 “Për policinë e 

burgjeve”, ligj i cili ka hyrë në fuqi, pas botimit në fletoren zyrtare, në datë 07.08.2020. 

Referuar dokumentacionit të dorëzuar nga palët, rezulton se DPB, me e-mail-in datë 29.10.2020 

ka kërkuar informacion nga IEVP-të, lidhur me verifikimin e pagesave të kuotave të kryera në 

favor të sindikatës së policisë. 

Në nenin 117, pika 2 e Kodit të Punës, përcaktohet se: “Punëdhënësi vetëm me autorizim me 

shkrim nga punëmarrësi mund të zbresë nga paga kuotizacionet sindikale........”, ndërsa në nenin 

49 të Kontratës Kolektive të Punës për Punonjësit e Policisë së Burgjeve, përcaktohet se: “..... 

Kryetari i sindikatës lidh marrëveshje me Punëdhënësin me qëllim mbajtjen e kuotizacioneve nga 
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sektorët përkatës të financës, nga anëtarësia e sindikatës, kundrejt deklarimit personal të çdo 

anëtari të sindikatës ku shprehet pëlqimi për pagesën vullnetare të kuotës mujore në favor të 

sindikatës”. 

Referuar gjetjeve të grupit të auditit të DPB, të datës 03.11.2020, bazuar në legjislacionin e 

sipërcituar, rezulton se është konstatuar se nuk është plotësuar dhe nënshkruar nga të gjithë 

punonjësit e policisë deklarata për shprehjen e dakortësisë për mbajtjen e kuotës sindikale prej 

100 lekë/muaj, si dhe nuk ka lista të personave, të cilët janë anëtarë të sindikatës, ndërsa në 3 

IEVP ku ky dokument është mbajtur, është konstatuar se ato janë të parregullta, pasi nuk kanë 

datë apo numër protokolli se kur janë hartuar, si dhe nuk ishin të azhornuara ndër vite me 

ndryshimet e emrave të punonjësve të cilët kanë lëvizur (larguar apo emëruar). Gjithashtu, nga 

auditi është konstatuar se nuk është lidhur akt-marrëveshja nga punëdhënësi mbas mbarimit të 

afatit të kontratës l-vjeçare, nëpërmjet së cilës autorizohet Sektori i Financës për mbajtjen e 

kuotës sindikale. 

Referuar tabelës përmbledhëse mbi pagesën e kryer për kuotat sindikale
5
, rezulton se në 9 

IEVP nuk janë kryer asnjëherë pagesa në favor të sindikatës së policisë së burgjeve, 12 IEVP 

kanë raportuar se nuk disponojnë deklaratat e punonjësve të policisë të rolit të mesëm dhe të 

ulët, për shprehjen e dakortësisë për mbajtjen e kuotës sindikale, ndërsa 3 IEVP, kanë deklaruar 

se deklaratat janë pa datë dhe të parregullta.  

Me e-mail-in datë 03.11.2020, grupi i punës i DBP, i ngritur për auditimin e pagesës së kuotave 

të kryera në favor të sindikatës së policisë, ka informuar se, duke qenë se ka konstatuar se 

dokumentacioni justifikues për kryerjen e pagesës, nuk ishte i plotë dhe i rregullt, ka 

rekomanduar sektorët e financave të IEVP-ve, që pagesa e kuotës sindikale prej 100 lekë/muaj, 

të mos mbahet më. 

Nga verifikimet dhe deklaratat e palëve, rezulton se mes Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve 

dhe SSHPSH, nga periudha kur është emëruar Drejtori i DPB (06.02.2019) deri në muajin nëntor 

2020, pra për rreth 18 muaj, nuk ka pasur pretendime nga SSHPSH lidhur me pagesën e kuotave 

sindikale, këto pretendime kanë lindur pas miratimit të ligjit 80/2020 “Për policinë e burgjeve”, 

kur duhet që të fillojnë bisedimet për nënshkrimin e kontratës kolektive, bazuar në ligjin e ri të 

policisë së burgjeve. 

Referuar dispozitave ligjore, lidhja e kontratës kolektive bëhet, bazuar në kriteret e përcaktuara 

në ligj dhe jo sipas interpretimit të palëve. Kështu, referuar nenit 3 të Kontratës Kolektive, duhej 

që kontrata të ishte ripërtëritur në përfundim të afatit 1-vjeçar, dhe në këtë mënyrë do ishin 

zbatuar dhe kërkesat e parashikuara në nenet 163.2 dhe 117.2 të Kodit të Punës, në të cilin 

përcaktohen kërkesat që duhet të përmbushen për fillimin e bisedimeve për lidhjen e kontratës 

kolektive dhe kërkesën për zbritjen nga paga e punëmarrësit të pagesës së kuotizacionit sindikal. 

                                                           
5 Dërguar Komisionerit me shkresën nr. 5103/6, datë 05.10.2021, nga ana e DPB. 
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Bazuar në dokumentacionin e shqyrtuar, nuk rezultoi që të kishte një marrëveshje të shkruar mes 

DPB dhe SSHPSH, lidhur me mënyrën, masën dhe kohëzgjatjen e pagesës/mbajtjes së kuotave 

sindikale.   

Mbështetur në dokumentacionin e depozituar nga palët, nuk rezulton që SSHPSH të këtë 

kundërshtuar në gjykatë, veprimet e DPB, lidhur me funksionimin e veprimtarisë së sindikatës
6
. 

SSHPSH ndërkohë që është në proces të kërkesës për bisedime për lidhjen e kontratës kolektive, 

ka të gjitha mundësitë që brenda parashikimeve ligjore, të gjejë formën dhe mënyrën më të 

përshtatshme, që të mbledhë kuotizacionet nga anëtarët e sindikatës së policisë së burgjeve. 

Në faktim të pretendimit të saj, SSHPSH nuk vendosi në dispozicion të Komisionerit, 

dokumentacion në të cilin të vërtetonte se ka vënë në dispozicion të DPB apo dhe të IEVP-ve, 

listat e përditësuara të anëtarëve të sindikatës dhe të deklaratave të tyre për dakordësinë e zbritjes 

nga paga të kuotizacionit. Gjithashtu, SSHPSH nuk arriti të provonte para Komisionerit, se ishte 

në pamundësi objektive për mbledhjen e kuotave sindikale nga anëtarët e saj.  

Duke ju rikthyer elementëve të nevojshëm për të konstatuar ekzistencën e diskriminimit, rezulton 

se, për të ngritur një pretendim diskriminimi duhet që në radhë të parë të provohet se ankuesi i 

është nënshtruar  një trajtimi të padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm. Sa më sipër, gjatë 

shqyrtimit të ankesës, rezultoi se nga ana e DPB nuk ishin kryer veprime që pengonin 

veprimtarinë e funksionimit të sindikatës dhe të anëtarëve të saj. 

Përfundimisht, Komisioneri arrin në përfundimin se, Sindikata e Shërbimeve Policore të 

Shqipërisë nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë e për rrjedhojë nuk është diskriminuar. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/b, si dhe nenin 33, pika 10 të Ligjit 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 
 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të Sindikatës së Shërbimeve Policore të Shqipërisë, nga 

ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, për shkak të përkatësisë në një grup të 

veçantë. 

                                                           
6  Referuar nenit 185/2 të Kodit të Punës: “Organizata sindikale mund t’i drejtohet gjykatës për të ndaluar çdo veprim 
ndërhyrjeje ose kërcënimi ndaj saj”. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

KOMISIONERI 
 
 
 Robert GAJDA 
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