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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
 

Nr. 1568/2 Prot.                                Tiranë, më 25.11.2021 

   

 

V E N D I M 

 

Nr.  231  , Datë   25 . 11  .  2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 212 Regj., datë 17.11.2021, të shtetasit A. M, kundër: Komisariatit nr. 3, Tiranë, 

Ministrisë së Drejtësisë (MD), Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve (DPB) dhe Institucionit 

të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, (IEVP) Reç, me pretendimin e diskriminimit për “çdo 

shkak tjetër
1”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës së paraqitur nga subjekti ankues, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
, 

  

K O N S T A T O I: 

  

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, në parashtrimet e sjella pranë KMD-së, bën të ditur se vuan dënimin me 

burg në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Reç, dhe ka deklaruar shprehimisht 

se:  

“I jam  drejtuar Komisariatit nr. 3, Tiranë që në datën 05.02.2020 për leje shpërblyese që më 

takon ligjërisht, por vazhdimisht më është refuzuar. I jam drejtuar edhe Ministrisë së 

Drejtësisë disa herë lidhur me këtë ankesë por nuk kam marrë asnjë përgjigje nga ana e saj. 

Jam transferuar më datë 14.02.2021 në mënyrë shumë të padrejtë nga IEVP Fushë-Krujë në 

IEVP Reç, nga kreu i burgjeve, A. I, pasi ka lidhje miqësore me familjen e të ndjerit që unë 

                                                           
1
 Pa asnjë shpjegim lidhur me këtë shkak të cituar. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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akuzohem padrejtësisht dhe e gjitha kjo është bërë qëllimisht prej tij, pasi kurrë nuk kam 

qenë person problematik. 

I jam drejtuar IEVP Reç, që të më japë një sqarim rreth refuzimit të lejes shpërblyese, por 

nuk kam marrë një përgjigje zyrtare”. 

Në përfundim të ankesës, subjekti ankues ka kërkuar shprehimisht nga Komisioneri: “Të më 

ndihmoni me një përgjigje zyrtare nga këto institucione se përse më është refuzuar leja 

shpërblyese”. 

 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “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
3
, në 

nenin 3, pika 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 apo 

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.  

 

Lidhur  me ankesën e bërë nga A. M,  për sa i përket mosdhënies së informacionit dhe kthimit 

të një përgjigjeje zyrtare nga ana e institucioneve kundrejt të cilave ka paraqitur ankesën, 

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

 

Komisioneri vlerëson se, lidhur me pretendimin e ankuesit, se institucionet sipërcituar, nuk i 

janë përgjigjur kërkesave të tij; autoriteti mbikëqyrës i pavarur për zbatimin e ligjit nr. 

                                                           
3 Referuar në vijim me shkurtesën LMD. 
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119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të ndryshuar, duke respektuar e garantuar të drejtat 

dhe liritë themelore të njeriut, është institucioni i Komisionerit për të Drejtën e Informimit 

dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

Sipas këtij ligji, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, shqyrton kërkesat e personave, të cilët pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e 

tyre të parashikuara në ligjin “Për të drejtën e Informimit”, të ndryshuar; shqyrton ankesat e 

personave në lidhje me funksionimin e programeve të transparencës në autoritetet publike; 

kryen hetimet e nevojshme administrative gjatë ushtrimit të kompetencave të tij; njihet dhe ka 

akses në informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, sipas ligjit për të drejtën e informimit 

apo që lidhen me çështjen në shqyrtim, duke përfshirë edhe informacionet e klasifikuara 

“sekret shtetëror”. Në këto raste, ai është i detyruar të respektojë kërkesat për ruajtjen e 

“sekretit shtetëror”, sipas legjislacionit në fuqi; vendos sanksione administrative sipas 

parashikimeve të ligjit për të drejtën e informimit; nxit parimin e transparencës në punën e 

autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së 

informimit; monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit; kryen sondazhe në lidhje 

me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me të drejtën e informimit; bën rekomandime për 

autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të 

transparencës; me kërkesë të gjykatës që shqyrton çështjen, parashtron mendim me shkrim 

për çfarëdolloj çështjeje që lidhet me të drejtën e informimit. 

 

Në nenin 24 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të ndryshuar, përcaktohet 

procedura e shqyrtimit të ankesave: 

 

“Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të 

ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave 

Administrative. 

Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur: 

a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit; 

b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit. 

Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale ia kalon atë strukturës që merret me të drejtën e informimit, e cila, verifikon faktet 

dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit dhe autoritetit 

publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, si dhe të 

informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, Komisioneri zhvillon 

një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve. 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr vendim 

për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi. 

Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni, ankuesit i 

lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës. 
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Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cenon kompetencat e Avokatit të 

Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë 

04.02.1999, “Për Avokatin e Popullit”. 

 

Institucioni i Avokatit të Popullit funksionon dhe ushtron kompetencat e tij, bazuar në ligjin 

nr. 8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, të ndryshuar.  

 

Në nenin 12, të këtij Ligji parashikohet se: 

 

“Çdo individ, grup individësh ose organizata joqeveritare, që pretendojnë se u janë shkelur 

të drejtat dhe liritë dhe interesat e tyre të ligjshme nga veprimet ose mosveprimet e 

paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, kanë të drejtë të ankohen 

ose të njoftojnë Avokatin e Popullit dhe të kërkojnë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së 

drejtës ose lirisë së shkelur. 

Avokati i Popullit duhet të ruajë fshehtësinë nëse e sheh të arsyeshme si dhe nëse kjo kërkohet 

nga personi që bën ankesën, kërkesën apo njoftimin”. 

 

Gjithashtu, bazuar në nenin 19/1 të këtij Ligji, “Avokati i Popullit apo personat e autorizuar 

prej tij kanë të drejtë të hyjnë në çdo kohë, pa kufizim e pa autorizim paraprak, por duke vënë 

në dijeni titullarin e institucionit, në të gjitha institucionet e  administratës publike, në burgje, 

në vende ku policia ose prokuroria mbajnë persona të shoqëruar, të ndaluar apo të arrestuar, 

(të paraburgosurit), në reparte apo institucione shtetërore, spitale psikiatrike, në azile, në 

shtëpi fëmije, si dhe në çdo vend tjetër kur ka të dhëna dhe çmon se ekziston mundësia e 

shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut”. 

Zyra e Avokatit të Popullit ndahet në pesë seksione të specializuara
4
, të cilat janë: 

1.Seksioni për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të të tretëve që 

veprojnë për llogari të tyre. 

2.Seksioni për policinë, shërbimin sekret, burgjet, Forcat e Armatosura dhe pushtetin 

gjyqësor. 

3.Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose Dënimit të Egër, 

Çnjerëzor ose Poshtërues. 

4.Seksioni për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve. 

5.Seksioni i përgjithshëm. 

 

Në nenin 31/1 të ligjit nr. 8454/1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar, përcaktohet se:  

 

“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 legjislacionin 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”. 

                                                           
4
 Neni 31, i ligjit nr. 8454/1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar. 
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Avokati i Popullit, nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Trajtimit 

ose Dënimit të Egër, Çnjerëzor ose Poshtërues, (në vijim, Mekanizmit Kombëtar) që vepron si 

strukturë e veçantë nën autoritetin e tij, mbikëqyr zbatimin dhe realizimin e ligjit nr. 

8323/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dërnuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, të 

ndryshuar,  për mbrojtjen e të drejtave të të dënuarve. 

Neni 74/1 , i këtij ligji përcakton se: “Mekanizmi Kombëtar ka këto kompetenca:  

a) vëzhgon rregullisht trajtimin e individëve, që u është hequr liria në vendet e ndalimit, 

arrestimit ose burgosjes, me qëllim që të forcohet, kur është e nevojshme, mbrojtja e 

individëve nga tortura, trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor ose poshtërues;  

b) paraqet rekomandime për organet përkatëse, me qëllim që të përmirësohen trajtimi dhe 

kushtet e individëve që u është hequr liria dhe të parandalohet tortura dhe trajtimi ose dënimi 

i egër, çnjerëzor ose poshtërues”. 

Në zbatim të nenit 74/2 të ligjit, Mekanizmit Kombëtar, gjatë ushtrimit të detyrës së tij, i 

garantohet:  

 

“a) marrja e çdo informacioni në lidhje me numrin e individëve që u është hequr liria, në 

vendet e privimit të lirisë, si dhe numrin e vendeve dhe vendndodhjen e tyre;  

b) marrja e të gjithë informacionit për trajtimin e këtyre individëve, si dhe për kushtet e tyre 

të ndalimit;  

c) hyrja lirisht në të gjitha vendet dhe mjediset ku është kufizuar liria e individit;  

ç) kryerja e intervistave private, pa dëshmitarë, me individët që u është hequr liria, 

personalisht ose me një përkthyes kur është e nevojshme, si edhe me çdo individ tjetër që 

mund të japë informacionin e nevojshëm;  

d) zgjedhja lirisht e vendeve që kërkon të vizitojë dhe e individëve që kërkon të intervistojë”. 

Mbikëqyrja e Mekanizmit Kombëtar realizohet nëpërmjet
5
:  

 

a) pranimit të kërkesave ose ankesave nga të dënuarit ose të paraburgosurit me shkrim ose 

drejtpërdrejt;  

b) marrjes së informacionit, ankesave ose kërkesave të të dënuarit, ose nga individë që kanë 

statusin e vizitorit apo të organeve shtetërore ose organizatave joqeveritare, të cilat kanë 

kontrolluar apo vizituar institucionin, sipas kompetencës që u njeh ligji, si dhe nga avokati i 

të dënuarit ose të paraburgosurit;  

c) kërkimit të informacioneve nga administrata e institucionit;  

ç) verifikimit të dokumenteve, objekteve, pajisjeve ose mjediseve, që kanë lidhje me të 

dënuarin ose me të paraburgosurin, brenda dhe jashtë institucionit.  

Për realizimin e procesit të mbikëqyrjes, Mekanizmi Kombëtar mund të marrë edhe 

specialistë të fushave përkatëse. Në çdo rast dhe pavarësisht nëse konstatohen shkelje e 

parregullsi gjatë verifikimit, specialistët e këtij mekanizmi mbajnë procesverbal, i cili 

                                                           
5

 Neni 74/3 i ligjit nr. 8323/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dërnuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”, të ndryshuar. 
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nënshkruhet nga drejtori i institucionit ose i ngarkuari prej tij, me të drejtën e pasqyrimit të 

vërejtjeve. 

Në këtë kontekst, bazuar në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se institucioni kompetent për 

shqyrtimin e problematikës së subjektit ankues është Avokati i Popullit dhe  Komisioneri për 

të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Për sa më sipër, bazuar në nenin 33 pika 4/b të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, citon shprehimisht se: “...ankesa nuk pranohet nëse...është e 

papajtueshme me dispozitat e këtij ligji”, çështja e parashtruar nuk mund të shqyrtohet më tej, 

sepse nuk bën pjesë në kompetencat dhe fushën e veprimit të Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi. 

Pra, konkludojmë se nuk plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, për pranimin e ankesës pranë Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 21/1, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pikat 1, 4/b dhe 10 të ligjit 

nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar,  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,  

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës së subjektit ankues, A. M, pasi nuk plotësohen kriteret 

përkatëse të parashikuara nga ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

i ndryshuar. 

 

2. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i rekomandon subjektit ankues, që 

bazuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të ndryshuar,  mund t’i 
drejtohet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

 

3. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i rekomandon subjektit ankues, që 

bazuar në ligjin nr. 8323/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dërnuarve me burgim 

dhe të paraburgosurve”, të ndryshuar, dhe ligjin 8454, datë 04.02.1999 “Për 

Avokatin e Popullit”, të ndryshuar, t’i drejtohet institucionit të Avokatit të Popullit. 
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4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi. 

 
 
 
 
KOMISIONERI 
 
 
 Robert GAJDA 

Fusha:  Të mira dhe shërbime 

Shkaku: “Çdo shkak tjetër” 

Lloji i vendimit:  Mospranim 
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