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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 647/4  prot.                                 Tiranë, më 15 . 08. 2022 

             

       V E N D I M 
 

 Nr. 158_, datë  15 . 08 . 2022 

 

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

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

mori në shqyrtim ankesën nr. 84 Regj., datë 27.05.2022
1
, të shtetasit A. D, kundër 

Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP), me pretendimin për diskriminim për 

“çdo shkak tjetër
2”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
3
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, A. D në parashtrimet e depozituara pranë KMD-së shprehet se: 

“Prej shtatë vitesh jam punonjës në Policinë e Burgjeve dhe mbaj gradën “Komisar”. Gjatë 

periudhës shtator-tetor 2021 kam patur përplasje me dy punonjës policie të IEVP Berat, miq 

të Drejtorit A. Ll. Njëri nuk vinte në punë dhe abuzonte me Rregulloren e Institucionit dhe 

punonjësja tjetër me detyrë kontrollore (vartësja ime direkte) abuzonte sistematikisht me 

ushqimet që sillnin familjarët për të burgosurit. Në momentin që unë si Shef i Regjimit të 

Jashtëm bëj një raport shërbimi për punonjësen në fjalë, me datë 08.10.2021 kjo e fundit 

                                                           
1
 Ndryshuar e saktësuar nëpërmjet Deklaratës së datës 08.06.2022, depozituar me e-mail pranë Zyrës së KMD-së. 

2
 Subjekti ankues ka referuar tek ky shkak ankesat e bëra prej tij kundrejt Drejtorit të Institucionit për shkelje e 

abuzim të detyrës nga ky i fundit. 
3
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD ose si Komisioneri. 
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ankohet tek Drejtori i Institucionit dhe nga ky moment për mua filluan sulmet verbale nga 

Drejtori. 

Vetëm tre ditë pas raportit të shërbimit për vartësen time, akuzohem “për ngacmim seksual” 

ndaj saj, akuzë e cila u rrëzua pasi dështuan në kallëzimin penal pasi nuk paraqitën asnjë 

provë para Inspektoriatit të SHKB (OPGJ). 

Marrëdhëniet e mija me Drejtorin u acaruan kryesisht pas datës 17.10.2021, kur unë i 

dërgova një letër Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, në të cilën akuzoja Drejtorin e IEVP 

Berat se punonte jo drejtë, duke favorizuar miqtë e vet dhe duke lejuar shkelje nga këta 

punonjës në kryerjen e detyrave. Menjëherë pas këtij momenti, me datë 11.11.2021, më është 

dhënë masa disiplinore “Vërejtje me paralajmërim”. Ndihem i poshtëruar dhe i diskriminuar 

pasi qartazi, të gjitha veprimet erdhën pasi unë bëra raportin e shërbimit ndaj vartëses time, 

E. N, për moszbatim me korrektësi të detyrave, dhe në këtë moment u diskriminova pikërisht 

për shkak të ankimimit tim për këto shkelje të punonjëses së IEVP Berat”. 

 

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të 

konstatojë diskriminim të tij nga ana e IEVP Berat. 

 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së 

parashikuar në nenin 32, pika 1, shkronja a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”4
, të ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose 

grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

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

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “aftësisë së 

kufizuar”, duke përcaktuar 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 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. Çdo veprim ose mosveprim i 

autoriteteve publike ose i 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 

                                                           
4
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

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


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

 

3 

ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. 

Autoritetet publike kanë detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar 

diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun II, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në 

fushën e punësimit. Ky ligj në nenin 12, të tij parashikon se: “1.Ndalohet diskriminimi i 

personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin çdo dallim, 

kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij 

ligji.........” 

Bazuar në nenin 32/1/a të LMD-së, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i 

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

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, ankesa përmban elementët e kërkuar nga ky ligj.  

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

bëjnë pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga LMD. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 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: 

1. Nëpërmjet shkresës nr. 647/2 prot., datë 10.06.2022, Komisioneri i është drejtuar 

Institucionit të Paraburgimit Berat, duke kërkuar informacion dhe dokumentacion 

provues, sa i përket pretendimeve të ngritura nga subjekti ankues.  

 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, IEVP Berat, me shkresën nr. 1343/1 prot., datë 

23.06.2022, vuri në dispozicion të Komisionerit informacionin e kërkuar, duke sqaruar si 

vijon:  

“Me Urdhër nr. 3465/1, datë 24.03.2022, të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Komisar 

A. D është transferuar në IEVP Fier, në detyrën e Specialistit të Informacionit. Pretendimet e 

tij për diskriminim nga ana e IEVP Berat i gjejmë të pabazuara. 

A. D ka punuar si Specialist Informacioni në IEVP Berat dhe në muajin Qershor 2021 ka 

pasur probleme shëndetësore, duke kryer një ndërhyrje kirurgjikale. Nisur nga fakti që nga 

ana e tij e kishte të vështirë të përballonte kryerjen e shërbimit me 3 turne si Specialist 

Informacioni, nga ana e Drejtorit të IEVP Berat, është bërë propozimi që ankuesi të 

transferohej në detyrën e Specialistit të Regjimit të Jashtëm të IEVP Berat, transferimi i cili 
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është bërë me Urdhrin nr. 5636/2, datë 08.06.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 

Në muajin Korrik 2021, A. D i është dhënë ndihmë e menjëhershme në masën 50.000 lekë nga 

IEVP Berat, për problemet shëndetësore që kishte”. 

Sa i takon pretendimeve të ngritura në ankesë nga A. D, IEVP Berat ka sqaruar se: 

- “Në datë 08.10.2021 është mbajtur raport shërbimi nga Specialisti i Regjimit të  

Jashtëm, Komisar A. D për punonjësen N/Inspektore E. N, me detyrë Kontrollore, për 

arsye se gjatë kontrollit të ushqimeve të një të burgosuri, punonjësja ka hequr një 

cigare dhe e ka hedhur mbi tavolinë dhe nuk e ka kontrolluar deri në momentin e 

largimit nga salla të familjarit, gjë që tregonte se kjo punonjëse po abuzonte. Bazuar 

në këtë raport shërbimi, Drejtori i Institucionit ka urdhëruar fillimin e procedurës 

disiplinore ndaj punonjëses së policisë, N/Inspektore E. N. Në përfundim të shqyrtimit 

disiplinor, Komisioni i Disiplinës në IEVP Berat, i përbërë nga Përgjegjësi i Sektorit 

Ligjor, Shefi i Policisë dhe Specialistja e Burimeve Njerëzore vendosi që punonjëses 

E. N t’i tërhiqej vëmendja. 

- Në lidhje me letër-ankesën e z. D drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve me 

datë 17.10.2021, ju informojmë se nga ana e Drejtorit të DPB, kjo ankesë i ka kaluar 

për hetim Drejtorisë së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve 

(SHKBB), e cila në përfundim të hetimit ka konstatuar se pretendimet e punonjësit të 

policisë Komisar A. D, nuk qëndrojnë. 

Për shkak të ngritjes së ankesave të pavërteta të punonjësit A. D ndaj disa   

punonjësve të IEVP Berat, të cilat rezultuan të pavërteta pas hetimit të SHKBB, nga 

ana e tyre është kërkuar marrja e masës administrative ndaj tij. Për këtë rast, ndaj 

punonjësit të policisë Komisar A. D filloi ecuria disiplinore dhe në përfundim 

Komisioni Disiplinor pranë IEVP Berat, me Vendimin nr. 4656/4, datë 11.11.2021 

vendosi masën disiplinore “Vërejtje me paralajmërim” për shkeljen e kryer. Z. D e 

ankimoi masën disiplinore në Komisionin e Përhershëm Disiplinor pranë DPB-së. Me 

Vendimin nr. 12403/24, datë 25.01.2022, të DPB, është lënë në fuqi masa disiplinore 

ndaj punonjësit të policisë A. D (Vendimi nr. 4656/4, datë 11.11.2021, i Komisionit 

Disiplinor pranë IEVP Berat).  

- Nga ana tjetër, punonjësja e policisë N/Inspektore E. N ka paraqitur ankesë drejtuar 

Drejtorit të IEVP Berat, duke ngritur pretendime se shqetësohej, kërcënohej dhe 

ngacmohej seksualisht nga Specialisti i Regjimit të Jashtëm, Komisar A. D. Kjo ankesë 

i  ka kaluar për hetim SHKBB. Në të gjitha verifikimet e kryera nga SHKBB, rezulton 

se ankesa e punonjëses E. N ndaj A. D nuk qëndrojnë. Për shkak të ngritjes së 

ankesave të pavërteta të punonjëses së policë E. N ndaj punonjësit të policisë A. D, të 

cilat kanë rezultuar të pavërteta pas hetimit të SHKBB, nga ana e tyre është kërkuar 

marrja e masave administrative ndaj saj. Për këtë rast, ndaj punonjëses së policisë E. 

N, filloi ecuria disiplinore dhe në përfundim Komisioni Disiplinor pranë IEVP Berat, 

me Vendimin nr. 4655/4, datë 11.11.2021 vendosi masën disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim” për shkeljen e kryer. 
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- E. N e ankimoi masën disiplinore në Komisionin e Përhershëm pranë DPB-së. Me 

Vendimin nr. 12403/25, datë 25.01.2022, të DPB, është lënë në fuqi masa disiplinore 

ndaj punonjëses të policisë E. N (Vendimi nr. 4655/4, datë 11.11.2021, i Komisionit 

Disiplinor pranë IEVP Berat)”.  

 

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

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

 

Si rregull, me qëllimin për të përcaktuar nëse subjekti ankues është trajtuar në mënyrë të 

padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshme krahasuar me shtetas/individë të tjerë në një 

situatë të njëjtë apo të ngjashme me të, nevojitet “krahasuesi”. Në këtë kontekst, në ankesën 

në fjalë, është analizuar dhe vlerësuar nëse subjekti ankues është trajtuar në mënyrë të 

pabarabartë e të pafavorshme krahasuar me punonjësen E. N. 

 
A. 1. Lidhur me trajtimin e pabarabartë e të pafavorshëm të ankuesit nga IEVP 

Berat. 
 

Bazuar në parashtrimet, kronologjinë e ngjarjeve dhe dokumentacionin e depozituar nga 

palët në këtë proces, Komisioneri vëren se:  

Subjekti ankues, A. D ka punuar si Specialist Informacioni në IEVP Berat. Në muajin Qershor 

2021 ka pasur probleme shëndetësore dhe ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale, për të cilën në 

muajin Korrik 2021, i është dhënë ndihmë e menjëhershme në masën 50.000 lekë nga IEVP 

Berat. 

Nisur nga fakti që nga ana e tij e kishte të vështirë të përballonte kryerjen e shërbimit me 3 

turne si Specialist Informacioni, nga ana e Drejtorit të IEVP Berat, është bërë propozimi që 

ankuesi të transferohej në detyrën e Specialistit të Regjimit të Jashtëm të IEVP Berat, 

transferim, i cili është bërë me Urdhrin nr. 5636/2, datë 08.06.2021, të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve.  

Në problematikën e parashtruar nga ankuesi, nga këqyrja e akteve të sjella nga IEVP Berat, 

evidentohet se, mes tij dhe punonjëses së policisë N/Inspektore E. N, me detyrë Kontrollore 

në Regjimin e Jashtëm të IEVP Berat, ka gjeneruar një konflikt i vazhdueshëm, i cili sipas 

dokumentacionit të sjellë, rezulton në një rend kronologjik si më poshtë citojmë: 

- Me datë 04.10.2021 punonjësja e policisë N/Inspektore E. N, është ankuar verbalisht
5
 

në zyrën e Drejtorit të IEVP Berat, në prani të sekretares së tij, lidhur me shqetësimet e 

ngacmimet në vendin e punës nga Specialisti i Regjimit të Jashtëm A. D. 

                                                           
5
 Referuar shkresës me nr. 4207 prot., datë 08.10.2021 dhe shkresës me nr. 1355 prot., datë 29.10.2021, të IEVP 

Berat. 
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- Me shkresën me nr. 4240 prot., datë 11.10.2021
6
 “Raport shërbimi”, Specialisti i 

Regjimit të Jashtëm të IEVP Berat, Komisar A. D ka hartuar një raport shërbimi për 

punonjësen e policisë N/Inspektore E. N, me detyrë Kontrollore, duke cilësuar se: “Sot 

me datë 08.10.2021, duke ndjekur kontrollin e ushqimeve të sjella nga familjari i A. B 

konstatova se kontrollorja E. N, mori një cigare nga paketa e këtij të burgosuri dhe e 

hodhi tek tavolina e punës. Deri në momentin e largimit nga salla të familjarit, kjo 

cigare nuk u kontrollua. Ky fakt tregon që u abuzua nga kjo punonjëse, gjë që ka 

ndodhur edhe herë të tjera, siç është rasti i datës 01.10.2021. Për më tepër nuk ka 

reaguar pozitivisht por ka reaguar keq. Për sa më sipër, përpiloj këtë raport shërbimi 

për shkelje të kodit të sjelljes dhe abuzim me detyrën dhe instruktazhet e bëra”. 

- Me Vendimin nr. 4284/4, datë 15.10.2021, Komisioni Disiplinor pranë IEVP Berat, në 

përfundim të procedurës disiplinore zhvilluar ndaj punonjëses E. N, për shkeljen e 

kryer, vendosi që të mos jepet masë disiplinore por t’i tërhiqet vëmendja. 

- Me datë 22.10.2021, subjekti ankues nëpërmjet një letër-ankese i është drejtuar 

Drejtorit të Përgjithshëm të DPB-së, duke informuar me disa problematika të 

mbarëvajtjes së punës në IEVP Berat. Kështu, lidhur me problematikën me punonjësen 

E. N, ka ngritur disa pretendime lidhur me uniformën, sjelljen e saj, ushqimet që viijnë 

dhe pirjen e duhanit në vendin e punës, shkelje që kjo punonjëse bën rregullisht, duke 

cituar se ajo është mikesha e drejtorit të Institucionit. Gjithashtu, ankuesi ka ngritur 

pretendime edhe për abuzimin me detyrën nga ana e punonjësit J. B. 

- Me shkresën nr. 1355 prot., datë 20.10.2021, të Drejtorisë së Shërbimit të Kontrollit të 

Brendshëm në Sistemin e Burgjeve, pranë Ministrisë së Drejtësisë, evidentohet fakti 

se, nga ana e SHKBB, pasi është marrë dijeni lidhur me ankesën e punonjëses së 

policisë së IEVP Berat, E. N, se shqetësohet, kërcënohet dhe ngacmohet seksualisht 

nga ana e punonjësit të policisë A. D, nga ana e tyre janë bërë të gjitha verifikimet 

lidhur me pretendimet e ankueses, dhe nga vlerësimi i fakteve, rrethanave, këqyrja e 

kamerave, etj ka rezultuar se pretendimet e punonjëses E. N,  nuk qëndrojnë dhe se ato 

ishin të pavërteta. SHKBB, lidhur me sa më lart, ka kërkuar që ndaj punonjëses E.N,  

të merren masa administrative, për shkak të moszbatimit korrekt të detyrave 

funksionale të saj, si dhe për shkak të ngritjes së akuzave të pavërteta ndaj punonjësit 

të policisë A. D. 

- Me shkresën me nr. 1381 prot., datë 04.11.2021, të Drejtorisë së Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve, pranë Ministrisë së Drejtësisë, 

evidentohet fakti se, nga ana e SHKBB, pasi është marrë dijeni lidhur me ankesën e z. 

D, nga ana e tyre janë bërë të gjitha verifikimet lidhur me pretendimet e ankuesit, dhe 

nga vlerësimi i fakteve, rrethanave, këqyrja e kamerave, etj ka rezultuar se pretendimet 

e punonjësit A. D nuk qëndrojnë.  Nga ana tjetër, z. D në përgjigje të pyetjes së bërë 

nëse problematikat  e ngritura në këtë letër-ankesë drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 

DPB-së, kanë lidhje me ankesën e punonjëses E. N, të bërë ndaj tij me datë 

                                                           
6
 Në krye të saj, shkresa ka një lapsus material përsa i takon cilësimit të datës (vitit).  
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08.10.2021, ai ka deklaruar se: “Po, ka lidhje, nga ajo mora shkak pasi atë ditë u 

thirra nga ju për ankesën e bërë nga E. N ndaj meje, kam bërë dhe letrën për 

Drejtorin e Përgjithshëm...”. SHKBB, lidhur me sa më lart, ka kërkuar që ndaj 

punonjësit A. D të merren masa administrative, për shkak të ngritjes së akuzave të 

pavërteta ndaj punonjësve të IEVP Berat.  

- Nga ana e IEVP Berat janë iniciuar procedurat disiplinore kundrejt dy punonjësve të 

policisë, E. N dhe subjektit ankues/A. D, në përfundim të të cilave, Komisioni 

Disiplinor pranë kësaj IEVP-je ka vendosur për të dy rastet respektivisht si më poshtë 

citohet: 

- Nëpërmjet Vendimit nr. 4655/4, datë 11.11.2021 ka vendosur dhënien e masës 

disiplinore “Vërejtje me paralajmërim” ndaj punonjëses së policisë E. N, për shkeljen 

disiplinore “Thyerje të Kodit të Etikës”, parashikuar në  nenin 45, pika 1/b e ligjit nr. 

80, datë 25.06.2020 “Për Policinë e Burgjeve”, nenin 5/b, të “Rregullores së disiplinës 

për Policinë e Burgjeve”, nenit 6, të “Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Policinë e Burgjeve”. 

- Nëpërmjet Vendimit nr. 4656/4, datë 11.11.2021 ka vendosur dhënien e masës 

disiplinore “Vërejtje me paralajmërim” ndaj punonjësit të policisë A. D, për shkeljen 

disiplinore “Thyerje të Kodit të Etikës”, parashikuar në  nenin 45, pika 1/b e ligjit nr. 

80, datë 25.06.2020 “Për Policinë e Burgjeve”, nenin 5/b, të “Rregullores së disiplinës 

për Policinë e Burgjeve”, nenit 6, të “Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Policinë e Burgjeve”. 

- Punonjësja e policisë E. N dhe subjekti ankues, A. D kanë ezauruar të drejtën e 

ankimimit administrativ, duke ankimuar vendimet respektive ndaj tyre pranë 

Komisionit të Përhershëm Disiplinor/DPB. 

- Nëpërmjet Vendimit nr. 12403/24, datë 25.01.2022, Komisioni i Përhershëm 

Disiplinor, pranë DPB-së, ka vendosur lënien në fuqi të Vendimit nr. 4656/4, datë 

11.11.2021 të Komisionit Disiplinor për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim” për Komisar A. D, me detyrë Specialist i Regjimit të Jashtëm pranë 

IEVP Berat. 

- Nëpërmjet Vendimit nr. 12403/25, datë 25.01.2022, Komisioni i Përhershëm 

Disiplinor, pranë DPB-së, ka vendosur lënien në fuqi të Vendimit nr. 4655/4, datë 

11.11.2021 të Komisionit Disiplinor për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim” për N/Inspektore E. N. 

Nga komunikimi me palët, evidentohet se vendimi i mësipërm i Komisioni i Përhershëm 

Disiplinor, pranë DPB-së, i cili është përfundimtar, nuk është ankimuar gjyqësisht nga 

subjekti ankues, A. D. 

Me Urdhrin nr. 519, datë 08.09.2021, të Ministrit të Drejtësisë,  është miratuar “Rregullorja e 

Disiplinës për Policinë e Burgjeve”.  
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Kjo Rregullore, në nenin 1, të saj, përcakton: a) kategoritë dhe llojet e shkeljeve disiplinore; b) 

kriteret, rregullat dhe procedurat për dhënien e masave disiplinore; c) organizimin dhe 

funksionimin e Komisionit të Apelimit të Masave Disiplinor. 

Në kreun III, të kësaj Rregulloreje janë përcaktuar në mënyrë të detajuar kriteret dhe 

procedura e dhënies së masave disiplinore. 

 

Neni 5
7
, i kësaj Rregulloreje ka përcaktuar se:  

 “Masat disiplinore, që zbatohen ndaj punonjësve të Policisë së Burgjeve, janë si më poshtë: 

a) vërejtje me shkrim; b) vërejtje me paralajmërim; c) shtyrje e afatit të ngritjes në gradë për 

1 vit; ç) largim nga Policia e Burgjeve”. 

 

Në nenin 14 “Njoftimi i masës disiplinore”, të Rregullores përcaktohet se: 

“1. Vendimi për masën disiplinore i njoftohet me shkrim punonjësit të Policisë së Burgjeve, 

brenda 5 ditëve pune nga marrja e tij. Njoftimi kryhet nga eprori i drejtpërdrejtë ose personi i 

autorizuar prej titullarit. Eprori dhe punonjësi i Policisë së Burgjeve, që ka marrë masën 

disiplinore, nënshkruajnë marrjen në dorëzim të njoftimit të vendimit për marrjen e masës 

disiplinore. 

2. Një kopje e vendimit për dhënien e masës disiplinore administrohet nga struktura e 

personelit, e cila, pas përfundimit të afateve apo të procedurave të ankimimit, e vendos në 

dosjen personale të punonjësit. Në rastet kur në përfundim të proceduarve të ankimimit, masa 

e dhënë anulohet, dokumentacioni përkatës i ecurisë disiplinore arkivohet. 

3. Kur punonjësi i ndëshkuar refuzon për të nënshkruar marrjen dijeni për vendimin mbi 

dhënien e masës disiplinore, punonjësi që i njofton vendimin e masës disiplinore, në prani të 

dy punonjësve të tjerë, ose përfaqësuesit të punonjësit të Policisë së Burgjeve, vendos 

shënimin “refuzon firmën”. 

 

Në rastet e mosdakordësisë lidhur me masat disiplinore të dhëna kundrejt punonjësit të 

policisë së burgjeve, rregullorja përcakton në mënyrë të detajuar dhe të qartë të gjithë 

procedurën lidhur me të drejtën e ankimimit të punonjësit kundrejt masës së dhënë nga 

strukturat përkatëse. Kështu, citojmë si më poshtë: 

 

Neni 15 “E drejta e ankimit” ka përcaktuar se:   
“1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, ndaj të cilit është dhënë një masë disiplinore, ka të drejtë 

të ankohet pranë autoriteteve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për Policinë e Burgjeve.  

2. Pas përfundimit të ankimit administrativ, punonjësi ndaj të cilit është dhënë masa 

disiplinore, ka të drejtën e ankimit në gjykatën administrative kompetente”. 

 

Neni 16 “Përmbajtja e ankimit” ka përcaktuar se:  
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 “Llojet e masave disiplinore” 
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“1. Ankimi ndaj vendimit për dhënien e masës disiplinore duhet të përmbajë: a) punonjësin e 

Policisë së Burgjeve që ushtron ankimin administrativ; b) autoritetin kompetent që shqyrton 

ankimin; c) vendimin për dhënien e masës disiplinore, i cili kundërshtohet; ç) objektin dhe 

shkaqet për të cilat bëhet ankimi. 2. Pavarësisht parashikimeve të pikës 1 të këtij neni, çdo 

kërkesë drejtuar autoriteteve kompetente, sipas përcaktimit të nenit 48, të ligjit për Policinë e 

Burgjeve, vlerësohet si ankim ndaj vendimit për dhënien e masës disiplinore edhe nëse nuk 

është emërtuar shprehimisht si i tillë. Në këtë rast, qëllimi për t’u ankuar ndaj vendimit për 

dhënien e masës disiplinore duhet të jetë mjaftueshëm i qartë”. 

 

Neni 17 “Afatet e ankimit” ka përcaktuar se: 

 “1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, ndaj të cilit merret një masë disiplinore “Vërejtje me 

shkrim” ose “Vërejtje me paralajmërim”, ka të drejtë të ankohet me shkrim tek eprori që ka 

dhënë masën ndaj tij, brenda 5 ditëve nga data e marrjes dijeni për dhënien e masës 

disiplinore. 2. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, ndaj të cilit merret masë disiplinore “Shtyrje 

e afatit të gradimit për 1 vit” ose “Largim nga Policia e Burgjeve” ka të drejtë të ankohet me 

shkrim në Komisionin e Apelimit të masave disiplinore në Ministrinë e Drejtësisë, brenda 10 

ditëve nga momenti i marrjes dijeni me shkrim, për dhënien e masës”. 

 

Neni 20 “Shqyrtimi i ankimit nga eprori” përcakton se:   

“1. Eprori të cilit i drejtohet ankimi, shqyrton dhe merr vendim brenda 30 ditëve nga marrja e 

ankesës. Eprori fillimisht shqyrton nëse ankimi është i pranueshëm, sipas nenit 19 të kësaj 

rregulloreje, dhe vetëm nëse ankimi është i pranueshëm, shqyrton ligjshmërinë dhe 

përshtatshmërinë e vendimit për dhënien e masës disiplinore.  

2. Eprori, menjëherë, pasi çmon që ankimi është i pranueshëm, njofton njësinë përgjegjëse të 

personelit për vënien në dispozicion të një kopjeje të dokumentacionit të çështjes në shqyrtim 

dhe të procedurës disiplinore të ndjekur për punonjësin ndaj të cilit është dhënë masa 

disiplinore. Nëse është e nevojshme, eprori zhvillon hetime administrative shtesë. 

 3. Eprori e shqyrton ankimin duke u bazuar në aktet ose dokumentet e administruara. Eprori 

mund të organizojë një seancë dëgjimore me ankuesin, në rastet kur vlerësohet e nevojshme 

thirrja dhe dëgjimi i ankuesit, si dhe i organit që ka marrë masën disiplinore, për shkak të 

problematikës ose të kompleksitetit të çështjes. Në këtë rast, palët njoftohen për zhvillimin e 

seancës dëgjimore të paktën 5 ditë para datës së caktuar për mbajtjen e saj. 

 4. Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit dhe të provave të marra, eprori që shqyrton 

ankimin vendos: 

 a) lënien në fuqi të masës disiplinore kur e gjen të bazuar;  

b) shfuqizimin saj nëse është dhënë në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në zbatim; 

ose c) rishikimin e saj nga autoriteti që ka dhënë masën, në këtë rast autoriteti kompetent 

është i detyruar të rishikojë masën disiplinore sipas arsyetimit të eprorit.  

5. Eprori njofton për vendimin e marrë punonjësin Policisë së Burgjeve që ka ushtruar 

ankimin, autoritetin që ka dhënë masën dhe njësinë përgjegjëse të personelit për 
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administrimin e dosjes. Njësia përgjegjëse e personelit, me marrjen e këtij vendimi, e 

administron atë në dosjen personale të punonjësit dhe në sistemin elektronik të të dhënave.  

6. Vendimi i eprorit që shqyrton ankesën është përfundimtar dhe ndaj tij mund të bëhet ankim 

në gjykatën administrative, brenda afateve të parashikuara në legjislacionin në fuqi për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 

 

Neni 21 “Komisioni i Apelimit të Masave Disiplinore”:  

“1. Komisioni i Apelimit të Masave Disiplinore (në vijim “Komisioni”) krijohet dhe 

funksionon pranë Ministrisë së Drejtësisë.  

2. Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë. Një prej anëtarëve të Komisionit kryen rolin e kryetarit 

të Komisionit. 

 3. Komisioni ndihmohet në veprimtarinë e tij nga personeli mbështetës, i cili përbëhet nga 

nëpunës civilë të strukturës përgjegjëse për monitorimin e institucioneve të ekzekutimit të 

vendimeve penale në Ministrinë e Drejtësisë, të caktuar nga Sekretari i Përgjithshëm i 

Ministrisë së Drejtësisë në bashkëpunim me kryetarin e Komisionit. Periudha e angazhimit 

dhe numri i tyre caktohet sipas nevojave të përcaktuara nga Komisioni. Pasi caktohen, për 

këtë periudhë, këta punonjës kryejnë, sipas rastit dhe nevojës, me kohë të plotë apo të 

pjesshme, detyrat e ngarkuara nga Komisioni. 

 4. Përveç sa u kërkohet, rast pas rasti nga Komisioni ose kryetari, personeli mbështetës kryen 

veprime lidhur me hartimin e procesverbaleve të mbledhjes, hartimin e shkresave apo të 

akteve të ndryshme të Komisionit, njoftimin e kryetarit të komisionit për çdo ankim të 

paraqitur për shqyrtim, dërgimin dhe ndjekjen e njoftimeve, veprime të tjera të sekretarisë, si 

edhe krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e mbledhjeve dhe veprimtarive të 

Komisionit.  

5. Përbërja e Komisionit caktohet me urdhër të Ministrit”. 

 

Neni 25 “ Marrja e vendimeve nga Komisioni” ka përcaktuar se: 

“1. Komisioni shqyrton dhe merr vendim brenda 30 ditëve nga marrja e ankesës. Komisioni 

fillimisht shqyrton nëse ankimi është i pranueshëm, sipas nenit 19 të kësaj rregulloreje, jo më 

vonë se 10 ditë nga data e depozitimit të tij, dhe vetëm nëse ankimi është i pranueshëm, 

shqyrton ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e vendimit për dhënien e masës disiplinore. 

2. Komisioni, menjëherë pasi çmon që ankimi është i pranueshëm, njofton autoritetin që ka 

dhënë masën disiplinore për vënien në dispozicion të një kopjeje të dokumentacionit të 

çështjes në shqyrtim dhe procedurës disiplinore të ndjekur për punonjësin ndaj të cilit është 

dhënë masa disiplinore. Nëse është e nevojshme, Komisioni zhvillon hetime administrative 

shtesë. 

3. Komisioni e shqyrton ankimin duke u bazuar në aktet ose dokumentet e administruara. 

Komisioni mund të organizojë një seancë dëgjimore me ankuesin, në rastet kur vlerësohet e 

nevojshme thirrja dhe dëgjimi i ankuesit, si dhe i organit që ka marrë masën disiplinore, për 

shkak të problematikës ose të kompleksitetit të çështjes. Në këtë rast, palët njoftohen për 
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zhvillimin e seancës dëgjimore të paktën 5 ditë para datës së caktuar për mbajtjen e saj. 

4. Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit dhe të provave të marra, Komisioni vendos: 

a) lënien në fuqi të masës disiplinore kur e gjen të bazuar;  

b) shfuqizimin saj nëse është dhënë në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në zbatim; 

ose 

 c) rishikimin e saj nga autoriteti që ka dhënë masën; në këtë rast, autoriteti kompetent është i 

detyruar të rishikojë masën disiplinore sipas arsyetimit të Komisionit.  

5. Komisioni vendos me shumicën e votave në  praninë e të paktën tre anëtarëve. Në rastet kur  

rezultati i votimit është i barabartë, vota e kryetarit është vendimtare.  

6. Në rastin e lënies në fuqi të masës disiplinore, vendimi i Komisionit është i ekzekutueshëm 

që nga momenti i dhënies së masës disiplinore nga autoriteti i përcaktuar nga legjislacioni në 

fuqi për Policinë e Burgjeve.  

7. Çdo vendim i Komisionit, që përfundon procedurën e shqyrtimit të ankimit, nënshkruhet 

nga kryetari dhe të gjithë anëtarët e tij dhe u njoftohet menjëherë palëve në proces. 

8. Komisioni njofton për vendimin e marrë punonjësin e Policisë së Burgjeve që ka ushtruar 

ankimin, autoritetin që ka dhënë masën dhe njësinë përgjegjëse të personelit për 

administrimin e dosjes. Njësia përgjegjëse e personelit, me marrjen e këtij vendimi, e 

administron atë në dosjen personale të punonjësit dhe në sistemin elektronik të të dhënave. 

9. Vendimi i Komisionit, që shqyrton ankesën, është përfundimtar dhe ndaj tij mund të bëhet 

ankim në gjykatën administrative, brenda afateve të parashikuara në legjislacionin në fuqi për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 

 

Bazuar në parashikimet e këtij akti rregullator, subjekti ankues ka shteruar rekursin e tij 

administrativ lidhur me kundërshtimin e masës disiplinore, konform parashikime ligjore sa më 

sipër. Nga aktet e depozituara në dosje evidentohet se nga ana e subjektit kundër të cilit ai 

është ankimuar pranë KMD-së, procedura e përcaktuar lidhur me të drejtën për të ankimuar 

masën e dhënë ndaj tij është respektuar dhe ankuesi ka patur të gjithë mundësitë për të 

shteruar ankimin e tij si administrativisht (gjë të cilën e ka ezauruar), ashtu edhe gjyqësisht, të 

drejtë të cilën ankuesi nuk e ka shteruar.  

 

Përsa i përket, trajtimit të pabarabartë e të pafavorshëm, krahasura me punonjësen e policisë 

E. N, për të cilën ankuesi ka pretenduar se është favorizuar nga ana e titullarit të Institucionit, 

duke prezumuar se është mikeshë e tij, Komisioneri, bazuar në aktet e disponuara në këtë 

proces, ka konstatuar se: 

- Nga kronologjia kohore e deklarimeve dhe akteve të dipozuara, evidentohet se 

fillimisht ëshë ankuar punonjësja e policisë E. N kundrejt subjektit ankues, pastaj 

(sikurse ka deklaruar vetë ankuesi
8
) është ankuar subjekti ankues kundrejt saj. 

                                                           
8
 Bazuar në shkresën me nr. 1381 prot., datë 04.11.2021, të Drejtorisë së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në 

Sistemin e Burgjeve, pranë Ministrisë së Drejtësisë. 
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- Nga ana e Drejtorit të Institucionit/IEVP Berat, është ndjekur e njëjta procedurë 

disiplinore për të dy punonjësit e policisë, si për E. N ashtu dhe për subjektin ankues. 

- Pretendimet e të dy punonjësve janë referuar nga ana e Institucionit, sipas procedurës 

së përcaktuar në “Rregulloren e Disiplinës për Policinë e Burgjeve”, dhe janë 

shqyrtuar nga Komisioni i Disiplinës, i cili ka dalë në konkluzionet e tij, dhe me 

vendimet respektive për të dy punonjësit:  

- Nëpërmjet Vendimit nr. 4655/4, datë 11.11.2021 ka vendosur dhënien e masës 

disiplinore “Vërejtje me paralajmërim” ndaj punonjëses së policisë E. N, për shkeljen 

disiplinore “Thyerje të Kodit të Etikës”, parashikuar në  nenin 45, pika 1/b e ligjit nr. 

80, datë 25.06.2020 “Për Policinë e Burgjeve”, nenin 5/b, të “Rregullores së disiplinës 

për Policinë e Burgjeve”, nenit 6, të “Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Policinë e Burgjeve”. 

- Nëpërmjet Vendimit nr. 4656/4, datë 11.11.2021 ka vendosur dhënien e masës 

disiplinore “Vërejtje me paralajmërim” ndaj punonjësit të policisë A. D, për shkeljen 

disiplinore “Thyerje të Kodit të Etikës”, parashikuar në  nenin 45, pika 1/b e ligjit nr. 

80, datë 25.06.2020 “Për Policinë e Burgjeve”, nenin 5/b, të “Rregullores së disiplinës 

për Policinë e Burgjeve”, nenit 6, të “Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Policinë e Burgjeve”. 

- Punonjësja e policisë E. N dhe subjekti ankues, A. D kanë ezauruar të drejtën e 

ankimimit administrativ, duke ankimuar vendimet respektive ndaj tyre pranë 

Komisionit të Përhershëm Disiplinor/DPB, i cili në përfundim të shqyrtimit të 

ankimimeve, ka vendosur lënien në fuqi të dy vendimeve sipërcituar. 

- Vendimmarja e Komisionit të Përhershëm Disiplinor është një vendimmarje e një 

organi të përcaktuar me ligj si organi kompetent për shqyrtimin e ankesave kundër 

masave disiplinore të KD/IEVP-ve, përbërja e të cilit caktohet me urdhër të Ministrit 

të Drejtësisë dhe nuk varet hierarkisht nga titullarët e IEVP-ve. Vendimarrja e këtij 

Komisioni i nënshtrohet gjykimit nga ana e gjykatave administrative, sipas 

përcaktimeve ligjore.  

- As ankuesi, as punonjësja e policisë E. N,  nuk i kanë ankimuar vendimet e mësipërme 

gjyqësisht, sikurse parashikohet në aktet ligjore përkatëse
9
, gjë që i ka bërë ato 

përfundimtare dhe të zbatueshme. 

Për rrjedhojë, Komisioneri vëren se nga ana e IEVP Berat është ndjekur e njëjta procedurë 

lidhur me ecurinë disiplinore si ndaj A. D, ashtu edhe ndaj punonjëse E.N, me të cilën ankuesi 

është krahasuar dhe ka pretenduar trajtim të pabarabartë e të pafavorshëm nga ana e Drejtorit 

të IEVP Berat, pretendim i cili rezulton i pabazuar. 

 

                                                           
9
 Neni 25, pika 9, e “Rregullores së disiplinës për Policinë e Burgjeve”, përcakton se: “ Vendimi i Komisionit, që 

shqyrton ankesën, është përfundimtar dhe ndaj tij mund të bëhet ankim në gjykatën administrative, brenda 

afateve të parashikuara në legjislacionin në fuqi për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative 

dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 

mailto:info@kmd.al
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Në analizë të sa më sipër, Komisioneri gjykon se ankuesi nuk është ekspozuar ndaj një 

qëndrimi të pabarabartë e pafavorshëm, krahasuar me punonjësen e policisë E. N. 

 

Në këtë kuptim dhe në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri gjykon se subjekti ankues nuk i 

është nënshtruar një trajtimi të padrejtë dhe të pafavorshëm nga ana e IEVP Berat. 

 

Në mungesë të një trajtimi të tillë, Komisioneri arrin në konkluzionin që nuk kemi të bëjmë 

me një sjellje diskriminuese nga ana e IEVP Berat, ardhur për shkak të ankimimit të subjektit 

ankues kundrejt Drejtorit të këtij Indstitucioni. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

PËR KËTO ARSYE: 

Bazuar në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

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

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të subjektit ankues, A. D, në fushën e punësimit, nga ana 

e IEVP Berat, për shkak të ankimimit kundër Drejtorit të këtij Institucioni. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           KOMISIONERI 

 
Robert GAJDA 

 

Fusha:  Punësim 

Shkaku:  Çdo shkak tjetër  

Lloji i vendimit:  Mosdiskriminim 
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