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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
Nr.______Prot.        Tiranë, më ___.___.2022 

       V E N D I M 
                                                     

                                                          Nr. 152, Datë 28 / 07 /2022 

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

nga Diskriminimi”1
, i ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr.108, datë 12.07.2022, e znj. R.K., ku pretendohet diskriminim për shkak të “gjinisë” 

“gjendjes familjare”, “gjendjes martesore” dhe “për çdo shkak tjetër” nga ana e përmbarueses 

gjyqësore M.F., pranë Zyrës Përmbarimore Shkodër. 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Pretendimet sipas subjektit ankues. 

Referuar ankesës së depozituar pranë Komisionerit, ankuesja R.K. është një grua e divorcuar me 

vendimin nr. 872 (2785), datë 29.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Ajo sqaron 

se që nga momenti i marrjes formë të prerë të vendimit gjyqësor të sipërcituar e deri në vitin 

2019, ish bashkëshorti i saj nuk ka paguar detyrimin për ushqim për djalin e tyre, që është në 

ngarkim të nënës së tij. Në këto kushte, ajo ka bërë kërkesë pranë Zyrës Përmbarimore Shkodër 

për regjistrim dhe ekzekutim të vendimit gjyqësor të sipërcituar. Çështja në fjalë iu ngarkuar 

përmbarueses gjyqësore M.F., e cila sipas ankueses e ka diskriminuar që në momentin e parë që 

ka kontaktuar me të, pasi nuk e ka pritur në takim dhe nuk i është përgjigjur shqetësimeve të saj. 

Ankuesja shprehet se i vetmi person me të cilin ka kontaktuar ka qenë z. E.M, me detyrë Drejtor 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 

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


 

2 

  
                                                                                                    
                                                                                                     
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.19, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, Fax: +355 4 2431077, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

 

i Zyrës Përmbarimore Shkodër. Ankuesja sqaron se është ankuar pranë shumë institucioneve 

shtetërore, por nuk ka gjetur zgjidhje për këtë problem.  

 

Në vijim, ajo informon se në vitin 2021, kur bashkëshorti i saj ka dalë nga I.E.V.P. ku vuante 

dënimin, kanë filluar takimet e tij me djalin e tyre, të mitur. Ankuesja shprehet se pas këtyre 

takimeve me të atin, djali kthehej në shtëpi i dhunuar fizikisht, psikologjikisht dhe emocionalisht. 

Për këtë arsye, ankuesja shprehet se ka kërkuar të kontaktojë me përmbaruesen gjyqësore M.F., 

por asnjëherë nuk ka arritur të komunikojë me të. I vetmi komunikim shkresor me të ka qënë, kur 

ankuesja i është drejtuar me ankesë Portalit të Bashkëqeverisjes. 

 

Znj. R.K shprehet se që nga viti 2017, fëmijës së saj i është mohuar detyrimi për ushqim nga 

babai i tij, por edhe nga përmbaruesja M.F.. Me vendimin nr. 258, datë 17.11.2021, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër, është lëshuar urdhër mbrojtjeje për djalin e saj dhe sipas znj. R.K, 

përmbaruesja gjyqësore nuk e ka zbatuar këtë vendim sipas udhëzimeve të gjykatës.  

Në datën 24.11.2021 kanë filluar sërisht takimet e djalit me babain e tij, në ambientet e zyrës 

përmbarimore. Në këto takime, përmbaruesja M.F. është kërcënuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

nga babai i djalit, por nuk ka depozituar asnjë kallëzim penal ndaj tij për kanosje të bërë në 

ambientet e punës, sikurse nuk ka depozituar në vijim kallëzim penal ndaj tij, si pasojë e 

mospërmbushjes së detyrimit për ushqim ndaj djalit të saj, apo sepse i ati nuk e ka takuar për 4 

muaj me rradhë djalin e tij. Ankuesja e informon KMD-në se përmbaruesja ka depozituar 2 (dy) 

kallëzime penale ndaj saj, me akuzën për kanosje si dhe për faktin se ajo nuk lejon fëmijën të 

takojë të atin, ndërkohë që ndaj ish- bashkëshortit të saj nuk ka depozituar asnjë të tillë. 

 

Për sa më sipër, ankuesja pretendon diskriminim nga ana  e përmbarueses M.F., për shkak të 

“gjinisë” “gjendjes familjare”, “gjendjes martesore”, pasi është femër, nënë e vetme dhe e 

divorcuar dhe pa mbështetje nga institucionet dhe nga shteti. 

 

Ankuesja kërkon nga KMD që të vendoset drejtësi dhe të respektohen të drejat e saj, në kushtet 

kur përmbaruesja gjyqësore po shpërndoron detyrën e saj në të gjitha format dhe mënyrat, duke 

rrezikuar kujdestarinë e fëmijës së saj. 

 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës u konstatua se: 
 

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminimit, sanksionohet nga Kushtetuta në nenin 18, si 

një parim i përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai 

duhet tё gjejë shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjithë, si 
nga institucionet edhe nga individët. Gjykata Kushtetuese në disa vendime të saj ka interpretuar 

nenin 18 të Kushtetutës, si dhe ka theksuar se parimi i barazisë synon që të gjithë të jenë të 
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barabartë në ligj dhe përpara ligjit, jo vetëm në të drejtat themelore të parashikuara në Kushtetutë 

por edhe në të drejtat e parashikuara nga ligjet e tjera në fuqi. Gjykata është shprehur se: 

“Barazia në ligj dhe para ligjit nuk do të thotë që të ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose 

kategori personash që janë në kushte objektivisht të ndryshme. Barazia përpara ligjit dhe në ligj 

presupozon barazinë e individëve që janë në kushte të barabarta”, si dhe “Vetëm në raste 

përjashtimore dhe për shkaqe të arsyeshme dhe objektive mund të përligjet trajtimi i ndryshëm i 

kategorive të caktuara që përfitojnë nga kjo e drejtë” (shih vendimet nr.39, datë 16.10.2007, nr. 

4 datë 12.02.2010, nr. 34, datë 20.12.2015, të Gjykatës Kushtetuese) 

Neni 14 i Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndalon diskriminimin në gëzimin 

e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në të, ndërkohë që Protokolli 12-të i KEDNJ-së, i cili është 

ratifikuar nga Shqipëria, ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të 

parashtruar nga ligji” dhe kështu ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm 

me të drejtat e garantuara nga KEDNJ-ja. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), 

në mënyrë të vazhdueshme ka interpretuar se “diskriminimi” do të thotë që të trajtosh ndryshe pa 

një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, persona të cilët ndodhen në situata të ngjashme dhe 

diferenca në trajtim, nuk bazohet në ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, se 

trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ekziston një marrëdhënie e 

arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të 

realizohet. Sipas GJEDNJ, e drejta për të mos u diskriminuar e garantuar nga KEDNJ, gjithashtu 

cënohet kur pa një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm shtetet dështojnë që të trajtojnë ndryshe 

personat situata e të cilëve objektivisht e ndryshme.  

 

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

respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, bazuar në një listë jo shteruese 

shkaqesh. Në këtë nen parashikohet shprehimisht 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.” 

 

Sipas nenit 3, pika 1, të LMD, të ndryshuar, përcaktohet se: “1.“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 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.”  
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Në thelb të diskriminimit, është trajtimi i diferencuar dhe më pak i favorshëm, i shfaqur qoftë në 

formën e dallimit, kufizimit, përjashtimit ose preferencës dhe që ka për bazë një nga shkaqet e 

mbrojtura nga ligji. Pra, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm gëzon 

mbrojtje nga ligji. Mbrojtja nga diskriminimi sipas ligjit garantohet vetëm për ato diferenca në 

trajtim apo trajtime më pak të favorshme që kanë për bazë një nga shkaqet e mbrojtura. Në 

mungesë të një shkaku të mbrojtur, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim i pafavorshëm 

konsiderohet diskriminim sipas ligjit. Gjithashtu, jo çdo diferencë në trajtim është diskriminim, 

por vetëm ato që nuk kanë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. Pra, nëse për diferencën në 

trajtim konstatohet se ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, atëherë trajtimi ndryshe është i 

përligjur dhe nuk është i ndaluar nga ligji.  

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të LMD-së, së 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. 

 

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

e të mirave dhe shërbimeve. Ky ligj në nenin 20, pika 1, gërmat “a” e “b” të tij parashikon se: “1. 

Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, ndalohet 

të diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: a) duke refuzuar t’i 
japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e përmendura në nenin 1 

të këtij ligji; b) duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo shërbime në mënyrë të ngjashme, 

ose me cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato në të cilat këto të mira apo shërbime 

i ofrohen publikut në përgjithësi.”  

 

Nga shqyrtimi paraprak i dokumentacionit të depozituar nga ankuesi pranë KMD-së, 
Komisioneri konstaton se: 

Subjekti ankues, ka ngritur pretendime ndaj përmbarueses gjyqësore M.F., të Zyrës 

Përmbarimore Shkodër, lidhur me veprimet e mosveprimet e saj, përsa i takon: 

 

1- Moszbatimit korrekt të Urdhrit të Ekzekutimit nr. 89, datë 17.07.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër, për vendimin nr. 872 (2785), datë 29.06.2017, të së njëjtës 

gjykatë, si dhe vendimin e shkurtuar nr. 92 (1949), datë 14.05.2022, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër, lidhur me si vijon:  
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a. përmbushjen e detyrës për ekzekutimin e vendimit, në lidhje me detyrimin për 

pension ushqimor të djalit të saj; 

b. mosmenaxhim të situatës me ish-bashkëshortin e saj, përsa i takon rasteve të dhunimit 

të fëmijës nga i ati gjatë seancave të takimit, edhe pse i mituri është i pajisur me 

urdhër mbrotjeje; 

2- Përmbaruesja gjyqësore ka shpërdoruar detyrën, si dhe ka depozituar dy kallëzime penale 

ndaj ankueses R.K., ndërkohë ndaj ish-bashkëshortit të saj nuk ka depozituar asnjë 

kallëzim penal, edhe pse e ka kanosur gjatë kryerjes së detyrës etj. 

 

 Lidhur me pretendimin e parë të ankueses R. K.,  KMD gjykon se: 

 

Ligji nr. 8730, datë 18.01.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit 

Gjyqësor”, i ndryshuar, në nenin 2
3
, të tij, ka përcaktuar se: 

“1. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka për mision ekzekutimin e detyrueshëm të titujve 

ekzekutivë, në rastet e përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile.  

2. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor i ushtron funksionet nëpërmjet përmbaruesve gjyqësorë”. 

 

Pika 1, e nenit 5
4
, i ligjit të sipërcituar parashikon se: 

“Përmbaruesi gjyqësor është personi i ngarkuar me ligj për kryerjen e veprimtarisë së vënies 

në ekzekutim të titujve ekzekutivë, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile”. 

 

Neni 35
5
, pika 1, germa “dh” e ligjit nr. 8730, datë 18.01.2001 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, të ndryshuar, ngarkon me përgjegjësi, me 

shkarkim nga detyra, përmbaruesin gjyqësor, duke përcaktuar se:  

 
“1.Përmbaruesi gjyqësor shkarkohet nga detyra në këto raste: 

a) kur dënohet për kryerjen e një vepre penale;  

b) kur kryen shkelje të rënda të disiplinës në punë; 

 c) kur kryen në mënyrë të përsëritur thyerje të disiplinës dhe nuk i është hequr masa e dhënë më 

parë; 

 ç) kur provohet se ka përdorur funksionin e tij në shërbim të interesave vetjake ose të personave 

me të cilët ka lidhje familjare;  

d) kur provohet se me veprimet ose mosveprimet e tij ka krijuar favore të padrejta për persona të 

tjerë;  

dh) kur nuk përmbush veprimet përmbarimore të parashikuara në ligj;  

                                                           
3
 Objekti i veprimtarisë 

4
 Përmbaruesi gjyqësor 

5
 Shkarkimi 
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e) kur është vlerësuar “i paaftë” në përputhje me pikën 2 të nenit 14 të këtij ligji”. 

 

Ligji nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në nenin 510 të tij ka përcaktuar se, ekzekutimi i detyrueshëm mund të bëhet vetëm 

në bazë të një titulli ekzekutiv, dhe se, janë tituj ekzekutivë, sipas përcaktimeve të këtij neni: 

 

“a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e dhëna prej 

saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm; 

b) vendimet penale të formës së prerë në pjesën që bëjnë fjalë për të drejta pasurore; 

c) vendimet e gjykatave e të arbitrazheve të shteteve të huaja që u është dhënë fuqi sipas 

dispozitave përkatëse të këtij Kodi; 

ç) vendimet e një gjykate arbitrazhi në Republikën e Shqipërisë; 

d) aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare 

ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare; 

dh) kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me ato; 

e) aktet e tjera që sipas ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e 

përmbarimit për ekzekutimin e tyre”.  

 

Në nenin 515 dhe 524, të tij, Kodi i Procedurës Civile, ka përcaktuar se:  

“Urdhri i ekzekutimit vihet në ekzekutim nga shërbimi përmbarimor gjyqësor, shtetëror ose 

privat, me anë të përmbaruesit gjyqësor, në bazë të kërkesës së kreditorit...”. 

 

Mbështetur në sa më sipër, Komisioneri ka konstatuar se Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor, 

ushtron veprimtarinë e tij, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8730, datë 18.01.2001 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, të ndryshuar, dhe ka për 

mision ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë, në rastet e përcaktuara në Kodin e 

Procedurës Civile dhe se, personi i ngarkuar me ligj për kryerjen e veprimtarisë së vënies 

në ekzekutim të titujve ekzekutivë, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile është 

pikërisht përmbaruesi gjyqësor. 

Në këtë kontekst, në rastin në fjalë, Komisioneri vlerëson se, nëse përmbaruesja gjyqësore i 

Zyrës Përmbarimore Shkodër, nuk ka zbatuar Urdhrin e Ekzekutimit nr. 89, datë 17.07.2017 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për vendimin nr. 872 (2785), datë 29.06.2017, të së 

njëjtës gjykatë, si dhe vendimin e shkurtuar nr. 92 (1949), datë 14.05.2022, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, me palë R.K dhe B.H. me objekt pagim detyrimi ushqimor dhe takim me 

fëmijën çdo të mërkurë dhe të shtunë nga ora 17:00 deri në orën 18:00, nuk ka përmbushur 

detyrimin e saj në zbatim të detyrave funksionale, konform përcaktimeve të ligjit nr. 8730, datë 

18.01.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, të 

ndryshuar.   
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Në këtë kontekst, Komisioneri, vëren se, pretendimi i subjektit ankues, për moszbatim apo 

keqzbatim të vendimeve respektive të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, mund të zgjidhet 

vetëm nëpërmjet kontrollit gjyqësor, ankimimit përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, sipas 

parashikimeve ligjore të Kodit të Procedurës Civile.  

Neni 610
6
 i Kodit të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht, se kundër veprimeve të 

përmbaruesit gjyqësor, të kryera në kundërshtim me procedurat e parashikuara nga ky Kod dhe 

kundër refuzimit të përmbaruesit gjyqësor për të kryer një veprim që ia ngarkon ligji, palët mund 

të bëjnë ankim në gjykatën që ekzekuton vendimin. 

Neni 321
7
, i Kodit Penal, përcakton se: “Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e 

gjykatës në lidhje me detyrimet e lindura nga dënimet plotësuese të dhëna prej saj, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. Kryerja e veprimeve në 

kundërshtim me vendimin e gjykatës, në lidhje me detyrat e lindura nga urdhrat e mbrojtjes të 

dhëna prej saj, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim gjer në dy vjet”. 

Në nenin 33, pika 4/b, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

përcaktohet se:“4. Ankesa nuk pranohet nëse: b)..................... është e papajtueshme me 

dispozitat e këtij ligji.”. 

Për rrjedhojë, trajtimi i këtyre pretendimeve të ankueses R.K., nuk bëjnë pjesë në kompetencat 

dhe fushën e veprimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, e për pasojë nuk mund të 

pranohet dhe nuk mund t’i nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për 

shqyrtimin e saj.   

 Lidhur me pretendimin e ankueses se përmbaruesja gjyqësore M.F. e Zyrës 

Përmbarimore Shkodër ka shpërdoruar detyrën, pasi jo vetëm nuk ka vepruar për të 

ekzekutuar vendimet gjyqësore të sipërcituara, por edhe ka depozituar dy kallëzime 

penale në ngarkim të znj. R.K., Komisioneri konstaton gjithashtu se hetimi për kryerjen 

e një vepre penale nuk bën pjesë në kompetencën e KMD-së, si dhe nuk mund të 

ndërhyjë në të drejtëne  individit për të depozituar kallëzime penale në bazë të nenit 58 

të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë.
8
 Lidhur me veprën penale që 

ankuesja pretendon se ka kryer përmbaruesja gjyqësore M.F., KMD vë në dukje faktin 

                                                           
6
 “Kundërshtimi i veprimeve të përmbaruesit gjyqësor”. 

7
 “Veprime në kundërshtim me vendimin e Gjykatës”. 

8
 Në nenin 58 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet shprehimisht se: “1. Personi i dëmtuar nga veprat penale 

ose trashëgimtarët e tij, kanë të drejtë të kërkojnë procedimin e fajtorit dhe shpërblimin e dëmit.2. Personi i dëmtuar 

që nuk ka zotësi juridike për të vepruar i ushtron të drejtat që i janënjohur me ligj nëpërmjet përfaqësuesit ligjor të 

tij.3. I dëmtuari ka të drejtë të parashtrojë kërkesa në organin procedues dhe të kërkojë marrjene provave. Kur 

kërkesa e tij nuk pranohet nga prokurori, ai ka të drejtë të ankohet në gjykatëbrenda 5 ditëve nga marrja dijeni”. 
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se është organi i Prokurorisë, organi kompetent që ushtron ndjekjen penale.9 

 

Neni 248
10

, i Kodit Penal, përcakton se: “Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve e 

mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga 

personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime 

materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve 

dhe të personave të tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri 

në shtatë vjet”. 

Neni 253
11

, i po këtij Kodi, përcakton se: “Kryerja për shkak të detyrës e në ushtrim të saj, nga 

ana e punonjësit me funksion shtetëror apo në shërbim publik, të dallimeve mbi bazë origjine, 

seksi, orientimi seksual ose identiteti gjinor, gjendjes shëndetësore, bindjeve fetare, politike, të 

veprimtarisë sindikale ose për shkak të përkatësisë në një etni, komb, racë apo fe të caktuar, që 

konsiston në krijimin e privilegjeve të padrejta ose në refuzimin e një të drejte ose përfitimi që 

buron nga ligji, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet”. 

Kodi i Procedurës Penale, në nenet 277 e 278 të tij, ka parashikuar organet kompetente që 

ushtrojnë ndjekjen penale dhe që shprehen e disponojnë lidhur me të, shprehimisht: “Prokurori 

dhe policia gjyqësore zhvillojnë, brenda kompetencave të caktuara, hetimet e nevojshme që 

lidhen me ushtrimin e ndjekjes penale. 

Prokurori drejton hetimet dhe ka në dispozicion policinë gjyqësore. 

Gjatë hetimeve paraprake, për rastet e parashikuara nga ligji, mbi kërkesën e prokurorit, të 

pandehurit, viktimës dhe palëve private,vendos gjykata. 

Kërkesat e palëve gjatë hetimeve paraprake, sipas paragrafit 1 të këtij neni, shqyrtohen nga i 

njëjti gjyqtar”. 

 

Komisioneri e informon ankuesen se, ankimimi kundrejt veprimeve apo mosveprimit të 

organeve shtetërore të tilla si Zyra Përmbarimore Shtetërore, në rastin konkret, bëhet pranë 

organeve kompetente të drejtësisë si, Prokuroria apo Gjykata, dhe shqyrtimi i tyre është jashtë 

kompetencave të KMD-së.  

 

Bazuar në sa më sipër, Komisioneri vëren se, marrja në shqyrtim e çështjeve që janë kompetencë 

e organeve si prokuroria e gjykata, bazuar në pretendime që lidhen me vepra penale të 

parashikuara në legjislacionin penal të Republikës së Shqipërisë
12

, apo për më tepër e drejta e 

individit për të kryer kallëzime penale dhe kontrolli i vendimmarrjeve të Prokurorisë, nuk bën 

                                                           
9
 Neni 148, i  Kushtetutës së Shqipërisë shpreh se: “Prokuroria ushtron ndjekjen penale….” 

10
 “Shpërdorim i detyrës”. 

11
 “Shkelja e barazisë së shtetasve”. 

12
 Shpërdorimi i detyrës përbën vepër penale sipas nenit 248 të Kodit Penal. 
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pjesë në kompetencat e KMD-së, e për pasojë nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund 

t’i nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj
13

.   

Në nenin 33, pika 4/b, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

përcaktohet se: “4. Ankesa nuk pranohet nëse: b) ....................është e papajtueshme me 

dispozitat e këtij ligji.”.  

Për sa më sipër, KMD çmon se pretendimet e ankueses nuk mund të pranohen dhe për rrjedhojë 

nuk mund t’i nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e tyre. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 20/1, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pikat 1, 4/b,  të ligjit nr.10 

221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr.108, datë 12.07.2022, së znj. R.K., pasi nuk plotësohen kriteret 

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

ndryshuar. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

         KOMISIONER 

            
         Robert GAJDA 

 

 

 

 

Fusha – Shërbime 

Shkak - “gjinisë” “gjendjes familjare”, “gjendjes martesore” dhe “për çdo shkak tjetër” 

Lloji i vendimit - mospranim  

 

                                                           
13

 Për analogji citojmë Vendimin nr. 127, datë 23.06.2022, të KMD-së. 
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