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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

  
 

Nr. 1388/1 Prot.                                                      Tiranë, më 01. 10. 2019 

 
 

V E N D I M 
 

Nr. 132,   Datë  01. 10. 2019 

 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 113, datë 16.09.2019, e shtetasit T. B., 

kundër Bashkisë Lushnje, në të cilën pretendohet diskriminim për shkak të orientimit seksual
1
. 

 
K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues.  

Ankuesi shpjegon se është banorë i Bashkisë Lushnje dhe trajtohet me ndihmë ekonomike nga 

ana e këtij institucioni. Në kushtet që nuk ka të ardhura të tjera, i është drejtuar Bashkisë Lushnje 

për të kërkuar ndihmë emergjente (ndihmë financiare), por nuk ka përfituar. Sipas tij, ai ka 

kërkuar të takohet edhe me Kryetarin e Bashkisë, por nuk është pritur prej tij. Megjithatë ai 

sqaron se sa herë paraqitet pranë Bashkisë Lushnje, është takuar me punonjësen A. Ç. 

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ankuesi ka 

kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, krijimin e mundësisë për të takuar 

Kryetarin e Bashkisë Lushnje. 

Pas shqyrtimit paraprak të saj, u konstatua se ankesa e sjellë pranë Komisionerit kishte mangësi të 

anës formale, lidhur me shpjegimet e dhëna prej subjektit ankues dhe lidhjes shkakësore për 

trajtimin më pak të favorshëm. 

 Për këtë arsye, me anë të e-mailit datë 26.09.2019, Komisioneri i kërkoi ankuesit të 

paraqesë shpjegime lidhur me situatën diskriminuese të pretenduar (nuk kishte paraqitur 

                                                           
1
 Ankuesi ka deklaruar pranë KMD-së se i përket komunitetit LGBTI. 
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informacion apo shpjegime të trajtimit të pabarabartë në raport me shtetas tjerë për 

shkakun e pretenduar.)  

Përsa më sipër, ankuesi më datë 27.09.2019, është paraqitur pranë Zyrës së Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku ka sqaruar
2
 se: “...Pavarësisht se kam kërkuar disa herë të 

takohem me Kryetarin e Bashkisë Lushnje, ai nuk më ka pritur. I vetmi person që më pret në 

institucionin e Bashkisë Lushnje është znj. A. Ç.”. Sipas tij, Kryetari i Bashkisë Lushnje, mban të 

njëjtën sjellje edhe me anëtarët e tjerë të lagjes ku ai banon, duke mos i mundësuar takim në 

zyrën e tij. Në përfundim, ankuesi ka sqaruar se ka kërkuar ndihmë emergjente (ndihmë 

financiare) pranë Bashkisë Lushnje në vitin 2003 dhe për herë të fundit në vitin 2009, por nuk ka 

përfituar.  

Në mbështetje të informacionit të sipërcituar ankuesi nuk ka vënë në dispozicion të KMD-së, 

asnjë provë apo kërkesë drejtuar Bashkisë Lushnje. 

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

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përcaktohet 

se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 

ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë 

në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, 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. 

Në bazë të nenit 7, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 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. 

                                                           
2
 Në procesverbalin e mbajtur më datë 27.09.2019, ndërmjet ankuesit dhe inspektorit të çështjes. 
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Gjithashtu, diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se 

ankuesi është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që përfshihet 

në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të krahasimit ndërmjet 

ankuesit dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili nuk posedon karakteristikën e 

mbrojtur.  

Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në nenin 3, pika 1,  

sanksionon: “Diskriminimi” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në 

cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, 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”. 

Referuar më sipër, T. B. nuk ka vënë në dispozicion asnjë informacion, provë apo indicie, me anë 

të së cilës të argumentojë trajtimin në mënyrë më pak të favorshme apo diskriminuese nga ana e 

Bashkisë Lushnje. Pra, T. B. nuk ka paraqitur asnjë informacion apo argument që Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi të krijojë në pamje të parë bindjen e trajtimit të tij në mënyrë më 

pak të favorshme për një nga shkaqet e parashikuara në Ligjin nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”.   

Përsa i përket periudhës apo kohës gjatë së cilës pretendon se ndaj tij është kryer sjellje 

diskriminuese, ankuesi citon se ka kërkuar në vitin 2009 për herë të fundit të trajtohet me ndihmë 

financiare nga ana e Bashkisë Lushnje. Pra, referuar këtij fakti, situata e pretenduar nga ankuesi 

ka ndodhur përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”. 

Ligji nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në nenin 33, pika 4/ç të tij, parashikon se: 

“Ankesa nuk pranohet nëse është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për 

të bërë të mundur një hetim”, ndërsa në pikën 4/d, parashikon se: “Ankesa nuk pranohet nëse të 

gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij ligji”. 

Në përfundim, duke analizuar në tërësi ankesën Nr. 113, datë 16.09.2019, të T. B., Komisioneri 

gjykon se, në rastin konkret në mungesë të informacionit të mjaftueshëm për shqyrtimin e saj, si 

dhe në kushtet që faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë ndodhur përpara hyrjes në fuqi të 

ligjit Nr. 10221/2010, ankesa nuk mund të pranohet dhe t’i nënshtrohet procedurave të hetimit 

administrativ. 
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PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 21/1, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pikat 1, 3, 4/ç/d dhe 10 të Ligjit nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës së shtetasit T. B., për shkak se nuk ka informacion të mjaftueshëm 

për të bërë të mundur një hetim, si dhe të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë 

ndodhur përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 10221/2010 “Përmbrojtjen nga diskriminimi”. 

 

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

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

 

 

                                 Robert GAJDA 
 
 

KOMISIONER 

Në mungesë dhe me porosi, 
DREJTORE JURIDIKE 

 
 

Ardiana HALA 
 

 

 

 
  

                                                                                                                             
 

 

 

(Shkaku: Orientimi seksual) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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