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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 1375/2 Prot.                                  Tiranë, më 13 / 11 / 2019 

 

 V E N D I M  

 

Nr. 164 ,   Datë  13  /  11  / 2019 

 
Bazuar në informacionin e dërguar nga znj.F. M, banore e lagjes “Iliria” Shkodër, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbështetur në ligjin nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, filloi procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes së përdorimit të terminologjosë 

së papërshtatshme për etiketimin e lagjes “Iliria” Shkodër, si lagjja e “Magjypëve”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
,  

 

K O N S T A T O I : 

 

I.  Parashtrimi i fakteve. 
 

Nëpërmjet shkresës me nr.1375 prot., datë 13.09.2019, znj.F. M, banore e lagjes “Iliria” Shkodër, 

ka sjellë pranë KMD-së, në cilësi prove, një kopje të aktit shkresor “Faturë Tatimore” e datës 

31.07.2019, me numër 297788432 të OSHEE sh.a, ku konstatohet etiketimi i lagjes “Iliria” 

Shkodër, si “Lagjja e Magjypve”. Termi i përdorur tek Fatura Tatimore” është:  “Magjyptë 

/Shkodër”. Ndërkaq është fakt i njohur botërisht se banorët e kësaj lagjeje i përkasin komunitetit 

egjyptian.   

Në përfundim të kërkesës së paraqitur znj.F M, ka kërkuar konstatimin e diskriminimit për shkak 

të etnisë, të komunitetit egjiptian nga ana e OSHEE sh.a, si dhe marrjen e masave për heqjen e 

etiketimeve fyese me bazë racore nga dokumenti zyrtar/Fatura Tatimore e Energjisë Elektrike. 

                                                           
1Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Bazuar në pretendimin sa më sipër, si dhe provën/faturën që e dokumenton atë, Komisioneri filloi 

procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes së përdorimit të terminologjosë së papërshtatshme 

për etiketimin e lagjes “Iliria” Shkodër, si lagjja e “Magjypëve”. 

 

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

 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221/2010, parashikohet objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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”. 

Neni 7 i LMD-së
2
, në pikën 1 të tij, parashikon se:“Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i 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, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, 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. 10 221/2010, 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 ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar 

çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Me shkresën me nr.1433/1 prot., datë 20.09.2019 i është kërkuar informacion OSHEE sh.a 

dhe OSHEE sh.a Shkodër, lidhur me problematikën objekt të këtij procesi administrativ. 

 

Komisioneri paraprakisht informoi OSHEE sh.a, që nëse prej tyre do të ndërmerreshin masa të 

menjëhershme lidhur me heqjen e termit/etiketimit të përdorur në Faturën Tatimore të Energjisë 

Elektrike për banorët e lagjes “Iliria” (Ura e Bunës) Shkodër: “Magjypët/Shkodër” dhe vendosjen 

                                                           
2
Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
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e emërtimit të lagjes “Iliria”, sikundër përdoret në dokumentat zyrtarë; Komisioneri do të 

ndërpriste procedurën hetimore, duke e konsideruar të zgjidhur rastin. 

Me shkresën me nr.19488/1 prot., datë 29.10.2019
3
 OSHEE sh.a, ka  informuar Komisionerin se: 

“Në përgjigje të kërkesës tuaj për heqjen e termit “Magjypët”, të përdorur në faturën e energjisë 

elektrike për banorët e lagjes “Iliria” Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave, ka 

ndërmarrë masat respektive për zëvendësimin e termit “Magjypët”, në atë të lagjes “Iliria””. 

Ky fakt, rezulton i vërtetuar pasi nga këqyrja e dokumentit “Faturë tatimore” e OSHEE sh.a me 

nr.kontrate B 094133, e datës 25.09.2019, adresa për banorët e kësaj lagjeje është ndryshuar si më 

sipër citohet.  

Gjatë aktivitetit të tij, Komisioneri ka dënuar  përdorimin e gjuhës fyese dhe intolerancës ndaj një 

komuniteti të caktuar. Gjatë trajtimit të rasteve të ngjashme, Komisioneri ka kërkuar nga subjektet 

ndaj të cilëve është paraqitur ankesa, si masë rregulluese të ndërhyjnë në rregullimin e zgjidhjen e 

problematikës së evidentuar, në mënyrë që situata diskriminuese e pretenduar të marrë zgjidhjen e 

duhur e të mos përsëritet më në të ardhmen. 

Mbështetur në nenin
4
 33, pika 9 të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, Komisioneri kur e sheh të përshtatshme, kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes 

ankuesit dhe subjektit kundër të cilit është paraqitur ankesa.       

Në këtë kontekst, Komisioneri vlerëson frymën bashkëpunuese me OSHEE sh.a, lidhur me 

marrjen e masave të menjëhershme, për zgjidhjen e problematikës sipërcituar, nisur dhe nga 

ndjeshmëria që kanë çështje të tilla referuar përdorimit të gjuhës apo terminologjisë së 

papërshtatshme që targetojnë pjesëtarët e komunitetit rom apo atij egjiptian, duke nxitur direkt 

apo indirekt paragjykime ndaj tyre për shkak të përkatësisë racore, etnike. 

 

Në këto kushte, Komisioneri vlerëson se është arritur efiktiviteti dhe qëllimi për të cilin dhe kishte 

iniciuar procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes së përdorimit të terminologjosë së 

papërshtatshme për etiketimin e lagjes “Iliria” Shkodër.  

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenin 33, të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

dhe nenit 90, pika 3, të Kodit të Procedurave Administrative Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

 

                                                           

 
3
 Protokolluar me Tonën me nr.1433/2  prot., datë 03.10.2019. 

4
 Neni 33, pika 9, parashikon se: “9. Kur e sheh të përshtatshme, komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi 

mes ankuesit dhe personit kundër të cilit është paraqitur ankesa.” 
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V E N D O S I : 

 

1. Të deklarojë  të përfunduar procedurën administrative të nisur lidhur me shqyrtimin e 

çështjes përdorimit të terminologjisë së papërshtatshme, në etiketimin e lagjes “Iliria” 

Shkodër, si “Lagjja e magjypve”, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin 

është iniciuar procedura hetimore. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

KOMISIONER 

 

 Robert GAJDA 

 

Fusha:   Të mira dhe shërbime 

Shkaku:  Raca 
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