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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 56 Prot.                         Tiranë, më 13. 01. 2020 

 

V E N D I M 

 

Nr. 7, Datë 13. 01. 2020 

 

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

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa me nr. 142, datë 07.11.2019, e H. M.
1
, 

kundër Çerdhes Nr. 26 “Dy lepurushët” Tiranë dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe 

Edukimit të Fëmijëve (në vijim QEZHEF), në të cilën pretendon diskriminim për shkak të 

“racës
2” dhe “përkatësisë në një grup të veçantë”3

. 

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

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, subjekti ankues, H. M., në mes të tjerash 

informon se: “Në muajin Qershor 2019, në ditën e parë të aplikimeve, është paraqitur në 

Çerdhen Nr. 26 “Dy lepurushët”, e cila ndodhet në afërsi të banesës së saj, për të regjistruar 

djalin e saj, A. M. Në momentin që nga ana e Çerdhes Nr. 26, u bënë publik emrat e kualifikuar 

të cilët ishin përzgjedhur, ankuesja është vënë në dijeni se djali i saj nuk ishte pjesë e tyre për 

shkak se ajo është nënë e papunë. Në këto kushte, është drejtuar në Qendrën Ekonomike të 

Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, për të marrë takim me drejtuesen e këtij institucioni znj. 

Zhaneta Beqiri, por nuk ka arritur ta takojë. Gjatë bisedës së zhvilluar me sekretaren e znj. 

Beqiri, i është dhënë i njëjti arsyetim për mosregjistrimin e djalit të saj në çerdhe. Sipas 

                                                           
1
 Referuar Çertifikatës familjare, të zyrës së Gjendjes Civile të Njësisë bashkiake Nr. 3, datë 23.10.2019 H. M. është 

nëna e fëmijës, A. M. 
2
 Sipas Komisionit Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës përkufizimi për “diskriminimin racial” është: 

“Trajtim i ndryshëm  me bazë etninë, origjinën, ngjyrën, shtetësinë, besimin fetar dhe gjuhën”. 
3
 Nuk ka specifikuar cilit grup i përket ankuesja. 
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ankueses, nga subjektet e sipërcituara i është sqaruar se në momentin që do të fillojë punë dhe 

do të paraqesë dokumentat përkatëse të punësimit, djali i saj do të rregjistrohet në çerdhe. Pak 

ditë më pas, ankuesja ka filluar punë dhe është paraqitur në Çerdhen Nr. 26, së bashku me 

dokumentat e kërkuara prej tyre, por sërish nuk është pranuar rregjistrimi i djalit të saj. Sipas 

ankueses, që në momentin që ka filluar punë, është detyruar që djalin ta lërë tek të afërm të saj, 

por kjo situatë nuk mund të vijojë pasi do të jetë e detyruar të largohet nga puna për të mbajtur 

djalin. Në këto kushte, ankuesja thekson se arsyeja e mosregjistrimit të djalit të saj në çerdhe 

është përkatësia në komunitetin egjiptian”.  

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e  

diskriminimit dhe regjistrimin e fëmijës në Çerdhen Nr. 26 “Dy lepurushët”. 

II. Ndjekja e proçedurës 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”.  

Neni 7 i LMD-së
4
, 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. 

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”. 

 

                                                           
4 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 142, datë 07.11.2019, të H. M. u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të Ligjit 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 1682/2, datë 14.11.2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Çerdhja Nr. 26 dhe Qendra 

Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve për ankesën e bërë nga H. M. 

Me shkresën nr. 2265/1 prot., datë 21.11.2019, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të 

Fëmijëve ka informuar Komisionerin ndër të tjera se: “...pretendimi i znj. M. se ka paraqitur 

dokumentet (vërtetimin e punës dhe kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore E-Sig 

për individ 025/a) pranë çerdhes nr. 26, nuk qëndron. Vërtetimi i Punësimit është paraqitur 

pranë QEZHEF pas ankesës, më datë 18.11.2019, i cili është lëshuar nga institucioni në të cilin 

Znj. M. është punësuar më datë 16.11.2019 dhe nuk është bashkëngjitur dokumenti i kontributeve 

të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Me plotësimin e dokumentacionit të kërkuar, rasti do 

të merret në shqyrtim për rregjistrim...” 

 Në vijim të procedurave hetimore, me anë të e-mailit datë 05.12.2019, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka kërkuar informacion nga ana e QEZHEF, lidhur 

me regjistrimin e fëmijës së znj. M. në çerdhen nr. 26.  

Më datë 30.12.2019, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve me anë të e-

mailit ka njoftuar Komisionerin se fëmija
5
 i znj. M., është rregjistruar në Çerdhen nr. 26, më datë 

12.12.2019, pas plotësimit të dokumentacionit përkatës.  

Gjithashtu, H. M. me anë të e-mailit
6
 datë 09.01.2020, ka informuar Komisionerin ndër të tjera 

se: “...Unë, nëna e A. M., H. M. pohoj se djali im, pasi rasti u ndoq nga Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi për shkak të vështirësisë që unë pata për ta regjistruar në çerdhen 

nr. 26 të quajtur “Dy lepurushët”, filloi sot çerdhen. ... Më bëhet qejfi që ky rast u zgjidh, sepse 

unë u diskriminova edhe pse kisha të drejtë për ta regjistruar djalin në këtë çerdhe...” 

Neni 33, pika 9 e Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ka parashikuar se: “Kur e 

sheh të përshtatshme, Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe 

personit kundër të cilit është paraqitur ankesa”.  

                                                           
5
 A. N. 

6
 Përcjellë pranë KMD-së nga Qendra për Advokim Social 
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Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se situata e fëmijës së 

znj. M. është rregulluar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim, 

në drejtim të rregjistrimit të tij në Çerdhen nr. 26 të quajtur “Dy lepurushët”, Tiranë. 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 33, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

dhe nenit 90, pika 2 dhe 3 të Kodit të Procedurave Administrative Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

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

ankesës së subjektit ankues, 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  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Raca dhe përkatësia në një grup të veçantë) 

(Fusha: Arsim) 

 

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

	KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

