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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.806/1 Prot.                         Tiranë, më  23/06/ 2020 

 

 V E N D I M  

Nr. 66,   Datë 23 /06/ 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr. 

10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën nr.48 regj, 

datë 05.06.2020, që i përket ankuesve E.D, M.D dhe L.N, kundër Drejtorisë Vendore Tirana 

Rurale 2, Agjencia Shtetërore e Kadastrës. 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 sipas subjektit ankues. 

 
Nëpërmjet formularëve tip me nr.1 prot., datë 18.09.2018 dhe nr.2 prot, datë 18.09.2018, kemi 

aplikuar pranë Drejtorisë Vendore Tirana Rurale 2, Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK), me 

qëllim ushtrimin e të drejtave pronësore, që na burojnë nga VKM nr.442, datë 18.07.2018 “Për 

përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të 

ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre”. Në funksion të këtyre 

aplikimeve, subjektet përgjegjës Drejtoria Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, pas këmbënguljes 

tonë të vazhdueshme, zbatuan pikën 7, të vendimit të lartpërmendur, e cila thotë tekstualisht: 

“ALUIZNI evidenton në terren ndërtimin dhe truallin funksional, duke verifikuar, paraprakisht, 

bazën e të dhënave të ndërtimeve pa leje, nëse për të është paraqitur aplikim për legalizim. Gjatë 

evidentimit në terren verifikohet edhe posedimi efektiv i ndërtimit nga subjekti përfitues. 

Përjashtimisht, në rastin kur kërkesa bëhet sipas shkronjës “c”, të pikës 6, procedurat e 

evidentimit duhet të përfundojnë brenda 10 ditëve.” 

Në funksion të vijimit të procedurave administrative, prej subjekteve përgjegjëse Drejtorisë 

Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, në shkelje flagrante dhe me dashje, të afatit kohor prej 20 

(njëzetë) ditësh, të parashikuar në paragrafin e parë, të pikës 11, të vendimit të lartpërmendur, u 

                                                           
1Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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kryen veprime procedurale administrative që parashikohen nga gërma “a”, dhe gërma “b”, e pikës 

11, e po atij vendimi, edhe këto pas këmbënguljes sonë të vazhdueshme. 

Paradoksalisht veprimet procedurale administrative të lartpërmëndura, u kryen duke 

injoruar zbatimin e pikës 2 të vendimit të lartpërendur dhe duke shkelur haptas dhe me dashje, 

rendin numerik të akteve procedurale të  parashikuara nga VKM nr. 442 datë 18.07.2018. 

Administratës së Drejtorisë Vendore Tirana Rurale 2, i është vënë në dispozicion 

nëpërmjet shërbimit postar çdo dokument i mundshëm i lëshuar nga organet e pushtetit vendor 

dhe nga të gjitha organet e tjera publike, me anë të të cilave provojmë legjitimimin e ushrimit të të 

drejtave pronësore që n’a burojnë nga VKM e lartpërmendur, përfshirë këtu edhe një shkresë 

zyrtare të lëshuar nga Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, së cilës Drejtoria 

Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, i ka kërkuar informacion teknik me shkrim, rreth objektit të 

banimit, të clin ia kemi nënshtruar vendimit qeveritar të lartpërmendur. 

Subjektet përgjegjës të administratës së Drejtorisë Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, duke 

shpërdoruar detyrën dhe funksionin zyrtar, haptas dhe me dashje, refuzojnë që të përmbushin 

detyrimin procedurial që ju buron nga pika 8, e VKM nr. 442, datë 18.07.2018, për shkaqe të 

karakterit politik dhe për shkaqe që lidhen me ndikimin që ushtron mbi ta, një segment shoqëror 

tejet i kriminalizuar, që lakmon sipërfaqen e truallit që do duhet të përfitojmë nga ushtrimi i të 

drejtave pronësore që n’a burojnë nga vendimi qeveritar i lartpërmendur. Ky segment shoqëror 

përfaqëson strukturat e krimit të organizuar, i cili në territorin e fshatit Yrshek, të Njësisë 

Administrative Kashar, Bashkia Tiranë, njihet si “mafia e tokave”, veprimtaria e të cilit është e 

përqëndruar kryesisht në pushtimin e sipërfaqeve të tokës me regjim juridik shtet, sipërfaqe toke 

që janë pasuri kombëtare dhe më pas shitjen e tyre në kundërshtim me ligjet në fuqi, tek subjekte 

të ndryshëm, kryesisht tek pseudo-biznesmenët kripto-kriminelë ordinerë, në funksion të fitimit 

material, akte kriminale këto të kryera në bashkëpunim me segmente të korruptuara të pushtetit 

vendor, të policisë vendore dhe prokurorisë vendore. 

Referuar fakteve të mësipërme, subjektet përgjegjëse të administratës së Drejtorisë Vendore 

Tirana Rurale 2, ASHK, në raport me praktikat tona me nr.1 prot datë 18.09.2018 dhe nr.2 prot, 

datës 18.09.2018, kanë kryer një sërë shkeljesh që parashikohen në:  

- Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht nga: neni 4, pika 1, neni 18, pikat 1 dhe 

2, neni 15, pikat  1 dhe 2,  neni 41, pika 1 dhe neni 107, pika 1;  

- Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, konkretisht 

nga : neni 2, pika 1;  

- Ligjin nr.111/2018 “Për kadastrën”, konkretisht nga: neni 2, paragrafi 1, gërma “b”, neni 5, 

paragrafi 1, gërmat “a”, “b” dhe “c”;  

- Ligjin nr.10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, konkretisht nga : neni 7, 

pika 1 dhe neni 20, pika 1, gërma “b”;  

- Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, konkretisht nga: neni 42, pika 1 dhe 2;  

- Parimin juridik, Të parët në kohë, të parët në të drejta, konkretisht: Në raport me Drejtorinë 

Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, e konsiderojmë vehten tonë të parët në kohë dhe të parët në 

të drejta, nisur nga fakti se aplikimet tona të kryera pranë zyrave të saj mbajnë nr.1 prot datë 

18.09.2018 dhe nr.2 prot, datë 18.09.2018, ç’ka do të thotë se administrata e Drejtorisë 
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Vendore Tirana Rurale 2 do të duhej të fillonte zbatimin e VKM nr.442, datë 18.07.2018 në 

zonën kadastrale për të cilën është përgjegjëse, me aplikimet tona, ndërkohë që ka filluar 

zbatimin e vendimit qeveritar me të tjera aplikime, të cilat janë shumë mbrapa nesh në rend 

numerik, duke u shprehur subjektivisht mbrapa parimit administrativ të diskrecionit.  

Në funksion të denoncimit të subjekteve përgjegjës të administratës së Drejtorisë Vendore 

Tirana Rurale 2, ASHK, ankuesit deklarojnë se i janë drejtuar me një ankesë me shkrim edhe 

Drejtorit të Drejtorit të Drejtorisë Vendore Tiarana Rurale 2, ASHK. Përfundimisht, ankuesit 

kërkojnë nga Komisioneri: 

- Denoncimin e mospërmbushjes së aktit procedurial që buron nga pika 8, e VKM nr. 442, 

datë 18.07.2018, kudo që do gjykohet e arsyeshme se duhet denoncuar, qoftë tek 

autoritetet kompetente kombëtare me status civil ose gjyqësor, qoftë tek autoritetet 

kompetente ndërkombëtare, të cilat monitorojnë dhe vlerësojnë funksionimin demokratik 

të institucioneve të Republikës së Shqipërisë; 

- Udhëzimin e subjekteve përgjegjës të administratës së Drejtorisë Vendore Tirana Rurale 

2, ASHK, që në kuadër të përmbushjes së detyrave të tyre funksionale, të zbatojnë pikën 

8, të VKM nr. 442, datë 18.07.2018; 

- Vendosjen e sanksioneve administrative sipas përcaktimeve të ligjit nr.10221, datë 

04.02.210 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ndaj subjekteve përgjegjës të adminsitratës 

së Drejtorisë Vendore Tirana Rurale 2, ASHK, duke u mbështetur ligjërisht mbi shkeljet 

administrative të denoncuara në përmbajtjen e kësaj ankese, që lidhen me mos 

përmbushjen me korrektesë të detyrës dhe të funksionit të tyre zyrtar. 

 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  

 

Në nenin 1, të Ligjit Nr.10 221/2010 “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.” 

 

Bazuar në nenin 3, pika 1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

diskriminimi përcaktohet 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.” 
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Bazuar në nenin 7, pika 1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, përcaktohet 

se: “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 ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të 

tjerë ose grupe të tjera personash, përbën diskriminim.” 

 

Bazuar në nenin 20, pika 1, gërma “b”, të Ligjit nr. 10221/2010,“Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, përcaktohet 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”. 

 

Bazuar në nenin 33, pika 4, të Ligjit nr.10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  

përcaktohet se:“4.Ankesa nuk pranohet nëse: a) është anonime; b) përbën abuzim me të drejtën e 

ankimimit para komisionerit, ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji; c) e njëjta 

çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër ose për të është marrë një vendim i 

mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja; ç) është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të 

mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim; d) të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës 

kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij ligji; dh) paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e 

diskriminimit ose më vonë se një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt.” 

Gjatë shqyrtimit paraprak të ankesës dhe mbështetur në faktet dhe pretendimet e parashtruara nga 

ankuesit, Komisioneri vlerëson se bazuar në nenin 33, pika 4, gërma “b” të Ligjit “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi” ankesa nuk duhet të pranohet si e papajtueshme me dispozitat e ligjit, për 

arsyet e mëposhtme: 

 

Së pari: Bazuar në shkaqet e mbrojtura të përcaktuara në nenin 1 si dhe duke ju referuar 

përkufizimit të diskriminimit që ligji ka bërë në nenin 3, të ligjit “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm përbën diskriminim dhe 

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.  

Ankuesit nuk kanë identifikuar asnjë shkak, në kuptim të nenit 1, të ligjit “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi” që sipas tyre ka shërbyer si bazë për trajtimin më pak të favorshëm të pretenduar 

prej tyre. Në mungesë të identifikimit të një shkaku të mbrojtur sipas ligjit, faktet dhe pretendimet 

e parashtruara në ankesë nuk përbëjnë një pretendim për diskriminim sipas parashikimeve të ligjit 

“Për mbrojtjen nga diskriminimi”.  

Së dyti: Sipas ankuesve, refuzimi i subjekteve përgjegjëse të administratës së Drejtorisë Vendore 

Tirana Rurale 2, ASHK që të përmbushin detyrimin procedurial që ju buron nga pika 8, e VKM 
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nr. 442, datë 18.07.2018, ka ndodhur duke shpërdoruar detyrën dhe funksionin zyrtar. Ankuesit 

shprehen se janë konsumuar akte kriminale të cilat janë kryer në bashkëpunim me segmente të 

korruptuara të pushtetit vendor, të policisë vendore dhe prokurorisë vendore. Komisioneri 

vlerëson se këto pretendime nuk hyjnë në fushën e veprimit të Ligjit “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi” dhe  në kompetencat e Komisionerit. 

 

Komisioneri rekomandon ankuesit që, pretendimet e tyre në lidhje me konsumimin e akteve 

kriminale nga ana e autoriteteve përgjegjëse t’i denoncojnë pranë strukturave të policisë dhe 

prokurorisë. 

 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës, lidhur me sa sipërcituar, Komisioneri arrin në 

përfundimin se nuk përmbushen kriteret ligjore për pranimin e ankesës, të përcaktuara nga neni 

33, pika 4, gërma “b”, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe për 

rrjedhojë ankesa nuk pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Bazuar  në nenin 32, pika 1, gërma “a”, nenin 33, pika 4, gërma “b”, nenin 33  pika 10 të Ligjit 

nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës  me Nr.48 Regjistri, datë 05.06.2020, që i përket ankuesve E.D, 

M.D dhe L.N.  

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankimim në gjykatë, brenda afatit 45 ditor nga marrja dijeni, 

sipas parashikimeve ligjore të Kodit të Procedurës Administrative, të ndryshuar. 

 

                     

 

 

 KOMISIONERI 
 
 
         ____________ 

                    Robert GAJDA 

 

 

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

	KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

