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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                                                                   
Nr.______Prot.        Tiranë, më ___.___.2020 

       V E N D I M 
                                                     

                                                      Nr. 79, Datë 30/07/2020 

 

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

Diskriminimi”1
, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 81, 

datë 22.07.2020, e F.C., ku pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes ekonomike” dhe 

“aftësisë së kufizuar”2
, nga ana e Drejtorisë Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës 

Pogradec dhe Zyrës Vendore të Titujve të Pronësisë Korçë .  

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
3
,  

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, si dhe referuar dokumentacionit 

bashkëlidhur, ankuesi F.C. pretendon se me Vendimin nr.3, datë 20.04.2005, e Kryetarit të 

Qarkut Korçë është pajisur me aktin e pronësisë, sipas ligjit nr. 7501 datë 19.7.1991 “Për 

tokën”, ( i ndryshuar), i paplotësuar me tokë që nga viti 01.08.1991. Akti është nxjerrë nga 

Qarku Korçë në vitin 2005 i shoqëruar me akte dhe vendime të komisionit të tokës të fshatit 

Leshnicë, në bazë të ligjit nr. 8312, datë 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”. Akti i 

pronësisë ka dalë mbi bazën e kartelës në Zyrën e Regjistrimit të Pronave të Paluajtëshme dhe 

hartës topografike të zyrës Pogradec, të cilat vërtetonin që toka ishte shtet, ndërkohë që 

mbështetur në ligjin nr.7501/1991 “Për tokën”, (i ndryshuar), ai duhet të ishte pajisur me 

çertifikatë pronësie mbi këtë pronë, pronësia e së cilës duhet të ishte në emër të tij. Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec me Vendimin nr. (1385)-901, datë 06.12.2010 ka vendosur që prona e 

F.C. ka juridiksion territorial, Komunën Çërravë, Pogradec dhe detyrimin e palëve Komuna 

Çërravë, Këshilli i Qarkut Korçë dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokave, të 

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

2
 Referuar Librezës së lëshuar nga Shoqata e Invalideve të Punës së Shqipërisë nr. 808, rezulton se ankuesi është 

invalid i grupit të II; 
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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njohin këtë fakt, vendim i cili është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë me Vendimin nr. 

218, date 17.05.2011. Ankuesi pretendon se Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore të 

Kadastrës Pogradec dhe Zyra Vendore e Titujve të Pronësisë Korçë po e diskriminojnë për shkak 

të aftësisë së kufizuar dhe gjendjes ekonomike, duke mos i dhënë çertifikatën e pronësisë dhe për 

të qenë pronar i ligjshëm i pronës.  

Në vijim të informacionit të sipërpërmendur, Komisioneri konstatoi se: 

Ankuesi F.C. ka depozituar ankesën nr. 81, datë 22.07.2020, ku pretendohet diskriminim për 

shkak të “gjendjes ekonomike” dhe “aftësisë së kufizuar”, nga ana e Drejtorisë Vendore të 

Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec dhe Zyrës Vendore të Titujve të Pronësisë Korçë. 

Pretendimi i tij për diskriminim konsiston në mos lëshimin e çertifikatës së pronësisë nga ana e 

Drejtorisë Vendore e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec dhe Zyrës Vendore të Titujve 

të Pronësisë Korçë. 

Nga verifikimet e kryera rezulton se çështja e parashtruar nga ankuesi F.C. është shqyrtuar edhe 

më parë nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili është shprehur me Vendimin nr. 

87, datë 05.07.2019, ku ka vendosur mospranimin e ankesës së z. F.C. për dy arsye, si më poshtë 

vijojnë: 

Së pari, mbështetur në nenin 33 pika 4, gërma dh),  të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” ankesa është depozituar jashtë afateve ligjore dhe, 

 

Së dyti, mbështetur në nenin 33 pika 4, gërma b), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” ankesa është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji, pasi çështja e parashtruar 

nuk bën pjesë në kompetencat dhe fushën e veprimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi. Në vendimin e sipërpërmendur, Komisioneri është shprehur se: “E drejta për 

regjistrimin e pronës bën pjesë në kompetencën e ZQRPP ose zgjidhet në rrugë gjyqësore.” 

 

Z. F.C. e ka depozituar për shqyrtim sërisht ankesën e tij, e cila rezulton se ka të njëjtin objekt, të 

njëjtat shkaqe diskriminimi dhe është kundër të njëjtëve subjekte. I vetmi fakt i ri i depozituar 

nga ankuesi është shkresa nr. 3857/2, datë 18.06.2020, e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, e cila 

i është drejtuar Drejtorisë Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec dhe për dijeni 

ankuesit, si reagim ndaj kërkesës nr. 661/1 prot., datë 17.04.2020, të z. F.C.. Në shkresën nr. 

3857/2, datë 18.06.2020, e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës kërkohet nga ana e Drejtorisë 

Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec, që në cilësinë e institucionit përgjegjës 

të marrë masa që pas ndjekjes së procedurës në përputhje me dispozitat kalimtare të nenit 68, të 

ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”, të ritrajtojë kërkesën e z. F.C., duke iu referuar përcaktimeve të Kreut II, Seksioni 2 

“Regjistrimi i aktit të marrjes së tokës në pronësi të dhënë përpara hyrjes në fuqi të ligjit”. 

Komisioneri çmon se një fakt i tillë dëshmon pozitivisht për zgjidhjen e çështjes së tij, por nuk 
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mund të konsiderohet si fakt i ri për të filluar trajtimin e një çështjeje, shqyrtimi i së cilës 

ndodhet jashtë kompetencave, që LMD i atribuon Komisionerit. 

 

Për sa më sipër, neni 33, pika 4, gërma c), i ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi” parashikon: “4. Ankesa nuk pranohet nëse: 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”. 

 

Mbështetur në parashikimin e mësipërm, Komisioneri gjykon se ankesa nr. 81, datë 22.07.2020, 

e F.C., nuk mund të pranohet për shqyrtim. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 7, 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), nenin 33, pika 4, gërma c), të ligjit 

nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”     

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 81, datë 22.07.2020, e F.C., ku pretendohet diskriminim  për 

shkak të “gjendjes ekonomike” dhe “aftësisë së kufizuar”, nga ana e Drejtorisë Vendore 

të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Pogradec dhe Zyrës Vendore të Titujve të Pronësisë 

Korçë. 

2.  Kundër këtij Vendimi lejohet ankim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

           Robert GAJDA 
                                                    
 

______________ 
                                                      KOMISIONER 

 
Shkak – aftësi e kufizuar, gjendja ekonomike 

Fusha -  të mira e shërbime 

Lloji i vendimit - mospranim 
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