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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1346/1 prot.        Tiranë, më  06. 10. 2020 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 129, datë 06. 10. 2020 

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

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 73, datë 10.07.2020, e Fondacionit “Së 

Bashku”1
, kundër Zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Mat, në të cilën pretendohet diskriminim 

për shkak të aftësisë së kufizuar. 

 

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. 

Misioni i Fondacionit “Së Bashku”, është të promovojë të drejtat e personave me aftësi të 

kufizuar në nivel kombëtar dhe lokal. Fokusohet veçanërisht në të drejtat për aksesueshmëri dhe 

jetesë të pavarur për personat me aftësi të kufizuar, por gjithashtu merret edhe me arsimin 

gjithëpërfshirës, pjesëmarrjen në jetën publike etj. 

Sipas palës ankuese, gjatë zbatimit të nismës “Të veprojmë së bashku për aksesueshmërinë” dhe 

në bashkëpunim me organizatat me të cilat Fondacioni “Së Bashku” bashkëvepron në Bashkinë 

Mat, ka konstatuar se Zyrat e Gjendjes Civile në këtë bashki, janë të pa aksesueshme nga 

personat me aftësi të kufizuar. Nga dëshmitë e marra nga personat me aftësi të kufizuar, banorë 

të kësaj bashkie, pretendohet se janë të diskriminuar, pasi e kanë të pamundur të marrin 

shërbimet e ofruara nga ky institucion, pasi rampa ekzistuese në hyrje të Zyrës së Gjendjes Civile 

është e papërdorshme. Sipas tyre, rampa përfundon me 3 shkallë të cilat e bëjnë të pamundur 

aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar, duke u mohuar atyre të drejtën për të marrë 

shërbimet e ofruara në mënyrë të lirë dhe të pavarur, si pjesa tjetër e popullsisë. Personat me 

                                                           
1
 Përfaqësuar nga S. L., në cilësinë e Drejtores Ekzekutive 
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aftësi të kufizuar nuk mund të marrin këto shërbime pa ndihmën e familjarëve të tyre, në Zyrat e 

Gjendjes Civile në Bashkinë Mat. 

Në këtë kuadër, sipas palës ankuese, situata e sipërcituar përbën mohim të barazisë ndaj këtij 

komuniteti, duke u diskriminuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë, për shkak të aftësisë së kufizuar, 

në raport me pjesën tjetër të banorëve të cilët marrin shërbimin pranë Zyrës së Gjendjes Civile në 

Bashkinë Mat. 

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

ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: 

- Të konstatojë situatën diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuara; 

- Të marrë masa që Bashkia Mat të përmirësojë rampën ose të eleminojë shkallët, duke 

respektuar standartet teknike; 

- Të marrë masa që Bashkia Mat të trajnojë stafin e saj, lidhur me respektimin e të drejtave 

të personave më aftësi të kufizuar dhe respektimin e dinjitetit të tyre; 

- Të marrë masa që Bashkia Mat të pajisë Zyrën e Gjendjes Civile me sportel sipas 

standarteve teknike për të bërë të mundur aksesueshmërinë nga personat me aftësi të 

kufizuar; 

- Të marrë masa që Bashkia Mat të vendos shiritat përkatës sipas standarteve të 

përcaktuara, për personat që nuk shikojnë. 

 

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
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”. 

                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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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.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

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. 73, datë 10.07.2020, të Fondacionit “Së Bashku”, 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. 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 954/1 prot., datë 20.07.2020 nga ana e KMD i është kërkuar 

informacion dhe dokumentacion provues
3
 Bashkisë Mat, lidhur me pretendimet e 

subjektit ankues.  

 

 Në përgjigje përsa më sipër, Bashkia Mat, me anë të shkresës
4
 nr. 3067/1 prot., datë 

30.07.2020, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...pas kërkesës suaj, Drejtoria e 

Shërbimeve bëri inspektimet në Zyrën e Gjendjës Civile Bashkia Mat dhe konstatoi se hyrja e 

Zyrës së Gjendjes Civile nuk është e pajisur me rampë. U hartua dokumentacioni teknik dhe 

menjëherë nisi zbatimi i ndërtimit të rampës me parametrat e duhura.”. 

 

Bashkëngjitur shkresës, Bashkia Mat vendosi në dispozicion të Komisionerit foto të realizuara 

gjatë punimeve të kryera prej tyre, për ndërtimin e rampës, në Zyrën e Gjendjes Civile në 

Bashkinë Mat. 

 

2. Nëpërmjet e-mailit datë 06.08.2020, Komisioneri i dërgoi subjektit ankues informacionin 

e  përcjellë nga ana e Bashkisë Mat lidhur me ecurinë e ndërtimit të rampës së Zyrës së 

Gjendjes Civile, si dhe i kërkoi informacion lidhur me vijimin e mëtejshëm të 

procedurave të shqyrtimit të ankesës. 

                                                           
3
           Argumentimin Tuaj, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

 Informacion lidhur me kohën kur është bërë ndërtimi i Rampës ekzistuese të Zyrës së Gjendjes Civile në 

Bashkinë Mat. 

 Informacion (nëse është e mundur foto), lidhur me kushtet e Rampës ekzituese të Zyrës së Gjendjes Civile. 

 Informacion nëse janë parashikuar investime nga ana e Bashkisë Mat, për të bërë të mundur aksesimin e 

Zyrave të Gjendjes Civile nga ana e personave me aftësi të kufizuar. 
4
 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 954/2 prot., datë 03.08.2020 
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Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, subjekti ankues me anë të e-malit datë 07.08.2020, sqaroi 

se: “Mendojmë që nuk ka kuptim vazhdimi i çështjes, madje mendojmë që është një shembull 

shumë i mirë dhe ne është hera e parë që na ndodh, kështu që mund ta mbyllni duke na dërguar 

një shkrese të dyja paleve edhe duke i falenderuar dhe përgëzuar Bashkinë Mat edhe nga ana 

jonë për reagimin e shpejtë, edhe që për ne vërtetë është shembull dhe do ta promovojmë 

nëpërmjet kanaleve tona.” 

 

3. Me anë të e-mailit datë 31.08.2020, Komisioneri i kërkoi sërish informacion nga ana e 

Bashkisë Mat lidhur me ecurinë e ndërtimit të rampës së Zyrës së Gjendjes Civile. 

 

Në përgjigje të e-mailit Bashkia Mat, më datë 31.08.2020, informoi Komisionerin lidhur me 

përfundimin e punimeve për ndërtimin e rampës në Zyrat e Gjendjes Civile dhe bashkëngjitur 

dërgoi foto të rampës së përfunduar. 

 

4. Përsa më sipër, Komisioneri me anë të e-mailit, datë 31.08.2020, i dërgoi subjektit ankues 

informacionin e shkëmbyer me Bashkinë Mat, lidhur me rampën e Zyrës së Gjendjes 

Civile dhe foton përkatëse. Në këtë kuptim, kërkoi gjithashtu nga ana e subjektit ankues 

nëse është realizuar dhe plotësuar objekti i ankesës së paraqitur pranë KMD-së. 

 

Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, subjekti ankues me anë të e-mailit datë 31.08.2020, sqaroi 

KMD-së se është dakord me masat e marra nga ana e Bashkisë Mat, për plotësimin e kërkesave 

të paraqitura në ankesën Nr. 73, datë 10.07.2020.  

 

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”.  

Komisioneri vlerëson frymën bashkëpunuese të Bashkisë Mat, lidhur me marrjen e masave për 

zgjidhjen me efektivitet të problematikës së paraqitur nga ana e Fondacionit “Së Bashku”. 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se kërkesa e Fondacionit 

“Së Bashku”, është plotësuar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky 

hetim. 

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, 
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V E N D O S I : 

 

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

ankesës së Fondacionit “Së Bashku”, 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: Aftësi e kufizuar) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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