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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1127/3 prot.           Tiranë, më 09. 11. 2020 
 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 159, datë 09. 11. 2020 

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

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 87, datë 06.08.2020, e shtetasit S. B., 

kundër Bashkisë Berat, në të cilën pretendohet diskriminim për shkak të racës dhe gjendjes 

ekonomike. 

 

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 informacionit të depozituar në ankesë, familja e S. B. përbëhet nga 4 anëtarë. Për shkak të 

kushteve të vështira social ekonomike dhe nevojës për të bërë riparime në shtëpinë ku banon 

familja B., ankuesi i është drejtuar Bashkisë Berat me kërkesa të ndryshme nga data 26. 10. 2017 

e në vijim. Sipas ankuesit, pavarësisht kërkesave drejtuar Bashkisë Berat, nuk ka gjetur ende sot 

një zgjidhje për restaurimin e banesës në të cilën jeton. Në këtë kuptim, ai pretendon se është 

trajtuar në mënyrë të diferencuar dhe diskriminuese nga ana e Bashkisë Berat, për shkak të 

përkatësisë së tij në komunitetin egjiptian dhe gjendjes ekonomike të rënduar. 

Në përfundim ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: 

- Konstatimin e diskriminimit, 

- Restaurimin e banesës nga ana e Bashkisë Berat. 
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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-së1, 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 këto shkaqe. 

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. 87, datë 06.08.2020, të shtetasit  S. B. 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. 1127/1 prot., datë 20.08.2020 nga ana e KMD i është kërkuar 

informacion dhe dokumentacion provues2 Bashkisë Berat, lidhur me pretendimet e ankuesit.  

                                                           
1 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
2 Është kërkuar konkretisht:  

 Argumentimin Tuaj, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

 Informacion lidhur nëse familja e ankuesit, trajtohet me ndihmë ekonomike nga ana e Bashkisë Berat. 
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Në përgjigje përsa më sipër, Bashkia Berat, me anë të shkresës3 nr. 3902/1 prot., datë 

04.09.2020, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...Lista e familjeve që do të përfitojnë nga 

projekti “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfra dhe të pafavorizuara” për 

vitin 2020, ka përfunduar në muajin maj. Kërkesa e bërë nga S. B. pranë Bashkisë Berat, mban 

datën 16.6.2020, kur kishte përfunduar dërgimi i dosjes se dokumentacionit të listës së familjeve 

për aplikim pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Nga zbatimi i këtij projekti do të 

përfitojnë 14 familje ku dy prej tyre i përkasin komunitetit egjyptian, në përqindje 14 

(katërmbëdhjetë) %. Për shkak të mungesës së burimeve financiare, ne nuk mund të financojmë 

familje të tjera për këtë vit. Bashkia Berat do të shpreh interesin për tu bërë pjesë e këtij projekti 

për vitin 2021. Lidhur me informacionin e kërkuar nga ana juaj për shërbimet e marra në fushën 

social ekonomike për S. B. dhe familjen e tij rezulton si më poshtë: Nga verifikimet e bëra në 

sistemin elektronik të ndihmës ekonomike, bazuar në ligjin nr. 57/2019 “Për Asistencën Sociale 

në Republikën e Shqipërisë”, S. B. trajtohet me ndihmë ekonomike në masën 4860 (katër mijë 

tetëqind e gjashtëdhjetë) lekë, me numër dosje NE-2020-029682. Në zbatim të Vendimit nr.236, 

datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave dhe ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në 

nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COV 19”, familja e S. B. është mbështetur disa 

herë përgjatë periudhës së pandemisë, me paketa ushqimore dhe kite higjenike....S. B. është 

mbështetur finaciarisht nga fondet e Shërbimit Social me VKB Nr. 36, datë 30.09.2019 në masën 

20.000 (njezet mijë) lekë.”.  

 

Bashkëngjitur shkresës së sipërcituar Bashkia Berat, vuri në dispozicion të KMD-së, 

informacionin e kërkuar, si më poshtë vijon: 

- Argumentimin, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

- Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak Berat Nr. 36, datë 30.09.2019, për mbështetjen e 

ankuesit me ndihmë financiare. 

- Kopje të aplikimit të ankuesit për ndihmë ekonomike, ku evidentohet trajtimi i tij me 

ndihmë ekonomike, si familje në nevojë. 

 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 Informacion nëse Bashkia Berat, ka ofruar mbështetje për familje të tjera të cilat kanë qënë në gjendje të 

rënduar social-ekonomike, në restaurimin e banesave të tyre. Nëse po, kopje të dokumentacionit që provon 

mbështetjen e këtyre familjeve. 
3 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 1127/2  prot., datë 08.09.2020 
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A. Lidhur me trajtimin disfavorizues dhe të pabarabartë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka marrë në shqyrtim pretendimet e ankuesit për sa 

i përket mosmarrjes së masave nga ana e Bashkisë Berat lidhur me restaurimit e banesës në të 

cilën jeton. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikon se: “Diskriminim” 

është 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 të pamundur të ushtrimit në 

të njëtën 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”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

nenin 32, pika 2 të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ka 

kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimet e tij për trajtim 

të padrejtë dhe diskriminues. 

LMD në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin në 

përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke i dhënë informacionin që i nevojitet atij”. 

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit administrativ të ankesës, rezultoi se: 

Ankuesi i është drejtuar më datë 26.10.2017, Prefektit të Qarkut Berat, nëpërmjet një shkrese 

zyrtare, duke kërkuar nga ana e këtij institucioni, restaurimin e banesës së tij dhe përfitimin e 

ndihmës ekonomike. Me shkresën nr. 1579/93 prot., datë 10.11.2017 institucioni i Prefektit 

Berat, ka sqaruar ankuesin se për problematikat e ngritura prej tij, duhet t’i drejtohej për 

kompetencë Bashkisë Berat. 

 

Me shkresën datë 22.01.2018, ankuesi i është drejtuar Bashkisë Berat me të njëjtat kërkesa, sa i 

përket restaurimit të banesës së tij dhe trajtimit me ndihmë ekonomike. Nëpërmjet shkresës nr. 

343/1 prot., datë 26.02.2018, Bashkia Berat, ka bërë me dije ankuesin se për shkak të mungesës 

së fondeve, nuk e ka të mundur që aktualisht të bëj restaurimin e banesës së tij. Ndërsa sa i 

përket ndihmës ekonomike, e ka informuar ankuesin se duhet t’i drejtohet Drejtorisë së 

Shërbimit Social, për të parë së bashku me stafin mundësinë e trajtimit me ndihmë ekonomike 

dhe mbështetjes financiare. 

 

Më datë 19.08.2019, ankuesi i është drejtuar sërish Bashkisë Berat duke kërkuar mbështetjen 

financiare nga ana e këtij institucioni. Në përgjigje të tij, Bashkia Berat, i ka sqaruar ankuesit se 
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nga muaji Nëntor 2018, e në vijim, ai trajtohet me ndihmë ekonomike nga ana e Drejtorisë së 

Shërbimit Social të Bashkisë dhe njëkohësisht po ndërmjetësohet me Zyrën e Punës për të bërë të 

mundur punësimin e tij dhe për t’i ofruar shërbime të mëtejshme familjes. 

 

Ankuesi me anë të shkresës datë 01.06.2020 dhe shkresës Nr. 392 prot., datë 16.06.2020, i është 

drejtuar sërish Bashkisë Berat, duke kërkuar mbështetjen financiare nga ana e këtij institucioni 

dhe përfundimin e punimeve për ndërtimin e banesës, pasi nuk ka të ardhura të mjaftueshme për 

të mbyllur këtë proces.   

 

Në përgjigje të shkresave të sipërcituara, Bashkia Berat, me shkresën Nr. 2436/1 prot., datë 

26.06.2020, ka informuar ankuesin ndër të tjera se: “...Drejtoria e Shërbimit Social është vënë në 

dijeni të problematikave që ka familja juaj. Pasi jemi njohur me rastin tuaj, menjëherë është bërë 

një vlerësim social-ekonomik nga specialistët e Drejtorisë së Shërbimit Social. Duke parë kushtet 

e vështira social-ekonomike, Drejtoria e Shërbimit Social ju ka ofruar të gjitha shërbimet e 

nevojshme për integrimin e familjes suaj. Lidhur me kërkesën për punësim, vazhdimisht 

Drejtoria e Shërbimit Social ju ka ndërmjetësuar pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe 

Aftësimit. Ne jemi duke u interesuar dhe kemi prioritet të vazhdueshëm punësimin tuaj në biznes 

dhe projektet që janë duke u implementuar pranë Bashkisë Berat, gjë e cila ju është komunikuar 

dhe në takimet që kemi pasur me drejtuesit e institucionit.” 

 

Ligji nr. 22/2018 “Për Strehimin Social”, ka si objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave 

administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit dhe të shpërndarjes së 

programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm 

dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për 

strehim dhe në ndihmën e institucioneve shtetërore përgjegjëse. 

 

Ky ligj ka shtuar në 6 numrin e programeve sociale të strehimit. Konkretisht, programet sociale 

të strehimit janë: a) programi i banesave sociale me qira, në vijim BSQ; b) programi për 

përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të ri; c) programi i banesave 

me kosto të ulët, në vijim BKU; ç) programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi; d) 

programi për krijimin e banesave të përkohshme; dh) programi i banesave të specializuara. 

 

Neni 13, i ligjit të sipërcituar, parashikon se: “Kushtet për fitimin e statusit të përfituesit nga 

programet sociale të strehimit 1. Statusin e përfituesit nga programet sociale, sipas këtij ligji, e 

gëzon çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe familjet e regjistruara në zyrat e gjendjes 

civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilët në momentin e aplikimit plotësojnë kushtet e 

mëposhtme: a) nuk kanë në pronësi një banesë ose zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e 

strehimit apo banojnë në banesa jashtë standardeve në fuqi, për të cilat normat e strehimit 
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përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave; b) kanë mbetur të pastrehë, si rezultat: i) i 

fatkeqësive natyrore; ii) i prishjes së objekteve të pakualifikuara si banesë; iii) i zhvendosjeve 

për shkak të investimeve publike dhe nga objektet e përjashtuara nga procesi i legalizimeve; 8 

iv) nga zbatimi i akteve administrative dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë; c) 

familjet që kanë një banesë të vjetër, në rrezik shembjeje, ose një banesë që i nënshtrohet një 

plani rregullues, për shkak të vjetërsisë së saj...” 

 

Në vijim, në Nenin 14, përcaktohen qartë rregullat që duhet të ndiqen për përfitimin nga 

programet sociale të strehimit, ku ndër të tjera parashikohet se: “1. Përfshirja në programet 

sociale të strehimit bëhet nëpërmjet aplikimit në zyrën përkatëse të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore të vendbanimit/ vendqëndrimit të aplikantit. 2. Individi/familja pa të ardhura, me të 

ardhura shumë të ulëta ose të ulëta, që aplikon, paraqet vetëm kërkesën për programin social të 

strehimit, sipas formatit të miratuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore. Njësia e vetëqeverisjes 

vendore plotëson dosjen me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, i cili sigurohet me 

shpenzimet e vetë njësisë së vetëqeverisjes vendore për këta aplikantë. 3. Dokumentacioni për të 

përfituar strehim, sipas çdo programi, afatet dhe procedurat përcaktohen me vendim të Këshillit 

të Ministrave”. 

 

Neni 16, pika c, përcakton disa nga kategoritë përfituese të programeve të strehimit, si më 

poshtë: “Kriteret e përzgjedhjes së përfituesve të programeve sociale të strehimit Njësia e 

vetëqeverisjes vendore, në përzgjedhjen e individëve/familjeve përfituese, për hartimin dhe 

miratimin e sistemit të pikëzimit bazohet në kriteret e mëposhtme:...c) Kushtet sociale, në bazë të 

të cilave përcaktohen me përparësi: i) personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me 

përcaktimet e bëra me vendim të Këshillit të Ministrave; ii) individët me statusin e jetimit, që nga 

çasti i daljes nga qendrat e përkujdesjes shoqërore dhe deri në moshën 30 vjeç; iii) familjet e 

mbetura të pastreha për shkak të lirimit të banesave ish-pronarëve; iv) emigrantët e rikthyer, 

punëtorët emigrantë dhe azilkërkuesit; v) familjet e policëve të rënë në detyrë; vi) punonjësit e 

reparteve të ndërhyrjes së shpejtë (FNSH); vii) punonjësit e repartit RENEA; viii) punonjësit e 

shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin; ix) viktimat e dhunës në familje; x) viktimat e 

trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit; xi) anëtarët e komunitetit rom; xii) anëtarë të 

komunitetit egjiptian; ...” 

 

Në nenet 404 dhe 415 përcaktohen në mënyrë të qartë, kuptimi, qëllimi dhe objektet/banesat që 

trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve. Në vijim të interpretimit, ky ligj parashikon se 

                                                           
4 Neni 40, pika 1, parashikon se: “...2. Programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese private ose 

pronë shtetërore nënkupton ndihmën që u jepet, me grante konkurruese, njësive të vetëqeverisjes vendore nga 

buxheti i shtetit për këtë qëllim. 3. Me përmirësim të kushteve të banesave ekzistuese dhe, nëse është e nevojshme, 

deri në ndërtim të ri, kuptohet tërësia e punimeve që duhet të kryhen, me qëllim që banesa të shndërrohet në një 

strehim të përshtatshëm, sipas kushteve të parashikuara në nenin 4 të këtij ligji. 
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objektet dhe banesat, që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve ose i përmirësimit të 

kushteve deri në ndërtim të ri, janë objektet/banesat në rrezik shembjeje dhe objektet/banesat e 

amortizuara, që kanë nevojë për ndërhyrje dhe përmirësime të domosdoshme.  

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 454, datë 03.07.2019 “Për kriteret dhe procedurat e 

përfitimit e të dhënies së granteve konkurruese për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe 

banesave ekzistuese” ka për qëllim të rregullojë kriteret dhe procedurat e përfitimit e të dhënies 

së fondeve të kushtëzuara në formën e granteve konkurruese nga ministria përgjegjëse për 

strehimin, për financimin e plotë ose të pjesshëm të projekteve që propozohen dhe zbatohen nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe banesave 

ekzistuese, nëpërmjet procedurave të konkurrimit të hapur dhe transparent.  

Në këtë kuptim, referuar legjislacionit të sipërcituar, familjet apo personat të cilët kërkojnë të 

përfitojnë nga programet e strehimit social, duhet të paraqesin pranë njësive të qeverisjes 

vendore, kërkesë zyrtare së bashku me dokumentacionin e kërkuar. Në vijim, pas plotësimin të 

dokumentacionit, njësitë e qeverisjes vendore, aplikojnë6 pranë ministrisë përgjegjëse, në rastin 

konkret Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për të përfituar nga fondet e kushtëzuara në 

formën e granteve konkurruese nga ministria për strehimin.  

 

Përsa më sipër, referuar informacionit të sipërcituar, Bashkia Berat, në muajin dhjetor 2019 dhe 

shkurt 2020, ka bërë publik7 në faqen web-it të saj, njoftimet për të gjithë qytetarët të cilët 

kërkojnë të aplikojnë për një nga programet e strehimit social, duke përcaktuar edhe afatet 

përkatëse. Pas aplikimit të kryer nga qytetarët, sipas informacionit të administruar, Bashkia Berat 

ka dërguar dosjet dhe dokumentacionin e listës së familjeve për aplikim pranë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, ku do të përfitojnë 14 familje në total dhe 2 (dy) prej tyre i përkasin 

komunitetit egjiptian. 

 

Referuar provave dhe informacionit të vënë në dispozicion nga palët, nuk rezulton që ankuesi të 

ketë paraqitur aplikim pranë Bashkisë Berat për të përfituar nga programet e strehimit social që 

ofron kjo njësi vendore. 

 

                                                                                                                                                                                           
5
 Neni 41, përcakton: “1. Objektet dhe banesat, që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve ose i 

përmirësimit të kushteve deri në ndërtim të ri, janë: a) objektet/banesat në rrezik shembjeje; b) objektet/banesat e 

amortizuara, që kanë nevojë për ndërhyrje dhe përmirësime të domosdoshme. 2. Administrimi i kërkesave dhe 

identifikimi i ndërhyrjeve për përmirësimin e kushteve të objekteve/banesave ekzistuese duhet të bëhet nga struktura 

përkatëse e njësisë së vetëqeverisjes vendore.” 
6 Referuar pikave 4, 5, 6 dhe 7 të VKM-së Nr. 454, datë 03.07.2019 “Për kriteret dhe procedurat e përfitimit e të 
dhënies së granteve konkurruese për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe banesave ekzistuese” 
7 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-11/ dhe http://bashkiaberat.gov.al/mbi-fillimin-e-projektit-te-subvencionimit-te-
interesave-te-kredise/ 
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Gjithashtu, nga provat e administruara, ankuesi trajtohet me ndihmë ekonomike, si dhe nga ana e 

Bashkisë Berat, është mbështetur financiarisht nga fondet e Shërbimit Social me Vendimin e 

Këshillit Bashkiak nr. 36, datë 30.09.2019, në masën 20.000 (njëzet mijë lekë), si familje në 

nevojë. 

 

Sa më sipër, mbështetur në Ligjin nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

si dhe nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, gjykojmë se shtetasi S. B. nuk është 

ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë dhe të pabarabartë, nga ana e Bashkisë Berat.  

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, 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.”  

Neni 7 i LMD-së 6 , 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 barazisëndaj 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”.  

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ndalon situatat kur persona ose grupe personash në një 

situatë të njëjtë trajtohen në mënyra të ndryshme, dhe situatat kur personat ose grupet e 

personave në situata të ndryshme trajtohen njësoj.  

Gjithashtu, diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se 

viktima e pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një 

karakteristike që përfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet 

me anë të krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të 

ngjashme, i cili nuk posedon karakteristikën e mbrojtur.  

Komisioneri, vlerëson se për sa më sipër, nuk konstatohet se ka shkelje të nenit 7/1, të Ligjit 

10221/2020 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, nga ana e Bashkisë Berat, lidhur me trajtimin e 

rastit të shtetasit S. B.. Në mungesë të trajtimit të pabarabartë, Komisioneri gjykon se nuk kemi 

të bëjmë me diskriminim për shkaqet e pretenduara nga ankuesi. 

Në përfundim, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, rekomandon ankuesin të aplikojë 

vitin e ardhshëm, në Bashkinë Berat për të përfituar nga programet e strehimit social për 

përmirësimin e kushteve të banesës së tij.  
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, nenin 3/1, neni 7/1, nenin 12/1/c, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 

33, pika 10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit, të shtetasit S. B. nga ana e Bashkisë Berat, për shkaqet 

e pretenduara prej tij. 

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 gjendja ekonomike) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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