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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

  
V E N D I M 

 

Nr. 116 ,  Datë  27  /  10  / 2017 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në ligjin nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën nr.111 Regj., datë 08.08.2017, e B. G, 

kundër Zyrës së Gjendjes Civile, Korçë, me pretendimin për diskriminim për shkak të “racës
1”.  

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.  
 

Referuar formularit të ankesës, rezulton se, B. G me datë 02.05.2017 ka lindur fëmijën e saj, në 

Ferizaj të Kosovës. Ky fakt është i vërtetuar nga shkresat e Spitalit të Përgjithshëm Ferizaj, 

Kosovë, me nr.amze 484, datë 03.05.2017. Ankuesja pretendon se është paraqitur pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile, Korçë për regjistrimin e fëmijës së saj me dokumentin e sipërcituar por nga ana 

e Zyrës së Gjendjes Civile, Korçë nuk është realizuar regjistrimi i fëmijës së saj. Znj.G pretendon 

se po diskriminohet për shkak të racës, pasi zonja i përket komunitetit egjiptian.  

 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221/2010, parashikohet objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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”. 
                                                           
1 Referuar citimit në formularin e ankesës, znj.G i përket komunitetit egjiptian. 
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Neni 7 i LMD-së2, 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.  

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10 221/2010, ankesa përmban elementët e 
kërkuar nga ky ligj.  

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar 

çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Me shkresën nr.817/1prot, datë 14.08.2017, të Komisionerit iu kërkua informacion Zyrës 

së Gjendjes Civile, Korçë,  mbi pretendimin e ngritur nga  znj.G. 

 

2. Në mungesë të përgjigjes zyrtare dhe në vijim të procedurës për shqyrtimin e mëtejshëm 

të ankesës, me datë 09.10.20173, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, realizoi 

një inspektim pranë ambjenteve të Zyrës së Gjendjes Civile Korçë. 

 
 

Grupi i inspektimit të Komisionerit u takua me Përgjegjësen e Zyrës së Gjendjes Civile Korçë, 

V. B4, e cila theksoi faktin se e njihte rastin e zonjës G, pasi ajo ishte paraqitur për regjistrimin e 

fëmijës dhe ishte sqaruar për pasaktësitë dhe mungesat në dokumentacionin e paraqitur. 

Ankuesja ka paraqitur vetëm një “Akt-Asistencë lindjeje” të marrë nga materniteti ku ka 

realizuar lindjen  e fëmijës, në Ferizaj/Kosovë. Znj.B informon se: “Zonja është sqaruar nga 

personi përgjegjës i kësaj Zyre që fëmija nuk mund të regjistrohet me atë akt, por duhet “Akti i 

Lindjes” së fëmijës i cili merret pranë Zyrës së Gjendjes Civile Ferizaj/Kosovë; pra nga Zyra e 

Gjendjes Civile të qytetit ku ka ndodhur lindja, në shtetin e Kosovës. Zonjës i është kërkuar 

plotësimi i dokumentacionit konform kritereve ligjore  dhe në asnjë moment nuk është 

diskriminuar prej nesh për shkak të racës, apo për ndonjë motiv tjetër. Ne kemi regjistruar dhe 

fëmijë të tjerë të komunitetit rom/egjiptian, të lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, 

kur kanë plotësuar dokumentacionin sipas kërkesave dhe kritereve të kërkuara ligjore”. 

 

Për shqyrtimin e praktikës së ndjekur nga ana e kësaj Zyre, për regjistrimin e fëmijëve të lindur 

jashtë territorit të RSH, u verifikuan dy raste analoge, për fëmijët: L.J dhe M.D5. Nga shqyrtimi i 

këtyre dy praktikave rezulton se të dy regjistrimet janë bërë bazuar në dokumentin “Ekstrakt i 
                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
3 Në zbatim të Urdhërit nr.120, datë 05.10.2017, të Komisionerit. 
4 Evidentimi në procesverbalin e mbajtur me datë 09.10.2017, ora 1000në ambjentet e këtij institucioni. 
5 Kopje të praktikave janë depozituar në dosjen e subjektit ankues. 
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aktit të lindjes”, marrë nga Zyrat e Gjendjes Civile të qyteteve respektive ku ka ndodhur lindja 

dhe jo në “Akt-Asistencë lindjeje”, dokument ky i lëshuar nga materniteti ku është realizuar 

lindja. 

 

III.      Në përfundim të procedurave të shqyrtimit të ankesës dhe bazuar në 
dokumentacionin e administruar, Komisioneri vëren se: 

- Lidhur me pretendimin e ankueses se është diskriminuar nga Zyra e Gjendjes 
Civile, Korçë, për shkak të racës. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë 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”. 

Regjistrimi i aktit të lindjes së personave rregullohet nga ligji nr.10129, datë 11.05.2009 “Për 

gjendjen civile”.  

Në nenin 41, (“Regjistrimi i lindjes”) të këtij ligji citohet se:  

“1. Regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet në zyrën e gjendjes civile të vendbanimit të prindërve 

ose në vendin ku ka ndodhur lindja. 

2. Për fëmijën e gjetur, të cilit nuk i dihen prindërit, regjistrimi bëhet në zyrën e gjendjes civile të 

vendit ku është gjetur. 

3. Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nga shtetas shqiptarë, me 

banim të përhershëm në Shqipëri, regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet në përfaqësitë diplomatike 

ose konsullore shqiptare, në vendin ku ka lindur. Kur kjo është e pamundur, regjistrimi bëhet 

edhe në shërbimin e gjendjes civile të atij vendi. 

4. Kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 90 

ditëve, për lindjen jashtë vendit, nëna përfiton shpërblim në masën   5 000  (pesë mijë) lekë...”. 

Në nenin 42 të po këtij ligji “Aktet e lindjes”,  janë përcaktuar dhe aktet specifike që kërkohen 

nga të paraqiten pranë Zyrës së Gjendjes Civile për regjistrimin e fëmijës: 

“1. Akti i lindjes vërteton ligjërisht lindjen e shtetasit. 

2. Akti i lindjes është procesverbali, që mbahet për çdo të lindur, i nënshkruar nga nëpunësi i 

gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komunë dhe deklaruesi. 

Ai përmban:  

a) numrin rendor, datën e mbajtjes dhe zyrën e gjendjes civile; 

b) datën e plotë dhe orën e lindjes;   

c) vendin e lindjes; 

ç) emrin e mbiemrin, të caktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi; 

d) numrin e identitetit të fëmijës;  

dh) gjininë; 

e)kombësinë, në përputhje me kombësinë e prindërve; 

ë) shtetësinë; 

f) faktin nëse ka lindur normal, binjak apo siamez; 
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g) numrin e identitetit dhe identitetin e nënës; 

gj) numrin e identitetit dhe identitetin e babait, kur njihet, sipas dispozitave  ligjore në fuqi; 

h) identitetin, numrin e identitetit dhe cilësinë e deklaruesit; 

i) numrin e identitetit, emrin dhe mbiemrin e përkthyesit”. 

 

Pra, siç shihet qartë, regjistrimi i fëmijës bëhet duke paraqitur pranë Zyrës së Gjendjes Civile: 

aktin e lindjes dhe një dokument identifikimi të personit të interesuar, sipas parashikimeve 

ligjore sipërcituar. Znj.G nuk ka paraqitur pranë Zyrës së Gjendjes civile Korçë aktin e lindjes,  

lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të qytetit ku ka ndodhur lindja e fëmijës, por vetëm “Akt-

asistencë lindjeje”, i cili është një dokument i lëshuar nga materniteti ku ka ndodhur lindja. Nga 

ana tjetër, akuesja nuk ka ndjekur as udhëzimin e pikës 3, të nenit 41, të ligjit nr.10129, datë 

11.05.2009 “Për gjendjen civile”, për regjistrimin e fëmijës në përfaqësinë diplomatike ose 

konsullore shqiptare, në vendin ku ka lindur fëmija. 

 

Referuar dy rasteve të sjella për analogji6 lidhur me praktikën e ndjekur nga ana e kësaj Zyre, për 

regjistrimin e këtyre fëmijëve, Komisioneri konstaton se janë plotësuar kriteret e kërkuara ligjore 

dhe se regjistrimi i  tyre është bërë konform ligjit. Në dosjet e tyre, rezultojnë të jenë depozituar: 

akt lindja respektive, si dhe kopjet e kartave të identitetit të prindërve. 

 

Ndërsa, sa i takon rastit të subjektit ankues është pikërisht mungesa e dokumentacionit që ka 

sjellë dhe mosregjistrimin e fëmijës. Znj.G nuk ka paraqitur dokumentin “Akt lindjeje” të Zyrës 

së Gjendjes Civile të qytetit ku ka ndodhur lindja e fëmijës, pasi vetëm ky dokument vërteton 

ligjërisht lindjen e shtetasit. Kjo është parashikuar në pikën 1, të nenit 42 të ligjit nr.10129, datë 

11.05.2009 “Për gjendjen civile”. 

  

Ankueses i është kërkuar plotësimi i dokumentacionit konform parashikimeve dhe përcaktimeve 

të ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile” dhe nuk është hasur në pengesa apo 

barriera të natyrës diskriminuese për shkak të racës së saj. (të dyja rastet fëmijëve, të marra për 

krahasim, të regjistrimit pranë kësaj Zyre ishin të komunitetit egjiptian). 

 

Bazuar në informacionin dhe dokumentacionin e  grumbulluar gjatë procesit të shqyrtimit dhe 

hetimit të ankesës,  si dhe bazuar në parashikimet e ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për 

gjendjen civile”, mendojmë se regjistrimi i fëmijës së B. G nuk është kryer nga Zyra e Gjendjes 

Civile Korçë, për mungesë dokumentacioni nga ana e ankueses dhe jo si rezultat i diskriminimit 

ndaj saj për shkak të racës.  

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në kuadër të shqyrtimit të një ankese tjetër7, është 

vënë në dijeni nga Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë, me shkresën 2472/1, datë 

10.05.2013 se: “... shtetasve që nuk mund të sigurojnë dokumentacionin për fëmijët e lindur 

jashtë shtetit u është rekomanduar asistenca e organizatës jofitimprurëse TLAS, e cila ofron 

                                                           
6 Rastet e dy fëmijë: L.J dhe M.D6. 
7 Ankesa me nr.regj.154/2014 e shtetasit B.Z. 
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ndihmë ligjore falas, bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit që ka kjo organizatë me 

Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë”. 

 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i rekomandon subjektit ankues që 

bazuar në memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Qendrës 

“Shërbimi Ligjor Falas” (TLAS) ti drejtohet kësaj organizate që ta asistojë me ndihmë ligjore8. 

  

Në përfundim, për sa më sipër, Komisioneri, vlerëson se veprimet e kryera nga zyra e Gjendjes 

Civile Korçë nuk kanë qenë diskriminuese në drejtim të shtetases B. G. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, germat a) dhe c), 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 B. G, nga zyra e Gjendjes Civile Korçë, për shkak të 

racës. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në gjykatë, brenda afateve ligjore. 

 
 

 

 
Irma BARAKU 

 
______________ 
KOMISIONERI 

 

Fusha: Sherbime 

Shkaku: Raca 

Lloji i vendimit: Mosdiskriminim 

                                                           
8 SHËRBIMI LIGJOR FALAS TIRANË (TLAS), Rruga: “Bajram Curri, Pall Agimi, Shk. 18, Ap. 322, Tiranë, Tel: 042258442. 
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