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     R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 
                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI                               

 

Nr. 1256/1Prot.                                            Tiranë, më 19/12/2017 

 

 

      V E N D I M 
 

   Nr. 139, Datë 19/12/2017 

 

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

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

119, datë 31.08.2017, e Znj. E.Ç., ku pretendohet për diskriminim të saj dhe vëllait të saj, Z. 

F.Ç., për shkak të racës (egjiptiane) dhe aftësisë së kufizuar, nga ana e Bashkisë Vlorë.  

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

 

K O N S T A T O I: 

 

Ankuesja E.Ç. është përfituese e një projekti të menaxhuar nga Bashkia Vlorë, i cili ka patur si 

qëllim rikonstruksionin e banesave të komunitetit egjiptian në qytetin e Vlorës. Në ankesë, Znj. 

E. Ç. thekson faktin se punimet e kryera nga firma zbatuese, janë të një cilësie tepër të dobët dhe 

lagështira është përhapur në të gjithë ambientet e shtëpisë, aq sa uji rrjedh nga tavani dhe hyn 

nga dritaret kur ka reshje. Një pjesë e banesës është e ende e paizoluar, si dhe punimet janë lënë 

të papërfunduara. Ankuesja jeton me vëllain e saj, Z. F.Ç., i cili është me aftësi të kufizuara
1
 dhe 

e ka të pamundur të jetojë në kushte të tilla. Për këtë arsye, ajo është ankuar zyrtarisht pranë 

strukturave përkatëse të Bashkisë Vlorë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare nga ky 

institucion.  

 

                                                           
1
 Referuar Vërtetimit të KMCAP Vlorë, datë 28.02.2017. 
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Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë : 

 Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 119, datë 31.08.2017, u konstatua se nga pikëpamja 

formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 

 Mbështetur në nenin 33, pika 7
2
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua Bashkisë Vlorë, me shkresën nr. 

904/1, datë 21.09.2017, ku kërkohej informacion, lidhur me çështjen e parashtruar nga 

ankuesja. Njëkohësisht, nëpërmjet Urdhërave nr. 110 dhe 111, datë 21.09.2017, të 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në datën 26.09.2017, inspektorët e 

Komisionerit u paraqitën, fillimisht pranë banesës së Znj. E.Ç., për të kryer verifikimet 

përkatëse, lidhur me pretendimet e saj mbi cilësinë e dobët të punimeve dhe në vijim pranë 

Bashkisë Vlorë, për të marrë informacion mbi çështjet e parashtruara si objekt inspektimi. 

 

- Gjatë kryerjes së verifikimeve në banesën e ankueses, inspektorët u asistuan nga Znj. E.Ç. , 

Z. F.Ç.  dhe Znj. Zh.V., kryetare e Shoqatës “Nefreta”, Vlorë. Znj. E.Ç., e asistuar nga Znj. 

Zh.V., i informoi inspektorët e Komisionerit, lidhur me çështjen që përbënte objektin e 

ankesës së saj. Ankuesja i bëri me dije inspektorët se familja e saj ishte përfituese e një 

projekti të zbatuar nga Bashkia Vlorë, i cili kishte si qëllim rikontruksionin e pjesshëm të 

banesave të disa prej familjeve që i përkisnin komunitetit rom të qytetit të Vlorës. Pas 

konstatimit të cilësisë së dobët të punimeve të kryera nga firma ndërtuese “Colombo”, 

ankuesja thekson faktin se ka paraqitur ankesë me shkrim pranë Bashkisë Vlorë, por nuk ka 

marrë asnjëherë përgjigje zyrtare. Znj. Zh.V., kryetare e Shoqatës “Nefreta”, Vlorë i informoi 

inspektorët e Komisionerit se, cilësia e dobët e punimeve, ishte vënë re edhe në raste të tjera. 

Në cilësinë e kryetares së Shoqatës “Nefreta”, Vlorë, Znj. Zh.V. u shpreh se kishte 

përfaqësuar shumë prej anëtarëve të komunitetit egjiptian, duke dërguar në emër të tyre 

ankesa pranë Bashkisë Vlorë.  

Nga kryerja e verifikimeve të kryera në banesën e Znj. E.Ç., u konstatua se banesa ishte një 

shtëpi një katëshe, që përbëhej nga një verandë e vogël, korridori dhe një dhomë. Rreth shtëpisë 

ndodhej një oborr i vogël dhe një tualet, në njërin skaj të tij. Nga vëshgimet e drejtpërdrejta 

                                                           
2
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010,parashikon :“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

qëllim, komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 
parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri 

merr informacione dhe ngaçdo person ose burim tjetër”. 
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rezultoi se banesa kishte lagështirë në ambientet e brendshme
3
. Ankuesja sqaroi se në pjesën e 

brendshme të shtëpisë nuk ishin kryer suvatime, por vetëm lyerje me bojë. Pjesa e çatisë nuk 

kishte strehë, gjë që shkaktonte hyrjen e ujit të reshjeve nga dritaret dhe krijimin e lagështirës në 

muret e brendshme të shtëpisë. Ankuesja sqaroi se çatia ka qenë e shtruar me eternit dhe e tillë 

ka mbetur. Gjatë punimeve, çatisë i është shtruar një shtresë katrama, por pa e zhvendosur 

eternitin, i cili është i dëmshëm për shëndetin e banorëve të shtëpisë. Ambienti i tualetit, sërisht, 

kishte anomali, pasi pjesa ndërmjet çatisë dhe mureve anësore ishte fare e pa izoluar, nga ku 

hynte lirisht uji i shiut, në kohë reshjesh. Në ambientet e tualetit mungonin disa pajisje
4
 të 

nevojshme. Inspektorët konstatuan se ishte suvatuar vetëm fasada e pjesës së brendshme të 

tualetit, ndërkohë që pjesa e fasadës së jashtme ishte e pa suvatuar. Ankuesja theksoi faktin se 

sipërfaqja e suvatuar nuk ishte më e vogël së sipërfaqja e përcaktuar në preventiv.  

- Në vijim, inspektorët e Komisionerit u paraqitën për inspektim pranë Bashkisë Vlorë, ku u 

takuan me Z. F. D., Drejtor pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve. Z. 

F. D. i bëri me dije inspektorët se shkresat e Komisionerit nuk i ishin deleguar ende për 

shqyrtim, nga ana e eprorëve të tij, ndaj edhe informacioni i kërkuar do të dërgohej zyrtarisht 

në adresë të Komisionerit.  

  

 Bashkia Vlorë dërgoi pranë Komisionerit, shkresën nr. 904/1, datë 17.10.2017 dhe shkresën 

nr. 904/2, datë 03.11.2017, ku jepen sqarimet përkatëse mbi çështjen në fjalë, si dhe është 

përcjellë dokumentacioni i kërkuar nga Komisioneri. 

Nëpërmjet shkresës nr. 904/1, datë 20.10.2017, Bashkia Vlorë e informon Komisionerin se 

Projekti “Përmirësimi i kushteve të banesave të komunitetit egjiptian të qytetit në Vlorës” është 

financuar nga Bashkimi Europian. Ky projekt është zbatuar nga Bashkia Vlorë, me kontratën Nr. 

3897 Prot., datë 18.05.2016, me firmën ndërtuese “Colombo” sh.p.k., me administratore Znj. D. 

L. Në projekt janë përfshirë 33 familje të përzgjedhura nga Ministria e Zhvillimit Urban, me 

kusht që secilës familje t’i jepet për rikonstruksion 600 000 lekë. Projekti zgjati 2 muaj dhe u 

monitorua nga Bashkia Vlorë dhe firma mbikëqyrëse “HE& SK 11” sh.p.k. Fondi i projektit  

është 15 427 761 lekë me tvsh. Bashkia Vlorë, nëpërmjet Drejtorisë së Infrastrukturës dhe 

Zbatimit të Projekteve ka kontrolluar herë pas here punimet e firmës zbatuese, pavarësisht nga 

puna e kryer nga firma mbikëqyrëse “HE&SK 11” sh.p.k. Bashkia Vlorë nuk i ka marrë ende në 

dorëzim përfundimisht punimet e kryera. Në shkresë theksohet fakti se nëse do të konstatohen 

punime me cilësi të dobët, Bashkia Vlorë do ta detyrojë firmën zbatuese “Colombo“ sh.p.k të 

riparojë defektet. 

Sipas informacionit të dërguar rezulton se gjatë periudhës së zbatimit të projektit ka pasur ankesa 

verbale nga komuniteti egjyptian pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve, 

                                                           
3
 Në cilësinë e provës, inspektorët e KMD-së disponojnë foto të vendeve me lagështirë dhe anomalive të konstatuara 

në banesën e ankueses. 
4
 Në tualet nuk kishte dush dhe bide dhe pjesa e ëc  ishte e prishur. 
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për shtimin e punimeve mbi ato të parashikuara në  projekt, të cilat përgjithësisht janë plotësuar 

nga firma zbatuese “Colombo” sh.p.k. Znj. E.Ç. ka paraqitur ankesë nr. 2386 prot, datë 

01.11.2016, pranë Bashkisë Vlorë, ku ankohet për cilësinë e dobët të punimeve, ndërsa verbalisht 

është ankuar për shtesë punimesh mbi ato të parashikuara në projekt. Nga qytetarë të tjerë, ka 

pasur ankesa verbale, lidhur me zëra e punime shtesë, të cilat nuk janë të parashikuara në projekt.  

Në shkresë theksohet fakti se Bashkia Vlorë nuk i ka kthyer përgjigje me shkrim ankesës, pasi ka 

ngritur grupe pune dhe ka shkuar për verifikim disa herë pranë banesës së Znj. E.Ç., për 

verifikimin e ankesave të saj. Pas kryerjes së verifikimeve përkatëse ka rezultuar se Znj. E. Ç. 

ankohet për parapetin e tarracës, i cili nuk është parashikuar në projekt-preventiv. Për verifikimin 

e ankesave të Znj. Çerçizi, pranë banesës së saj është paraqitur edhe Komisioni i 

Antikorrupsionit pranë MZHU-së. 

Bashkia Vlorë thekson faktin se, projekti nuk është marrë në dorëzim, përfundimisht nga 

Bashkia Vlorë. Për çdo defekt, që është shfaqur gjatë periudhës së garancisë së kontratës, firma 

sipërmarrëse do t’i riparojë ato me koston e saj. Pas këtij hapi, punimet do të verifikohen nga 

grupi i punës së Bashkisë Vlorë dhe në rast se këto punime janë kryer konform projekt –
preventivit do të dorezohen nominalisht tek çdo familje përfituese nga ky projekt.  

- Nëpërmjet shkresës nr. 904/2, datë 03.11.2017, Bashkia Vlorë ka përcjellë bashkëlidhur disa 

dokumenta që vërtetojnë prapësimet e saja.  

Mbështetur në provat e administruara nga të dy palët, Komisioneri gjykon se: 

I. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të pretenduar nga 
ankuesja: 

Bashkia Vlorë ka qenë zbatuese e Projektit “Përmirësimi i kushteve të banesave të komunitetit 

egjiptian të qytetit në Vlorës”, i cili është financuar nga Bashkimi Europian. Në projekt janë 

përfshirë 33 familje të përzgjedhura nga Ministria e Zhvillimit Urban. Për secilën familje është 

parashikuar vlera 600 000 lekë, për rikonstruksionin e pjessshëm të banesave të tyre. Projekti ka 

zgjatur 2 muaj
5
 dhe është monitoruar nga Bashkia Vlorë dhe firma mbikëqyrëse “HE&SK 11” 

sh.p.k. Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve pranë Bashkisë Vlorë ka patur  rolin 

kryesor si mbikqyrëse e punimeve të kryera nga firma zbatuese,  pavarësisht supervizimit të 

kryer nga firma mbikëqyrëse “HE&SK 11” sh.p.k. 

 

Referuar preventivit të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Vlorë rezulton se në banesën e Z. F.Ç. , 

do të kryheshin punime që kapin vlerën 320.373.63 lekë. Sipas informacioneve të marra nga 

Bashkia Vlorë, vlerësimin, lidhur me llojin e punimeve që do të kryheshin në banesat e banorëve 

                                                           
5
Referuar Proçesverbalit të Aktit të Kolaudimit rezulton se punimet kanë filluar në datën 19.05.2016 dhe kohëzgjatja 

e tyre ka qenë 2 muaj. 
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egjiptianë të përfshirë në projekt, e kanë kryer specialistët e këtij institucioni. Sipas këtij 

preventivi, rezulton se nuk është parashikuar vënia e parapetit/strehës në banesën e familjes 

Çerçizi, mungesë e cila ka shkaktuar lagështirë në shtëpinë e tyre. Gjithashtu, konstatohet se 

vlerësuesit e Bashkisë, nuk e kanë marrë ne konsideratë faktin se në familjen e E. Ç., jeton një 

individ me aftësi të kufizuara, i cili nuk mund të lëvizë dot lirisht, për të parashikuar ndërtimin e 

dy parmakëve në shkallët, që lidhin oborrin me verandën e banesës. Referuar preventivit të 

punimeve rezulton nuk është parashikuar vënia e disa pajisjeve hidrosanitare, të cilat janë mëse 

të nevojshme në një banesë që plotëson standartet e minimale të jetesës dhe aq më tepër, kur në 

këtë banesë jeton një person me aftësi të kufizuara.   

 

Referuar Situacionit Përfundimtar të Punimeve, të dërguar nga Bashkia Vlorë, rezulton se në 

banesën e Z. F.Ç. , janë kryer punime në banesën ekzistuese që kapin vlerën 320.661, të cilat 

përfshijnë disa lloj rikonstruksionesh duke filluar nga hidroizolimi me emulsion bitumi e deri tek 

suvatë e zakonshme te fasadës së banesës, vendosjen e dy dyerve duralumin (të specifikuara) 

lyerje me bojë hidroplastike, shtrim pllakash, e deri tek vënia e shtresave për llustër çimentosh. 

Pavarësisht se është parashikuar kryerja e hidroizolimit me emulsion bitumi, hapësira ndërmjet 

mureve dhe çatisë së tualetit të familjes Çerçizi, është lënë fare e paizoluar, duke bërë të mundur 

që uji i reshjeve të shiut të hyjë në ambientet e brendshme. 

 

Në bazë të verifikimeve të kryera, rezulton se Znj. E.Ç. ka depozituar kërkesë me shkrim nr. 

2386, datë 01.11.2016, pranë Bashkisë Vlorë, ku ajo ankohet për cilësinë e dobët të punimeve të 

kryera, ndërkohë që asaj nuk i është kthyer asnjë përgjigje zyrtare nga ky instititucion. Në këtë 

kontekst, duke u nisur nga data e depozitimit të ankesës, kuptohet që problemet e lidhura me 

cilësinë e punimeve, kanë filluar të jenë evidente, që në muajt e parë pas përfundimit të 

rikonstruksionit të banesës. Referuar shkresës nr. 904/2, datë 03.11.2017, të Bashkisë Vlorë, 

moskthimi i përgjigjes justifikohet me faktin se ky institucion ka ngritur grupe pune që janë 

paraqitur disa herë për kryerje verifikimesh pranë banesës së Znj. E.Ç., por në dokumentacionin 

e dërguar nga Bashkia Vlorë, nuk janë dërguar bashkëlidhur proçesverbalet e mbajtura nga këto 

grupe pune, për të evidentuar dhe provuar gjetjet, rezultatet e verifikimeve të kryera, si dhe 

konsideratat e këtyre grupeve të punës mbi cilësinë e punimeve në banesën e familjes së E.Ç.   

 

Referuar Proçesverbalit të mbajtur nga grupi i punës, së ngritur me Urdhërin nr. 148, datë 

09.08.2016, të Ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, për shqyrtimin e ankesës së Z. L. S., të 

hedhur në faqen www.stopkorrupsionit.al, rezulton se është shënuar shprehimisht:  

 

“Grupi i punës në datë 21 Shtator 2016, i shoqëruar nga stafi i Bashkisë Vlorë Z. F. D., nga 

mbikqyrësi i punimeve Z. F. B. dhe përfaqësuesi i shoqërisë “COLOMBO” sh.p.k. Z. K. B. ka 

kryer verifikime në terren të shoqëruara me foto, për punimet e kryera në banesat e 

rikonstruktuara, në lagjien 24 Maj (gjithësej 21 familje) dhe lagjien “Partizani” (gjithësej 12 

familje) në Vlorë. Nga verifikimet e kryera si dhe kontaktet me përfituesit e këtij investimi është 
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konfirmuar kryerja e punimeve sipas preventivave të dorëzuara nga subjekti ndërtues në çdo 

banesë.  

 

Megjithatë ka patur pakënaqësi të shfaqura nga banorët që kanë përfituar nga këto investime 

dhe që konsistojnë në:  

 

1. Ndërhyrje të tjera shtesë në banesat e tyre; 

2. Rikonstruksione të kësaj natyre edhe në banesa të tjera të këtij komuniteti të cilat nuk 

janë përfshirë në këtë grup objektesh.”   

 

 

Në nenin 7, pika 1, të ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

parashikohet: “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”. 

 

Në rastin konkret, duke iu referuar edhe proçesverbalit të sipërpërmendur, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi gjykon se pavarësisht faktit se punimet janë kryer konform 

preventivit të miratuar nga Kryetari i Bashkisë, sërisht Komisioneri vë në dukje dhe parashtron 

këto konstatime, si më poshtë vijojnë: 

 

1. Përgjegjësinë e Bashkisë Vlorë, lidhur me mos vlerësimin e drejtë të nevojave për 

rikonstruksion të banesës së familjes së E. Ç., brenda shumës së përcaktuar në projekt, e 

cila është 600.000 lekë. Në kushtet, kur në banesën në fjalë, jeton edhe një person me 

aftësi të kufizuara, specialistët dhe vlerësuesit e bashkisë duhet të kishin trajtuar me 

prioritet nevojat për rikonstruksion të saj, në mënyrë që të krijoheshin kushte normale 

jetese, por edhe lehtësira në lëvizjen e një individi që i përket kësaj kategorie vunerabël.  

 

2. Mos kryerja e një mbikqyrjeje të kujdesëshme, lidhur me cilësinë e punimeve në banesën 

e familjes së E. Ç., pavarësisht faktit se këto punime janë kryer sipas preventivit të 

miratuar. Cilësia e punimeve të kryera është një çështje, për të cilën mban përgjegjësi të 

drejtpërdrejtë Bashkia Vlorë. 

 

 

3. Mosveprimi i Bashkisë së Vlorës, pavarësisht depozitimit të ankesës me shkrim të Znj. E. 

Ç., lidhur me anomalitë e evidentuara në banesën e saj, menjëherë pas kryerjes së 

punimeve, e ngarkon këtë institucion me përgjegjësi, pasi çdo institucion i administratës 
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publike e ka detyrim ligjor t’i trajtojë e t’u kthejë përgjigje ankesave të qytetarëve, aq më 

tepër kur ankesat, drejtohen nga individë që i përkasin shtresave vunerabël. 

 

Në këto kushte, referuar nenit 7, pika 1, të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi, Komisioneri gjykon se familja së E. Ç., i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë 

dhe disfavorizues, nga ana e Bashkisë Vlorë.  

 

II. Shkaqet e diskriminimit të pretenduara nga ankuesja. 

Ankuesja pretendon se diskriminohet për shkak të racës dhe vëllai i saj diskriminohet për shkak 

të aftësisë së kufizuar. 

 

“Raca” dhe “aftësia e kufizuar” janë shkaqe, për të cilat Ligji nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij 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”. 

 

Nga analizimi në tërësi i fakteve dhe provave të administruara përgjatë proçesit të hetimit 

administrative, rezulton se lidhur me pretendimin e Znj. Çerçizi për diskriminim për shkak të 

“racës”, Komisioneri gjykon se moskthimi përgjigje ndaj ankesës me shkrim, që ajo ka paraqitur 

pranë Bashkisë Vlorë, aq më tepër edhe pas disa ankesave verbale të saj pranë këtij institucioni, 

ka krijuar baza për mohimin e barazisë.  

 

Për sa i përket, pretendimit të ankueses për diskriminim të vëllait të saj, për shkak të aftësisë së 

kufizuar, Komisioneri gjykon se pas rikonstruksionit të kryer në banesën e familjes së E. Ç.,  

kushtet në të cilat jeton Z. F.Ç. , i cili është me aftësi të kufizuara, janë jashtë standardit normal 

të jetesës. Në momentin e vlerësimit të nevojave për rikonstruksion banesë, vlerësuesit e 

Bashkisë Vlorë, duhet të parashikonin ndërtimin e parmakëve në shkallët lidhëse të oborrit dhe 

verandës, në mënyrë që Z. F. Ç. të mund të kishte lehtësi për hyrjen në banesën e tij. Gjithashtu, 

mosveprimi i Bashkisë Vlorë për sistemimin dhe zgjidhjen e situatës ekzistuese të lagështirës 

dhe mos izolimit të ambienteve të tjera në këtë banesë, në kushtet kur ende mund të vepronte, 

pasi punimet e kryera në bazë të projektit nuk janë marrë ende në dorëzim, krijon kushtet për 

diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar të Z. F.Ç.  

   

Në këto kushte, Komisioneri vlerëson se ndodhemi në kushtet e diskriminimit për shkak të racës 

apo aftësisë së kufizuara.    
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III. Lidhur me justifikimin e subjektit ndaj të cilëve drejtohet ankesa, Komisioneri 
gjykon se: 

Nëpërmjet korrenspondencës zyrtare me Bashkinë e Vlorës, ky institucion ka theksuar faktin, se 

duke qenë se, punimet e kryera sipas projektit ende nuk janë marrë në dorëzim, nëse do të 

konstatohen punime me cilësi të dobët gjatë kësaj periudhe, Bashkia Vlorë do ta detyrojë firmën 

zbatuese “Colombo“ sh.p.k të riparojë defektet. Gjithashtu, në shkresat e këtij institucioni është 

theksuar fakti se gjatë periudhës së zbatimit të projektit ka pasur ankesa verbale nga komuniteti 

egjyptian pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve, për shtimin e punimeve 

të parashikuara në projekt, të cilat përgjithësisht janë plotësuar nga firma zbatuese “Colombo”.  

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur nenet 1, 2, 3, pika 1, neni 4, pika 1, neni 7, pika 1, neni 20,  neni 21, pika 1, nenin 32, 

pika 1, gërma a), nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 e 10 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. Konstatimin e diskriminimit, për shkak të races (egjiptiane) të Znj. E.Ç., nga ana e Bashkisë 

Vlorë. 

2. Konstatimin e diskriminimit, për shkak të aftësisë së kufizuar, të Z. F.Ç., nga ana e Bashkisë 

Vlorë. 

3. Referuar pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi, të merren masa të menjëherëshme nga ana e 

Bashkisë Vlorë, për ngritjen e nje grupi pune me ekspertë të fushës, për të verifikuar nga ana 

teknike, cilësinë e punimeve në banesën e familjes Çerçizi.  

4. Referuar pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi, të merren masa të menjëherëshme, duke u 

mbështetur edhe përfundimet e grupit të punës, për riparimin dhe shtimin e punimeve në 

banesën e familjes së E. Ç.,, lidhur me ndërtimin e parapetit të çatisë, parmakëve të 

shkallëve, izolimin e ambienteve ende të paizoluara, riparimin e lagështirës dhe shtimin e 

rregullimin e pajisjeve sanitare.  
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5. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni për këtë vendim, Bashkia Vlorë të njoftojë 

Komisionerin, lidhur me masat e marra për zbatimin e këtij vendimi.  

6. Në referim të nenit 33, pika 11, të ligjit nr. 10 221, datë 04. 02. 2010, “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë, sipas 

parashikimeve të pikës 13, të po këtij neni.       

7. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim, brenda afateve ligjore, pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Irma BARAKU 

KOMISIONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak – raca, aftësia e kufizuar 

Fusha – të mira e shërbime 

Lloji i vendimit - diskriminim 

 

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

	Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 119, datë 31.08.2017, e Znj. E.Ç., ku pretendohet për diskriminim...
	Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
	Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë :

