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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.            Prot.          Tiranë, më      /    /2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  180 , Datë   18 / 12  / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 143 Regj., datë 01.12.2020, të paraqitur nga B. K
1
 kundër Drejtorisë së Kujdesit 

Social/Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, pranë Bashkisë Korçë, në të cilën pretendohet për 

diskriminim për shkak të “racës”.  

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 shpjegimeve të dhëna, subjekti ankues, në mes të tjerash informon se, është banor i 

qytetit të Korçës dhe i përket minoritetit rom. Në përbërjen e familjes së tij janë pesë anëtarë, 

ndër të cilët një fëmijë i moshës tre vjeçare, të cilën në muajin gusht 2020 e ka regjistruar në 

kopësht. Në muajin nëntor ankuesit i është kërkuar nga ana e kopështit, të paguante tarifën e 

përcaktuar për për regjistrimin e fëmijës në kopësht.  

Në vijim të ankesës së tij, B. K ka pretenduar se fëmija e tij është diskriminuar, pikërisht për 

shkak të racës, pasi atij në kundërshtim me parashikimet ligjore të cilat ofrojnë mbrojtje dhe 

përjashtim nga pagesa e kësaj tarife për kategoritë e fëmijëve që janë anëtarë të minoritetit 

rom, i është kërkuar të realizojë këtë pagesë. Ai shprehet se, nga informacionet që ka marrë 

është vënë në dijeni të faktit se, Bashkia ka fonde të veçanta për këto kategori, anëtarë të 

minoritetit rom, përsa i takon mbulimit të kësaj pagese nga ky Insitucion. 

Ankuesi ka parashtruar se ka të ardhura minimale, të cilat i siguron vetëm nëpërmjet punës së 

tij, me të cilat i duhet të mbulojë të gjithë shpenzimet e familjes me pesë anëtarë. 

Në këtë kontekst, në kushtet kur nga ana e kopështit atij i është kërkuar të realizojë pagesën 

për fëmijën e vet, ai i është drejtuar Drejtorisë së Kujdesit Social/Njësisë për Mbrojtjen e 

Fëmijëve, pranë Bashkisë Korçë. Ankuesi shprehet se nëpërmjet komunikimit verbal nga 

punonjësit e kësaj Drejtorie i është komunikuar se nuk kanë fonde për komunitetin rom. 
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 Për fëmijën e tij minoren M.K. 
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Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi konstatimin e 

diskriminimit dhe marrjen e masave të menjëhershme për përjashtimin e tij nga pagesa për 

regjistrimin e fëmijës së tij në kopësht.  

 

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”, i 

ndryshuar, 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, 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 LMD-së, 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”, i ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Nëpërmjet e-mailit të datës 09.12.2020, përfaqësuesja e Zyrës Rajonale Korçë, të 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka informuar se me datë 07.12.2020 ajo së 

bashku me subjektin ankues janë paraqitur pranë Bashkisë Korçë, ku janë takuar me 

përfaqësuesen e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, pranë kësaj Bashkie, znj.E.T. Ata kanë 

diskutuar lidhur me problematikën e ankuesit për regjistrimin e fëmijës së tij pa pagesë në 

kopësht, duke e informuar njëherësh për ankesën që subjekti  kishte paraqitur pranë KMD-së, 

lidhur me pretendimin për diskriminim.  

Ajo ka informuar se pas bisedimeve paraprake dhe ndërmjetësimit nga Zyra Rajonale Korçë e 

KMD-së, kjo problematikë është zgjidhur, pasi pagesa e kopështit  për fëmijën e ankuesit 

është mbuluar nga fondi i veçantë i Bashkisë Korçë. 
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Ky fakt është konfirmuar dhe nga subjekti ankues nëpërmjet deklarimit të tij përpara 

përfaqësueses së KMD-së
2
. 

Neni 33, pika 9 e ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ka 

parashikuar se: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje 

pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër të cilit është paraqitur ankesa”.  

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

ankues është plotësuar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky 

hetim, në drejtim të përfitimit nga përjashtimi i pagesës së regjistrimit të fëmijës së tij në 

kopësht. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 33, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, dhe nenit 90, pika 2 dhe 3 të Kodit të Procedurave 

Administrative, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 
 

 

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

ankesës së subjektit ankues B. K, 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 

 

Fusha:   Të mira dhe shërbime 

Shkaku :  Raca 

Lloji i vendimit: Arritje efiktiviteti 
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 Punonjëses së Zyrës Rajonale Korçë/KMD. 
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