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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.______Prot.                            Tiranë, më ___/___/2021 

             

       V E N D I M 
 

Nr. 184, datë  29/09/2021 

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

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

shqyrtim ankesën nr. 78, datë 29.04.2021, së znj. B.L., ku pretendohet diskriminim për shkak 

të “gjendjes ekonomike”, “gjendjes  familjare” dhe “gjendjes martesore” nga ana e OSHEE 

sh.a., Drejtoria Rajonale Fier, 
 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
,  

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, rezulton se znj. B.L. është e papunë dhe ka 3 (tre) 

fëmijë nën kujdestari, pasi është e divorcuar që prej vitit 2019
2
. Ajo shprehet se familja e saj 

është debitore me OSHEE sh.a. dhe debia që ajo ka ndaj shoqërisë kap vlerën 420.000 lekë. 

Ankuesja sqaron se nuk ka të ardhura për të paguar debinë në mënyrë të menjëhershme ndaj 

OSHEE sh.a. dhe ka kërkuar verbalisht, që të lidhë një aktmarrëveshje më këtë shoqëri, për ta 

shlyer debinë me këste. Znj. B.L. pretendon se OSHEE sh.a., Fier ka refuzuar për të lidhur 

aktmarrëveshje, pasi  kontrata e shërbimit është e lidhur në emër të ish-bashkëshortit të saj, i 

cili nuk pranon të kryhet kalimi i kontratës së sipërcituar në emër të saj, si dhe gjithashtu nuk 

pranon të paguajë debinë. Ankuesja thekson faktin se ish-bashkëshorti i saj ka qenë dhunues 

dhe nëpërmjet vendimit nr. 23001-62-2019 (22) Regj. Them., datë 30.01.2019, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier është lëshuar urdhër mbrojtjeje për znj. B.L. dhe fëmijët e saj, si dhe z. 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 

2
 Referuar vendimit nr. 21001-00604-62-2019 (820) Akti, datë 08.05.2019, e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 
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Gëzim Lutfi Sulejmani, ish-bashkëshorti i saj është urdhëruar nga gjykata, që të mos kryeje 

veprime të dhunshme ndaj tyre, të mos i kërcënojë, si dhe t’u rrijë larg e të mos paraqitet 

pranë banesës së tyre. 

Për sa më sipër, ankuesja shprehet se familja e saj jeton pa energji elektrike që prej vitit 2006, 

në kushte tepër të mjerueshme. Gjendja është rënduar edhe më shumë gjatë kohës së 

pandemisë, kur fëmijët e saj duhet të zhvillonin mësim online, për të mos përmendur faktin që 

dimrin e kalojnë në errësirë dhe në të ftohtë. Znj. B.L. shprehet se jeton me ndihmë 

ekonomike, por pavarësisht kësaj është e ndërgjegjëshme për debinë që ka ndaj OSHEE sh.a. 

dhe kërkon që ta shlyejë me këste, nëse do t’i jepej kjo mundësi nga ana e shoqërisë. 

Ankuesja thekson faktin se i ka drejtuar shoqërisë OSHEE sh.a., Fier, një kërkesë me shkrim 

në datën 23.04.2021, nëpërmjet së cilës ka kërkuar lidhjen e një aktmarrëveshjeje, për të 

shlyer detyrimin me këste, lidhjen e një kontrate të re në emër të saj, si dhe vendosjen e një 

matësi të ri, por strukturat përkatëse të OSHEE sh.a., Fier nuk kanë pranuar me arsyetimin se 

veprimet për shlyerjen e debisë duheshin kryer vetëm nga ish-bashkëshorti i ankueses.  

Në këto kushte, kur OSHEE sh.a. Fier nuk ofron asnjë zgjidhje për të dhe fëmijët e saj, 

ankuesja pretendon se po diskriminohet për shkak të “gjendjes ekonomike”, “gjendjes 

familjare” dhe “gjendjes martesore” nga ana e OSHEE sh.a., Drejtoria Rajonale Fier. 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së 

parashikuar në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”3
, të ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose 

grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “gjendjes 

ekonomike”, “gjendjes  familjare” dhe “gjendjes martesore”, duke përcaktuar se: “Ky ligj 

rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me 

racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen 

ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, 

karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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Neni 5, i ligjit nr.10 221/2010  “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon 

ndalimin e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni 

ndalohet gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij 

ligji, të një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e 

parimit të trajtimit të barabartë.  

 

Neni 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. 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. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. 

Autoritetet publike kanë detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar 

diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun III, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në 

fushën e të mirave dhe shërbimeve. Ky ligj në nenin 20, pika 1, të tij parashikon se: “1. 

Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, 

ndalohet të diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: a) duke 

refuzuar t’i japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e 

përmendura në nenin 1 të këtij ligji; b) duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo 

shërbime në mënyrë të ngjashme, ose me cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato 

në të cilat këto të mira apo shërbime i ofrohen publikut në përgjithësi.” 

Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 78, datë 29.04.2021, së znj. B.L., 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”, të ndryshuar. Për këtë 

arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për 

shqyrtimin e saj. 
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B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
4
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua 

OSHEE sh.a., Fier, me shkresën nr. 695/1, datë 05.05.2021, ku kërkohej informacion, si 

më poshtë vijon: 

 

 Informacion i përgjithshëm mbi pretendimet e ankueses; 

 Kopje e kontratës së shërbimit ndërmjet OSHEE sh.a., Fier dhe z. Gëzim Lutfi 

Sulejmani, ish-bashkëshortit të ankueses; 

 Informacion mbi vlerën totale të debisë së familjes së znj. B.L. ndaj OSHEE sh.a., 

Fier, të ndarë sipas viteve; 

 Informacion mbi datën e saktë, kur familjes së znj. B.L. i është ndërprerë energjia 

elektrike; 

 Kopje të korrespondencës zyrtare ndërmjet OSHEE sh.a. Fier me ankuesen; 

 Informacion i hollësishëm mbi mundësitë eksiztuese për lidhjen e një kontrate të re 

shërbimi ndërmjet znj. B.L. dhe OSHEE sh.a. dega Fier;  

 Infomacion mbi mundësinë e sistemimit të situatës konkrete së znj. B.L., mbi 

shlyerjen e debisë ndaj OSHEE sh.a., Fier dhe rilidhjen e energjisë elektrike. 

 

 Në përgjigje të shkresës nr. 695/1, datë 05.05.2021, së KMD-së, OSSH sh.a.
5
, Fier 

dërgoi shkresën nr. 268/1 , datë 24.05.2021, nëpërmjet së cilës  kërkon nga Komisioneri, që 

t’i vihet në dispozicion dokumentacioni i ankueses, që konsiston në: Fotokopje të librezës 

së energjisë elektrike ose faturë të energjisë elektrike, dokument pronësie ose dokument 

tjetër që vërteton pronësinë e objektit, si dhe kopje të kartës së identitetit të ankueses. 

OSSH sh.a., Fier sqaron se dokumentacioni i sipërcituar nevojitet për të dhënë 

informacion të detajuar lidhur me ankesën. 

 

 Në vijim, KMD iu drejtua OSSH sh.a., Fier me shkresën nr. 695/3, datë 31.05.2021, 

nëpërmjet së cilës e bën me dije se se pas kontaktimit me ankuesen u informua se znj. 

B.L. nuk disponon çertifikatë pronësie apo ndonjë dokument tjetër, që vërteton 

pronësinë e banesës së saj, pasi kjo banesë është objekt informal i palegalizuar, si dhe i 

padeklaruar për legalizim.  

Së dyti, KMD e bën me dije OSSH sh.a. Fier se ankuesja nuk disponon librezë të energjisë 

elektrike, pasi kjo librezë mbahet nga ish-bashkëshorti i saj. Edhe faturat e energjisë elektrike 

                                                           
4
 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 nga çdo person ose burim tjetër”. 
5
 OSSH sh.a., Fier është pjesë e OSHEE sh.a., e cila ka tagër lidhjen e  Aktmarrëveshjeve për shlyerje debie dhe 

realizimin e lidhjeve të reja të energjisë elektrike;  
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dorëzohen në adresën aktuale të ish-bashkëshortit të saj, z. G. L. S., në emër të së cilit është 

lidhur kontrata e shërbimit me OSHEE sh.a., Fier, i cili refuzon t’i paguajë faturat e energjisë 

elektrike dhe ish-bashkëshortja dhe fëmijët e tij, të mitur ndodhen në kushte mjeruese, pa 

energji elektrike në banesë. Bashkëlidhur shkresës, KMD i dërgoi OSSH sh.a. Fier, kopje të 

kartës së identitetit të ankueses. 

 OSSH sh.a. Fier dërgoi në përgjigje të shkresës së sipërpërmendur të KMD-së, shkresën nr. 

268/3, datë 07.06.2021, nëpërmjet së cilës informon se znj. B.L. duhet të paraqitet pranë 

Zyrave të Kujdesit ndaj Klientit për të lidhur Aktmarrëveshjen dhe të dorëzojë 

dokumentacionin vijues: Kopje të dokumentit të pronësisë, Deklaratë nga ish-bashkëshorti që 

është dakord për AKM, kartë identiteti, certifikatë dhe librezë energjie. 

 

 Në vijim të proçedurave hetimore, nëpërmjet shkresës nr. 695/4, datë 11.06.2021, të KMD-

së, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të realizohet në datën 

01.07.2021, ora 10:00, pranë Zyrës së KMD-së. 

Në seancë dëgjimore u paraqit ankuesja B.L., ndërkohë që OSSH sh.a., Fier nuk dërgoi 

përfaqësues dhe seanca u zhvillua në mungesë të këtij subjekti. 

Ankuesja parashtroi edhe një herë pretendimet e saj, për diskriminim për shkak  të “gjendjes 

ekonomike”, “gjendjes  familjare” dhe “gjendjes martesore”, nga ana e OSHEE sh.a., 

Dega Fier. Ajo sqaroi se ishte e divorcuar dhe kishte në kujdestarinë e saj 3 fëmijë. Të 

katërt jetonin në një banesë të palegalizuar, ku mungonte energjia elektrike prej 13 vitesh. 

Kontrata ekzistuese e energjisë elektrike ishte e lidhur në emër të ish-bashkëshortit të saj, i 

cili dispononte edhe librezën e enërgjisë elektrike, pavarësisht se nuk banonte me ta pas 

zgjidhjes së martesës. Marrëdhëniet mes tyre ishin jo të mira dhe ajo kishte urdhër 

mbrojtjeje nga gjykata. Ankuesja u shpreh se së fundmi kishte paraqitur kërkesën dhe 

dokumentacionin përkatës për legalizimin e banesës së saj pranë Drejtorisë Rajonale të 

ASHK-së, Fier. Njëkohësisht, ajo sqaroi se është paraqitur pranë OSHEE sh.a. Fier, ku ka 

kërkuar lidhjen e një kontrate të re shërbimi për energji elektrike në emër të saj, si dhe një 

Aktmarrëveshje për shlyerjen e debisë, por nuk ka gjetur zgjidhje deri më sot. 

Mbështetur në shkresat e dërguara nga OSSH sh.a., Fier, përfaqësuesit e KMD-së i 

rekomanduan ankueses që të paraqitet pranë Zyrës së Ndihmës së Klientit pranë kësaj 

shoqërie, për të kryer aplikimin për lidhjen e kontratës së re, si dhe të dorëzojë pranë kësaj 

shoqërie dokumentacionin e kërkuar.  

- Në vijim, menjëherë pas seancës dëgjimore, strukturat përgjegjëse të Komisionerit, u 

lidhën me Zyrën Rajonale Fier të KMD-së dhe i kërkuan specialistes së kësaj zyre të 

asistonte znj. B.L., gjatë aplikimit të saj pranë OSSH sh.a. 
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- Nga e-mailet e dërguara nga Zyra Rajonale Fier e Komisionerit, KMD u informua se 

ankuesja ishte asistuar dhe kishte kryer aplikimin pranë Zyrës së Ndihmës ndaj 

Klientit pranë OSSH sh.a., Fier, ndërkohë që pritej një përgjigje konfirmuese nga 

OSSH sh.a. Tiranë, për lidhjen e re që do të kryhej për të. 

 

- Në këto kushte, KMD iu drejtua OSSH sh.a., Fier, me shkresën nr. 1240 prot., datë 

01.09.2021, ku iu kërkua informacioni vijues: 

 

1. Informacion nëse OSSH sh.a. Fier ka proceduar lidhur me kërkesën e ankueses për të 

lidhur një kontratë të re shërbimi me këtë shoqëri, në vijim të depozitimit të 

dokumentacionit të kërkuar nga ana e saj. Nëse kontrata e sipërcituar është lidhur, KMD 

kërkoi t’i përcillej kopje e aktit; 

  

2. Informacion nëse është lidhur një Aktmarrëveshje me ankuesen për shlyerjen e debisë së 

mbartur, që ajo ka me shoqërinë OSSH sh.a. Fier. Nëse aktmarrëveshja është nënshkruar, 

KMD kërkoi t’i përcillej kopje e aktit;  

 

- Në përgjigje të shkresës nr. 1240 prot., datë 01.09.2021, të KMD-së, OSSH Fier 

dërgoi shkresën nr. 268/6, datë 09.08.2021, nëpërmjet së cilës njofton se znj. B.L.j nuk 

është paraqitur pranë Zyrës së Kujdesit ndaj Klientit për të lidhur Aktmarrëveshje, si 

dhe nga ana e saj nuk është depozituar dokumentacioni i kërkuar për  kryerjen e lidhjes 

së re, i cili konsiston në këto akte: 1) Fotokopje e librezës së energjisë elektrike; 2) 

Dokument pronësie ose çdo dokument tjetër që vërteton pronësinë e objektit dhe 3) 

kartë identiteti e ankueses. 

 

- Komisioneri u lidh me Zyrën Rajonale të tij në Fier, nga ku kërkoi informacion mbi 

situatën ekzistuese, duke i bërë të ditur shkresën e sipërcituar të OSSH sh.a. Fier. 

Njëkohësisht, KMD e orientoi Zyrën Rajonale Fier, që ankuesja ta kryente aplikimin e 

saj pranë OSSH sh.a. Fier, nëpërmjet shërbimit postar.  

 

Më vijim, Zyra Rajonale Fier, e KMD-së dërgoi e-mailin e datës 24.09.2021, nëpërmjet së 

cilit njofton se Aktmarrëveshja ndërmjet OSSH sh.a., Fier dhe znj. B.L. është nënshkruar, si 

dhe në të njëjtën datë do të realizohej lidhja e energjisë elektrike në banesën e ankueses 

(kontrata e shërbimit do të vazhdonte të ishte në emër të ish-bashkëshortit të saj, deri në 

momentin e lidhjes së kontratës së re në emër të ankueses). Në këtë kontekst, ankuesja ka 

dërguar kërkesë me shkrim pranë KMD-së, ku kërkon tërheqjen e ankesës së saj, pasi falë 

ndërhyrjes së Komisionerit, qëllimi, për të cilin ka depozituar ankesë, është arritur. 

 

 

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


 

7 

                                                                                                     
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.27, Kodi Postar 1001,Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

 

Në këto kushte, Komisioneri gjykoi se: 
 

Qëllimi, për të cilin, ishte filluar hetimi administrativ është përmbushur në thelb dhe në 

referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri 

kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër së cilit është paraqitur 

ankesa”, KMD vlerësoi se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte iniciuar 

ankesa. Njëkohësisht, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”6
, Komisioneri deklaron përfundimin e saj pa një 

vendim përfundimtar. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 94/1, e ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, nenin 1, nenin 7, pika 1, nenin 20 dhe 21, pika 1, 

nenin 32, pika 1, gërma a) e nenin 33, pikat 9-10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar,  
 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I: 

1. Përfundimin e proçedurës së shqyrtimit administrativ të ankesës nr. 78, datë 

29.04.2021, së znj. B.L., për shkak se ankuesja është tërhequr nga ankesa, pasi është 

arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar procedura hetimore. 

      

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

KOMISIONER 
 

Robert GAJDA  

Fusha – Të mira dhe shërbime 

Shkak -  “gjendjes ekonomike”, “gjendjes  familjare” dhe “gjendjes martesore” 

Lloji i vendimit – arritje efektiviteti  

 

                                                           
6
 Neni 94/1, i ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” parashikon: “Si 

rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një 

vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë.” 
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