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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
Nr. 1132/2 prot.                  Tiranë, më 15. 10. 2021 

 

V E N D I M 

             Nr. 199, datë 15. 10. 2021 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma b), 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. 140, datë 28.07.2021, të F. D., përfaqësuar nga Organizata “Drejtësi Sociale”, në të 

cilën pretendohet diskriminim për shkak të etnisë
1
 dhe gjendjes ekonomike, nga ana e Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Korçë.  

 

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 së sjellë pranë KMD-së, tek shpjegimi i fakteve për diskriminimin e 

pretenduar, subjekti ankues ka parashtruar se: “F. D. është banuese në qytetin e Korçës, me 

përbërje familjare, referuar çertifikatës familjare 4 persona, ajo, bashkëshorti dhe dy fëmijët, të 

cilët banojnë aktualisht në një shtëpi me qira, vlera mujore e të cilës është 8.000 lekë. 

Bashkëshorti, O. D. punon në një ndërmarrje shtetërore dhe  paga e tij është 33.000 lekë. Por, për 

shkak të mosmjaftimit të të ardhurave mujore, F. D. ka aplikuar për përfitim të Ndihmës 

Ekonomike (NE) nga ku prej tre muajsh është përfituese e saj, në masën prej 9.000 lekësh. 

Duke u bazuar në VKM-në Nr. 8, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt 

të heqjes së fashës së konsumit të Energjisë Elektrike deri në 300 KwH në muaj” ku përcaktohet 

se: ‘2. Kompensimi, për familjet që do të kompensohen, sipas pikës 1, të këtij vendimi, bëhet vetëm 

për 1 (një) kontratë të energjisë elektrike dhe jepet vetëm një herë për një familje, pavarësisht se 

ato mund të kenë në përbërje edhe të punësuar të tjerë në sektorin buxhetor, të cilët kanë pagë nën 

35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë, apo persona të paaftë a invalidë, persona që pëfitojnë pension 

pleqërie, invaliditeti apo ndihmë ekonomike.’ 
Si dhe udhëzimin Nr. 1, datë 02.02.2015 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 8, datë 14.01.2015 të 

Këshillit të Ministrave “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga heqja e fashës deri në 300 KwH 

për faturimin e çmimit të energjisë elektrike”, ku thuhet se: 

                                                           
1 Referuar Vërtetimit datë 02.06.2021 të lëshuar nga Shoqata “Qëndistarët”, ankuesja i përket komunitetit egjiptian.    
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1. Për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, administratori shoqëror i njësisë së qeverisjes 

vendore harton listën emërore të personave që përfitojnë këtë kompensim në përputhje me 

pikën 2 të vendimit nr. 8, datë 14.1.2015 të Këshillit të Ministrave ‘Për mbrojtjen e shtresave 

në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 KwH në 

muaj’. 
Për përfitimin e këtij kompensimi, aplikuesi së bashku me deklaratën, sipas aneksit 1, bashkëlidhur 

këtij udhëzimi, duhet të paraqesë pranë administratorit shoqëror: 

a) fotokopje të nënshkruar të kartës së identitetit; 

b) çertifikatën familjare; 

c) fotokopje të librezës së energjisë elektrike që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara. 

F. D., ka aplikuar për përfitim të kompesimit përsa i takon mësipër, si përfituese e skemës së NE, 

por i është refuzuar me ana e administratorit shtetëror për shkak sepse faturat e energjisë elektrike 

nuk rezultojnë se janë në emër të kësaj të fundit, por në emër të qiradhënëses me të cilën ajo ka 

lidhur kontratën e qiramarrjes. 

Gjendja e vështirë ekonomike bën që pagesa e faturave të energjisë elektrike t’ua vështrësojë 

jetesën si shkak i të ardhurave të ulëta mujore. Rimbursimi i një pjese të konsumit të energjisë 

elektrike do të ishte lehtësim i madh për këtë familje. 

Të gjendur në këtë situatë e në këto kushte, vlerësojmë se trajtimi që i bëhet rastit konkret është 

diskriminues pasi: 

1. Familja e cila trajtohet me Ndihmë Ekonomike, e ka shumë të vështirë të ndryshojë emrin e 

kontratës së energjisë elektrike pasi faturat e energjisë elektrike figurojnë në emër të 

qiradhënëses. 

2. Nuk e ka luksin dhe mundësinë që të kenë një shtëpi me pronësi në emër të tyre, pasi gjendja e 

vështirë ekonomike ua pamundëson këtë.” 

 

Në përfundim, subjekti ankues kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

konstatimin e diskriminimit të subjektit ankues për shkak të etnisë dhe gjendjes ekonomike.  

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet 

objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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”. 

Neni 7 i LMD-së, në pikën 1 të tij, parashikon se:“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 ose grupi personash, ose që i ekspozon 
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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 personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a 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. 10221/2010“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 
ndryshuar, ankesa përmban elementët e kërkuar nga ky ligj.  

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga LMD. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka 

shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 1132/1 prot., datë 06.08.2021 nga ana e KMD i është kërkuar 
informacion dhe dokumentacion provues2 Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 
Korçë, lidhur me pretendimet e subjektit ankues.  

 

Në përgjigje përsa më sipër, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Korçë, me anë të 

shkresës3 nr. 1266/1 prot., datë 12.08.2021, informoi Komisionerin ndër të tjera se:  

“...Nga verifikimet e kryera nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Korçë, rezulton se 

familja e F. D. është përfituese e ndihmës ekonomike që prej muajit Mars 2021, dhe në aplikimin e 

kryer pranë rajonit përkatës së Bashkisë Korçë, etnia e personit të sipërpërmendur është Shqiptare 

dhe jo komunitet egjiptian siç pretendon F. D., ndaj në asnjë mënyrë nuk ka vend për diskriminim 

nga ana jonë, sepse përpara ligjit të gjithë janë të barabartë. Nga sa u përmend më sipër, F. D. 

është qiramarrëse e një apartamenti në qytetin e Korçës me kontratë qiraje të cilës i ka përfunduar 

afati prej datës 01.06.2020. Rrjedhimisht, kontrata e energjisë elektrike është në emrin e 

qiradhënësit duke qenë se qiramarrësi, O. D., bashkëshorti i F. D. nuk është pronar i banesës në të 

cilën jeton, aq më tepër në bazë të kontratës së mësipërme të cilës i ka përfunduar afati. Ndaj në 

përmbyllje të parashtrimeve tona ju bëjmë me dije se në bazë të Vendimit Nr. 8, datë 14.01.2015 të 

Këshillit të Ministrave “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së 

konsumit të Energjisë Elektrike deri në 300 KwH në muaj”..., duke qenë se kontrata e energjisë 

elektrike është në emër të qiradhënësit, familja e F. D. si qiramarrëse nuk mund të përfitojë 

kompensimin e energjisë elektrike.”. 

 

2. Me e-mail-in datë 06.10.2021, Komisioneri vuri në dispozicion të Organizatës “Drejtësi 

Sociale”, përgjigjen e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Korçë, sa i përket 

                                                           
2 Është kërkuar konkretisht:  
- Argumentimin, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

- Informacion lidhur me arsyet e mospërfitimit të kompensimit të energjisë elektrike nga ana e familjes së F. D. 
3 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 1196  prot., datë 16.08.2021 
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pretendimeve të ngritura lidhur me F. D., si dhe kërkoi prej tyre një kopje të kontratës së 

rifreskuar të qiramarrjes.  

 

Në përgjigje përsa sipërcituar, Organizata “Drejtësi Sociale”, me e-mail-in datë 07.10.2021, 

informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...nuk ka një kontratë tjetër të lidhur nga ana F. D. me 

qiradhënësin…”. 

 

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

 
A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë e të pafavorshëm. 

Nga këqyrja e dokumentacionit dhe kronologjia e ngjarjeve dhe fakteve rezulton se:  

Nga informacioni i administruar, rezulton se ankuesja, është banore e qytetit të Korçës. 

Bashkëshorti i saj, O. D. punon në një ndërmarrje shtetërore me një pagë 33.000 lekë. Për shkak se 

të ardhurat nga paga e bashkëshortit kanë qenë të pamjaftueshme për familjen e subjektit ankues, 

ajo ka aplikuar dhe është përfituese e Ndihmës Ekonomike (NE), që nga muaji Mars 2021, në 

masën prej 9.000 lekë. 

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 8, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për 

efekt të heqjes së fashës së konsumit të Energjisë Elektrike deri në 300 KwH në muaj” përcakton 

se: “1. Kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, për efekt të heqjes së fashës së 

konsumit deri në 300 Kwh në muaj, për:... 

ç) familjet e punonjësve buxhetorë, me pagë mujore bruto nën 35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë 

në muaj, kur punonjësi është kryefamiljar dhe nuk ka asnjë anëtar të familjes të punësuar ose të 

vetëpunësuar; 

 2. Kompensimi, për familjet që do të kompensohen, sipas pikës 1, të këtij vendimi, bëhet vetëm për 

1 (një) kontratë të energjisë elektrike dhe jepet vetëm një herë për një familje, pavarësisht se ato 

mund të kenë në përbërje edhe të punësuar të tjerë në sektorin buxhetor, të cilët kanë pagë nën 35 

000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë, apo persona të paaftë a invalidë, persona që pëfitojnë pension 

pleqërie, invaliditeti apo ndihmë ekonomike...”.  

 

Udhëzimi Nr. 1, datë 02.02.2015 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 8, datë 14.01.2015 të Këshillit të 

Ministrave “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga heqja e fashës deri në 300 KwH për 

faturimin e çmimit të energjisë elektrike”, i ndryshuar, përcakton se: 

I/1. Për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, administratori shoqëror i njësisë së qeverisjes 

vendore harton listën emërore të personave që përfitojnë këtë kompensim në përputhje me pikën 2 

të vendimit nr. 8, datë 14.1.2015 të Këshillit të Ministrave "Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, 

për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 KwH në muaj. 

Për përfitimin e këtij kompensimi, aplikuesi së bashku me deklaratën, sipas aneksit 1, bashkëlidhur 

këtij udhëzimi, duhet të paraqesë pranë administratorit shoqëror: 
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a) fotokopje të nënshkruar të kartës së identitetit; 

b) çertifikatën familjare; 

c) fotokopje të librezës së energjisë elektrike që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara.” 

 
Referuar parashikimeve të sipërcituara dhe informacionit të administratuar nga palët në proces, 

ankuesja ka aplikuar për përfitim të kompensimit përsa i takon energjisë elektrike, si përfituese e 

skemës së NE, por i është refuzuar me ana e administratorit shtetëror për shkak se faturat e 

energjisë elektrike nuk rezultojnë se janë në emër të kësaj të fundit, por në emër të qiradhënëses me 

të cilën ajo ka lidhur kontratën e qiramarrjes. 

Nga analizimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga palët, rezulton se ankuesja është 

qiramarrëse e një apartamenti në qytetin e Korçës, me një kontratë qiraje të cilës i ka përfunduar 

afati që prej datës 01.06.2020. Pas kontaktimit me Organizatën “Drejtësi Sociale”, në cilësinë e 

përfaqësuesve të F. D., u sqarua se ankuesja nuk dispononte një kontratë qiraje të rinovuar. Në këtë 

kuptim, duke qenë se ankuesja nuk ka një kontratë apo librezë të energjisë elektrike të vlefshme në 

emrin e saj, nuk mund të përfitojë nga skema lehtësuese e kompensimit të energjisë elektrike si 

familje që trajtohet me ndihmë ekonomike. 

Diskriminimi përkufizohet në nenin 3, pika 1 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, 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 20, i ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

siguron mbrojtje te individëve nga diskriminimi në fushën e të mirave e shërbimeve. Neni 20, 

parashikon shprehimisht:  

“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. 

2. Pika 1 e këtij neni zbatohet veçanërisht për: 

……………………. 
b) mundësi për të marrë ose për të përfituar nga të mirat apo shërbimet që kanë të bëjnë me 

shëndetin; 

c) kontributin dhe mundësinë për të përfituar të mira nga skemat e mbrojtjes shoqërore, duke 

përfshirë asistencë sociale, sigurime shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim për shkak të aftësisë 

së kufizuar, apo ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes sociale ose avantazh tjetër social të ofruar për 

publikun; 
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......”. 

 

Për sa më sipër, në referencë të nenit 7/1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri gjykon se Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 

Shtetëror Korçë, nuk ka ndërmarrë veprime që e kanë ekspozuar subjektin ankues ndaj një trajtimi 

të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshëm.  

 

Në mungesë të një trajtimi të pabarabartë, Komisioneri arrin në konkluzionin që nuk kemi të bëjmë 

me një sjellje diskriminuese nga ana e Drejtorisë Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Korçë, për 

shkaqet e pretenduara nga ankuesja, lidhur me mospërfitimin e kompensimit të energjisë elektrike 

si familje që trajtohet me ndihmë ekonomike. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 3, pika 1, nenin 7, pika 1, nenin 32, pika 1, germa b) dhe, nenin 33, pika 10 të 

ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të F. D., nga ana e Drejtorisë Rajonale e Shërbimit Social 

Shtetëror Korçë, për shkaqet e pretenduara prej saj. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankimim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 
    KOMISIONER 
 

  
  Robert GAJDA 

 

 

(Shkaku: Etnia dhe gjendja ekonomike) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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