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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 1468/2 Prot.                            Tiranë, më  28. 10.2021 

             

       V E N D I M 
 

Nr. _210 , datë  28.10.2021 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, shkronja a), të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”1
, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

mori në shqyrtim ankesën nr. 189 Regj., datë 20.10.2021, të D. O, kundër Ujësjellës 

Kanalizime Korçë sh. a, me pretendimin e diskriminimit për shkak të “gjendjes ekonomike”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, D. O është banore e qytetit të Korçës, kryefamiljare me të ardhura financiare 

në masën 11.000 lekë, në formën e  pensionit të bashkëshortit, i cili nuk jeton më. Referuar 

Vendimit nr. 462, datë 30.04.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, ajo ka në kujdestari 

tre fëmijët e mitur të djalit të saj, të cilët rezultojnë të braktisur. (I ati është  i dënuar me 

burgim në shtetin e Francës, ndërsa mamaja e tyre është larguar nga shtëpia duke i braktisur 

ata). Në ankesën e sjellë pranë KMD-së, ankuesja ka pretenduar se është diskriminuar nga ana 

e Ujësjellës Kanalizime Korçë sh. a, duke parashtruar si më poshtë: 

“Nga ana e Ujësjellës Kanalizime Korçë sh. a (UK Korçë) më është bërë ndërprerja e ujit të 

pijshëm për shkak të mospagimit në kohë të tij. Kam probleme të shumta ekonomike dhe 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin LMD; 

2
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD ose  Komisioneri. 
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sociale, me të ardhura mujore vetëm 11.000 lekë në muaj, me tre fëmijë në kujdestari. 

Ndodhem në kushte të tilla që nuk përballoj dot të paguaj në kohë të gjitha faturat e dritave, 

ujit dhe të siguroj ushqim për fëmijët e veten. Me datë 18 tetor 2021, UK Korçë më ka 

penalizuar duke më ndërprerë furnizimin me ujë të pijshëm, duke më cënuar edhe minimumin 

e kushteve të jetesës. Kam kontaktuar me punonjësen e Shoqërisë dhe i kam kërkuar të lidh një 

marrëveshje që të paguaj detyrimin me këste (detyrimin mujor + një këst të prapambetur me 

vlerë deri në 1000 lekë) sepse nuk kam të ardhura. Detyrimi im i akumuluar është shumë i 

lartë për t’u paguar në mënyrë të menjëhershme prej meje (99.109 lekë)”. 

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

konstatimin e diskriminimit nga ana e UK Korçë, për shkak të “gjendjes ekonomike”, marrjen 

e masave për rilidhjen e menjëheshme  të ujit, si dhe të Akt-Marrëveshjes, ku të përcaktohet 

një vlerë e arsyeshme dhe e përballueshme për t’u paguar prej saj me këste mujore. 

 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, mbështetur në kompetencën e 

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

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

grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sipas parashikimeve 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 “etnisë” dhe 

“përkatësisë në një grup të veçantë”, 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.” 

 

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.  
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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.” 

Pas analizimit të ankesës nr. 189, datë 20.10.2021, 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. 

Përsa më lart, referuar nenit 33, të LMD-së, 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 ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

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

221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 
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1. Me shkresën me nr. 1468/1 prot., datë 22.10.2021 i është kërkuar informacion
3
 

Shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” sh.a Korcë, lidhur me pretendimin e subjektit 

ankues. 

 

Në vijim të procedurës hetimore lidhur me shqyrtimin e ankesës së D. O, nëpërmjet e-mailit
4
 

të datës 26.10.2021, Komisioneri është informuar nga ana e Specialistes së Zyrës Rajonale 

Korçë/KMD, (bashkëlidhur edhe aktet provuese), se me datë 26.10.2021, ankuesja ka 

depozituar një deklaratë, nëpërmjet së cilës pohon se si rezultat i zgjidhjes së problematikës së 

saj, pas ndërmjetësimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi me UK Korçë, 

tërhiqet nga ankesa pranë KMD-së, pasi është arritur qëllimi për të cilën kishte paraqitur 

ankesën. 

Nëpërmjet dokumentit Akt-Marrëveshje me nr. 64, (depozituar nga ankuesja) rezulton se, UK 

Korçë, ka nënshkruar një Akt-Marrëveshje të re me ankuesen, (referuar si klienti D. O), në të 

cilën është dakordësuar me klienten se, duke filluar nga data 20.11.2021, për çdo muaj në 

vazhdim, së bashku me shlyerjen e faturës së muajit aktual, do të paguajë dhe shumën prej 

1000 lekësh, ose në pamundësi pagese të shlyejë një nga faturat e prapambetura, përfshirë 

kamatë vonesën.  

Kjo Akt-Marrëveshje përfaqëson vullnet dypalësh mes klientes D. O dhe Shoqërisë UK 

Korçë, pasi është firmosur nga të dyja palët.  

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. 10221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 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.  

 

                                                           
3
 Argumentimin lidhur me pretendimet e subjektit ankues për diskriminim. 

Informacion lidhur me faktin e konsiderimit të lidhjes së një Akt-Marrëveshjeje nga ana e UK Korçë, lidhur me 

sa, dhe për sa ka kërkuar ankuesja. 

Informacion nëse janë lidhur Akt-Marrëveshje të njëjta apo të ngjashme me familje/abonentë të tjerë, në 

pamundësi financiare si ankuesja. Nëse po, kopje të këtyre akteve.  

Informacion dhe dokumentacion provues lidhur me mënyrën e pagesës së faturave mujore të 

familjeve/abonentëve të tjerë, në kushte të njëjta apo të ngjashme me ankuesen. 

Cilat janë masat e ndërmarra nga UK Korçë, konkretisht, lidhur me këtë problematikë jetike të ankueses, në 

kushtet kur janë vënë në dijeni të faktit se bashkë me zonjën jetojnë edhe tre fëmijë të mitur dhe sërish nuk i 

është rilidhur uji i pijshëm? 
4
 Nëpërmjet deklaratës së subjetit ankues, nënshkruar  para Specialistes së Drejtorisë së Pritjes së Ankesave të 

KMD-së / Zyra Rajonale Korçë. 
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Njëkohësisht, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”, i cili parashikon se:  

“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”, Komisioneri deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar. 

 

 

PËR KËTO ARSYE: 

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

Republikës së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, neni 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. 189 Regj., datë 

20.10.2021, të D. O, për shkak se subjekti 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. 

 

KOMISIONERI 
 

  

Robert GAJDA  

Fusha :  Të mira dhe shërbime 
Shkaku: “Gjendja ekonomike” 

Lloji i vendimit: Arritje efiktiviteti 
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