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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
                                   

Nr. 1745 prot.                                         Tiranë, më  22 .12. 2021 

 

V E N D I M 

 

Nr. 252 , datë  22 . 12 . 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

2
 mori në shqyrtim 

ankesën me nr. 135 Regj., datë 23.06.2021, e subjektit ankues M. T, kundër Kompanisë Vodafone 

Albania sh.a, me pretendimin e diskriminimit për “çdo shkak tjetër
3”.  

 

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. 

Subjekti ankues në ankesën e bërë pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është 

shprehur se, që nga mesi i vitit 2019 e në vijim, ka në përdorim dy numra telefoni 069xxxxxxx  dhe  

067xxxxxxx, të operatorit Vodafone Albania, për të cilët ka nënshkruar një kontratë për të patur një 

plan tarifor mujor fiks, në vlerën 1260 lekë secili. 

 

Ankuesja ka parashtruar se: “Me datë 23 qershor 2021 jam informuar nga Vodafone Albania se 

kontrata ime kishte përfunduar dhe më është ofruar një plan tarifor me kosto më të lartë, të cilin e 

kam refuzuar. Në vijimësi më është ofruar sërish po i njëjti plan tarifor për të cilin kam kërkuar një 

ditë kohë të reflektoja. Të nesërmen, me datë 24.06.2021, në orën 09:53 më telefonon një operator 

i Vodafone Albania me nr. 069xxxxxxx. Mbas komunikimit dhe refuzimit tim të ofertës për planin 

tarifor të ofruar, pasi nuk më përshtatej financiarisht, operatori më siguroi se deri në fund të 

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

2 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD ose Komisioneri. 
3 Ankuesja ka elaboruar tek ky shkak, refuzimin e saj lidhur me  ofertën e Kompanisë për planin tarifor të ofruar prej saj. 
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muajit qershor 2021 do të vazhdoja me tarifën mujore që kisha dhe më pas numri im do të kalonte 

me parapagim. Ndërkohë, sapo ndërpreva telefonatën, në orën 10:01, u njoftova me anë të një sms 

se më është ndërprerë kontrata. Provoj të marr në telefon dhe njoftohem se nuk mjafton krediti. 

Për këtë arsye e kam rimbushur dhe në vijim, pas 10 minutash më është shkëputur shërbimi, duke 

mu ndërprerë thirrjet hyrëse dhe dalëse, tek të dy numrat në emrin tim, pa asnjë njoftim paraprak. 

I jam drejtuar një dyqani Vodafone në Shkozet, duke paraqitur shqetësimin dhe ankesën time 

lidhur me rastin, pasi nuk kishim numra të tjerë për të komunikuar. Kemi dy fëmijë të mitur 4 vjeç e 

gjysëm dhe 1 vjeç e gjysëm dhe nuk informoheshim dot lidhur me kthimin e fëmijëve nga kopështi 

dhe çerdhja apo nëse do të kishin ndonjë problem. Kjo situatë na krijoi shumë shqetësim dhe 

tension në funksioninim normal të ditës tonë. Situata nuk u zgjidh as tek dyqani ku kontaktova, dhe 

as përgjatë ditës, pavarësisht komunikimeve të shumta me operatorë të ndryshëm të kësaj 

kompanie. Nga ana tjetër më vinin sms lidhur me vlerësimin ndaj kompanisë Vodafone Al.”. 

 

Ankuesja në parashtrimet e saj, shprehet se, problematika lidhur me numrin 069xxxxxxx, në 

përdorim të saj është zgjidhur në orën 16:00 të datës 24.06.2021, ndërkohë që tek numri tjetër 

067xxxxxxx edhe pse i është komunikuar se është zgjidhur, ajo ka pretenduar se, problematika 

është zgjidhur të nesërmen, me datë 25.06.2021, në orën 09:00. 

 

Lidhur me sa më sipër, ankuesja ka pretenduar se, veprimet e kompanisë Vodafone Albania 

kundrejt asaj, janë diskriminuese dhe se kanë ardhur pikërisht për shkak të refuzimit të planit 

tarifor mujor fiks, duke cituar se: “...nga qëndrimi i padrejtë i kompanisë Vodafone Albania më 

është shkaktuar pengesë duke bërë të pamundur ushtrimin  normal të punës, si timin ashtu dhe të 

tim shoqi. Moskomunikimi me furgonin lidhur me transportin e fëmijëve në moshë shumë të vogël, 

mosfunksionimi i numrit të telefonit 067xxxxxxx, i cili është nisur për rrugë me datë 24.06.2021 në 

mbrëmje, ka shkaktuar dëm monetar dhe moral duke na çuar në shpenzime shtesë”.  

Ankuesja është shprehur se i është drejtuar Kompanisë me kërkesë për dëmshpërblim si pasojë e 

dëmit të shkaktuar, por nuk ka marrë asnjë përgjigje lidhur me sa ka kërkuar.  

 

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

konstatimin e diskriminimit ndaj saj nga ana e kompanisë Vodafone Albania. 

 

 

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”. 
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Neni 7 i LMD-së
4
, i ndryshuar, 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 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”. 

Bazuar në nenin 32/1/a 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. 

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10221/2010, i 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 ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i ndryshuar. 

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. 1111/1 prot., datë 02.08.2021, Komisioneri ka njoftuar dhe i ka 

kërkuar parashtrime, subjektit kundër të cilit është paraqitur ankimimi, Vodafone Albania 

sh.a, lidhur me pretendimin e subjektit ankues. 

 

 Nëpërmjet shkresës me nr. Ref. LEA/066/ESH/EM, datë 18.08.2021, Vodafone Albania 

sh.a, ka njohur Komisionerin me qëndrimin e Kompanisë
5
, lidhur me pretendimin e 

ankueses, duke parashtuar edhe argumentuar si më poshtë: 

 

“Pretendimet e ankueses për diskriminim nga ana e Vodafone Albania muk qëndrojnë dhe 

Kompania ka vepruar në respekt të plotë të legjislacionit në fuqi për komunikimet elektronike dhe 

në përmbushje dhe respekt të plotë të konkurrencës dhe mosdiskriminimit, për sa më poshtë vijon: 

Pajtimtarja, M T, ka disponuar dy numra në planin tarifor Vodafone Next M (me paspagesë) 

Kontrata e pajtimit për këta numra është lidhur përkatësisht me datë 9 tetor dhe 1 nëntor 2019. Më 

datë 15.06.2021, Pajtimtarja ka paraqitur një kërkesë që këto numra të kalojnë në një plan tarifor 

me parapagesë. Më tej, më datë 24.06.2021 Pajtimtarja është telefonuar për t’i ofruar një plan të 

ri tarifor në përfundim të kontratës fillestare, por e ka refuzuar këtë ofertë. Kërkesa e saj për 

kalimin në planin tarifor Next M, në një plan me parapagesë është finalizuar dhe ekzekutuar 

menjëherë pas telefonatës sipërpërmendur. 

 

                                                           
4Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
5 Bashkëlidhur dhe dokumentacioni respektiv. 
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Por, ndryshe nga çfarë pretendon ankuesja, numrat e saj nuk kanë kaluar në numra me 

parapagesë pas refuzimit të ofertës për planin tarifor të ofruar, por për shkak të kërkesës së 

ngritur prej Pajtimtares në një prej dyqaneve tona. 

 

Në vijim, në datë 24.06.2021, për të mundësuar kalimin nga një plan tarifor në tjetrin, Pajtimtares 

i është shkëputur shërbimi  për disa orë gjatë plotësimit të kërkesës së vetë subjektit ankues për 

kalimin e numrave nga Next M në planin e ri tarifor me parapagesë. Kjo shkëputje është një 

procedurë standard teknologjike e rrjetit Vodafone në të gjithë ato raste në të cilat ndodh ky kalim 

nga një plan tarifor të vjetër në një të ri, duke qenë se të dhënat e reja kontraktuale duhet të 

transferohen midis sistemeve të brendshme të Vodafone Albania dhe verifikohen nga 

departamentet përkatëse. 

 

Pajtimtares i është komunikuar verbalisht ky fakt në momentin e kryerjes së procedurave të 

lartpërmendura. Rrjedhimisht, në asnjë moment kjo shkëputje dhe kalim i planeve tarifore të 

numrave në posedim të Pajtimtares në plane tarifore të reja me parapagesë nuk përbën 

diskriminim, por është procedurë standard automatike e sistemeve të brendshme të Vodafone”. 

 

2. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj ankese, Komisioneri, 

nëpërmjet shkresës me nr. 1111/3 prot., datë 05.10.2021, ftoi palët për pjesëmarrje në seancë 

dëgjimore, e cila u zhvillua më datën 21.10.2021, ora 11:00, pranë Zyrës së Komisionerit.  

 

Në seancë u paraqit ankuesja personalisht dhe në tagrin e përfaqësuesve ligjorë të kompanisë 

“Vodafone Albania” sh.a, u paraqitën juristët M. L dhe E. Sh (sipas Autorizimit datë 20.10.2021 të 

kompanisë “Vodafone Albania” sh.a). 

 

Subjekti ankues mbajti të njëjtin qëndrim si ai i parashtruar në ankesën e sjellë pranë KMD-së dhe 

kërkoi që në përfundim të shqyrtimit të çështjes të konstatohej diskriminimi ndaj saj nga ana e 

Kompanisë, pasi asaj i ishte ndërprerë shërbimi pikërisht për shkak se kishte refuzuar ofertën e 

bërë nga ana e Kompanisë. 

 

Nga ana e përfaqësuesve të Kompanisë, u mbajt qëndrimi se ankuesja nuk është diskriminuar prej 

tyre dhe në asnjë moment nuk është trajtuar ndryshe nga pajtimtarët e tjerë, duke u vënë në kushte 

të pabarabarta apo të pafavorshme. Nga ana tyre, u theksua fakti se, ndërprerja dhe kufizimi i 

shërbimit për disa orë kundrejt ankueses ka ardhur si pasojë e ekzekutimit të kërkesës që vetë 

pajtimtarja ka paraqitur pranë Vodafone (për të cilën është sqaruar nga ana e shitëses së dyqanit 

Vodafone ku ka aplikuar) dhe kjo është në kuadër të procedurës që ndiqet në këto raste. Numrat 

fiken në mënyrë që të bëhet kalimi nga një plan tarifor i vjetër në një plan të ri tarifor. Në 

momentin e aplikimit është sqaruar se shërbimi do të ndërpritet derisa të bëhet ekzekutimi i 

kërkesës së saj, ndërprerje e cila maksimumi mund të zgjasë deri në 24 orë, gjë që i është bërë me 

dije në momentin e aplikimit. Kjo është një procedurë standarde që ndiqet në të gjitha rastet kur 

pajtimtarët bëjnë kërkesa për ndryshim e kalimin nga një plan tarifor i vjetër në një plan të ri tarifor 
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dhe nuk është aplikuar vetëm për rastin e ankueses. Në këtë kontekst nuk ka asnjë diskriminim ndaj 

saj nga ana e Kompanisë Vodafone. 

 

Në mbyllje të seancës palët u njohën me të drejtën për të paraqitur prova shtesë lidhur me 

prapësimet e tyre, pranë KMD-së. 

 

 Ndërkaq, me shkresat me nr. ref. LEA/085/MLL, datë 21.10.2021 dhe me nr. ref. 

LEA/090/MLL, datë 11.11.2021, Vodafone Albanaia ka dërguar parashtrime dhe 

dokumentacion mbështetës, në vijim të seacës dëgjimore të datës 21.10.2021, lidhur me 

pretendimet e M. T. 

 

Nga parashtrimet e sjella, Vodafone, ndër të tjera shprehet se: 

“Kemi vënë në dispozicion lidhur me këtë çështje të gjitha regjistrimet audio dhe me shkrim që 

Vodafone Albania disponon, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9887/2008 “Për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale”, të ndryshuar. Telefonatat hyrëse që bëhen drejt ekipit të kujdesit ndaj 

klientit dhe mesazhet nëpërmjet webchatit regjistrohen për qëllime trajnimi dhe kontrolli të 

cilësisë, gjë që përbën arsye të ligjshme që të gjithë klientët të informohen rreth këtij fakti nga një 

mesazh automatik në hyrje të telefonatës si dhe nëpërmjet kushteve dhe afateve të webchatit dhe 

rregullores së privatësisë. 

Vodafone nuk ruan dhe nuk përpunon përmbajtjen e telefonatave dalëse të kryera nga ekipet e 

marketingut për qëllime të këshillimit të klientit për planet më të përshtatshme si dhe përmbajtjen e 

mesazheve që dërgohen për qëllime vlerësimi shërbimi. Kjo për arsye se një përpunim i tillë do të 

ishte në tejkalim të qëllimit të ofrimit të shërbimit si dhe në kundërshtim me detyrimin për informim 

sipas nenit 18, të ligjit nr. 9887/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar”. 

 

Vodafone ka theksuar faktin se, kjo Kompani ofron akses në shërbimet e saj për të gjithë 

pajtimtarët në mënyrë të barabartë dhe në asnjë moment nuk ka refuzuar ofrimin e shërbimeve të 

saj ndaj ankueses për asnjë motiv, por kufizimi i aksesit në shërbim ka ardhur vetëm si pasojë e 

ekzekutimit të kërkesës së saj për ndryshim të planit tarifor, dhe se Vodafone ka përgjegjësi ndaj 

pajtimtarit në rastet kur nuk është në gjendje të ofrojë shërbimet e komunikimeve elektronike për 

një periudhë më të gjatë se 24 orë. Gjithashtu, sqarohet se, Vodafone mund të shkëpusë lidhjen e 

pajisjes fundore nga rrjeti kur një gjë e tillë shkaktohet si pasojë e ndryshimeve në sistem. Referuar 

rastit konkret, pikërisht për shkak të një ndryshimi në sistem, për këta numra, me kërkesë të 

ankueses, ka ardhur edhe kufizimi i shërbimit.  

 

Në vijim të detyrave të lëna gjatë seancës dëgjimore, Kompania ka dërguar bashkëlidhur shkresës, 

në cilësi prove, komunikime të Deparatamentit të Kujdesit ndaj Klientit dhe Teknologjisë, për disa 

raste analoge, ku për shkak të ekzekutimit të kërkesave të pajtimtarëve ka patur ndërprerje të 

shërbimit për një kohë deri në 24 orë, sikurse edhe ankuesja. Rastet e depozituara në cilësinë e 

provës janë si për kalimin nga plani tarifor hibrid në plan me parapagesë (të ngjashme me rastin e 

ankueses), po ashtu edhe për kalimin nga plani tarifor me parapagesë në plan tarifor hibrid. 
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III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes. 

 
A. Lidhur me trajtimin e  padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm të ankueses nga 

ana e Kompanisë Vodafone Albania sh.a. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë 

se: “Diskriminim” është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të 

ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi”. 

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

parashikimet ligjore ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, 

lidhur me rastin e ankuesit, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij 

për trajtim të padrejtë dhe diskriminues. 

Kodi i Procedurës Administrative, i ndryshuar
6
 ka saktësuar se barra e provës në çështjet e 

diskriminimit të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Kompanisë Vodafone, e 

cila duhet të provonte se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe të 

pafavorshme, për shkakun e pretenduar prej saj. 

 

Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij:                       

“ Organi publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në 

gjendje të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive 

dhe të lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, përfshirë të 

gjithë informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat ligjore të 

veprimeve ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin, duke i 

dhënë informacionin që i nevojitet dhe duke i garantuar aksesin në informacion në përmbushjen 

e detyrave të tij”. 

 

Nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi janë marrë të gjitha masat që subjekti 

kundër të cilit është bërë ankesa të vihet në dijeni për ankesën e bërë dhe i janë ofruar mundësitë që 

                                                           
6
Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për 

sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi 

publik detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në 

dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 
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të jepte shpjegime, informacion dhe dokumentacion provues mbi pretendimet e ngritura nga 

subjekti ankues.  

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

Subjekti ankues M. T disponon dy numra telefoni: +69xxxx85 dhe +69xxxx20, në planin tarifor 

Vodafone Next M (me paspagesë), sipas kontratave kontratave të pajtimit të lidhura respektivisht 

në datat 09.10.2019 dhe 01.11.2019. Në këtë plan tarifor ankuesja përfitonte 6 GB Interenet, 3500 

minuta kombëtare, 350 sms kombëtare/ndërkombëtare, 3500 sms drejt Vodafone si dhe 20 minuta 

ndërkombëtare, për një tarifë fikse mujore prej 1260 lekë (me TVSh) me një kohëzgjatje 18 

(tetëmbëdhjetë) mujore. 

Me datë 15.06.2021, ankuesja ka paraqitur kërkesë që këto numra të kalojnë në një plan tarifor me 

parapagesë.  

Pas paraqitjes së kërkesës dhe para ekzekutimit të saj, me datë 24.06.2021, ankuesja është 

telefonuar nga punonjësit e Vodafone për t’i ofruar një plan të ri tarifor në përfundim të kontratës 

fillestare, por e ka refuzuar. 

Pasi ajo ka refuzuar ofertën e Vodafone, menjëherë pas telefonatës, kërkesa e saj për kalimin nga 

plani tarifor Next M në një plan me parapagesë është kaluar për ekzekutim. Në vijim, po me datë 

24.06.2021, pasi ankuesja ka konfirmuar se nuk pranon ofertën por do të vijojë me planin e ri 

tarifor të kërkuar prej saj, për të mundësuar kalimin nga një plan tarifor në tjetrin, asaj i është 

shkëputur shërbimi për disa orë, dhe kjo ka ndodhur gjatë plotësimit të kërkesës së saj për kalimin 

e numrave nga plani tarifor Next M në planin e ri tarifor me parapagesë. 

 

Nga shpjegimet e Vodafone dhe dokumentacioni i depozituar në dosje, evidentohet se kjo 

shkëputje është një procedurë standarde teknologjike e rrjetit Vodafone në të gjitha rastet kur 

ndodh kalimi nga një plan tarifor të vjetër në një tjetër të ri, dhe kjo për shkak se të dhënat e reja 

kontraktuale duhet të transferohen midis sistemeve të brendshme të Vodafone Al dhe verifikohen 

nga departamentet përkatëse të Vodafone, gjë e cila merr kohën e vet.  

Në këtë kontekst, kjo lloj procedurë është një procedurë standarde automatike e sistemeve të 

brendshme të Vodafone, e cila aplikohet për të gjitha rastet e kalimit nga një plan tarifor në një 

tjetër. Ekzekutimi i kërkesave për kalimin nga një plan tarifor në tjetrin kërkon me patjetër 

shkëputjen e numrave nga rrjeti dhe riaktivizimin e tyre në rrjet. 

 

Lidhur me kufizimin e aksesit në shërbimin e ofruar nga Vodafone, ardhur si pasojë e ekzekutimit 

të kërkesës së ankueses, evidentohet se për numrin 069xxxxxxx shërbimi nuk është ofruar deri në 

orën 16:00 të datës 24.06.2021, ndërkohë që tek numri tjetër 067xxxxxxx shërbimi është 

mundësuar të nesërmen, me datë 25.06.2021, në orën 09:00. Pra, në njërin nga numrat që disponon 

ankuesja shërbimi nuk është ofruar për disa orë gjatë datës 24.06.2021 dhe për numrin tjetër për 

gati 24 orë.  

Numrat e saj të telefonit kanë mbetur pa shërbim deri sa është mundësuar kalimi në planin tjetër 

tarifor me parapagesë, të kërkuar nga ankuesja. 
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Lidhur me pretendimin e ankueses se Vodafone ka pamundësuar shërbimin tek dy numrat e saj 

brenda datës 24.06.2021, për shkak të refuzimit të ofertës nga ana e saj, Komisioneri, ka krahasur 

veprimet e sjelljen e Vodafone në rastet e njëjta a të ngjashme me pajtimtarët e tjerë, lidhur me 

verifikimin e faktit nëse shërbimi është shkëputur kur ata kanë kërkuar të kalojnë nga një plan 

tarifor në një tjetër. 

 

Në këtë kontekst, referuar dokumentacionit të sjellë nga Vodafone Al, për disa raste të tjera 

ilustrative me pajtimtarë të tjerë, konstatohet se, në të gjitha rastet e kalimit nga një plan tarifor në 

tjetrin nga ana e Vodafone është shkëputur shërbimi telefonik  për një kohëzgjatje të caktuar, e cila 

varion nga rasti në rast.  

Referuar komunikimeve të Deparatamentit të Kujdesit ndaj Klientit dhe Teknologjisë së 

Kompanisë, evidentohet se për raste analoge me ankuesen, për shkak të ekzekutimit të kërkesave të 

tyre për kalimin nga një plan tarifor në një tjetër, ka patur shkëputje dhe ndërprerje të shërbimit për 

një kohë të gjatë. Rastet ilustrative të sjella nga Vodafoni në cilësinë e provës, janë si për kalimin 

nga plani tarifor hibrid në plan me parapagesë (e ngjashme me rastin e ankueses) po ashtu edhe për 

kalimin nga plani tarifor me parapagesë në plan tarifor hibrid. 

 

Për rrjedhojë, në analizë të sa më sipër, Komisioneri gjykon se, nga ana e Kompanisë Vodafone 

nuk ka patur veprime të padrejta apo trajtim të pabarabartë e të pafavorshëm kundrejt ankueses, 

përsa ajo ka pretenduar, krahasuar edhe me pajtimtarët e tjerë ndodhur në kushte të njëjta apo të 

ngjashme më të, lidhur me ndërprerjen e shërbimit për shkak të kalimit të tyre nga një plan tarifor 

në një tjetër. 

 

Në nenin 10.2.3, të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit, tek pjesa e 

detyrime të Vodafone, ka parashikuar se, një ndër detyrimet e Kompanisë është:  

“T’i japë pajtimtarit informacion të detajuar për planet tarifore që mund të zgjedhë pajtimtari, 

duke i dhënë mundësinë e krahasimit midis tyre, përfshirë: 

i. informacion të plotë dhe të qartë, për planet tarifore dhe ofertat promocionale apo speciale si 

zbritjet e tarifave, kohën e kryerjes së thirrjeve, duke specifikuar midis të tjerave çfarë përfshihet 

në paketë/ofertë dhe çfarë nuk përfshihet në to, afatet kohore të ofertave dhe efektet e tejkalimit të 

tyre, përfshirë tarifat e aplikuara.  

ii. Sistemin tarifor të aplikuar për shërbimet si koha minimale e tarifimit, mënyra e tarifimit pas 

kohës minimale, njësia e matjes për tarifimin (p.sh.sekonda, intervale kohore, Gb/Mb/Kb etj), 

ndryshimi i tarifës me kohëzgjatjen, koha e kryerjes së thirrjes (peak/off peak) dhe intervalet 

përkatese kohore të tyre, etj.  

iii Shërbimet e tjera të përfshira në paketën e zgjedhur”. 

 

Bazuar në parashikimin sa më sipër, Vodafone Al ka përmbushur një nga detyrimet kontraktuale 

me pajtimtaren, ankuesen, në momentin që ka informuar atë në mënyrë të detajuar, lidhur me 

planet tarifore që mund të zgjedhë, duke i dhënë mundësinë e krahasimit të tyre, para se ajo të 

vendoste përfundimisht nëse donte të ndryshonte planin tarifor apo të mbante atë që kishte kërkuar. 

Konkretisht,  plani tarifor i propozuar nga Vodafone ishte më i favorshëm për ankuesen pasi, me 
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planin tarifor Next ankuesja paguante 1260 lekë në muaj, duke përfituar: 6 GB internet, 3500 min 

kombëtare, 350 sms kombëtare/ndërkombëtare, 20 min ndërkombëtare, si dhe përfitonte dyfish 

internet në çdo paketë Roaming të aktivizuar, ndërkohë që, paketa mujore me parapagesë që i 

përafrohet këtij plani është minimalisht 2000 lekë në muaj, duke përfituar: 300 MB (ose 0.3 GB) 

internet, 300 min kombëtare dhe 300 sms kombëtare.  

 

Në këtë kontekst, Komisioneri vlerëson se ishte e drejtë e ankueses të kishte informacion të 

detajuar për planet tarifore që ajo të mund të zgjidhte mes tyre atë që përmbushte kërkesat e saj, gjë 

e cila është përmbushur nga ana e Vodafone Al. Më pas, shkëputja e shërbimit përkohësisht 

(brenda kohëzgjatjes së caktuar, respektivisht për secilin numër, cituar më lart në vendim) ka 

ardhur si pasojë e ekzekutimit të kërkesës së saj, të datës 24.06.2021. 

 

Pretendimi i ankueses se nuk është informuar nga punonjësja në dyqanin Vodafone ku ka paraqitur 

kërkesën se me ndryshimin e planit tarifor, do t’i shkëputej shërbimi për disa orë; sikurse dhe 

kundërshtimi i këtij pretendimi nga ana e Vodafone, mbetet deklarativ dhe i paprovuar. Për 

rrjedhojë, Komisioneri nuk mund të gjykojë e të shprehet lidhur me këtë pretendim të ankueses. 

 

Komisioneri, është bazuar në krahasimin e praktikave të ndjekura nga Vodafone me pajtimtarët e 

tjerë, dhe, sikurse është shprehur më sipër, ka vlerësuar se, shkëputja dhe rilidhja në rrjet e 

numrave është një procedurë standarde në rastet e ekzekutimit të kërkesave të pajtimtarëve të tij, 

për kalimin e numrave nga njëri plan tarifor në tjetrin dhe nuk gjendemi para një trajtimi të 

pabarabartë apo të pafavorshëm të ankueses, krahasuar me pajtimtarët e tjerë, ndodhur në të njëjtat 

kushte.  

 

Nga ana tjetër, në nenin 11, të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit, tek 

pjesa e përgjegjësisë së Vodafone ndaj pajtimtarit, është parashikuar se, Vodafone ka përgjegjësi, 

kur:  

“a) kur rrjeti i tij nuk është në gjëndje t’i japë Pajtimtarit shërbimet e komunikimeve elektronike 

për një kohë prej më shumë se 24 (njëzet e katër) orë në vazhdimësi, përjashtuar rastet e forcës 

madhore. VODAFONE do t’i zbresë Pajtimtarit atë pjesë të tarifës fikse mujore të pajtimit të 

paguar prej tij gjate kohës së ndërprerjes, edhe në rast se ndërprerja nuk vjen për faj të 

VODAFONE;  

b) Kur ka vonesa prej më tepër se 3 (tre) ditë për ndreqjen e defekteve në rrjet, në rastin e 

pakujdesisë në ndreqjen e tyre ose ndërprerjes së pajustifikuar të shërbimeve, VODAFONE 

detyrohet të paguajë Pajtimtarët në bazë të formulës së mesatares së faturave mujore që i janë 

paguar VODAFONE prej një pajtimtari gjatë gjysmës së fundit të vitit që i paraprin defekteve ose 

ndërprerjes, sipas numrit të ditëve që ka patur ndërprerje të shërbimeve. Për aq sa lejohet nga 

legjislacioni në fuqi, kjo pagesë përfaqëson dëmshpërblimin e plotë dhe përfundimtar të 

VODAFONE ndaj pajtimtarit për vonesat e parashikuara në këtë nen. Kreditimi duhet të 

përshkruhet qartë në faturën e lëshuar në kohën kur ka ndodhur ndërprerja ose vonesa në 

ndreqjen e defektit;  
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c) Kur pas shqyrtimit të ankeses së pajtimtarit ka rezultuar se pajtimtari është mbitarifuar nga 

VODAFONE. Në këto raste VODAFONE do të rimbursojë pajtimtarin duke e zbritur shumën e 

mbitarifuar nga pagesa fikse mujore e planit tarifor/shërbimit në faturën e muajit pasardhës. 

 d) Dëmshpërblimi i pajtimtarëve konsumatorë, në kuptimin e Ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 

“Për Mbrojtjen e Konsumatorëve” dhe Ligjit Nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet 

Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, në rastin e ndërprerjeve teknike do të kryhet në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, dhe veçanërisht me nenin 41, paragrafi 3 (a) dhe 3 (b) të ligjit të 

mësipërm nr. 9902, si dhe me përcaktimet e kësaj Kontrate”. 

 

Gjithashtu, në nenin 13
7
, shkronja a) të kësaj Kontrate, dhe nenin 15

8
 është parashikuar se:  

“13/a)VODAFONE mund te ndërpresë dhënien e shërbimeve ose kur e shikon të arsyeshme të 

shkëpusë lidhjen e pajisjes fundore të Pajtimtarit nga rrjeti, kur një gjë e tillë shkaktohet si pasojë 

e defekteve në sistem, ose ndryshimeve, përmirësimeve, mirëmbajtjes së infrastrukturës ose 

riparimeve të tjera të nevojshme… 

15/b)… Në mbarim të afatit fillestar të Kontratës, Pajtimtari mund ta zgjidhë atë për çdo shkak 

duke njoftuar me shkrim VODAFONE. Zgjidhja e Kontratës do të hyje në fuqi 30 (tridhjetë) ditë 

pas marrjes së njoftimit nga VODAFONE. Gjithashtu, zgjidhja e Kontratës me efekt të 

menjëhershëm mund të bëhet për shkak të arsyeshëm duke njoftuar me shkrim VODAFONE. Në 

përputhje me këtë nen, shkak i arsyeshem për zgjidhjen e Kontrates përfshirë por pa u kufizuar, 

është rritja e tarifave të shërbimeve të ofruara në një përqindje më të madhe se sa përqindja 

vjetore e inflacionit të nxjerrë nga Banka e Shqipërisë në muajin Dhjetor të çdo viti që i paraprin 

rritjes. Pajtimtari mund të ushtrojë të drejtën e tij për zgjidhjen e Kontratës duke përdorur 

këtë shkak brenda 2 (dy) muajve nga njoftimi për rritjen e tarifave, përndryshe pajtimtari do të 

konsiderohet se e ka pranuar rritjen e tyre”. 

 

Bazuar në sa më lart, si dhe referuar rastit të ankueses, Komisioneri vlerëson se, kufizimi i 

shërbimit të Kompanisë ndaj saj, ka ardhur pikërisht si rezultat i ndryshimeve në sistem dhe nuk ka 

qenë në tejkalim të afatit të parashikuar në shkronjën a), të nenit 11, të Termave dhe Kushteve të 

Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit. Në këtë kontekst, shkëputja e shërbimit ndaj ankueses nuk 

lidhet me faktin se ajo nuk ka pranuar planin tarifor të propozuar nga Vodafone, por ka ardhur si 

rezultat i procedurës standarde që ndiqet nga Kompania në të tilla raste, për të gjithë pajtimtarët e 

saj. Ankuesja gjithashtu, gëzon të drejtën për zgjidhjen e kontratës më Vodafone, nëse vlerëson se 

ndodhet në kushtet e parashikimit të nenit 15, të Kontratës sipërcituar. 

 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të 

ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi.”. 

                                                           
7
 Ndërprerja/Shkëputja 

8
 Zgjidhja e Kontratës nga Pajtimtari 
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Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”.  

Një nga format e diskriminimit parashikuar nga ligji, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në nenin 1 të 

këtij ligji.  

 

Neni 20/1 i LMD-së, përcakton qartë detyrimin e personave fizik ose juridik që ofrojnë të 

mira apo shërbime për publikun, duke cituar 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”.  

 

Për sa më sipër, në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri gjykon se subjekti ankues nuk i është nënshtruar një 

trajtimi të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshëm nga ana e Kompanisë Vodafone. 

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

një sjellje diskriminuese nga ana e Kompanisë Vodafone, kundrejt ankueses, për shkakun e 

pretenduar prej saj. 

 

Pretendimet e ankueses, për dëmshpërblim nga ana e Kompanisë, si rezultat i dëmit monetar dhe 

moral të shkaktuar nga ndërprerja e shërbimit, (duke i shkaktuar pamundësi në ushtrimin normal 

të punës, si asaj dhe bashkëshortit, shqetësimi nga moskomunikimi me furgonin që transportonte 

fëmijët në moshë shumë të vogël), lidhen me pretendimin e saj për mospërmbushjen e detyrimeve 

kontraktuale mes palëve dhe në këtë kontekst, Komisioneri vlerëson se, kjo është një 

mosmarrëveshje civile e cila mund të zgjidhet gjyqësisht. Shqyrtimi i një pretendimi të tillë nuk 

bën pjesë në kompetencat e KMD-së dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet shqyrtimit 

administrativ pranë këtij institucioni.  
 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/a), si dhe nenin 33, pika 10 të ligjit nr. 

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

 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të subjektit ankues, M. T, për “çdo shkak tjetër
9”, nga ana e 

Kompanisë Vodafone Albania sh.a, në fushën e të mira dhe shërbimeve. 

 

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

KOMISIONERI 

 

Robert GAJDA 
 

Fusha: Të mira dhe shërbime 

Shkaku: Çdo shkak tjetër 

Lloji i vendimit: Mosdiskriminim 

 

 

 

                                                           
9
 Ankuesja ka elaboruar tek ky shkak, refuzimin e saj lidhur me  ofertën e Kompanisë për planin tarifor të ofruar prej saj. 
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