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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.1712 Prot.                         Tiranë, më  14.12. 2021 

  

V E N D I M  

Nr. 242 ,   datë 14 .12. 2021 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në vijim Komisioneri)
1
, bazuar në nenin 32, pika 1, 

gërma “a”, të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

mori në shqyrtim ankesën Nr. 201 regj, datë 04.11.2021, të paraqitur nga ankuesit A.D dhe V.D 

(në vijim ankuesit), kundër Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive 

Korçë (në vijim DR AKPA Korçë) me pretendimin për diskriminim për shkak të moshës dhe 

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. 

 

Në ankesën e depozituar pranë Komisionerit, ankuesit A.D dhe V.D, shpjegojnë se janë 

bashkëshortë, respektivisht të moshës 58 dhe 55 vjeç. Ata deklarojnë se janë prindër të një vajze, 

e cila ka dy fëmijë të moshës 7 dhe 5 vjeç. Ankuesit shpjegojnë se vajza e tyre është me probleme 

shëndetësore dhe për këtë arsye, prej muajit shtator 2021, ata kanë marrë kujdestarinë e dy 

fëmijëve të saj. Fëmija i madh është në shkollë, kurse tjetri shkon në Kopshtin nr. 6. 

Gjatë vitit 2020, Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve ka kryer pagesën e tarifës së 

kopshtit për shkak të kushteve ekonomike-sociale të familjes. Këtë vit, kur ankuesit janë paraqitur 

pranë kësaj zyre, punonjësja i ka komunikuar se tarifa e kopshtit nuk mund t’i paguhej, sepse 

duhet të ishin të regjistruar pranë zyrës së punës si punëkërkues të papunë ose të ndiqnin një kurs 

profesional, dhe se kjo ndihmesë do të jepej për të gjithë ata që plotësonin kriteret. 

Në këto kushte, ankuesit gjatë muajit tetor 2021, janë paraqitur pranë zyrës së punës, por 

specialistja e kësaj zyre  u ka folur me mospërfillje, indiferencë dhe përbuzje dhe i ka larguar 

duke mos iu ofruar shërbimin e kërkuar, pra regjistrimin si punëkërkues të papunë. Ankuesit 

deklarojnë se, punonjësja e zyrës së punës i ka drejtuar drejt sistemit online E-Albania për 

marrjen e vërtetimit, ndërkohë që sipas tyre, ky proces ndodh pasi ata të jenë regjistruar pranë 

kësaj zyre si punëkërkues të papunë dhe të jenë hedhur në sistem të dhënat e tyre. Më pas ata 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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mund të marrin vërtetimin nga E-Albania. Ankuesit shprehen se, kjo sjellje nuk ishte vetëm ndaj 

tyre, por me të gjithë personat që gjendeshin pranë kësaj zyre të cilët kanë marrë të njëjtën 

përgjigje. 

Ankuesit deklarojnë se i përkasin komunitetit rom dhe kanë vetëm 3 klasë arsim. Gjithashtu 

theksojnë se, nëse do të duhet të ndjekin ndonjë kurs profesional (duke u bazuar në kriteret e 

përfitimit të tarifës së kopshtit dhe të regjistrimit në kurs), ky i fundit nuk të pranon sepse duhet të 

kenë të paktën ciklin 8-vjeçar të mbaruar. 

Sipas ankuesve, shërbimin për regjistrimin tek zyra e punës nuk e morën, që të regjistroheshin dhe 

më pas të kërkonin punë, dhe të merrnin vërtetimin e përjashtimit nga tarifa e  kopshtit për nipin e 

tyre. Ata shprehen se nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet dhe se 

duhet të kujdesen për vajzën e tyre e cila është e sëmurë, si dhe për fëmijët e saj. Për të siguruar të 

ardhura minimale për fëmijët dhe familjen, ankuesit theksojnë se ata munden të punojnë duke 

mbledhur dhe shitur kanaçe dhe rroba të përdorura. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, ankuesit kërkojnë nga Komisioneri që të konstatohet 

diskriminimi i drejtpërdrejtë nga zyra e punës, duke mos i ofruar shërbimin e duhur për shkak të 

moshës dhe racës si dhe përjashtimin e fëmijës nga kopshti. 

 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri  

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën, në referencë të kompetencës së parashikuar në nenin 32, 

pika 1, gërma “a”, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, që i 

jep të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë 

diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Shkaqet e diskriminimit të pretenduara nga ankuesit, mosha dhe raca, janë shkaqe të mbrojtur nga 

neni 1, i ligjit 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,  të ndryshuar, ku parashikohet 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.”  

Bazuar në nenin 7, pika 1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, mbrojtja nga diskriminimi garantohet ndaj çdo veprimi ose mosveprimi të  autoriteteve 

publike ose 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 
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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 të tjera personash. 

 

Mbrojtja nga diskriminimi në  fushën e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve, gëzon një mbrojtje të 

veçantë në kuadër të Kreut IV, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. Konkretisht në nenin 20, pikat 1 dhe 2, të po këtij ligji, përcaktohet 

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. 2. Pika 1 e këtij neni zbatohet veçanërisht për: 

…………….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;...” 

Sipas  nenit 5, pika 1, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

ndalohet diskriminimi për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe mosmarrja në 

shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe 

çdo forme tjetër sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë. 

 

Bazuar në nenin 3, pika 2, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, parashikohet se : “2. “Diskriminim i drejtpërdrejtë” është ajo formë diskriminimi që 

ndodh kur një person ose grup personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një 

person tjetër, ose një grup tjetër personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në 

cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji.” 

 

Ankesa e paraqitur ishte në përputhje me kërkesat e nenit 33, pika 3, të ligjit nr.10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar  dhe u pranua për shqyrtim, pasi nuk ekziston asnjë nga 

shkaqet për mospranim të përcaktuara nga neni 33, pika 4, të po këtij ligji.  Në zbatim të 

parashikimeve ligjore, të neneve 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më 

poshtë: 

 

1. Me shkresën nr.1530/1 prot., datë 16.11.2021, Komisioneri ka njoftuar dhe ka kërkuar 

informacion nga DR AKPA Korçë, në cilësinë e subjektit kundër të cilit është drejtuar ankesa 

si dhe nga Bashkia Korçë, meqënëse rasti në fjalë kishte të bënte edhe me çështjen e 

regjistrimit të fëmijës në kopësht, e cila hyn në kompetencat e kësaj bashkie. 
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2. Me shkresën nr. 672/1 prot., datë 24.11.2021
2
, DR AKPA Korçë  ktheu përgjigje, në lidhje me 

ankesën, duke parashtruar ndër të tjera se: 

 

Nga ana e institucionit ishte verifikuar databaza e rregjistrimit të punëkërkuesve të papunë dhe 

kishte rezultuar se ankuesit nuk kanë qenë të rregjistruar më parë si punëkërkues të papunë. Në 

vijim, në datën 19.11.2021, u kontaktua në telefon z. A.D, për t’u paraqitur së bashku me znj. V.D 

në DR AKPA Korçë, për t’u sqaruan në lidhje me ankesën e paraqitur pranë Komisionerit. Në 

datën 22.11.2021, ankuesit janë paraqitur në takim pranë DR AKPA  Korçë dhe sipas kësaj të 

fundit ankuesit kanë deklaruar se nuk kanë bërë ankesë dhe nuk kanë ngritur pretendime për 

mospërfillje, indiferencë dhe përbuzje.  

 

DR AKPA Korçë thekson se, gjatë punës ky institucion e cilëson shumë të rëndësishëm 

komunikimin dhe ruajtjen e Kodit të Etikës në të gjitha nivelet. Gjatë takimit ankuesit janë 

sqaruar lidhur me procedurat që ndiqen për personat e papunë, të cilët kërkojnë të rregjistrohen si 

punëkërkues të papunë. Znj. V.D, pranoi të rregjistrohej duke kaluar të gjitha hapat e përcaktuara 

në bazën ligjore. DR AKPA Korçë informoi se, znj.V.D pasi ju dha informacion për vendin e lirë 

të punës të ofruar nga subjekti Grand Hotel, në profesionin sanitare, që ishte  edhe profesioni i 

dëshiruar, ra dakort me specialisten e shërbimeve të punësimit e cila mbulon zonën e tyre të 

banimit, që do të paraqitej pranë subjektit Grand Hotel për t’u intervistuar nga punëdhënësi për 

këtë vend pune dhe në vijim do të informojë specialisten e shërbimeve të punësimit mbi rezultatin 

e intervistës (Plani Individual i Punësimit PIP). Në lidhje me z. A.D, DR AKPA Korçë informoi 

se, në prani të specialistes së shërbimeve të punësimit, ai deklaroi, se nuk ka mundësi të punojë, 

pasi ka probleme shëndetësore me frymëmarrjen. 

 

3. Me shkresën nr. 9816/1 prot datë 26.11.2021
3
, Bashkia Korçë informoi Komisionerin ndër të 

tjera se: 

 

Në kuadër të fuqizimit të familjes, Drejtoria e Kujdesit Social, zbaton një projekt për përjashtimin 

nga pagesa e kopshtit dhe çerdhes për fëmijët që vijnë nga familje me probleme social-

ekonomike, të parashikuara në paketën fiskale, me objektiv kryesor fuqizimin e familjes dhe 

rritjen e kapaciteteve të prindërve për t’u kujdesur për fëmijët e tyre. Përfitues janë fëmijët e 

prindërve të cilët janë të paaftë për punë, punëkërkues të papunë, të cilët tregohen bashkëpunues 

për të ndryshuar gjendjen e tyre ekonomike duke u punësuar ose duke ndjekur një kurs 

profesional, për krijimin e mundësive për punësim, si një faktor i rëndësishëm për sigurimin e një 

të ardhmeje më të mirë për fëmijët e tyre. Pranë kësaj drejtorie janë paraqitur shtetasit V.D dhe 

A.D, me kërkesën për vazhdimin e pagesës së kopshtit për të miturin L.D dhe janë informuar 

përsëri (ashtu si edhe vitin e kaluar) për kriteret e përfitimit, janë orientuar drejt Zyrës së 

Punësimit, janë orientuar drejt ndjekjes së një kursi profesional, por deri tani rezulton se nuk janë 

regjistruar si punëkërkues të papunë. 

                                                           
2
 Protokolluar pranë Komisionerit me nr.1530/2 prot., datë 26.11.2021. 

3
 Protokolluar pranë Komisionerit me nr.1530/3 prot., datë 03.12.2021. 
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Bashkia Korçë informoi se, ankuesit, nëna biologjike e fëmijëve (mbesa e z.A.D) dhe dy të 

miturit të cilët janë vendosur në kujdestarinë ligjore të shetases V.D me vendim gjykate, jetojnë 

në Lagjen 8, Rruga “Sabaudin Kacidhja” në një banesë me kushte relativisht të mirë. Kjo familje 

është e njohur për shërbimet sociale të bashkisë, pasi PMF ka qenë pjesë e seancave gjyqësore për 

vendosjen në kujdestari të të miturve dhe familja ka qenë pjesë e disa projekteve përfshirë edhe 

pagesën e kopshtit. Bashkia Korçë sqaron se, kur prindërit bëjnë përpjekje për të ndryshuar, 

brenda mundësive të tyre, duke u treguar bashkëpunues dhe reflektojnë situatën në të cilën 

ndodhen, pagesa vazhdon edhe vitin pasardhës, ndoshta edhe deri sa fëmija të shkojë në shkollë. 

Këtë vit ka patur një numër të konsiderueshëm për përfshirjen në këtë program, të cilët i drejtohen 

bashkisë me një dokument që tregon se vijnë nga pakicat. Ky është një projekt që nuk vjen si 

shtesë e paketës së ndihmës ekonomike, apo në mbështetje të komunitetit rom dhe egjiptian. 

Projekti është i hapur për të gjitha familjet vulnerabël që bëjnë përpjekje për punësim ose që janë 

të gatshme të punësohen në kuadër të fuqizimit të familjes, pavarësisht nga komuniteti që vijnë. 

Kryesisht në mbështetje të familjeve të reja, por kjo nuk do të thotë që ka kriter moshe. 

 

Bashkia Korçë shprehet se, në vitin 2018-2019 janë regjistruar dhe përjashtuar nga tarifa e 

pagesës së kopshtit dhe çerdhes 22 fëmijë, ku 16 fëmijë i përkasin pakicave. Në vitin 2020-2021 

janë përjashtuar nga këto tarifa 30 fëmijë, ku 25 i përkasin pakicave. Këtë vit, deri tani janë 

përfshirë në këtë projekt 9 fëmijë, prej të cilëve 6 i përkasin pakicave.  

 

Bashkia Korçë shprehet se, z. A.D është paraqitur në bashki, pasi në dijeninë e tyre (ankuesve) ata 

kanë bërë një kërkesë për pagesën e kopshtit dhe jo një ankesë. Bashkia Korçë informoi se, rasti 

do të ndiqet në vazhdimësi, pasi znj. V.D vendosi të interesohej për punë si pastruese në një 

biznes në qytetin e Korçës. Në lidhje me këtë moment, Komisioneri vlerëson të nevojshme të 

sqarojë se, kërkesa për informacion i është drejtuar Bashkisë Korçë jo në cilësinë e subjektit 

kundër të cilit është paraqitur ankesa, por si një subjekt i cili mund të ketë informacion në lidhje 

me faktet dhe pretendimet e paraqitura në ankesë. 

 

4. Në datën 7.12.2021, ankuesit depozituan në rrugë elektronike, nëpërmjet e-mail të dërguar nga 

Zyra Rajonale Korçë, një deklaratë me shkrim, nëpërmjet të cilës kërkojnë pushimin e ankesës 

pasi nga ana e zyrës së punës u ishte ofruar mundësi punësimi për znj. V.D dhe regjistrimi si 

punëkërkues. 

 

Sa më sipër, rezulton se, qëllimi për të cilin ka filluar procedura administrative objekt shqyrtimi, e 

filluar mbi bazën e ankesës së paraqitur nga pala ankuese, është pikërisht mosmarrja e shërbimit  

pranë DR AKPA Korçë. Rezulton gjithashtu se, objekt i ankesës së paraqitur nga pala ankuese, 

pra veprimi ose masa konkrete që kërkohet të ndërmerret për përmbushjen e këtij qëllimi është 

pikërisht regjistrimi i ankuesve si punëkërkues. 

 

Bazuar në informacion e administruar si dhe referuar deklaratës së ankuesve nëpërmjet të cilës ata 

kërkojnë pushimin e shqyrtimit të mëtejshëm të ankesës, Komisioneri  konstaton se, regjistrimi i 
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znj. V.D, si punëkërkuese, rezulton të ketë sjellë përmbushjen e qëllimit për të cilin procedimi 

administrativ ka filluar mbi bazën e ankesës së palës ankuese. Në këto kushte, Komisioneri 

gjykon se, qëllimi për të cilin është 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”, 

Komisioneri vlerëson se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është paraqitur ankesa. 

 

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 të përfunduar procedurën 

administrative për shqyrtimin e ankesës nr.201 datë 04.12.2021, të paraqitur nga ankuesit A.D 

dhe V.D  kundër DR AKPA Korçë. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, nenin 33, pikat 9 e 10, të ligjit nr. 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, nenin 94/1, të Kodit të Procedurave Administrative, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 
 

1. Përfundimin e procedurës administrative për shqyrtimin e ankesës nr.201 Regjistri, datë 

4.11.2021, paraqitur nga A.D dhe V.D kundër Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të 

Punësimit dhe Aftësive Korçë, për shkak se pala ankuese është tërhequr nga ankesa, pasi është 

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

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni.           

  KOMISIONERI 
 
 
                    Robert GAJDA 

 

 

Shkaku :   Mosha dhe raca 

Fusha:   Shërbime  

Lloji i vendimit:  Arritje qëllimi 
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