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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                   
Nr. 817/1 Prot.              T iranë, më 10 .06  2022 

 

 
V E N D I M  

 
Nr.114,    Datë 10. 06. 2022 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit 

nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, mori në shqyrtim 

ankesën Nr.82 Regj, datë 24.05.2022, paraqitur nga ankuesi A.Z, kundër Drejtorisë së Shërbimit 

Social, Bashkia Fier dhe Shtëpisë së të Moshuarve Fier, me pretendimin për diskriminim për 

shkak të “gjendjes shëndetësore”, “gjendjes familjare” dhe “moshës”.  Në përfundim të shqyrtimit 

të ankesës, Komisioneri,  

 

 

K O N S T A T O I: 
 
 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 
Në ankesën e paraqitur pranë Komisionerit, ankuesi  A.Z deklaron se, është person me aftësi të 

kufizuara, me statusin i verbër i grupit të parë dhe ka nevojë për përkujdesjen e vazhdueshme të 

një personi tjetër. Ai deklaron se banon i vetëm, pasi kujdestarja që kishte nuk kujdeset më për të. 

Në këto kushte, ky shtetas shprehet se i është drejtuar Shtëpisë së të Moshuarve Fier, duke 

dorëzuar dokumentacionin që iu kërkua, por u refuzua me pretendimin se është i verbër dhe nuk 

mund të kujdeset njëri për të në këtë institucion. Gjithashtu një tjetër arsye që i është deklaruar  në 

lidhje me refuzimin është fakti se ai ka një banesë.  

 

Z.A.Z, deklaron se ai është bashkëpronar i një ndërtese, ku në bazë të ndarjes së pasurisë i takojnë 

3 dhoma, por problemi qëndron se ai jeton i vetëm dhe nuk ka persona të tjerë (bashkëshorte ose 

fëmijë) që të kujdesen për të. Ai thekson se, asnjë kujdestar nuk pranon të punojë për 120 mijë 

lekë të vjetra. 

 

Pas refuzimit nga Shtëpia e të Moshuarve, z. A.Z shprehet se i ka tërhequr dokumentat dhe i është 

drejtuar Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkia Fier. Ankuesi deklaron se në mënyrë verbale 

kërkesa e tij është refuzuar, me pretendimin se nuk quhet i braktisur sepse e ka një shtëpi. Z. A.Z 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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thekson se, pavarësisht se ka një shtëpi nuk ka persona që të kujdesen për të dhe ai e ka të 

pamundur të jetojë pa përkujdesje. 

 

Ankuesi shprehet se, kërkesat dhe refuzimet janë verbale dhe se ai nuk ka një refuzim me shkrim 

nga ana e institucioneve. 

 

Përfundimisht ankuesi kërkon nga Komisioneri, konstatimin e diskriminimit dhe zgjidhjen e 

situatës së tij, duke marrë masa për pranimin në Shtëpinë e të Moshuarve Fier. 

  

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  
 

Ankuesi A.Z, i është drejtuar me ankesë Komisionerit, duke pretenduar se është diskriminuar për 

shkak të “gjendjes shëndetësore”, “gjendjes familjare” dhe “moshës”, nga ana e Drejtorisë së 

Shërbimit Social, Bashkia Fier dhe Shtëpisë së të Moshuarve Fier, pasi i është refuzuar kërkesa 

për t’u pranuar në Shtëpinë e të Moshuarve Fier. 

 

Ankuesi pretendon se ka bërë kërkesë verbale për t’u sistemuar në Shtëpinë e të Moshuarve Fier. 

Kërkesën e tij, ankuesi pretendon se e ka paraqitur si përpara Shtëpisë së të Moshuarve Fier, ashtu 

edhe Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkia Fier. Po sipas ankuesit, këto institucione kanë 

refuzuar verbalisht kërkesën e tij, për arsye të cilat ankuesi i konsideron diskriminuese, bazuar në 

shkaqet e pretenduara. 

 

Për të ngritur një pretendim për diskriminim ndaj subjekteve kundër të cilëve ka paraqitur 

ankesën, minimalisht, ankuesi duhet të provonte që ai ka paraqitur një kërkesë pranë këtyre 

institucioneve. Komisioneri vlerëson se, pretendimi i ankuesit se kërkesat e tij kanë qenë verbale, 

sikundër edhe refuzimi nga ana e institucioneve, është i pamjaftueshëm për të provuar se ankuesi 

ka paraqitur një kërkesë pranë këtyre institucioneve.  

 

Në kushtet kur, nuk provohet se ankuesi i është drejtuar Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkia Fier 

dhe Shtëpisë së të Moshuarve Fier me një kërkesë, Komisioneri vlerëson se nuk ka informacion të 

mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim të mëtejshëm lidhur me pretendimet e ankuesit se 

kërkesat e tij janë refuzuar nga ana e institucioneve për shkaqe diskriminuese. 

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës dhe bazuar në nenin 33, pika 4, germa “ç” të ligjit 

nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet se: “4. Ankesa 

nuk pranohet nëse: ............... ç) ................ nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të 

mundur një hetim;..........., Komisioneri vlerëson se, ankesa nuk duhet të pranohet, pasi nuk ka 

informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim, e për rrjedhojë nuk mund t’i 
nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj. 
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Komisioneri i rekomandon ankuesit A.Z, që t’i drejtohet institucioneve përgjegjëse me kërkesë 

zyrtare në lidhje me atë që ai pretendon. Në vijim, nëse kërkesa e tij nuk do të pranohet, ankuesi 

mund t’i drejtohet përsëri Komisionerit, nëse do të pretendojë se shkaqet e refuzimit përbëjnë 

diskriminim. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Bazuar  në nenin 32/1/a , nenin 33, pika 4, gërma “ç”  të Ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për 

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

 

  

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës Nr. 82 regj., datë 24.05.2022, të paraqitur nga ankuesi A.Z, pasi 

nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim. 

 

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
 
 KOMISIONERI 
 

 
         Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkaku:   Gjendja shëndetësore, gjendja familjare, mosha 

Fusha:  Shërbime shoqërore 

Lloji i vendimit: Mospranim 
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