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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  752/4  Prot.               Tiranë, më  05 . 07 . 2022 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  133 , Datë  05 . 07 . 2022  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 77, 

datë 12.05.2022, e bërë nga R.G kundër Këshillit të Ministrave, në të cilën pretendohet për 

diskriminim për shkak të “gjendjes ekonomike”. 

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 informon se banon në qytetin e Korçës, është kryefamiljare, jeton me djalin, 

është në gjendje të vështirë ekonomike, pasi jeton me gjysmën e pensionit të bashkëshortit, prej 

6.000 lekësh, dhe për këtë arsye ka dashur që të aplikojë për ndihmë ekonomike. 

Ankuesja shpjegon se për të bërë aplikimin për ndihmë ekonomike duhet të kishte dhe 

dokumentin për vërtetim të ardhurash dhe certifikatën familjare, dokumente të cilat ankuesja 

nuk mundi ti siguronte, pasi për faktorë si, mosha, arsimi dhe mospasja e pajisjeve elektronike, 

nuk di të përdorë aplikacionin e-albania.  

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe hapjen e zyrave për të marrë shërbimet, për qytetarët që nuk kanë të mundur 

aksesin për ta marrë nga e -albania. 
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I. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 77, datë 12.05.2022, të bërë nga R.G, u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Në këto kushte Komisioneri, filloi procedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 752/1, datë 23.05.2022, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, Këshilli i Ministrave, për ankesën e bërë nga R.G 

si dhe ka kërkuar aktet e poshtë cituara: 
 

 Shpjegime se si është menduar të asistohen personat që nuk kanë aftësi teknologjike 

të përdorin pajisjet elektronike apo nuk kanë në pronësi pajisje për të aksesuar e-

albanian dhe nuk kanë mundësi ekonomike për të përdorur shërbimin me pagesë, për 

të bërë aplikimin online dhe për të marrë shërbimin. 

 A ka pasur problematika lidhur me vështirësitë/pamundësinë e aksesimit të e-albania 

nga persona të ndryshëm, dhe si janë zgjidhur ato. 

Me shkresën nr. 3002/1, datë 22.06.2022, Kryeministria, në mes të tjerash informoi 

Komisionerin se: “Kryeministria, më datë 15.6.2022, i kërkoi në rrugë elektronike Bashkisë 

Korçë, për sa më poshtë: 

 të verifikojë pretendimet e ankuesit; 

 të kontaktojë sa më shpejt ankuesin, ta ndihmojë me pjesën e pakryer të aplikimit (nëse 

ka) dhe t’i sqarojë se te cila zyrë apo nëpunës brenda institucionit të bashkisë duhet të 

drejtohet për të aksesuar të gjitha shërbimet për të cilat mund të kenë nevojë edhe 

në vijim, e që ofrohen nga portali qeveritar “e-Albania”, duke e qartësuar edhe për 

dokumentet që sigurohen nga institucionet apo aplikuesit; 

 informacion nëse ka pasur problematika lidhur me vështirësitë/pamundësinë e aksesimit 

të portalit “e-Albania” dhe si janë zgjidhur ato. 

 

Bashkia Korçë i  ktheu përgjigje Kryeministrisë,  si më poshtë vijon: 

“Në përgjigje ankesës së R.G, ju bëjmë me dije se: Nga data 1 maj 2022, sipas vendimit të 

qeverisë për ofrimin e shërbimeve on-line, të gjithë qytetarët mund të marrin shërbimin e 

kërkuar pa pasur nevojë të paraqiten pranë sporteleve fizikisht, duke kursyer kohë dhe duke 

shmangur radhën. Ky vendim është i njëjtë për të gjithë, gjë e cila hedh poshtë pretendimin e 

ankueses se është diskriminuar. Nga ana tjetër, Bashkia Korçë, për t’u ardhur në ndihmë 

grupeve vulnerabël apo të moshuarve të cilët nuk kanë aftësitë e duhura për të aksesuar 

portalin “e-Albania”, si dhe nuk disponojnë pajisjet e nevojshme elektronike, ka vendosur në 

dispozicion një pajisje kompjuterike si dhe punonjës të cilët mund t’i asistojnë për të marrë 

shërbimin e kërkuar. Ankuesja në fjalë nuk është paraqitur në sportelin e informimit qytetar 
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për të kërkuar asistencë për marrjen e këtij shërbimi falas, në kohën e dërgimit të e-mail-it nga 

ana juaj. Pasi u njohëm me rastin, R.G u kontaktua dhe përfundoi aplikimin pranë zyrave të 

bashkisë. R.G për shkak të gjendjes së saj ekonomike, është trajtuar disa herë me ndihma 

ushqimore nga ana e Bashkisë Korçë, si dhe nga OJF të ndryshme, ku bashkia ka shërbyer si 

ndërmjetëse, duke vërtetuar kështu se ndaj saj nuk është mbajtur asnjëherë qëndrim 

diskriminues”. 

Përveç sa më lart, Kryeministria informon se: 

“Sipas nenit 61, të ligjit nr. 107/2021, “Për bashkëqeverisjen”: 1. Ofrimi i shërbimeve nga të 

gjitha institucionet shërbimofruese, aplikimet e të cilave realizohen nëpërmjet platformës “e-

Albania” do të realizohet vetëm elektronikisht, duke siguruar lëshimin e dokumentit 

përfundimtar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik ....”.  

Procedurat e ofrimit të shërbimeve on-line janë detajuar nëpërmjet Vendimit nr. 252, datë 

29.04.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e ofrimit të shërbimeve on-line nga 

institucionet shërbimofruese dhe për metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë 

administrative të ofrimit të tyre”. 

Nga data 1 maj 2022, ofrimi për rreth 95% të shërbimeve publike kryhet on-line, duke mbyllur 

sportelet për marrëdhëniet fizike me qytetarët në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimit 

dhe të transparencës. 

Ndër problematikat e evidentuara përfshihen edhe ato të vështirësive të disa qytetarëve për të 

marrë shërbimet on-line për shkak të moshës dhe/apo mungesës së një pajisjeje elektronike të 

përshtatshme. Në përgjigje të kësaj problematike, çdo institucion përgjegjës për ofrimin e 

shërbimeve on-line ka vënë në dispozicion një apo disa punonjës të cilët ndihmojnë çdo qytetar, 

i cili për arsye të ndryshme ka vështirësi për të siguruar në mënyrë të pavarur shërbimet on-

line”.  

Në vijim ankuesja, nëpërmjet përfaqësues së zyrës së Komisionerit në Korçë, me shkresën e 

dërguar me e-mail-in datë 29.06.2022, në mes të tjerash, informoi Komisionerin se: “Pasi ka 

bërë ankesën, ka marrë telefonatë nga specialistët e Zyrës së Informacionit pranë Bashkisë 

Korçë, e cila e ka informuar për përdorimin e shërbimit që ato kryejnë për të gjithë ato persona 

që nuk përdorin dot e-albania. Duhet të ishtë ndërhyrja e institucionit të Komisionerit që të 

ofrohej ky shërbim. Shqetësimi mori zgjidhje dhe nuk mund të vazhdohet më tej”.  

Në këto kushte, Komisioneri vlerëron se qëllimi për të cilin ishte filluar hetimi administrativ 

është përmbushur në thelb, dhe në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet se: “Kur e sheh të përshtatshme, 

Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër së cilit është 

paraqitur ankesa”, KMD vlerëson se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte 

iniciuar ankesa.  
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Në nenin 90/3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë” parashikohet përfundimi i procedurës administrative: “Procedura administrative, e 

nisur me kërkesë apo kryesisht, deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për 

çështjen, në rastet e parashikuara në nenet 93-96 të këtij Kodi. Deklarata e përfundimit të 

procedurës administrative, pa një vendim përfundimtar për çështjen, përbën akt administrativ”.  

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 90/3 dhe 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. Të deklarojë të përfunduar proçedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr. 77, 

datë 12.05.2022, të R.G, 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 
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