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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 1219 prot.                                       Tiranë, më 08. 09. 2022 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 175, datë  08. 09. 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. 104, 

datë 28.06.2022, e shtetases V. K., ku pretendohet diskriminim për shkak të “aftësisë së 

kufizuar”, nga ana e Shoqërisë së Transportit ELALBA-1 sh.p.k. 

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. 

Ankuesja, V. K., në ankesën e paraqitur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

sqaruar se është person me aftësi të kufizuara, përcaktuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të 

Aftësisë për Punë,  si invalide e grupit të dytë. 

Në datën 01.06.2022, ka udhëtuar me mjetin e transportit ndërqytetës, tip autobus, me targë AA 

xxx NO, nga qyteti i Tiranës për në drejtim të qytetit të Durrësit dhe anasjelltas. Për shkak të 

faktit që ajo është person me aftësi të kufizuara, i është drejtuar faturinos duke i treguar Librezën 

e Verbërisë dhe kërkuar të aplikohen lehtësirat financiare të çmimit të biletës, si përfituese nga 

ligji nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, të ndryshuar. Sipas saj, nga ana e 

këtij të fundit, i është sqaruar se duhet të paguajë biletën e plotë pasi ata janë subjekt privat dhe 

ankuesja nuk mund të përfitojë reduktimin e çmimit të biletës së transportit. 

Përsa më sipër, ankuesja pretendon se është diskriminuar për shkak të aftësisë së kufizuar, nga 

ana e ofruesit të shërbimit të transportit ndërqytetës, të linjës Tiranë-Durrës-Tiranë, nëpërmjet 

mospërfitimit të lehtësirave financiare të çmimit të biletës, në autobusin me targë AA xxx NO.  

Në përfundim të ankesës së sipërcituar, V. K. ka kërkuar nga Komisioneri, të konstatojë 

diskriminimin e saj për shkak të aftësisë së kufizuar nga ana e shoqërisë së transportit dhe të 
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rekomandojë zbatimin e legjislacionit për personat me aftësi të kufizuara, sa i përket lehtësirave 

në transportin ndërqytetas në linjën Tiranë-Durrës-Tiranë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, nuk kishte kontakte dhe informacion sa i përket 

subjektit i cili ofron shërbimin e transportit ndërqytetës në linjën Tiranë-Durrës-Tiranë me mjetin 

tip autobus me targë AA xxx NO. Për këtë arsye me anë të e-mail-it datë 29.06.2022 iu drejtua 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, duke i kërkuar të dhëna sa i 

përket subjektit që ushtron aktivitetin e transportit ndërqytetës në linjën Tiranë-Durrës-Tiranë me 

mjetin tip autobus me targë AA xxx NO. 

Në përgjigje të kërkesës së sipërcituar, Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit 

Rrugor, në të njëjtën datë me e-mail përcolli informacionin duke sqaruar ndër të tjera se: “...u 

verifikua në sistemin edpshtrr rezultoi se mjeti me targë AA xxx NO është në pronësi të subjektit 

"Elalba-1", të dhënat tregtare të secilës mund ti gjeni në QKB”. 

Përsa më sipër, Komisioneri në faqen web të Qendrës Kombëtare të Biznesit, administroi të 

dhënat e subjektit ndaj të cilit drejtohet ankesa.   

II. 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. 104, datë 28.06.2022, të bërë nga V. K., 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. 

1. Me shkresën nr. 962/2, datë 04.07.2022, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, Shoqëria ELALBA-1 sh.p.k. dhe Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, lidhur me pretendimet e ngritura në ankesën e bërë nga V. 

K. 

 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, Shoqëria ELABA-1 sh.p.k., me shkresën
1
 nr. 5 prot., datë 

08.07.2022, vuri në dispozicion të Komisionerit informacionin e kërkuar, duke sqaruar ndër të 

tjera se: “Së pari ju kërkojmë ndjesë dhe nëpërmjet jush edhe V. K. për ngjarjen e ndodhur në 

datën 01.06.2022. Me marrjen e njoftimit të dërguar nga ana juaj, asambleja e ortakëve të 

shoqërisë ELALBA-1, u mblodh menjëherë. E vlerësuam si rast të paprecedentë, të pandodhur 

më parë në shoqërinë tonë ku keni 21 vite që ushtrojmë aktivitet privat në fushën e transportit të 

udhëtarëve. Nuk kemi pasur asnjë rast më parë. Nga analiza që i bëmë ngjarjes dolëm në 

konkluzionin se shoqëria duhet të punojë më shumë me punonjësit (veçanërisht me fatorinot), për 

njohjen dhe zbatimin e legjislacionit në përgjithësi dhe Ligjit nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për 

                                                           
1
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 1012 prot., datë 12.07.2022 
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statusin e të verbërit”, të ndryshuar. Gjithashtu, shoqëria në të ardhmen do të përmirësojë 

kontratat individuale me punonjësit, ku përcaktohen nominalisht përgjegjësia e secilit për 

shkeljen e ligjit. Shoqëria ELALBA-1 e ofron shërbimin e personave me aftësi të kufizuara, në 

veçanti personave të verbër”. 

2. Në këto kushte, për administrimin e plotë të informacionit të kërkuar, për një gjykim sa 

më të drejtë dhe objektiv të çështjes, si dhe në zbatim të parimit të barazisë për një proces 

të rregullt ligjor, Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes 

palëve. Në këtë kuptim me anë të shkresës nr. 962/3 prot., datë 16.08.2022 “Njoftim për 

seancë dëgjimore”, Komisioneri njoftoi palët lidhur me zhvillimin e seancës dëgjimore 

më datë 29.08.2022.  

Seanca dëgjimore u zhvillua me datë 29.08.2022, me praninë e palëve në proces. Shoqëria 

ELALBA-1 sh.p.k., u përfaqësua në seancën dëgjimore, nga administratori i saj, N. D.; Ministria 

e Infrastrukturës dhe Energjisë, u përfaqësua nga I. H., me detyrë Specialiste në Drejtorinë 

Juridike, ndërsa ankuesja (e cila ishte prezente në seancë), u përfaqësua nga S. F., me detyrë 

Kryetar i Shoqatës “Shpresë për të Verbërit”.  

Gjatë seancës dëgjimore, referuar faktit që nga ana e Shoqërisë ELALBA sh.p.k. pati një reagim 

pozitiv dhe u kërkua ndjesë për situatën e krijuar, përfaqësuesit e Komisionerit kërkuan nga palët 

në proces nëse mund të arrihet marrëveshje pajtimi mes tyre dhe të mbyllet procedura e 

mëtejshme e shqyrtimit të ankesës. Në këtë kuadër, subjekti ankues përmes përfaqësuesit të saj, 

pranoi ndjesën e kërkuar nga ana e Shoqërisë ELALBA sh.p.k. për situatën e krijuar dhe e 

konsideroi çështjen e mbyllur pranë institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi
2
.  

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.  

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 

                                                           
2
 Parashtrimet e ankuesit janë mbajtur në procesverbal dhe audion e seancës dëgjimore, zhvilluar më datë 

29.08.2022.  
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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. 104, 

datë 28.06.2022, të V. K., 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: Aftësia e kufizuar) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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