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                                                             R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

                KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.______Prot.                                            Tiranë, më ___/___/2018 

 

 

    V E N D I M 
 

Nr. 26, Datë 19/01/2018 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 

158, datë 15.12.2017, e Z. Pandeli Çavo, ku pretendohet për diskriminim për shkak të “etnisë” 

dhe “për çdo shkak tjetër”, nga ana e Bashkisë Gjirokastër, Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtëshme Gjirokastër dhe Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës Gjirokastër.  

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri,  

 

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, dhe dokumentacioni bashkëlidhur 

saj, rezulton se ankuesi Pandeli Çavo është pronar i pasurisë me nr. 8/118, vol.5, f.60, Z.K. 8542, 

truall me sipërfaqe 88 metër katrorë, në Gjirokastër,  mbi të cilën është ngritur banesa e tij me 

sipërfaqe ndërtimore 66.6 metër katrorë. Ankesi pretendon se banesa e tij, e ndodhur në lagjen 

“11 Janari”, Gjirokastër, është cënuar nga ndërtime pa leje, nga ana e fqinjëve të tij. Çështja në 

fjalë ndodhet për gjykim pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, pasi paraprakisht është gjykuar 

dhe është dhënë vendimi nr. 176 (21-2016-446), datë 17.03.2016, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, ku është vendosur detyrimi i të paditurve të ndalojnë cënimin në pronësi të paditësit 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

2 

                                                                                                     
Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, Fax: +355 4 2431077, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

 

 

 

Pandeli Çavo, etj. Ankuesi kërkon nga Komisioneri t’i kthehet prona e grabitur në bazë të aktit të 

shitjes së pronësisë, të lejohet zbatimi i projekteve për restaurim, të miratuara nga Këshilli 

Kombëtar i Restaurimeve, si dhe të prishen ndërtimet pa leje që cënojnë pronën e tij, e cila 

ndodhet në një zonë të mbrojtur nga UNESCO.  

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 158, datë 15.12.2017, të Z. Pandeli Cavo, 
Komisioneri konstatoi se nga pikëpamja formale, ankesa nuk plotëson kërkesat e 
parashikuara ligjore.  
 

Referuar parashikimit të nenit 33, pika 4, gërma b), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”1
, Komisioneri gjykon se ankesa nr. 158, datë 15.12.2017, e Z. 

Pandeli Çavo është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji, pasi mbështetur në ligjin e 

sipërpërmendur, Komisioneri nuk ka tagër të shqyrtojë çështjen e parashtruar nga Z. Çavo, si dhe 

t’u përgjigjet kërkesave dhe pritshmërive të tij, lidhur me kthim të pronës së grabitur, lejim 

zbatim projektesh të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, si prishje të ndërtimeve pa 

leje që cënojnë pronën e tij. Aktualisht, çështja është objekt shqyrtimi gjyqësor pranë Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër. Nëse, gjykata në fjalë vendos pushimin e cënimit në pronësi nga ana e fqinjve 

të ankuesit, atëherë ky i fundit duhet të kërkojë zbatimin e vendimit gjyqësor, pranë 

institucioneve kompetente, që dispozitat ligjore i autorizojnë për të kryer një aktivitet të tillë.   

 

Njëkohësisht, vlen të theksohet fakti se në ankesën e tij, Z. Çavo nuk ka shpjeguar lidhjen 

ndërmjet shkakut të diskriminimit “etnia”, që ai pretendon, me pasojën e ardhur, që në rastin 

konkret është cënimi në pronësi. Ankuesi nuk është shprehur mbi veprimet apo mosveprimet e 

Bashkisë Gjirokastër, Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtëshme Gjirokastër dhe 

Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës Gjirokastër, të cilat kanë krijuar kushte për mosbarazi 

dhe diskriminim ndaj tij, për shkak të etnisë apo për çdo shkak tjetër. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Në nenin 33, pika 4, gërma b), të ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, parashikohet 

se:  

“4. Ankesa nuk pranohet nëse: 

a)………. 
b) përbën abuzim me të drejtën e ankimimit para Komisionerit, ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji; 
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PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenet 3, 12, 21, pika 1, neni 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 33, pika 4, gërma 

b), të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,     

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranim të ankesës nr. 158, datë 15.12.2017, e Z. Pandeli Çavo, pasi ankesa e tij është 

e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji.  

 

 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

 

Irma BARAKU 

KOMISIONERI 
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