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I nderuar Z. Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë,  

 

Të nderuar Deputetë, 

 

 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion që siguron mbrojtje efektive nga 

diskriminimi dhe sjelljet që e nxisin atë, paraqet pranë Kuvendit të Shqipërisë Raportin Vjetor 

2017. 

 

 

Ky raport është konceptuar, duke mbajtur parasysh detyrimin ligjor të Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi të parashikuar në nenin 26 të Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku 

thuhet  shprehimisht se  “Komisioneri  paraqet  raport  të  paktën  një  herë  në  vit  përpara 

komisioneve të Kuvendit. Raporti përfshin analizë për zbatimin e këtij ligji në përgjithësi, si dhe 

për punën e Komisionerit dhe të zyrës”. 

 

 

Përmbajtja  e  këtij  raporti  është  ndërtuar  bazuar  në  misionin  dhe  objektivat  e  Zyrës  së 

Komisionerit,  si dhe në rekomandimet që Kuvendi i Shqipërisë ka adresuar për vitin 2017.  

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin, 

 

 

 

KOMISIONERE 

 

 

 

Irma BARAKU 
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HYRJE 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi e ushtron mandatin e tij në përputhje me ligjin nr. 

10221, datë 04.02.2010 “Pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe për këtë arsye ka krijuar vizionin e 

tij afatgjatë për ndryshimet që synon të arrijë, duke u përqendruar tek respektimi i këtij ligji dhe i 

legjislacionit tjetër specifik dhe duke e bërë zbatimin e këtyre të drejtave të prekshme për njerëzit. 

Në këtë drejtim, vizioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është: 

"Të jetojmë në një shoqëri ku promovohen parimet e barazisë, mundësitë dhe shanset e 

barabarta". 

Edhe gjatë vitit 2017, veprimtaria e KMD-së është udhëhequr nga legjislacioni në fuqi dhe 

rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë e institucionit të KMD për vitin 2017. 

 

Vlerësimet dhe rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë me “Rezolutën për Vlerësimin e 

Veprimtarisë së institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimin (KMD) për vitin 

2016” dhe Rekomandimet për vitin 2017, kanë përbërë një udhëzues në veprimtarinë e 

institucionit, për garantimin e barazisë dhe mbrojtjes efektive nga diskriminimi dhe çdo formë 

sjellje që e nxit diskriminimin. 

 

Puna e institucionit është bërë e mundur edhe në sajë të bashkëpunimit me organizata të ndryshme 

jofitimprurëse, që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të veçantë grupeve në 

nevojë, institucioneve të ndryshme në nivel qendror dhe vendor, medias dhe publikut. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh dhe masash për: 

 

Së pari, ofrimin e një asistence të kualifikuar ndaj viktimave të diskriminimit përmes trajnimit 

të aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë: 

 

- Trajnimin e vazhdueshëm të stafit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për 

trajtimin e çështjeve të diskriminimit; 

- Trajnimin e OJF-ve dhe aktorëve të  t j e rë  mbi identifikimin e rasteve të 

diskriminimit dhe rrugët që mund të ndjekin për të asistuar viktimat e sjelljes 

diskriminuese; 

- Trajnime me Shkollën e Magjistraturës, në kuadër të trajnimit të vazhdueshëm të 

gjyqtarëve. 

 

Së dyti, ndërgjegjësimin e shoqërisë në përgjithësi dhe grupeve specifike në veçanti përmes: 

 

-  Botimeve të ndryshme të KMD dhe botimeve të tjera; 

-  Përgatitjes dhe shpërndarjes së materialeve informuese në gjithë territorin e Republikës së 

Shqipërisë; 
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-  Vazhdimin e fushatave ndërgjegjësuese në shkollat 9- vjeçare; 

-  Leksioneve të hapura me studentët; 

-  Informimin përmes rrjeteve sociale dhe faqes zyrtare.  
 

Së treti, dhënien e rekomandimeve legjislative. Komisioneri ka synuar në përafrimin e 

legjislacionit ekzistues dhe miratimin e legjislacionit të ri, me parashikimet e Ligjit "Për mbrojtjen 

nga diskriminimi", i cili është në përputhje me direktivat Europiane në fushën e anti-diskriminimit, 

si dhe me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria. 
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Konsiderata të Përgjithshme 

 

 KMD i ka kushtuar një vëmendje të veçantë nxitjes së parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit, duke shfrytëzuar disa instrumente, me qëllim ndërgjegjësimin e publikut 

dhe rritjen e identifikimit të rasteve apo ankesave. Kontributi i punonjësve të KMD në 

median e shkruar dhe elektronike, organizimi dhe pjesëmarrja në workshop, tryeza, seminare 

dhe konferenca,  organizimi  i  Ditëve të Hapura,  forcimi  i  bashkëpunimit  me organizatat 

jofitimprurëse, institucione të pushtetit qendror dhe vendor, universitetet dhe aktorë të 

tjerë, i ka krijuar më shumë mundësi institucionit të KMD-së të ndërgjegjësojë publikun në 

lidhje me barazinë dhe mosdiskriminimin. Gjithashtu, përmes organizimit të aktiviteteve 

ndërgjegjësuese është rritur niveli i informimit të publikut mbi mjetet ligjore, rolin e KMD-së 

dhe gjykatës. Kjo vërehet nga rritja e çështjeve të reja të regjistruara me 32 %, sidomos 

ankesave individuale. Gjithashtu, janë rritur me 31 % çështjet ku KMD ka marrë pjesë në 

gjykatë.  

 I është kushtuar vëmendje hartimit, publikimit dhe shpërndarjes së botimeve të ndryshme, 

me qëllim rritjen e informacionit të komunitetit mbi situatat diskriminuese dhe mjetet që 

mund të përdoren për adresimin e tyre. Faqja zyrtare e institucionit është rikonceptuar me 

qëllim rritjen e aksesit të qytetarëve dhe sigurimin e një komunikimi të vazhdueshëm të 

institucionit me ta. Informacioni përmes rrjeteve sociale e sjell më afër KMD-në, sidomos me 

grupe sociale që janë më të pranishme në këto rrjete. 

 Nga ankesat e administruara për vitin 2017, raca vazhdon të mbetet shkaku kryesor për të 

cilin pretendohet diskriminim, por ka një rritje të çështjeve ku pretendohet diskriminim për 

shkak të gjendjes ekonomike dhe bindjeve politike.  Mbeten në të njëjtin nivel ankesat për 

diskriminim për shkaqet e orientimit seksual, identitetit gjinor, gjinisë dhe gjendjes 

shëndetësore. 

 Pavarësisht mundësive që parashikohen në ligjin nr.10221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”, për paraqitjen e ankesave para KMD nga organizata me interesa 

legjitimë, që pretendojnë diskriminim në emër të një personi apo grupi personash, numri i 

ankesave të paraqitura prej tyre vazhdon të jetë i ulët në raport me numri total të ankesave të 

paraqitura për shqyrtim pranë KMD-së. Është konsoliduar bashkëpunimi me disa shoqata që 

ofrojnë ndihmë ligjore, dhe që japin asistencë kryesisht për gratë, fëmijët, romët dhe 

egjiptianët, personat me aftësi të kufizuar, invalidët e punës etj. 

 Vërejmë  se,  numri  i  ankesave  me  pretendim  diskriminim,  për  shkak  të  gjinisë  dhe 

orientimit seksual dhe identitetit gjinor, vazhdon të mbetet relativisht i ulët. Është e 

domosdoshme që aspekte të diskriminimit gjinor por edhe trajtimit të dhunës në familje, si 

sjellje diskriminuese (në reflektim të përkufizimit të Konventës së Stambollit), të jenë në 

qendër të fushatave të mëdha ndërgjegjësuese. 

 I është kushtuar vëmendje e veçantë zgjerimit të mbledhjes së të dhënave dhe informimit 

nga institucionet publike qendrore dhe vendore, si dhe subjektet private. Kështu, për hartimin 

e këtij raporti, KMD i është drejtuar për informacion institucioneve dhe organizatave që 

veprojnë në fushën e të drejtave të njeriut. 
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 Me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të mekanizmave ligjorë, harmonizimin  e legjislacionit 

të brendshëm me ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe përafrimin me të drejtën 

ndërkombëtare në fushën e mosdiskriminimit, janë përgatitur dhe dërguar 7 (shtatë) 

rekomandime legjislative. Gjithashtu, janë dërguar mendime për disa projektligje dhe 

strategji. 

 Përmes organizimit të aktiviteteve informuese, trajnuese, etj. me aktorë të ndryshëm, janë 

promovuar praktikat më të mira të KMD-së në adresimin e diskriminimit për shkaqe të 

ndryshme. 

 Gjatë vitit 2017, KMD ka organizuar 4 (katër) Ditë të Hapura me përfaqësues të komunitetit 

Rom dhe Egjyptian.  

 Gjatë vitit 2017, Zyra e KMD-së ka marrë pjesë në mbi 60 (gjashtëdhjetë) aktivitete të 

ndryshme, si seminare, trajnime, tryeza diskutimi, grupe pune, workshop, me qëllim rritjen e 

kapaciteteve të tyre si dhe forcimin e bashkëpunimit me institucione shtetërore apo 

organizata, kombëtare apo ndërkombëtare, që mbrojnë të drejtat e njeriut. 

 Ka vazhduar bashkëpunimi i KMD më Këshillin e Europës, në kuadër të projektit IPA, si 

përfitues kryesor, përmes realizimit të komponentëve të projektit, si: hapja e tre Zyrave 

Rajonale të KMD; hartimi i strategjisë së KMD; përmirësimi i procedurave të brendshme 

përmes rishikimit të Rregullores së KMD; ndërtimi i një databaze për çështjet; analiza dhe 

hartimi i rekomandimeve pёr përmirësimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi;  

trajnime të vazhdueshme të stafit; përfshirja e stafit në 3 trajnime të Platformës HELP; 

Hartimi i Strategjisë së bashkëpunimit për Grupin nder-Institucional te Punës si dhe 

pjesëmarrja në rreth 20 (njëzet) aktivitete të ndryshme, si trajnime, workshop apo grupe pune 

me përfitues të tjerë të projektit si AP dhe MMSR, me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit 

dhe forcimin e bashkëpunimit ndër-institucional. 

 Me qëllim forcimin e bashkëpunimit të KMD-së me institucione të tjera janë zhvilluar 

aktivitete të përbashkëta dhe pjesëmarrje në grupe ndërinstitucionale.  

 Përfshirja si anëtar në rrjetin EQUINET ka ndihmuar KMD-në të njihet dhe të përdorë më 

mirë praktikat e institucioneve homologe europiane dhe të japë kontributin e saj në këtë rrjet. 

Përveç kontributeve të vazhdueshme, përsa kërkohet nga angazhimi në 7 (shtatë) grupet e 

punës, stafi i KMD-së ka marrë pjesë në 9 (nëntë) aktivitete, gjatë vitit. 

 KMD ka kontribuar në hartimin e rreth 15 (pesëmbëdhjetë) raporteve, raportimeve, apo 

kontributeve në kuadrin e organizmave ndërkombëtare dhe rajonale, apo procesin e integrimit 

europian dhe ka marrë pjesë në 10 (dhjetë) seanca dëgjimore në Kuvend. 
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KAPITULLI I 

 

VËSHTRIM MBI SITUATËN E DISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI 

 

I.1. Zhvillimi i kuadrit ligjor 

 

 Ligji nr. 37/2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”. 

 

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur është miratuar në datën 30 mars 2017 dhe hyri në fuqi në 

datën 1 janar 2018. Ky Kod përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të 

miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin 

e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në 

konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale. Ky Kod 

përmban rregullime edhe për të rinjtë nga grupmosha 18 deri në 21 vjeç, sipas parashikimeve në 

nene të veçanta (neni 1). 

 

Në nenin 11 të Kodit parashikohet “Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi”, ku thuhet se “1. Të 

drejtat që burojnë nga ky Kod i garantohen pa asnjë lloj diskriminimi çdo të mituri në konflikt 

me ligjin, viktimë ose dëshmitar, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, identiteti 

gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendja ekonomike, arsimore ose 

shoqërore, shtatzënia, përkatësia prindërore, përgjegjësia prindërore, gjendja familjare ose 

martesore, gjendja civile, vendbanimi, gjendja shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësia e 

kufizuar, përkatësia në një grup të veçantë dhe çdo gjendje tjetër e të miturit, prindërve ose 

përfaqësuesve ligjorë të të miturit”, dhe “2. Të drejtat për të miturin, të parashikuara në këtë 

Kod, mbrohen nga të gjitha format e diskriminimit për një nga shkaqet e parashikuara në pikën 

1 të këtij neni”.  

 

Kështu, mbrojtja nga diskriminimi i çdo të mituri në konflikt me ligjin, viktimë ose dëshmitar, 

prindërve ose përfaqësuesve ligjorë të të miturit, garantohet për të gjitha shkaqet e diskriminimit 

të listuara me ligj por jo shteruese, ç’ka është në përputhje të plotë me parashikimet e nenit 1 të 

ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Gjithashtu, kjo mbrojtje garantohet për të 

gjitha format e diskriminimit, citohet në Kod, duke referuar në parashikimet e nenit 3 të Ligjit 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku parashikohen ato, sipas përkufizimeve 

përkatëse.  

 

 Ligj nr. 96/2017 “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Ligji “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, është miratuar me datë 

13.10.2017 dhe ka hyrë në fuqi në nëntor 2017.  
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Sipas objektit të tij të parashikuar në nenin 1, ky ligj rregullon ushtrimin e të drejtave të 

personave që u përkasin pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me 

parimet e parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Konventën Kuadër të 

Këshillit të Europës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, ratifikuar me ligjin nr. 8496, datë 

3.6.1999, dhe marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut, ku Republika e 

Shqipërisë është palë. 

 

Ky ligj ka për qëllim të sigurojë ushtrimin e të drejtave specifike të personave që u përkasin një 

pakice kombëtare, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e identitetit dallues të pakicave 

kombëtare, si një përbërës thelbësor i një shoqërie të integruar dhe që garantojnë 

mosdiskriminimin dhe barazinë e plotë para ligjit. (neni 2, pika 1) 

 

Në nenin 8, thuhet se: “1. Ndalohet çdo diskriminim ndaj cilido personi për shkak të përkatësisë 

së tij/së saj në një pakicë kombëtare. 2. Institucionet publike, qendrore dhe vendore, miratojnë 

dhe zbatojnë masat e nevojshme: a) për të garantuar barazi të plotë dhe efektive në jetën 

ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore ndërmjet personave që i përkasin një pakice 

kombëtare dhe atyre që i përkasin shumicës; b) për të mbrojtur personat që u përkasin pakicave 

kombëtare nga kërcënimet, diskriminimi, armiqësia apo dhuna për shkak të identitetit të tyre të 

dallueshëm kulturor, etnik, gjuhësor, fetar ose tradicional; c) për të forcuar dialogun 

ndërkulturor; ç) për të nxitur respektin e ndërsjellë, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin ndërmjet 

të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, pa dallim për sa i përket identitetit të tyre të 

dallueshëm kulturor, etnik, gjuhësor, fetar ose tradicional. 3. Masat e miratuara në përputhje me 

pikën 2, të këtij neni, nuk përbëjnë akte diskriminimi”. 

 

Ky ligj parashikon gjithashtu njohjen e pakicave kombëtare, sipas një procedure të caktuar dhe   

liston të drejtat dhe liritë e pakicave kombëtare në R.Sh. Bazuar në këtë ligj, është ngritur 

Komiteti për Pakicat Kombëtare, si një institucion qendror në varësi të Kryeministrit, me qëllim 

sigurimin e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave dhe të interesave të pakicave kombëtare, 

sipas parashikimeve të këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi. 

 

 Barazia gjinore dhe Dhuna ndaj Grave 

 

Me Vendimin Nr. 113/2017 të Kuvendit të Shqipërisë, është ngritur nënkomisioni i përhershëm 

“Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”, pranë Komisionit të përhershëm 

për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. 

 

Në datën 4.12.2017 u miratua Rezoluta  “Për dënimin e dhunës ndaj grave e vajzave dhe rritjen 

e efektshmërisë së mekanizmave ligjorë për parandalimin e saj”, nga Kuvendi i Shqipërisë. 

Nëpërmjet kësaj rezolute, Kuvendi i Shqipërisë shpreh angazhimin e tij institucional për të 

trajtuar me vëmendjen e merituar rastet e dhunës në familje, në bashkërendim me organet e 

pushtetit qendror, vendor dhe ato gjyqësor.  
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 Ligj nr. 38/2017 pёr disa shtesa dhe ndryshime në Kodin e Procedurave Civile  

 

Ligji nr. 38/2017, 30.03.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116 të datës 

29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, është botuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 98, datë 5 maj 2017. Ndryshimet e Kodit të Procedurave Civile kanë hyrë në 

nëntor 2017. 

 

Me ndryshimet e vitit 2017 të Kodit të Procedurës Civile, nuk u mor parasysh 

rekomandimi i KMD për zhvendosjen e barrës së provës në procesin civil, kur një çështje 

ka të bëjë me diskriminimin.  

 

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, e shtrin zbatimin e tij si në sektorin publik ashtu edhe në 

atë privat. Me Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative”, Kodin e  

Procedurave Administrative (Kodi i ri), dhe ndryshimet e fundit në Kodin e Punës, është 

harmonizuar dhe rregulluar shpërndarja e barrës së provës lidhur me çështjet e diskriminimit  në 

sektorin publik. Me qëllim rregullimin dhe harmonizimin  e zhvendosjes së barrës së provës për 

çështjet e diskriminimit edhe në sektorin privat, është e nevojshme që një parashikim i tillë të 

shtohet edhe në Kodin e Procedurës Civile. 

 

Kodi i Procedurës Civile është ligji bazë për procedurat që gjykatat duhet të respektojnë gjatë 

veprimtarisë së tyre, duke e bërë këtë Kod me rëndësi nga këndvështrimi i garantimit të 

mbrojtjes  efektive nga diskriminimi. Kodi i Procedurës Civile, duke qenë në një nivel më të lartë 

në hierarkinë e normave, se sa ligjet e miratuara me shumicë të thjeshtë, përfshirë këtu ligjin 

“Për mbrojtjen nga diskriminimi”, e bën problematike zbatimin e këtij standarti. Kështu, 

gjykatat gjenden midis kërkesave të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i cili ka parashikuar 

zhvendosjen e barrës së provës, në përputhje me legjislacionin e BE, dhe Kodit të Procedurës 

Civile, i cili sanksionon rregullin e përgjithshëm, sipas të cilit, pala që pretendon një të drejtë ka 

detyrimin të provojë pretendimin e saj. 

 

Gjithashtu, KMD ka bërë rekomandime në lidhje me regjistrin online të ekspertëve. Në 

vlerësimin tonë, kushtet që ekspertët duhet të provojnë se përmbushin, në mënyrë që të pranohen 

në këtë listë, duhet të rishikoheshin. Këto rekomandime u morën parasysh. 

 

 Ligj Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” 

 

Sipas objektit, ky ligj përcakton format, kushtet, procedurën dhe rregullat për organizimin dhe 

administrimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti, me qëllim mbrojtjen e të drejtave 

themelore të individit dhe të interesave të ligjshëm të tij. 

 

Ky ligj ka si qëllim: a) të krijojë një sistem për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas 

për të siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve në sistemin e drejtësisë; b) të sigurojë 

mirorganizimin, miradministrimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse 
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për administrimin e ndihmës juridike; c) të sigurojë ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike në 

mënyrë profesionale, cilësore, efiçente dhe efektive. 

 

Parimet e ndihmës juridike, sipas këtij ligji, përfshijnë, ndër të tjera, akses të barabartë të 

individëve në ndihmën juridike si dhe barazi dhe mosdiskriminim të individëve që gëzojnë të 

drejtën për ndihmë juridike.  

 

Kështu, sipas nenit 4, dhënia e ndihmës juridike bazohet në parimet e mëposhtme:  

a) aksesit të barabartë të individëve në ndihmën juridike; 

b) barazisë dhe mosdiskriminimit të individëve që gëzojnë të drejtën për ndihmë juridike;  

c) profesionalizmit në dhënien e shërbimit të ndihmës juridike;  

ç) cilësisë, efiçencës dhe efikasitetit në kosto për shërbimet e ofruara të ndihmës juridike;  

d) ruajtjes së konfidencialitetit;  

dh) shmangies dhe parandalimit të konfliktit të interesit; 

e) mbrojtjes së të drejtave të personave vulnerabël. 

 

Në nenin 11, ku përcaktohen kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike, 

parashikohet shprehimisht se:  Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht 

të ardhurave dhe pasurisë së tyre:  

a) viktimave të dhunës në familje;  

b) viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë 

të procedimit penal;  

c) viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;  

ç) fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesit shoqëror;  

d) fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre 

ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor;  

dh) personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin 

në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga 

statusi i të verbrit;  

e) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të 

shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor;  

ë) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit 

mendor për sëmundjet e rënda mendore;  

f) personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të 

këtij procesi;  

g) personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një 

proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e 

kujdestarit ligjor;  

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

h) personave, të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që 

përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për 

mbrojtjen nga diskriminimi. 
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I.2. Situata e diskriminimit në Shqipëri 

Për të realizuar një analizë mbi situatën e diskriminimit në Shqipëri  i  jemi referuar të dhënave 

dhe vëzhgimeve që rezultojnë  nga veprimtaria e KMD-së. Po ashtu i jemi referuar konstatimeve 

nga Raporti i Analizës me titull: “Sondazh mbi ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e 

diskriminimit”, në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit të Programit të përbashkët të BE/KiE-s, 

“Rritja e efektivitetit te sistemit shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 

antidiskriminimin" dhe informacionit, të sjellë nga shoqatat, pas kërkesës së KMD pёr përcjelljen 

e studimeve, monitorimeve apo informacioneve të tjera, që shërbejnë pёr evidentimin e situatës 

së diskriminimit në Shqipëri. 

 

I.2.1. Vëzhgime të Komisionerit  

 

Gjatë vitit 2017, nga ankesat e administruara, raca vazhdon të mbetet shkaku kryesor për të cilin 

pretendohet diskriminim, por ka një rritje të çështjeve ku pretendohet diskriminim për shkak të 

gjendjes ekonomike dhe bindjeve politike. Mbeten në të njëjtin nivel ankesat për diskriminim për 

shkaqet e orientimit seksual, identitetit gjinor, gjinisë dhe gjendjes shëndetësore. Gjithashtu, 

bazuar në konstatimet e KMD-së, diskriminimi për shkak të aftësisë së kufizuar është më i 

përhapur në formën e mohimit të përshtatjes së arsyeshme, në fushën e ofrimit të të mirave dhe 

shërbimeve. Ndërsa, në fushën e arsimit, diskriminimi pёr shkak të aftësisë së kufizuar, lidhet me 

mospranimin e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme dhe 

mospranimin e regjistrimit të fëmijëve të komunitetit rom në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, si 

dhe shpërndarjen e teksteve shkollore falas në shkollat 9-vjeçare, për familjet në nevojë. 

 

KMD ka ofruar asistencë për komunitetet vulnerabël në plotësimin e dokumentacionit për 

përfitimin e ndihmës ekonomike, për regjistrimin e fëmijëve rom/egjiptian në shkolla dhe 

regjistrimin në gjendjen civile, përfitimin nga banesat sociale, përjashtimin nga tarifat studentore, 

etj.  

 

Në zbatim të kompetencave ligjore dhe me qëllim harmonizimin e legjislacionit të brendshme 

apo miratimin e legjislacionit të ri, me standartet e Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

KMD ka hartuar rekomandime legjislative, që synojnë mbrojtjen e të drejtave të të miturve në 

proceset penale, mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të të 

Paraburgosurve, përshtatjen e terminologjisë për personat me aftësi të kufizuar sipas Konventës 

për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe përmirësimin e dispozitave penale 

lidhur me orientimin seksual dhe identitetin gjinor. 

 

I.2.2. Sondazh mbi ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e diskriminimit 

 

Në kuadër të Projektit të Përbashkët BE-KiE “Rritja e efektivitetit të sistemit shqiptar të 

mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe antidiskriminimit”, është realizuar “Sondazh mbi 
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ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e diskriminimit”1. Qëllimi i tij është që të sigurojë prova 

sasiore në lidhje me natyrën e diskriminimit në Shqipëri, për grupe specifike të synuara në 

dimensione të ndryshme të jetës. Analiza është kryer mbi një kampion përfaqësues prej 2400 

familjesh në Shqipëri. Popullsia e synuar për sondazhin është popullsia shqiptare rezidente mbi 

18 vjeç. Intervistat  janë kryer me kryefamiljarët. Për të siguruar përfshirjen e familjeve rome në 

sondazh është shtuar një kampion shtesë prej 200 familjesh rome. 

Qëndrimi i përgjithshëm ndaj diskriminimit: 83% e të anketuarve janë përgjigjur se 

diskriminimi është shumë ose mjaft i përhapur në Shqipëri. Ndërsa, vetëm 3 % e të anketuarve 

mendojnë se diskriminimi nuk është aspak i përhapur. Kjo tregon se diskriminimi ndihet si një 

gjë relativisht e përhapur në shoqërinë shqiptare, duke nënvizuar rëndësinë e temës. 

Lidhur me grupet specifike, të anketuarit mendojnë se personat e varfër, LGBTI, gratë dhe 

personat me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa të përjetojnë diskriminim. Sipas rreth 

gjysmës së të anketuarve, pakicat etnike mund të jenë objekt diskriminimi. Të moshuarit, të 

rinjtë dhe pakicat fetare perceptohen se janë më pak të ndjeshëm ndaj diskriminimit. 

Diskriminimi në qasjen në punësim: 18% kanë deklaruar se kanë perceptuar keqtrajtim, trajtim 

të padrejtë ose ngacmim në qasjen e tyre në punësim. Shumica deklaron se autori ishte shërbimi 

publik i punësimit (54%), 19% nga një epror dhe 14% nga pronari i kompanisë. 

Tre shkaqet e diskriminimit të raportuara ishin: përkatësia politike për 38%, statusi ekonomik për 

29% dhe përkatësia etnike/raca për 17% (të anketuarit mund të jepnin disa përgjigje). Përkatësia 

etnike dhe gjendja ekonomike ishin dy arsyet kryesore të raportuara nga familjet rome në 92% 

dhe 25% përkatësisht. Fyerjet/abuzimet verbale dhe refuzimi/mohimi i qasjes ishin mënyrat 

kryesore që u materializuan përkatësisht për 48% dhe 58%. Për familjet rome, fyerjet u raportuan 

në 72%. 

Diskriminimi në qasjen në arsim: 5% kanë deklaruar se kanë perceptuar keqtrajtim, trajtim të 

padrejtë ose ngacmim në qasjen e tyre në arsim. Shumica deklaron se autori ishte administrata 

arsimore (38%), 22% nga një mësues dhe 15% nga një autor tjetër, kryesisht bashkitë. 

Tre shkaqet e diskriminimit të raportuara ishin: statusi ekonomik, për 44%, përkatësia 

etnike/raca, për 21% dhe përkatësia politike, për 19% (të anketuarit mund të jepnin disa 

përgjigje). Përkatësia etnike dhe gjendja ekonomike ishin dy arsyet kryesore të raportuara nga 

familjet rome, përkatësisht, në 94% dhe 28%. Fyerjet/abuzimet verbale dhe refuzimi/mohimi i 

qasjes ishin mënyrat kryesore që u materializuan përkatësisht për 56% dhe 48%. Për familjet 

rome, fyerjet u raportuan në 83%. 

Diskriminimi në qasjen në mallra dhe shërbime: 7% e tyre kanë deklaruar se kanë perceptuar 

keqtrajtim, trajtim të padrejtë ose ngacmim në mallra dhe shërbime. Shumica deklaron se, autor 

të sjelljes diskriminuese ishin organet publike (88%) kundrejt 13% nga subjektet private. 

Përkatësisht, zyrat e administratës publike/zyra e gjendjes civile është cituar nga 37%, spitalet 

me 30% dhe bashkitë për 16%. 

                                                           
1 Realizuar nga ICON- Institute Public Sector GMBH, Chritophe Dietrich – Konsulent dhe IDRA, Pjerina Dodbiba. 
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Tri shkaqet kryesore të raportuara ishin sërish: statusi ekonomik për 53%, përkatësia etnike/raca 

për 23% dhe përkatësia politike për 18% (të anketuarit mund të jepnin disa përgjigje). Përkatësia 

etnike dhe gjendja ekonomike ishin dy arsyet kryesore të raportuara nga familjet rome, 

përkatësisht në 94% dhe 61%. Fyerjet dhe refuzimi/mohimi i qasjes ishin mënyrat kryesore që u 

materializuan përkatësisht për 58%, për të dyja. Për familjet rome, fyerjet u raportuan në 86%. 

Diskriminimi në qasjen në sferën publike: 5% e të anketuarve kanë deklaruar se kanë përjetuar 

keqtrajtime ose ngacmime në sferën publike, me 2% që janë në lagjen e tyre, 2% jashtë lagjes së 

tyre dhe 1% në të dyja. Shumica deklaron se autorët kanë qenë fqinjë (37%) ose kalimtarë 

(32%). Për familjet rome, këto shifra janë përkatësisht 11% dhe 54%. 

Tri shkaqet kryesore të raportuara ishin: statusi ekonomik për 53%, përkatësia etnike/raca për 

29% dhe arsye të tjera të papërcaktuara për 21% (të anketuarit u lejuan të japin disa përgjigje). 

Përkatësia etnike dhe gjendja ekonomike ishin dy arsyet kryesore të raportuara nga familjet 

rome, përkatësisht në 86% dhe 30%. Forma mbizotëruese ishin fyerjet dhe abuzimi verbal me 

87%. Për familjet rome, fyerjet u raportuan nga 95% e të anketuarve. 

Përfundime  

Sipas Eurobarometrit, në analizën e këtij studimi rezulton se , ashtu si edhe në disa vende të BE-

së mbeten më  të përhapura shkaqet si raca, orientimi seksual por edhe diskriminimi shumëfishtë. 

Por, ndryshe nga vendet e BE-së në Shqipëri është i përhapur edhe diskriminimi për shkak të 

gjendjes ekonomike.2  

I.2.3. Vështrim mbi situatën e diskriminimit të disa grupeve vulnerabël 

 

 Diskriminimi për shkak të aftësisë së kufizuar 

 

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e OKB-së "Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara" 

dhe ka miratuar kuadrin  ligjor për respektimin dhe garantimin e të drejtave të personave me 

aftësi të kufizuara, si: Ligjin Nr. 93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me 

Aftësi të Kufizuara”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për 

përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e 

shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara” dhe Planin Kombëtar 2016-2020 për 

Personat me Aftësi te Kufizuar, miratuar me VKM nr. 389, dt.29.06.2016. Gjithashtu, në 

Shqipëri, një rol shumë të rëndësishëm në sigurimin e aksesueshmërisë ka pasur hartimi 

legjislacionit të posaçëm kundër diskriminimit.3 

 

Referuar Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, aksesueshmëria është 

përkthyer si heqje barrierash dhe është një nga shtatë parimet kryesore të KDPAK. Kjo 

Konventë, përmes nenit 9, vendos mbi shtetet palë detyrimin për të eliminuar barrierat në 

ambientet fizike, transport, informacion dhe komunikim, përfshirë dhe teknologjitë e sistemet e 

                                                           
2 Sondazh mbi ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e diskriminimit , ne kuader te projektiti BE-KiE, faqe 28.  
3 Manual për adresimin e aksesueshmërisë përmes standardeve, edicion i robotuar, 2014, CEN-CENELEC.   
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informacionit dhe komunikimit, si dhe në mjete apo shërbime të tjera të hapura apo të siguruara 

për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale.4 Aksesueshmëria kërkon që politikat, 

legjislacioni dhe praktikat që ndiqen të mos përjashtojnë personat me aftësi të kufizuara. 

  

Ligji kuadër nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të 

kufizuara” është përpjekur në mënyrë maksimale, për aq sa është e mundur të përkufizojë termin 

‘aksesueshmëri’, një term të cilin KDPAK vetë nuk e ka përkufizuar për arsye të kompleksitetit 

dhe dinamikës gjithmonë në zhvillim që ai paraqet. “Aksesueshmëri” sipas ligjit është mënjanimi 

i pengesave të të gjitha llojeve.5 Duke qenë se ky mbetet një ligj i përgjithshëm, ai delegon në 

aktet nënligjore çështje shumë të rëndësishme.  

 

Në lidhje me aksesueshmërinë, masat për mënjanimin e pengesave mjedisore dhe 

infrastrukturore në ofrimin e shërbimeve publike përcaktohen me Vendimin e Këshillit të 

Ministrave Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave 

në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të 

kufizuara”6. Qëllimi i vendimit është që të detajojë përkufizimet apo parimet e vendosura nga 

Ligji “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara”. 

Referuar dy dokumenteve kryesore, Planit të Veprimit të Personave me Aftësi të Kufizuara 

2016-20207, dhe Raportit fillestar të Shtetit Shqiptar për KDPAK, bazuar në nenin 35 të KDPAK 

në Maj 20158 gjendja e aksesueshmërisë ka njohur progres, por ai ka qenë i pamjaftueshëm. 

                                                           
4 KDPAK liston disa forma dhe formate të cilat mund të konsiderohen si disa nga mënyrat për të siguruar 

aksesueshmërinë. Këto janë:  

- ndërtesat dhe mjete të tjera të hapura për publikun;  

- shenja në Braille dhe në një formë lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme;   

- forma asistence të drejtpërdrejta dhe të ndërmjetme, përfshirë udhëzues, lexues dhe përkthyes profesionalë të 

gjuhës së shenjave, për të lehtësuar hyrjen në ndërtesa dhe mjete të tjera të hapura për publikun;  

- forma të tjera të përshtatshme asistence dhe mbështetjeje për personat me aftësi të kufizuara për të siguruar që 

atyre t’u mundësohet informacioni;  

- mundësimin e informacionit të ri dhe sistemet e teknologjitë e reja të komunikimit për personat me aftësi të 

kufizuara, përfshirë dhe internetin.  

5 “Pengesat” nënkuptojnë:  

a) pengesat sociale, veçanërisht qëndrimet, stereotipet e sjelljen tutelore;  

b) pengesat mjedisore, përfshirë vështirësitë në komunikim që kanë personat me dëmtime ndijore, veçanërisht 

ata me dëmtime në shikim dhe dëgjim, ata për të cilët komunikimi verbal është i kufizuar ose i pamundur e 

personat që kërkojnë formate të thjeshta për t’u lexuar dhe për t’u kuptuar;  

c) pengesat infrastrukturore, përfshirë ato në banesa, hapësira dhe shërbime publike;  

ç) pengesat institucionale, përfshirë ato në legjislacion dhe politika. 
6 Ky vendim përcakton masat për zbatimin dhe unifikimin e rregullave, në bazë të të cilave mënjanohen pengesat 

mjedisore dhe infrastrukturore për të bërë të mundur aksesin në strehim, transport, shëndetësi, kujdes social, 

arsimim, punësim dhe shërbime për personat me aftësi të kufizuara. Janë pengesa në komunikim: a) vështirësitë në 

komunikim që kanë personat me dëmtime ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim e dëgjim; b) vështirësitë 

në komunikim që kanë personat që kërkojnë formate të thjeshta për t'u lexuar dhe për t'u kuptuar. Janë pengesa 

infrastrukturore: a) pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e kujtdo dhe në mënyrë të veçantë të atyre që, 

për çfarëdolloj arsyeje, kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar, të përhershme ose të përkohshme; b) pengesat që 

kufizojnë ose pengojnë këdo në përdorimin komod dhe të sigurt të hapësirave, pajisjeve e të pjesëve përbërëse; c) 

mungesa e mjeteve dhe e sinjalizimeve që lejojnë orientimin dhe njohjen e vendeve e të burimeve të rrezikut për 

këdo dhe, në veçanti, për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar. 
7 Miratuar me VKM nr. 483, datë 29.6.2016. 
8 Raporti fillestar i Shtetit Shqiptar bazuar mbi nenin 35 të KDPAK, Maj 2015  



16 

 

Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të ndeshen me problematika të rëndësishme në 

aspektin e diskriminimit. Bazuar në konstatimet e KMD dhe informacionin e ardhur nga 

organizata, të cilat mbrojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, vlerëson si shqetësuese: 

 

a) Njohja e legjislacionit dhe e detyrimeve ligjore mbi të drejtat e PAK, ndërgjegjësimi i 

grupeve të interesit e trajnimi i aktorëve të ndryshëm mbi të drejtat dhe detyrimet e PAK 

 

Legjislacioni vendas në një nivel të kënaqshëm përputhet me standardet ndërkombëtare në lidhje 

me sigurimin e aksesueshmërisë. Mes institucioneve ka një nivel të rritur ndjeshëm të 

ndërgjegjësimit në lidhje me detyrimet, që ato kanë përkundrejt personave me aftësi të kufizuara 

për sigurimin e aksesueshmërisë. Ajo çka mbetet tej mase shqetësuese është një nivel i ulët i 

njohjes të legjislacionit, mekanizma shumë të dobët të monitorimit dhe mungesa e raportimit të 

shkeljeve së të drejtës për aksesueshmëri të personave me aftësi të kufizuara.9 

 

Institucionet edhe pse pranojnë që njohin legjislacionin, kanë informacion të kufizuar dhe të 

përciptë. Kjo njohje lidhet kryesisht me infrastrukturën e nevojshme për personat me aftësi të 

kufizuar në lëvizje, por edhe për të gjithë llojet e aftësisë së kufizuar. 

Informacion më të pakët kanë institucionet që operojnë në fushën e financave, institucionet 

kulturore, sektori privat, duke përfshirë dhe Media-n. Përveç kësaj, ata nuk i kushtojnë vëmendje 

çështjeve të personave me aftësi të kufizuara, pasi mjediset e tyre janë më pak të përdorura nga 

persona me aftësi të kufizuara, dhe nuk e shohin si detyrim garantimin e aksesueshmërisë. 

Ndërkohë që, institucionet në fushën e shërbimeve shoqërore, shëndetësisë, arsimit janë më të 

prirura për të njohur dhe zbatuar detyrimet.10 

 

Referuar Raport Monitorimit të ADRF-së, “Zbatimi i Aksesueshmërisë për Personat me Aftësi të 

Kufizuara”, thuhet se është anashkaluar një hallkë shumë e rëndësishme e zbatimit të 

legjislacionit, që është ajo e promovimit të tij. Miratimi i Ligjit “Për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara” apo VKM-së Nr. 1074/2015, duke qenë 

legjislacion i ri duhej shoqëruar me fushatë të gjerë promovimi e të vijohej më pas me fushata 

intensive trajnimesh për stafet e institucioneve kryesore.11 

Komuniteti i personave me aftësi të kufizuara nuk e njeh mjaftueshëm vendimin nr. 1074, datë 

23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe 

infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara”. Për pasojë, 

                                                                                                                                                                                           
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Doënload.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fALB%2f1&Lang

=en   
9 ADRF, Raport Monitorimi: Zbatimi i Aksesueshmërisë për Personat me Aftësi të Kufizuara, faqe 33. 
10 ADRF, Raport Monitorimi: Zbatimi i Aksesueshmërisë për Personat me Aftësi të Kufizuara, faqe 34. 
11 Më tej, Raport Monitorimi: Zbatimi i Aksesueshmërisë për Personat me Aftësi të Kufizuara, i ADRF, citon se: 

“Miratimi i legjislacionit kaq të avancuar duhet domosdoshmërisht të shoqërohet me veprimtari thelbësore siç janë 

promovimi dhe trajnimet, për të siguruar zbatimin efektiv të tij. Si pasojë e këtyre mungesave, vendimi nuk njihet 

dhe ai ka humbur qëllimin e vet parësor, që është të sigurojë fillesat e zbatimit të aksesueshmërisë për të gjitha 

institucionet dhe sektorët përmes përcaktimit të një procedure të qartë veprimesh.  Kështu, të gjitha institucionet 

janë gjetur të papërgatitura me miratimin e këtij vendimi dhe vazhdojnë të mbeten të tilla”. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Doënload.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fALB%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Doënload.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fALB%2f1&Lang=en
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në shumë pak raste kur i është drejtuar institucioneve publike për informacion apo për konsultim, 

nuk ka kërkuar formate apo aksesueshmëri për aftësinë e kufizuar.12 

 

b) Punësimi  

 

Sipas të dhënave të ofruara nga Shoqata e Invalidëve të Punës, sot në Shqipëri ka 73 000 invalidë 

pune, nga të cilët 40.000  invalidë të plotë, 29600 invalidë te pjesshëm dhe 3400 invalidë të ish-

kooperativave bujqësore.  

 

Në takimet me grupet e PAK, theksohet, si mjaft shqetësues, fakti i moszbatimit të kuotës së 

punësimit, sipas të cilit “Çdo punëdhënës që punëson me tepër se 24 punonjës, është i detyruar të 

punësojë një person me aftësi të kufizuar për çdo 25 punonjës të personelit të tij”13. Sipas Planit 

të Veprimit pёr Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-2020 “Janë të pakët personat me aftësi të 

kufizuar të punësuar në institucione qendrore dhe vendore”. 

Në zbatim të këtij parashikimi ligjor, shihet e domosdoshme trajnimi i sektorit privat, lidhur me 

mundësinë e punësimit të personave me aftësi të kufizuar. 

 

c) Arsimi 

 

Autoritete përgjegjëse kanё pohuar se “Gjatë dhjetë viteve të fundit, objektivat e përcaktuara në 

Planin e mëparshëm të Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara (për numrin e shkollave të 

aksesueshme, ambienteve parashkollore dhe qendrave të AFP-së18) nuk u arritën”.  

 

Lidhur me situatën e përdorimit të formateve audio apo teksteve në Braille: “...tekstet shkollore 

të shkollave të përgjithshme nuk ekzistojnë në alfabetin Braille apo në formate audio. Instituti i 

Nxënësve që nuk Shikojnë nuk mund të plotësojë kërkesat për tekste shkollore në alfabetin 

Braille për shkak të fondeve të kufizuara dhe kapacitetit teknik të kufizuar.”14  

 

Megjithëse në ligjin “Për Statusin e Invalidëve te Punës” janë përcaktuar edhe disa lehtësira ne 

baze te standarteve ndërkombëtare, ato nuk gjejnë zbatim. Nga 2010 dhe deri në fund të vitit 

2016, invalidët e punës dhe fëmijët e tyre ishin të përjashtuar nga taksa e shkollës për arsimin e 

lartë (bachelor) dhe 50% të taksës për Master. Nga viti 2017 dhe në vazhdim nuk zbatohet 

VKM15 për këtë qëllim. Vetëm për vitin 2017-2018, për shkak të pamundësisë për të paguar 

taksen e shkollës së lartë, kanë braktisur shkollën 47 studente me prindër invalidë pune.16 

                                                           
12 Ibid, fq. 20 
13 Neni 15 i Ligjit Nr. 7995 Date 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”. 
14 Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016 -2020. 
15 Vendim Nr. 269 date 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në 

një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të 

studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, parashikon shprehimisht se: 

“1.Përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit studentët të cilët janë pranuar në një program të ciklit të parë të 

studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, në institucionet 

publike të arsimit të lartë, të kategorive të mëposhtme: a) Studentët me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të 
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d) Infrastruktura 

 

Të gjithë pjesëtarët e shoqërisë kanё të drejtë të kenë akses në të mira dhe shërbime, që ofrohen 

për ta. Çështjet e aksesueshmërisë kanë marrë një rëndësi themelore, duke pasur parasysh që 

nevojat e grupeve janë të ndryshme, si persona me aftësi të kufizuara, fëmijë, persona në moshë 

të tretë. Aksesueshmëria përbën parakusht për të realizimin e të drejtave të personave me aftësi të 

kufizuara. Megjithatë, Shqipëria ende përballet me sfida të mëdha në eliminimin e pengesave.17  

Bazuar në këto kufizime apo pengesa, nevojat për aksesueshmëri janë të ndryshme. Mungesa e 

aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara shihet gjithmonë nga perspektiva e 

diskriminimit, pra mohimi i aksesueshmërisë përbën diskriminim për personat me aftësi të 

kufizuara.  

Gjetjet e Plani të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-2020, në lidhje me 

lëvizshmërinë personale, nënvizojnë se: “Lëvizja e pavarur në rrugë dhe në trotuare është 

pothuajse e pamundur për personat në karrige me rrota apo që përdorin shkop. Shumë pak 

trotuare janë përshtatur , ata mund të jenë të ngushtë dhe shpesh sipërfaqja e tyre nuk është e 

njëtrajtshme. Transporti publik mbetet i paaksesueshëm. Edhe pse qeveria ka miratuar 

standardet përkatëse, ata nuk zbatohen në praktikë. Në kryqëzimet e rrugëve apo në transportim 

publik nuk ekzistojnë sinjalizimet zanore dhe stacionet e autobusit janë të pashënuar, duke e bërë 

orientimin të vështirë. Shumë pak rrugë dhe ndërtesa publike përfshijnë shenja të ngritura ose të 

përshtatura për të verbërit si dhe mungojnë mjetet ndihmëse si shkopinjtë e bardhë , qentë 

orientues dhe qentë ndihmës”. 

 

Plani vijon me konstatimin që “disa ndërtesa qeveritare janë të aksesueshme. Shumë të tjera po 

rikonstruktohen me qëllim që të garantojnë aksesueshmëri të plotë për PAK.”  

 

Referuar Raportit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 25 Qershorit, 2017, “E drejta e 

votës për zgjedhësit me aftësi të kufizuara”18, KQZ kishte përfshirë në modulet e trajnimit të 

Komisionerëve të Komisioneve Zgjedhore, çështje në lidhje me zgjedhësit me aftësi të kufizuara. 

Pavarësisht Udhëzimit të KQZ-s Nr. 1, datë 12.12.2012 “Për mënyrën e ngritjes dhe caktimit të 

vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së qeverisjes vendore për 

zgjedhjet”, lidhur me qendrat e votimit, 52.6 % e qendrave ishin pa rampe dhe të vendosura në 

katet e sipërme të ndërtesës. Në 82.9 % të qendrave mungonte dhoma e fshehtësisë për personat 

me aftësi të kufizuar. Në 70.1 % mungonte fleta e posaçme e votimit për personat e verbër. 

                                                                                                                                                                                           
Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, si dhe studentët fëmijë të personave/familjes me aftësi të 

kufizuara, të vërtetuar me vendim të KMCA-së për punë, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr. 9355, 

datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesshme 

nga njësitë e vetëqeverisjes vendore”. 
16 Informacion i ardhur nga Shoqata e Invalidëve te Punës, ne rrugë elektronike, me kwrkesw tw KMD. 
17 Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara, 2016-2020 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/124-2016.pdf 
18 Botim i Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara FSHDPAK, realizuar me 

mbeshtetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës në Tiranë. 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/124-2016.pdf
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Mungesa e mjeteve dhe shërbimeve çoi në rritjen e numrit të votuesve me shoqërues. Gjithashtu, 

u përjashtuan nga votimi kategoria e personave që e kanë të pamundur lëvizjen nga banesat e 

tyre. 

 

Sjellim në vëmendje që KMD ka përsëritur disa herë rekomandime për  ndryshime në 

Kodin Zgjedhor të R.Sh për të shmangur pengesat e konstatuara.   

 

e) Shërbimet 

 

Dokumentet qeveritare pohojnë sfidat e mëdha që ka shteti Shqiptar për zbatimin e legjislacionit 

të miratuar. Kështu, sipas këtyre dokumenteve, Shqipëria ka bërë progres në lidhje me sigurimin 

e aksesueshmërisë dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara. Dokumentet i referohen në 

mënyrë të veçantë legjislacionit të miratuar për garantimin e aksesueshmërisë, në disa fusha, si 

në fushën e ndërtimit, transportit, strehimit etj. Megjithatë, Plani Kombëtar për Personat me 

Aftësi të Kufizuara 2016-202, pranon që “Shqipëria ende përballet me sfida të mëdha në 

eliminimin e pengesave. Shumë ndërtesa publike dhe hapësira publike të jashtme dhe faqe 

interneti qeveritare nuk janë të aksesueshme. Personat me probleme në dëgjim pothuajse nuk 

kanë fare akses në shërbimet private ose publike duke përdorur gjuhën e shenjave. “Ndërkohë që 

nuk ka asnjë progres në lidhje me shenjat e vendosura në mjedise publike për këtë komunitet”.  

Përsa i përket sektorit privat, plani konstaton që “standardet e aksesueshmërisë zbatohen shumë 

rrallë. Shumica e objekteve turistike private nuk janë të aksesueshme dhe ky aspekt nuk trajtohet 

nga inspektimet për turizmin. Rrjedhimisht, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre 

përballen me pengesa për të marrë pjesë në veprimtari argëtuese dhe në turizëm. Gjithashtu, kjo 

nënkupton se personat me aftësi të kufizuara shpesh nuk mund të punësohen në industrinë e 

turizmit, e cila zë një përqindje të konsiderueshme të ekonomisë në Shqipëri.” 

Ndërsa në lidhje me transportin, plani shprehet që “në praktikë, pothuaj asnjë mjet transporti 

publik nuk është i aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara. Monitorimi nuk është efikas 

dhe nuk është vendosur asnjë penalitet për moszbatimin e tyre”.   

 

KMD ka kontribuar në hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të 

Kufizuar 2016-2020, pёr të garantuar mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit. Megjithë 

përmirësimet e kryera dhe aktet ligjore apo nënligjore të miratuara gjatë vitit 2017 për kategorinë 

e personave me aftësi të kufizuar,  problematikat e reflektuara në vendimet e KMD-së ende nuk 

janë adresuar dhe as materializuar në akte ligjore/nënligjore konkrete. Situata e kujdestarëve të 

personave të prekur nga autizmi apo sindromi down, në lidhje me përfitimin e pagesës së 

sigurimeve shoqërore mbetet e njëjtë, pasi kjo kategori e kujdestarëve vazhdon të mos përfitojë 

nga skema e sigurimeve shoqërore. Gjithashtu, edhe lehtësirat në udhëtimin urban dhe atë ndër-

urban për kategorinë e personave të prekur nga autizmi apo sindromi down dhe kujdestarët e tyre 

nuk kanë filluar të reflektohen në praktikë.19 

                                                           
19 Informacion nga Qendra Te Drejtat e Njeriut ne Demokraci, përcjellë në rrugë elektronike, me datë 22 shkurt 

2018, me kerkesë të KMD. 
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Gjatë vitit 2016, KMD ka dalë me dy vendime, ku ka konstatuar diskriminimin e kategorisë së 

personave të prekur nga autizmi dhe sindromi down si dhe kujdestarët e tyre. Përkatësisht, me 

Vendimin nr. 55, datë 29.03.2016, KMD ka konstatuar diskriminimin e tërthortë, përmes 

legjislacionit (mungesën e përfitimit të sigurimeve shoqërore për kujdestarët e personave të 

prekur nga autizmi apo sindromi down) , ndaj kategorisë së kujdestarëve të personave të prekur 

nga Autizmi apo Sindromi Down. Ndërsa me Vendimin nr.82, datë 31.05.2016, KMD ka 

konstatuar diskriminimin e drejtpërdrejtë, të kategorisë së personave me aftësinë e kufizuar: 

Autizëm dhe Sindromën Down si dhe kujdestarëve të tyre, përmes mohimit të lehtësirave në 

udhëtimin urban dhe atë ndërurban. Gjithashtu, KMD ka rekomanduar që Këshilli i Ministrave 

dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, duhet të marrin masa dhe të bëjnë parashikimet e 

duhura ligjore. Sjellim në vëmendje faktin që, ende nuk ka një reagim për marrjen e masave, 

me qëllim zbatimin e këtyre vendimeve të KMD. 

Sipas Ligjit “Për Statusin e Invalidëve te Punës”, pavarësisht lehtësirave në sistemimin e 

taksave kombëtare dhe vendore, që sigurohen sipas ligjit, nuk sigurohet zbatimi në praktikë, pasi 

për taksat nacionale funksionon vetëm 5%, ndërsa për taksat vendore funksionon vetëm 12%. 

Gjithashtu ka mangësi në zbatimin e dispozitës ligjore pёr përfitimin e plotë apo reduktimin e 

pagesës për ilaçet apo fakti që zbatohet vetëm 20 % e dispozitave mbi përfitimin falas të 

shërbimit të transportit qytetas, ndërsa  përfitimi i zbritjes me 50%  pёr transportin ndër-qytetas 

nuk zbatohet.20 

 

f) Aksesi në informacion dhe media 

 

Zbatimi i të drejtës për informim dhe konsultim, pёr personat me aftësi të kufizuara, është i 

lidhur në mënyrë të pashmangshme me aksesueshmërinë. Nëse një institucion është i 

paaksesueshëm, është e vështirë që ata të përfshihen në proceset e informimit dhe konsultimit.  

Pa akses në informacion, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të punojnë për adresimin e 

pengesave që hasin në arsim, punësim, transport dhe shëndetësi.21 

 

Pavarësisht faktit që, Shqipëria ka njohur përmirësime të dukshme në hartimin e një legjislacioni 

në përputhje me standardet ndërkombëtare, ai nuk zbatohet e për pasojë shpeshherë komuniteti i 

personave me aftësi të kufizuara nuk ka informacionin e nevojshëm për të ndikuar në politika 

apo për të vënë para përgjegjësive institucionet shtetërore.22 

Nga njëra anë konstatohet një nivel i ulët i njohjes së të drejtave që burojnë nga Ligji “Për të 

drejtën e informimit” dhe ligji “Pёr Njoftimin dhe Konsultimin publik”, e për rrjedhojë 

mospërdorim i mjeteve që ofrojnë këto dy ligje, ndërsa nga ana tjetër, janë autoritetet shtetërore 

të cilat nuk zbatojnë në mënyrë të plotë detyrimet që i janë vendosur atyre nga legjislacioni për 

                                                           
20 Bazuar në informacionin e Shoqatës së Invalidëve të Punës, dërguar në rrugë elektronike, me kërkesë të KMD. 
21 Raport kombëtar: Aftësia e kufizuar dhe aksesi në informacion; Article19 Free Word Centre, Liban, Maj, 2015  

https://www.article19.org/resources.php/resource/37983/en/lebanon:-disability-and-access-to-information, cituar tek 

Raport Monitorimi: Zbatimi i Aksesueshmërisë për Personat me Aftësi të Kufizuara, i ADRF. 
22 ADRF, Raport Monitorimi “E drejta e Informimit dhe e konsultimit dhe Personat me Aftesi të Kufizuara”, fq. 5. 

https://www.article19.org/resources.php/resource/37983/en/lebanon:-disability-and-access-to-information
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aksesueshmërinë.23 

 

Përsa i përket Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, nuk gjejnë vend shprehimisht 

dispozitat pёr personat me aftësi të kufizuara. Vetë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të 

PAK, rekomandojnë që, gjatë ndërhyrjeve të mundshme në këto dy ligje, të përfshihen 

shprehimisht edhe koncepte si aksesueshmëria, përshtatja e arsyeshme apo personat me aftësi të 

kufizuara në mënyrë të drejtpërdrejtë.24 

 

Në nenin 17 te ligjit “Për Statusin e Invalidëve të Punës”, thuhet se: Gjate përgatitjes së akteve 

ligjore e nënligjore dhe programeve qeveritare, mbahen parasysh interesat e nevojat e 

Invalidëve. Shoqata qe mbrojnë interesat e invalidëve, marrin pjesë në diskutimin dhe miratimin 

e akteve ligjore dhe nënligjore, që prekin drejtpërdrejtë apo tërthorazi interesat e invalidëve. Por, 

sipas Shoqatës së Invalidëve të Punës kjo dispozitë nuk zbatohet!25 

 

 Diskriminimi për shkak të orintimit seksual 

 

- Do të sjellim këtu sërish gjetjet e “Sondazh mbi ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e 

diskriminimit”, në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit të Programit të përbashkët të BE/KiE-s, 

“Rritja e efektivitetit te sistemit shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 

antidiskriminimin".  

 

Qëndrimi i përgjithshëm i të anketuarve ndaj LGBTI-së është mjaft negativ. Kur u pyetën të 

anketuarit, nëse do të ndjeheshin rehat me një koleg nga komuniteti LGBTI, 57% do të 

ndjeheshin jo rehat, në një shkallë të ndryshme me 10% të gatshëm për të shprehur shqetësimin e 

tyre me eprorët dhe një tjetër 10% të gatshëm për të shprehur shqetësimin e tyre direkt me 

kolegun e lartpërmendur. 

Modele të ngjashme mund të shihen kur u pyetën nëse do të ishin të kënaqur për të pasur mësues 

të fëmijëve të tyre persona që i përkasin komunitetit LGBTI, me 66% që deklarojnë se nuk 

ndihen rehat, ndër të cilët 23% do t'i hiqnin fëmijët nga shkolla. 63% e të anketuarve deklarojnë, 

gjithashtu, se nuk janë të kënaqur me shfaqjen e dashurisë në publik nga komuniteti LGBTI, ndër 

të cilët 6% dëshirojnë që ato të ndalohen, madje edhe fizikisht nëse është e nevojshme. 

Për sa u përket të drejtave të LGBTI-së, 63% e të anketuarve mendojnë se nuk duhet të lejohen të 

bashkëjetojnë (me 54% plotësisht jo dakord), 69% mendojnë se nuk duhet të lejohen të martohen 

(59% plotësisht jo dakord) dhe 75% mendojnë se nuk duhet të lejohen të kenë fëmijë (66% 

plotësisht jo dakord). 

Të anketuarit kanë prirjen që të jenë më të paqëndrueshëm në lidhje me interseksin, ndoshta për 

shkak të vështirësive të përcaktimit të njerëzve interseksualë dhe mungesës së njohurisë lidhur 

me temën. Kur u pyetën nëse njerëzit intersekualë duhet që ta rregullojnë gjininë e tyre nga një 

                                                           
23 Ibid, fq. 22 
24 Ibid, fq. 23 
25 Bazuar në informacionin e ardhur nga Shoqata e Invalidëve te Punës, ne rrugë elektronike, me kërkesë të KMD. 
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kirurg pas lindjes së tyre, 42% e të anketuarve ishin pozitivë, kundrejt 25% që shprehnin 

opinionin e kundërt (20% nuk dinin dhe 13% nuk pranonin të përgjigjeshin). Situata për pyetjen 

nëse njerëzit interseksualë duhet të përcaktojnë gjininë e tyre nga një mjek, 39% e të anketuarve 

ishin pozitivë kundrejt 32% që shprehin opinionin e kundërt (17% nuk e dinin dhe 13% nuk 

pranuan të përgjigjeshin). Mospërputhjet fillojnë të shfaqen kur pyeten nëse njerëzve 

interseksualë duhet t’u përcaktohet gjinia nga prindërit e tyre, pasi 38% e të anketuarve ishin 

pozitivë kundrejt 31% që shprehen opinion të kundërt (18% nuk e dinin dhe 13% nuk pranonin të 

përgjigjeshin), duke treguar se nuk ka dallim në opinione për dy opsione që duhet të jenë 

reciprokisht ekskluzive. E njëjta mospërputhje vazhdon kur u pyetën nëse njerëzit interseksualë 

duhet të vendosin identitetin e gjinisë së tyre kur të arrijnë moshën madhore, 39% e të 

anketuarve ishin pozitivë, kundrejt 27% që shprehin opinionin e kundërt (19% nuk e dinin dhe 

14% nuk pranonin të përgjigjeshin). Përsëri, përmasat janë gjerësisht të krahasueshme për një 

opsion që është krejtësisht i kundërt me propozimin e mëparshëm. Zhvendosja e vërtetë në 

opinione ndodh kur bëhet pyetja nëse te njerëzit interseksualë duhet që gjinia të mbetet 

interseksuale, ku 16% e të anketuarve janë pozitivë, kundrejt 46% që shprehin opinionin e 

kundërt (23% nuk e dinë dhe 15% nuk u përgjigjën). Pra, shumica e të anketuarve mendojnë se 

në çdo rast duhet të përcaktohet identiteti gjinor i njerëzve interseksualë. Nuk ka ndonjë opinion 

të qartë lidhur me temën e identitetit gjinor të njerëzve interseksualë. 50% mendojnë se një 

ndërhyrje mjekësore duhet të mbulohet nga sistemi i mbrojtjes shëndetësore, duke lënë të 

nënkuptohet se shumica e njerëzve e shohin interseksin si një problem shëndetësor. 

Për sa u përket transgjinorëve dhe transeksualëve, të anketuarit kanë prirjen t’i kundërshtojnë që 

ata të ndryshojnë lirisht gjininë e tyre në të dhënat administrative (35% kundrejt 30%), edhe pse 

një përqindje e ngjashme e të anketuarve mendojnë se një ndryshim në të dhënat administrative 

nuk duhet të kushtëzohet nga një ndërhyrje mjekësore. 

- Sipas një studimi të Realizuar nga Head Hunter Albania, në 2017,26 raportohet një 

përqindje shumë e ulët lidhur me punësimin e personave LGBTI. Vetëm 4 % e Kompanive kanë 

në politikat e tyre punësimin e komunitetit LGBTI dhe 6 % e tyre, në intervista e tyre ndaj këtyre 

punëkërkuesve , janë miqësor. Sipas këtij studimi, punësimi i këtyre të rinjve (58 persona), ka 

sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre.  

 

- Përsa i përket të drejtave të Lezbikeve , Gej, Biseksual, Transgjendër dhe Interseks, në 

shkurt dy OJQ-të paraqitën një ankesë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, duke 

kërkuar ndryshimin e Kodit të Familjes, i cili ndalon të drejtën e bashkëjetesës për çiftet e të 

njëjtit seks.27  

 

 

 

                                                           
26 Studimi LGBTIQ Index, 2017. 
27 Marre nga Amnisty International Report 2017/2018, faqe 70 
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 Diskriminimi racial28 

Komuniteti rom është komuniteti që përballet me varfëri, marxhinalizim social-ekonomik, 

pashtetësi dhe diskriminim në të  drejtën e arsimimit, mbrojtjes sociale, kujdesit shëndetësor, 

punësimit dhe të strehimit të përshtatshëm.  

- Vëmendje e veçantë i është kushtuar përmirësimit të legjislacionit dhe politikave për 

minoritetet. Vlen të evidentohet fakti se janë miratuar dokumenta të rëndësishme, që përcaktojnë 

qartazi masa për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve dhe veçanërisht integrimin e komunitetit 

rom dhe egjiptian: Plani Kombëtar i Integrimit Europian 2015-2020;- Udhërrëfyesi për 5 

Prioritetet e Komisionit Europian, Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe 

Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë 2016 - 2020, Ligji “Për kujdesin shoqëror”. 

Hap pozitiv është edhe fakti që Ligji nr. 96/2017 “Për mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në 

Republikën e Shqipërisë” i ka njohur romët dhe egjiptianët si pakicë kombëtare. Projektligji “Për 

strehimin social” është në fazën e fundit të diskutimeve në Kuvendin e Shqipërisë.   

Referuar Ditëve të Hapura të realizuara nga KMD, gjatë vitit 2017, Romët dhe Egjiptianët 

vazhdojnë të jetojnë në kushte të papërshtatshme banimi, në zona periferike dhe pa infrastrukturë 

ku mungon sistemi i kanalizimit të ujërave të zeza, furnizimi me ujë të rrjedhshëm në lagjet ku 

ka komunitet të tillë. 

- Megjithatë, konsiderohet “Pozitive  iniciativa e ndërmarrë  nga Ministria e Zhvillimit 

Urban për rikonstruksionin e  300 shtëpive të familjeve rome dhe egjiptiane  dhe përmirësimin e 

kushteve higjeno-sanitare. Problematikë ngelet mungesa e ujit  dhe risku i shpërnguljeve me 

forcë29”. 

 

- Një Studim Rajonal mbi gjendjen e Diskriminimit të Romëve në Ballkanin Perëndimor, 

sjell në vëmendje çështjen e pashtetësisë, si më poshtë30: 

 

Pashtetësia dhe regjistrimi i romeve është një problem ende shqetësues. Shkaqet e  pashtetësisë 

në Shqipëri janë të ngjashme me ato të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Shkaku më i 

zakonshëm i (rrezikut) të pashtetësisë midis romëve, si anëtarë të një komuniteti të varfër dhe të 

margjinalizuar, lidhet me qasjen e tyre në regjistrimin civil dhe regjistrimin e lindjeve në veçanti. 

Në shumë raste, romëve u mungon dokumentacioni i kërkuar për të përmbushur kërkesat ligjore 

jo vetëm për regjistrimin e lindjeve, por edhe regjistrimin e vdekjeve, martesave, vendbanimit, 

divorcit, kujdestarisë së fëmijëve etj. Aplikimet për regjistrim refuzohen në mënyrë rutinore, 

duke rritur rrezikun e pashtetësisë midis këtyre komuniteteve Shumë romë nga Shqipëria 

migrojnë në Greqinë fqinje për të gjetur punë dhe shpesh jetojnë atje pa dokumente. Shumë prej 

atyre që kanë fëmijë nuk mund të regjistrojnë lindjet e tyre në Greqi, duke e bërë të vështirë për 

                                                           
28 Sipas Komisionit Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës përkufizimi për “diskriminimin racial” është: 

“Trajtim i ndryshëm  me bazë etninë, origjinën, ngjyrën, shtetësinë, besimin fetar dhe gjuhën”, 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/Recommendation_7_en.asp#P182_

19494 
29 Amnisty International Report 2017/2018 fq. 70 
30 Ky studim është rekomanduar nga TLAS. 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/Recommendation_7_en.asp#P182_19494
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/Recommendation_7_en.asp#P182_19494
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ata të regjistrojnë fëmijët e tyre kur të kthehen në Shqipëri.31 Vendosja në qendra periferike të 

izoluara dhe larg qendrave urbane vështirëson mundësitë për regjistrimin e lindjeve, e cila 

shoqërohet me mungesën e shërbimeve shëndetësore.  

 

Në Shqipëri, pavarësisht nga parashikimet  ligjore  për ndihmë juridike falas në ligj, mbetet 

shumë e paarritshme për shumë romë, sepse ata nuk mund të sigurojnë dokumentacionin e 

kërkuar për të vërtetuar qëndrimin ose të ardhurat dhe për këtë arsye të vendosin të drejtën e tyre 

për të marrë fondin shtetëror. Mungesa e dokumentacionit që një individ rom në këtë rast po 

kërkon të sfidojë kështu i pengon ata të kenë akses në drejtësi. Prandaj, ashtu si me 

diskriminimin, barrierat për të hyrë në drejtësi vazhdojnë edhe me romet pashtetësi, ndërsa 

përkeqësohen ndikimet negative të saj.32 

 

- Referuar çështjeve të trajtuara nga KMD dhe informacioneve të adresuara nga OJF-të, 

konkludohet në disa problematika si: 

 

- Mosdhënia e Vërtetimit të Punëkërkuesit të papunë anëtarëve të komunitetit rom/egjiptian nga 

zyrat e Punës me arsyetimin e refuzimit të punës së ofruar nga këto zyra ose kërkimit të këtij 

vërtetimi për arsye të tjera si ndihmë ekonomike apo përfitimi I librezës së shëndetit. Refuzimi 

për ti pajisur anëtarët e komunitetit rom/egjiptian me vërtetimin e punëkërkuesit të papunë i 

privon ata nga mundësia e përfitimit të një sërë shërbimesh social-ekonomike dhe mjekësore që 

ofrohen për këtë kategori sociale.33 

-Mospërfshirja në programet e mbështetjes social-ekonomike për shkak të kritereve, 

dokumentacionit dhe procedurave që duhen ndjekur.34 

-Mos ofrimi i shërbimeve publike në mënyrë të barabartë.35  

-Mospranim ose largim nga puna për shkak të racës, moshës, bindjeve politike, gjendjes 

familjare, shtatzënisë etj.36 

- Vazhdon të jetë shumë problematik punësimi i grave-vajzave të komunitetit rom/egjyptian dhe 

grave mbi moshën 45 vjeç. Një sërë ndërmarrjesh të sektorit privat vendosin kriterin e moshës 

nën 45 vjeç për të punësuar gra dhe vajza duke shkelur haptazi Ligjin “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. Rastet që pretendojnë se kanë rënë pre e praktikave abuzive dhe diskriminuese 

janë në rritje, por ndjekja dhe minimizimi i këtyre praktikave abuzive kërkon jo vetëm rritje të 

ndërgjegjësimit të komunitetit për denoncimin e tyre por edhe  forcimin e mekanizmave 

ndëshkues ndaj sjelljeve diskriminuese.37 

 

                                                           
31 Marrë nga botimi “Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in the Western Balkans and 

Ukraine”, European Roma Rights Center, October 2017 pg .22 
32 Marre nga Botimi “Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in the Western Balkans and 

Ukraine”, European Roma Rights Center, October 2017”, fq.13 
33 Informacion i ofruara nga Qenda për të Drejtat e Njeritu në Demokraci, ne rruge elektronike, me këkesë të KMD. 
34 Informacion i ofruara nga Qenda për të Drejtat e Njeritu në Demokraci, ne rruge elektronike, me këkesë të KMD. 
35 Informacioni rezulton nga Ditët e Hapura të Zhvilluara nga KMD dhe çështjet e regjistruara gjatë tyre. 
36 Referuar çështjeve të trajtuara nga KMD, bazuar në informacionin e sjellë sipas informacionit të sjellë nga Qendra 

për të Drejtat e Njeriut në Demokraci dhe Lëvizja Rinore Egjiptiane.     
37 Informacion i ofruar nga Qenda për të Drejtat e Njeritu në Demokraci, ne rruge elektronike, me këkesë të KMD. 
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 Diskriminimi gjinor 

 

Jetojmë në një shoqëri, ku pavarësisht ndryshimeve pozitive e progresit të arritur, sjelljet 

steriotipike paragjykuese dhe modelet që nxisin veprime të dhunshme e diskriminuese, nuk 

mungojnë në përditshmërinë tonë. Arritja e barazisë gjinore dhe reduktimi i dhunës me bazë 

gjinore e dhunës në familje, tashmë artikulohen qartësisht mes prioriteteve dhe drejtimeve 

kryesore për zhvillim, në një tërësi dokumentash e programesh kombëtare. Projektligji për “Për 

masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”,  pritet të sjelli një përmirësim të legjislacionit 

vendas për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare. 

 

Nga pikëpamja gjinore, pjesëtari më i dhunuar i familjes rezulton të jetë gruaja. Në 88 % të 

rasteve paditëse është një grua dhe vetëm në 12 % të rasteve paditës është një burrë. Këto të 

dhëna dëshmojnë për faktin që dhuna në familje është dhunë me bazë gjinore38. 

Diskriminimi gjinor është një fenomen i cili nuk kufizohet tek pagat. Ai fillon shumë herët në 

jetën e grave, nga  aborti selektiv para se të lindin, më pas me caktimin e një barre më të rëndë të 

detyrave shtëpiake për vajzat, vazhdon me pengesat familjare dhe shoqërore në arsimimin e tyre, 

me pengesat që gratë kanë për të hyrë në forcat e punës, paraqitet me anë të hendekut gjinor të 

pagave kur ato janë pjesë e forcave të punës dhe vazhdon deri në pleqëri39.  

 

Hendeku gjinor i pagave është një tregues i mirë për të vlerësuar diskriminimin gjinor në forcat e 

punës, pasi zgjedhjet e ndryshme të burrave dhe grave dhe koha larg punës apo detyrat 

prindërore nuk arrijnë ta shpjegojnë plotësisht madhësinë e këtij treguesi. Duke ju referuar 

studimeve të ndryshme vihet re se një pjesë e hendekut të pagave ngelet e pashpjeguar edhe pasi 

bëhen rregullimet përkatëse me anë të variablave që kuantifikojnë faktorët e përmendur më lart. 

Ekziston një konsensus i përgjithshëm ndërmjet studimeve të ndryshme në këtë fushë, që të 

paktën një pjesë e konsiderueshme e këtij hendeku të pashpjegueshëm të pagave mund t’i 

atribuohet diskriminimit gjinor. Në Shqipëri, në vitin 2016, vetëm 26,8 % e ndërmarrjeve aktive 

drejtohen nga gratë (INSTAT).  Kjo tregon se gratë kanë një rrugë më të vështirë se burrat për të 

arritur pozicionet e larta drejtuese në ndërmarrjet e biznesit. Kjo rrugë bëhet akoma edhe më e 

vështirë për shkak të diskriminimit gjinor. 40 

 

Për vitin 2017 në Gjykatën e Tiranës janё depozituar 1000 kërkesë padi me objekt lëshimin e 

UMM/UM. Në total kemi 728 vendime ku viktima e dhunës në familje nuk është pajisur me 

UMM/UM nga Gjykata. Pra në rreth 73 % të çështjeve viktima e dhunës në familje megjithëse i 

është drejtuar Gjykatës për tu pajisur me UMM/UM kërkesë padia e saj/tij është pushuar/kthyer 

aktet/ rrezuar/ refuzuar/mospranuar. Numri i lartë i çështjeve të pushuara vazhdon të mbetet një 

problematike mjaft shqetësuese, për çështjet me objekt lëshimin e UMM/UM. Arsyet që çojnë në 

këtë rezultat janë të shumta, por këtu mund të përmendim mungesën e koordinimit të 

veprimtarisë së institucioneve përgjegjëse të linjës, duke përmendur këtu policinë e cila për vitin 

                                                           
38 Informacion i ofruar nga Qenda për të Drejtat e Njeritu në Demokraci, ne rruge elektronike, me këkesë të KMD. 
39 INSTAT, “Burrat dhe Gratë në Shqipëri”,  Tiranë 2017, fq.151 
40 INSTAT, “Burrat dhe Gratë në Shqipëri”,  Tiranë 2017, fq.151 
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2017 nuk ka ngritur asnjë padi publike, institucionet shëndetësore roli i të cilave në mbështetjen 

e viktimave të dhunës në familje vazhdon të mbetet pasiv (për vitin 2017 Qendrat shëndetësore 

kanë lëshuar një numër mjaft të ulët raportesh të posaçme mjekësore), njësitë administrative nuk 

luajnë një rol aktiv në procesin gjyqësor të lëshimit të UMM/UM (as në cështjet gjyqësore  ku 

përfshihen të miturit), gjykata vazhdon të ndjekë procedurën e pajtimit të palëve, megjithëse kjo 

procedurë ndalohet në mënyrë taksative nga Konventa e Stambollit, gjithashtu edhe përjashtimi i 

viktimave të dhunës në familje nga të gjitha shpenzimet gjyqësore nuk respektohet në rastin e 

pyetjes së viktimës së dhunës nga psikologu, pasi ky i fundit në kundërshtim me ligjin paguhet 

nga vetë viktima e dhunës për shërbimin e kryer. Nëse i referohemi të drejtës për tu mbrojtur me 

avokat vëmë re se vetëm në 10 % të çështjeve të pushuara viktima e dhunës në familje është 

përfaqësuar nga një avokat. Si konkluzion mund të themi se aksesi në shërbime i viktimave të 

dhunës në familje nuk është në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe si pasojë mund të 

trajtohet edhe si diskriminim në shërbime.41 

 

Gjatë raportimit për GREVIO, dhe me ekspertët ndërkombëtar në fushën e të drejtave të Njeriut, 

Komisioneri ka parashtruar nevojën për: 

1. Trajtimin e rasteve të dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje si raste diskriminimi , në 

përputhje me Konventën e Stambollit. Këtë e ka paraqitur edhe si rekomandim ligjor, në 

kuadër të propozimeve për Draft-Ligjin “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”42 

 

2. Përcaktimin e një roli të  qartë monitorues të KMD-së, lidhur me veprimet e Mekanizmit të 

Referimit të Dhunës në Familje. 

 

3. Parashikimin e rolit të KMD-së si një institucion garant edhe për zbatimin e Ligjit Nr.9970, 

datë 24.7.2008 “Për barazinë Gjinore në Shoqëri”, gjë që do të rriste nivelin e ndërgjegjësimit 

lidhur me çështjet gjinore dhe zbatimit të të dy ligjeve në aspektin e promovimit të barazisë 

dhe mbrojtjen nga diskriminimi me bazë gjinore. Disa prej këtyre konstatimeve dhe 

propozimeve janë bërë prezent edhe në Raportin Fillestar të Vlerësimit të GREVIO-s, i dalë 

me 24 Dhjetor 2017. Konkretisht, në Shtojcën 143, theksohet se: 

- GREVIO nxit fuqimisht autoritet shqiptare të marrin të gjitha masat e nevojshme 

përfshirë këtu masat legjislative, për të njëtrajtësuar përkufizimin e dhunës në familje, në 

ligjin vendas, me atë të Konventës, si dhe për të siguruar zbatimin efektiv në praktikë të 

këtij përkufizimi të njëtrajtësuar. Autoritetet duhet të paraqesin më tej një qasje të qartë 

gjinore, në legjislacionin e tyre, për të njohur plotësisht natyrën me bazë gjinore të 

                                                           
41 Informacion i ofruara nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Demokraci, ne rruge elektronike, me kërkesë të 

KMD. 
42 Shih faqe 52 të këtij Raporti, Rekomandime pёr ndryshime në Ligjin “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare” 
43Marrë nga Dokumenti “Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s – Grupi i Ekspertëve për masat 

kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje- për Shqipërinë, në lidhje me masat legjislative dhe të tjera të 

ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës të Këshillit të Europës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës 

ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (24 Dhjetor 2017), Përkthim Jo-zyrtar UN Women. 
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dhunës në familje, e cila prek kryesisht gratë dhe vajzat. 

 

- GREVIO i nxit autoritetet shqiptare të studiojnë mjetet e mundshme për të rritur 

ndërgjegjësimin rreth natyrës diskriminuese të dhunës ndaj grave, si dhe të fuqizojnë 

rolin e Avokatit të Popullit dhe të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si 

mbrojtës të viktimave të dhunës ndaj grave.  

 

- GREVIO nxit fuqimisht autoritetet shqiptare të forcojnë rolin e Këshillit Kombëtar për 

Barazinë Gjinore, duke i dhënë atij kompetenca të qarta vendimmarrëse, në mënyrë që ky 

organ të jetë i aftë të ushtrojë efektivisht funksionet e veta, si një organ bashkërendues. 

Më tej, i fton autoritetet të shpërndajnë burime njerëzore dhe financiare të përkushtuara 

për organin bashkërendues dhe të  marrin në konsideratë që kompetencat e vlerësimit t’i 

kalojnë një institucioni tjetër të pavarur.  

 

- GREVIO fton autoritet të ndërmarrin hapa të mëtejshme për të promovuar parimin e 

barazisë midis burrave dhe grave, rolet gjinore jo mbi bazë stereotipash, respektin 

reciprok, zgjidhjen e konflikteve jo me dhunë në marrëdhëniet ndërpersonale, në arsimin 

jo-formal, në aktivitete sportive, kulturore dhe të kohës së lirë.   
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KAPITULLI II 

 

VEPRIMTARIA E KMD NË MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI DHE  

PROMOVIMIN E BARAZISË 

 

II.1. Ofrimi i ndihmës për viktimat e diskriminimit  

 

Bazuar në Ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kompetencë si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1. Shqyrtimi i çështjeve nga  KMD gjatë vitit 2017 

 

Në periudhën nga 1 janar 2017 deri në 31 dhjetor 2017, KMD ka trajtuar gjithsej 209 çështje, 

(198 ankesa dhe 11 çështje ex-officio). Nga këto 173 (166 ankesa dhe 7 çështje ex-officio) të 

regjistruara në vitin 2017, si dhe 36 (32 ankesa dhe 4 çështje ex-officio) të mbartura nga viti 

2016. KMD ka dalë me vendim për 132 çështje të trajtuara gjatë vitit 2017, duke dhënë vendim 

për çështjet e mbartura nga viti 2016, si dhe duke vendosur sanksione me gjobë për 10 çështje, 

për mosplotësim të rekomandimeve të Komisionerit apo edhe kur nuk është dhënë informacion 

nga ana e subjekteve. 

II.1.1.1. Çështjet e trajtuara nga KMD gjatë vitit 2017 44 

                                                           
44 Procedura e shqyrtimit të ankesave: Procedura para Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi fillon me plotësimin e një 

ankese. Një person ose grup personash që pretendojnë se janë diskriminuar, ose një organizatë me interesa legjitimë që pretendon 

diskriminim në emër të një personi apo grupi personash, mund të paraqesë ankesë së bashku me provat e disponueshme para 

Komisionerit, me shkrim ose, në raste përjashtimore, gojarisht, në mënyrë që të mund të mbahet procesverbal (neni 33 i ligjit). 

Ankesa duhet të ketë informacion lidhur me viktimën e diskriminimit, informacion mbi identifikimin e subjektit i cili pretendohet 

të ketë kryer diskriminim si dhe shpjegime dhe fakte që disponon lidhur me diskriminimin e pretenduar si dhe masat që kërkohen 

të merren nga Komisioneri. Ankesa duhet të nënshkruhet nga personi apo përfaqësuesi i tij. Komisioneri nuk vepron për ankesat 

anonime.  

Në qoftë se ankesa plotëson kushtet e ligjit për t’u pranuar ajo i nënshtrohet një shqyrtimi të mëtejshëm bazuar në nenin 33 te 

ligjit. Procedura e hetimit përfshin grumbullim informacioni lidhur me çështjen, mund të zhvillohen edhe inspektime apo seanca 

dëgjimore mes palëve. Pas analizimit të fakteve të grumbulluara bazuar ne procedurën e hetimit, Komisioneri del me vendim pas 

90 ditëve nga data e ardhjes së ankesës, apo e seancës dëgjimore, nëse është zhvilluar një e tillë. Vendimi përmban rregullimet 

dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat për kryerjen e tyre. Nëse Komisioneri urdhëron rregullime ose masa, personi 

Ofrimin e asistencës 

ndaj viktimave të 

diskriminimit 
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rekomandimeve 

legjislative dhe 

opinioneve 
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e diskriminimit 
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Gjatë vitit 2017, Komisioneri ka organizuar në disa qytete të vendit, aktivitetin “Ditë të Hapura”, 

në të cilat ka administruar 70 ankesa të bëra nga individë të ndryshëm dhe ka trajtuar 

problematika në të cilat më së shumti, subjektet janë ankuar në lidhje me: trajtimin me ndihmë 

ekomomike në 16 raste, strehimin në 15 raste, përmirësimin e infrastrukturës në 11 raste, në 5 

raste për trajtim me KMCAP, në 6 raste janë ankuar për të përfituar dëmshpërblim për 

përmbytjet, në 5 raste kanë kërkuar mbështetje financiare nga institucionet dhe në 4 raste janë 

ankuar kundër OSHEE për ristrukturim të faturave në pagesa me këste. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
kundër të cilit është paraqitur ankesa, raporton brenda 30 ditëve para Komisionerit në lidhje me veprimet e ndërmarra për 

zbatimin e vendimit.   

Në rast se personi, kundër të cilit është paraqitur ankesa nuk e informon Komisionerin ose nuk e zbaton vendimin, Komisioneri 

vendos masë për ndëshikimin me gjobë për personin kundër të cilit është paraqitur ankesa. Sanksioni me gjobë shfuqizohet nëse 

personi kundër të cilit është paraqitur ankesa, e zbaton vendimin brënda shtatë ditëve pasi është vendosur sanksioni.  

Si mjet të fundit, kur subjekti fizik ose juridik nuk i përmbahet vendimit të Komisionerit ose nuk e paguan gjobën brënda tre 

muajve pas afatit të caktuar nga Komisioneri dhe sanksioni nuk është kundërshtuar në gjykatë, Komisioneri mund t’u kërkojë 

autoriteteve kompetente heqjen apo pezullimin e lejes ose autorizimit të subjektit fizik ose juridik për ta ushtruar veprimtarinë e 

tij. Subjekti fizik ose juridik, ndaj të cilit merret masa ndëshkimore me gjobë, ka të drejtë të ankohet në gjykatën kompetente, 

sipas Kodit të Procedurës Civile. 
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II.1.1.2. Format e administrimit të ankesave nga KMD gjatë vitit 2017 

Gjatë vitit 2017 pranë zyrës së Komisionerit janë regjistruar gjithsej për tu shqyrtuar 166 ankesa 

të cilat janë administruar në format si më poshtë: 

Ankesa të paraqitura 

pranë KMD-s 

Ankesa të 

paraqitura me 

postë 

Ankesa të 

paraqitura online 

90 35 41 

 

II.1.1.3. Ankuesit 

Bazuar në nenin 32, pika 1/a/b, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, ankuesit janë: individ, grupe individësh dhe organizata me interesa legjitime. 

Gjatë vitit 2017, ka filluar shqyrtimi i 166 ankesave, nga të cilat 155 janë nga individë, 6 ankesa 

kanë ardhur nga organizata me interesa legjitime dhe 5 ankesa janë bërë nga grup personash. 

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë trajtuar edhe 32 ankesa nga viti 2016, nga të cilat 27 nga 

individ të ndryshëm dhe 5 nga organizata me interesa legjitim. 
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Pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë vitit 2017 përveç ankesave 

individuale, janë paraqitur edhe 6 ankesa nga organizata me interesa legjitim. Këto ankesa 

përgjithësisht kanë ardhur nga organizata që mbrojnë interesat e të drejtave të njeriut,  

komunitetit rom/egjiptian, fëmijëve dhe PAK në fushën e arsimit dhe të mira e shërbime. Falë 

bashkëpunimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe këtyre organizatave, për disa 

prej ankesave të ngritura prej tyre, nga Komisioneri janë dhënë rekomandime në fushën e 

arsimit, për rivendosjen e të drejtës së shkelur, të cilat janë zbatuar, ndërkohë që disa prej tyre 

janë zgjidhur me ndërmjetësim. Vlen të theksohet fakti se, këto bashkëpunime kanë qënë mjaft të 

efektshme për evidentimin e rasteve të pretenduara për diskriminim, ndërgjegjësimin e 

përmirësimin e situatave. Në 7 raste ankuesit gjatë viti 2017 janë asistuar nga organizatat e 

shoqërisë civile.   

II.1.1.4. Ex-officio (Çështje të nisura me iniciativën e KMD-së) 

Mbështetur në nenin 32, pika 1/c, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, KMD ka nisur me iniciativë 7 raste pas marrjes së informacionit të besueshëm 

gjatë vitit 2017. Këto çështje, KMD i ka trajtuar mbështetur në informacionin e marrë në media 

(në 3 raste), si dhe nga organizata që veprojnë në fushën  e mbrojtjes nga diskriminimi (4 raste). 

Organizatat të cilat kanë dhënë informacion, ofrojnë shërbim ligjor falas për persona në nevojë, 

në fushën e shërbimeve; të cilat ofrojnë shërbim dhe mbrojtje të personave me aftësi të kufizuara, 

si dhe organizata të cilat mbrojnë të drejtat e fëmijëve në arsim.  

Tabela më poshtë jep një panoramë të përgjithshme mbi rastet e nisura me iniciativë nga KMD 

gjatë vitit 2017. 
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II.1.1.5. Shpërndarja rajonale e ankesave 

Edhe gjatë vitit 2017 ka pasë një shtrirje të gjerë gjeografike të ankesave me pretendim 

diskriminimin, të paraqitura pranë KMD-së. Qytetet nga të cilat është paraqitur numri më i madh 

i ankesave me pretendim diskriminim pranë KMD-së janë: Tirana, Berati, Fieri, Korça, Shkodra, 

Vlora, Gjirokastra dhe zonat përreth tyre. Vlen të theksojmë se ka dhe ankesa nga shtetas 

shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

 

II.1.1.6. Shkaqet e pretenduara në çështjet e shqyrtuara 

Ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”  rregullon zbatimin dhe respektimin e 

parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, 

orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose 

shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen 

familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione 

gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër. (neni 

1) 
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Në Zyrën e KMD-së, për vitin 2017 janë paraqitur ankesa për shkaqet e parashikuara në ligj, por 

ka pasë dhe ankesa në të cilat subjektet nuk ishin në gjendje të identifikonin shkaqet. Duhet 

theksuar se ligji ka parashikuar një listë të hapur të shkaqeve duke përfshirë dhe rastet “çdo 

shkak tjetër”, duke patur parasysh këtu shkaqe që lidhen me cilësi individuale të personave. Më 

poshtë do gjeni të pasqyruar tabelën me shpërndarjen e ankesave të vitit 2017 të ndarë sipas 

shkaqeve:  

 

Siç shihet, raca vazhdon të mbetet shkaku kryesor për të cilin pretendohet diskriminim, por ka 

një rritje të çështjeve ku pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes ekonomike dhe bindjeve   

politike. Referuar tabelës në vijim, vërejmë se ka rritje të lehtë të ankesave për shkaqe gjinore 

dhe gjendjen ekonomike dhe janё në të njëjtin nivel ankesat për shkaqet e orientimit seksual, 

identitetit gjinor dhe gjendjes shëndetësore. Nga ankesat e administruara për vitin 2017 në 47 

prej tyre subjektet ankuese kanë pretenduar për më shumë se një shkak për diskriminim. 
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Ankesa me pretendim diskriminimin për shkak të racës45  

Për vitin 2017 janë trajtuar 88 ankesa46 me pretendim diskriminimin për shkak të racës. Duhet 

të theksohet fakti se ankesat individuale janë marrë kryesisht gjatë zhvillimit të aktiviteteve të 

ditëve të hapura që Komisioneri ka organizuar me grupe të komunitetit Rom dhe Egjiptian në 

rrethe të ndryshme të vendit. Organizimi i ditëve të hapura, ka qenë një komponent i projekteve 

ndërgjegjësuese të KMD-së, ku komuniteti Rom dhe Egjiptian ka qenë në fokus dhe është 

informuar lidhur me institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, kompetencat 

dhe mënyrën se si mund të ankohesh pranë institucionit të Komisionerit. Mbështetur në 

informacionin e grumbulluar  në këto takime, KMD ka dërguar rekomandime drejt 

institucioneve përkatëse për problematikat47 e ngritura nga ky komunitet. 

Gjatë vitit 2017 ka përfunduar shqyrtimi për 72 çështje. Në përfundim të shqyrtimit të këtyre 

ankesave janë dhënë vendimet sipas tabelës së mëposhtme: 

 në 13 raste është dhënë vendim me diskriminim,  

 në 28 raste është konstatuar mosdiskriminim, 

 në 1 rast subjekti ankues ka tërhequr ankesën,  

 në 25 raste çështjet nuk janë pranuar, 

 në 3 raste është pushuar shqyrtimi i ankesave (2 raste për shkak se është arritur qëllimi, 

dhe 1 rast për pamundësi të sigurimit të provave), 

 në 1 rast është vendosur gjobë për mosdhënie informacioni, 

 në 1 rast është dhënë rekomandim për përmirësimin e situatës. 

 

Gjithashtu për vitin 2017 janë paraqitur një numër ankesash me shkak racën, të cilat nuk janë 

pranuar për shqyrtim, pasi nuk plotësonin kriteret që parashikon ligji 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, por për këto raste Komisioneri ka sugjeruar dhe rekomanduar që 

subjektet ankuese t’i drejtohen institucionit kompetent. KMD, në disa raste, ka ofruar asistencë 

për komunitetin rom dhe egjiptian, në plotësimin e dokumentacionit për përfitimin e ndihmës 

ekonomike, për rregjistrimin e fëmijëve të tyre në shkolla, rregjistrimin në gjendjen civile, 

përfitimin nga banesat sociale, dhe përfitimin nga tarifat studentore, etj. 

 

Vihet re, që vazhdon të jetë i pranishëm diskriminimi i strukturuar që nuk i referohet një 

individi, por të gjithë grupit. Nga analiza e bërë mbi rastet e trajtuara, evidentohet se anëtarët e 

                                                           
45Referuar Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe jo Tolerancës (ECRI) Rekomandimi Nr. 7, CRI(2003)8 

“Diskriminim racial është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preference që bazohet se shkaqe si raca, ngjyra, 

gjuha, besimi fetar, shtetësia ose origjina etnike ose kombëtare, justifikon përbuzjen për një person ose një grup 

personash, ose nocionin e superioritetit të një personi ose një grupi personash”. 
46 Referuar tabelës së shkaqeve të pretenduara është bashkuar numri i ankesave për shkak të racës dhe ngjyrës. 
47 Problematikat e parashtruara në këto ankesa kanë të bëjnë me pretendimet për: mospërfitim në mënyrë të 

padrejtë të trajtimit me ndihmë ekonomike sipas parashikimeve të Ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për Ndihmën 

dhe Shërbimet Shoqërore” i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të këtij ligji, caktimit jo korrekt të 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike, ndërprerjes së ndihmës ekonomike, probleme të trajtimit jo të barabartë 

në fushën e punësimit si në sektorin shtetëror ashtu dhe në atë privat, të nënvlerësimit të ankesave të bëra nga ky 

komunit, dhe ankesa në drejtim të autoriteteve vendore në respektimin e së drejtës së tyre për strehim si dhe kundër 

OSHEE për problematika të ndryshme të furnizimit me energji elektirke. Bazuar në ankesat, vërejmë se pjestarë të 

këtij komuniteti ankohen për diskriminim në fushën e punësimit, strehimit, arsimit, të përfitimit të ndihmës 

ekonomike dhe në atë të shërbimeve. 
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komunitetit rom dhe egjiptian, nuk janë të mirë informuar për të drejtat dhe shërbimet që 

përfitojnë apo rrugët për të siguruar këto shërbime. Bazuar në këtë konstatim kemi sjellë në 

vëmendjen e institucioneve përkatëse realizimin e aktiviteteve informuese për mënyrën e 

përshtatshme të përfitimit të këtyre shërbimeve nga ana e komunitetit. 

 

 Ankesa me pretendim diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi gjatë vitit 2017 ka trajtuar, 10 çështje, për shkak 

të aftësisë së kufizuar. Nga këto: 

 në 8 ankesa është konstatuar diskriminim,  

 në 2 raste ankesat nuk janë pranuar. 

 

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar kishin të bënin kryesisht 

me mohimin e përshtatjes së arsyeshme dhe diskriminim në ofrimin e të mirave dhe 

shërbimeve. 

 Ankesa me pretendim diskriminimin për shkak të bindjes politike 

 

Numri i çështjeve për të cilat KMD ka dalë me vendim, gjatë vitit 2017, me pretendim 

diskriminim për shkak të bindjes politike është 20, nga të cilat: 

 Për 3 prej ankesave është konstatuar diskriminim, 

 në 3 prej ankesave është konstatuar mosdiskriminim, 

 në 12 raste ankesat nuk janë pranuar pasi nuk plotësonin kërkesat e ligjit “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”. 

 në 2 raste ankesa është pushuar për shkak se çështja po shqyrtohej në gjykatë. 

 

 Ankesa me pretendim diskriminimin për shkak të gjendjes shëndetësore 

 

Gjatë vitit 2017, pranë KMD-së, janë trajtuar dhe është dalë me vendim për 5 (pesë) ankesa në 

të cilat pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore, nga të cilat: 

 për 1 çështje është konstatuar diskriminim, 

18%

40%

42%

Vendimet e dhëna për çështjet me diskriminim për shkak të racës

Diskriminim (13)

Mosdiskriminim (28)

Të tjera (30)
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7 %
23 %

70 %

Shpërndarja sipas fushave e çështjeve të 

regjistruara gjatë vitit 2017

Arsim (12 )

Punësim (39)

Të mira dhe Shërbime

(122)

 për 1 çështje është konstatuar mosdiskriminim, 

 për 2 çështje nuk janë  pranuar pasi nuk plotësonin kriteret e parashikuara në ligjin “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, 

 për 1 çështje është vendosur pushimi pasi është arritur qëllimi për të cilin ishte nisur 

shqyrtimi i ankesës. 

 

 Ankesa me pretendim diskriminimin për shkak të moshës  

Gjatë vitit 2017, pranë KMD-së, janë trajtuar dhe është dalë me vendim për 4 (katër) ankesa në 

të cilat pretendohet diskriminim për shkak të moshës, nga të cilat: 

 për 1 çështje është konstatuar diskriminim, 

 për 1 çështje është konstatuar mosdiskriminim, 

 për 2 çështje nuk janë  pranuar pasi nuk plotësonin kriteret e parashikuara në ligjin “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”. 

 

Vihet re një shtim i numrit të çështjeve në të cilat ankuesit pretendojnë diskriminim për më 

shumë se një shkak, si në rastin e sipërcituar, si dhe konstatime të diskriminimit në formë të 

shumëfishtë, pra për më shumë se një shkak, nga ana e subjekteve të ndryshme.  

 

II.1.1.6. Fushat në të cilat janë paraqitur ankesat 

Gjatë vitit 2017 pranë zyrës së Komisionerit janë trajtuar gjithsej 209 çështje, (198 ankesa dhe 

11 çështje ex-officio) nga të cilat 173 (166 ankesa dhe 7 çështje ex-officio) të regjistruara në 

vitin 2017. 
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trajtuara gjatë vitit 2017

Arsim  (19)

Punesim  (54)
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(136)
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 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e të mirave dhe shërbimeve 

Ankesat në fushën e të mirave dhe shërbimeve kanë qenë më të mëdha në numër, referuar dy 

fushave të tjera, pasi në fushën e të mirave dhe shërbimeve përfshihen përfitimi i të mirave dhe 

shërbimeve të ofruar nga administrata publike dhe subjektet private. Kryesisht ankesat e 

paraqitura në këtë fushë kanë të bëjnë me shërbimet të cilat nuk janë ofruar nga njësitë vendore 

(p.sh. personat me aftësi të kufizuara pretendojnë se njësitë vendore dhe qendrat shëndetësore 

nuk kanë përshtatur mjediset e vendbanimit ku jetojnë për personat me aftësi të kufizuara) apo 

nga subjekt private, shëndetësia, administrata publike, subvensionimi i qirasë, përfitimin e 

ndihmës ekonomike, etj. Përgjithësisht ankesat kanë pasur të bëjnë me përshtatjen e arsyeshme. 

Kjo është dhe arsyeja pse kjo fushë përmbledh 70 % të ankesave të përgjithshme për vitin 2017.  

 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e punësimit 

 

Ankesat e paraqitura me pretendim diskriminimin në fushën e punësimit janë ankesa të bëra si 

ndaj institucioneve shtetërore, dhe ndaj subjekteve private. Kryesisht ato kanë të bëjnë me 

procedurat e ndjekura prej tyre në lidhje me punësimin. Numri i përgjithshëm i tyre për vitin 

2017, është 39 me një rënie të lehtë krahasuar me vitin 2016. Në krahasim me vitin e shkuar, 

ankesat e paraqitura në fushën e punësimit, janë drejtuar përgjithësisht drejt institucioneve të 

administratës publike, lidhur me largimin nga puna. Ankesat që janë trajtuar në fushën e 

punësimit kanë patur si shkak të pretenduar diskriminimi: bindjet politike, gjendjen 

shëndetësore, përkatësinë në një grupim të veçantë, gjendjen arsimore, racën, moshën.   

KMD në fushën e punësimit, ka dhënë gjithsej 31 vendime nga të cilat 7 vendime me 

diskriminim në 5 prej të cilave ka rekomanduar dhe për rregullimet dhe masat që duhet të marrë 

subjekti i cili ka kryer diskriminimin (rikthimin e ankuesve në punë).  
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 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimit 

 

Gjatë vitit 2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka trajtuar 12 çështje, në fushën e 

arsimit. Në 11 çështje të trajtuara në fushën e arsimit, ankuesit janë drejtuar kundër subjekteve 

publike dhe në 1 rast kundër një subjekti privat. Rastet në fushën e arsimit kanë pasur 

përgjithësisht shkaqe diskriminimi racën, gjendjen shëndetësore, gjendjen ekonomike dhe 

aftësinë e kufizuar. Pjesa më e madhe e këtyre rasteve ka të bëjë me mospranimin e integrimit të 

fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme dhe mospranimin e regjistrimit të 

fëmijëve të komunitetit rom/egjiptian në shkollat 9-vjeçare. 

 

II.1.1.7. Rezultatet e vendimeve të ankesave të shqyrtuara 

Duke u bazuar në nenin 33 të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, fillimisht ankesat i janë 

nënshtruar një shqyrtimi paraprak, lidhur me kushtet e pranimit. Nëse ankesa nuk ka plotësuar 

kriteret e pranimit ose ka patur mungesë të informacionit që mund të pengojë procedurën e 

mëtejshme të shqyrtimit të saj, ankuesit i është kërkuar që të plotësojë kriteret e kërkuar nga 

ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për ta bërë atë të vlefshme. Kanë qenë të shumta rastet 

në të cilat, falë bashkëpunimit me njësitë vendore, subjekteve ankues u është ofruar ndihmë nga 

njësitë vendore, për plotësimin e saktë të formularëve të ankesës dhe dokumentacionit të 

nevojshëm, në përmbushje të kërkesave të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.  

 

Gjatë shqyrtimit të çështjeve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka dërguar 200 

kërkesa për informacion dhe në vijim të shqyrtimit të ankesave ka zhvilluar 52 inspektime dhe 

16 seanca dëgjimore publike, ku ka ftuar palët dhe çdo person tjetër të interesuar për të 

parashtruar pretendimet e tyre. 

 

 
 

 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2017 ka marrë një numër të 

konsiderueshëm vendimesh prej 130, sipas grafikut të mëposhtëm: 

 

Veprimtaria e zhvilluar në kuadër të 
shqyrtimit të ankesave

200 shkresa,  kërkesë për informacion 
dërguar subjekteve

Janë organizuar 52 inspektime

Janë zhvilluar 16 seanca dëgjimore 
publike
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 24 vendime konstatim diskriminimi, 

 1 rekomandim për përmirësimin e situatës, 

 4 vendime për pushimin e çështjes, pasi është arritur qëllimi për të cilin kishte iniciuar 

shqyrtimi i ankesave, 

 38 vendime konstatim mosdiskriminimi, 

 1 vendim për ndërprerje të procedurave për shkak se ankuesit janë tërhequr, 

 4 vendime për pushimin e çështjes, (për shkak se ankesat po shqyrtohen në Gjykatë) 

 53 vendime për mospranim të ankesës, 

 1 vendim për pezullimin e vendimit pasi ankesa po shqyrtohet në gjykatë, 

 2 vendime pushimi për pamundësinë e arritjes së qëllimit pas vendimit të gjykatës, 

 2 vendime pushimi për mungesë provash,  

 11 vendime me gjobë (10 për shkak se subjektet nuk kanë zbatuar rekomandimet e 

dhëna nga KMD dhe 1 vendim për shkak se subjekti nuk ka dhënë informacionin e 

kërkuar për shqyrtimin e çështjes) 
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Sanksionet me gjobë janё vendosur ndaj subjekteve: Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, 

Liceu Artistik “J.Misja” Tiranë, Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë, Zyra Arsimore Kavajë, 

Bashkia Elbasan, Drejtoria e Shëndetit Publik Mat, Qendra Kombëtare Kulturore e Fëmijëve, 

Teatri Kukullave, Banka Amerikane e Investimeve SH.A, Institucioni i Ekzekutimit të Veprave 

Penale, Zahari dhe kompania Albpetrol SH.A dhe subjekti “Bar GLOW”. 

 

Janë vendosur 10 sanksione me 

gjobë 

 

10 vendime për moszbatim 

vendimit të Komisionerit 

1 vendim për mosdhënie 

informacioni nga subjekti 

 

Theksojmë faktin se në 4 çështjet e përfunduara me arritje qëllimi, situata diskriminuese e 

konstatuar është rregulluar gjatë procedurës së shqyrtimit të ankesës, nëpërmjet hapave që 

KMD ka ndërmarrë në mbështetje të ligjit.  

 

Gjatë vitit 2017, Komisioneri ka dhënë 53 vendime për mospranimin e ankesave për arsyet e 

renditura më poshtë, por në 20 prej këtyre ankesave Komisioneri i ka rekomanduar subjekteve 

që ti drejtohen institucioneve për zgjidhjen e çështjeve të tyre, siç janë: Gjykata, Prokuroria, 

Shërbimi Social Shtetëror dhe Bashkia. 

 

 
 

Referuar vendimeve të dhëna nga Komisioneri konstatohet se gjatë shqyrtimit të ankesave në 

vitin 2017, janë dhënë 24 vendime me konstatim diskriminimi, 8 vendime ku subjekti ankues ka 

qenë grua, 11 vendime, ku  subjekti ankues ka qenë burrë, 1 vendim ku subjekti ankues ka qenë 

53 Vendime Mospranimi

17 Ankesa janë bërë jashtë 
afatit

4 Ankesa pa identifikuar 
shkakun

10 Moskopetencë e 
institucionit

13 Për mungesë provash

4 Është marrë një vendim i 
mëparshëm

3 Po shqyrtohen në kuadër 
të një ankese tjetër

2 Moslegjitimimi i 
ankuesit
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OJF, 2 vendime ku subjekti ka qenë grup personash dhe 2 vendime, ku çështja është iniciuar 

kryesisht nga Komisioneri (ex-officio). Në 24 rastet kur Komisioneri ka konstatuar diskriminim, 

në 23 raste ka qenë diskriminim i drejtpërdrejtë (nga të cilat në dy raste nga këto në formën e 

mospërshtatjes së arsyeshme) dhe në 1 rast ka qenë diskriminim i tërthortë. 

 

24 vendime me konstatim 

diskriminimi 

8 vendime ku subjekti ankues ka qenë grua 

11 vendime ku subjekti ankues ka qenë burrë 

1 vendim ku subjekti ankues është OJF 

2 vendime ku subjekti ankues është grup personash 

2 vendime për çështje të iniciuara kryesisht 

 

Vlen të theksohet fakti se, KMD gjatë vendimeve të dhëna me diskriminimin gjatë vitit 2017, ka 

konstatuar në 3 raste diskriminimin e ankuesve për më shumë se një shkak.   

 

 

II.2. Pjesëmarrja e KMD në proceset gjyqësore 

 

Gjatë vitit 2017, KMD ka marrë pjesë në 59 (pesëdhjetenëntë) procese gjyqësore.  Referuar 

statistikave të viteve të mëparshme, KMD vë re një rritje të ndjeshme të pjesëmarrjes në 

proceset gjyqësore. 

 

Më poshtë paraqiten në mënyrë tabelore, statistika krahasuese lidhur me pjesëmarrjen e KMD-

së në proceset gjyqësore për periudhën 2012-2017 dhe roli i KMD-së në gjykim ndër vite. 
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Numri i proceseve gjyqësore për vit
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Ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” e vendos KMD në një raport të gjerë me gjykatën, duke 

parashikuar mjaft kompetenca përsa i takon pjesëmarrjes së institucionit në proceset gjyqësore. 

Vendimet e dhëna nga KMD janë të ankimueshme në gjykatë. Komisionerit i është dhënë 

kompetenca të përfaqësojë subjektet që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese 

në gjykatë.48 Gjithashtu, ligji parashikon detyrimin e gjykatës për ta njoftuar Komisionerin për 

paraqitjen e çdo padie për diskriminim (Neni 36, pika 3) dhe ka të drejtë t'i kërkojë 

Komisionerit, që në çdo fazë të procedimit, të paraqesë një mendim me shkrim, rezultatet e 

hetimit të tij, në qoftë se është bërë hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi për çështjen 

(Neni 36, pika 4 dhe neni 32, pika1/gj).  

 

Roli i KMD në proceset gjyqësore 2012- 2017 rezulton si më poshtë:  

 

 

 

Gjatë vitit 2017, KMD ka marrë pjesë 

në 59 (pesëdhjetenëntë) procese 

gjyqësore, si: 

 

 Palë e paditur në 24 (njëzetekatër) 

procese gjyqësore, ku kërkohet 

shfuqizimi apo pavlefshmëria e 

vendimeve të KMD-së, pra kur 

subjektet e gjetur në shkelje të ligjit 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

me vendim të KMD. 

 Person i interesuar/palë e tretë në 23 (njëzetetre) procese gjyqësore, ku KMD është thirrur 

në gjykim nga gjykata kompetente, në çështje ku kërkohet dëmshpërblimi për diskriminim 

në gjykatë. 

                                                           
48 Neni 34, pika 3 e Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” përcakton se “Një organizatë me interes të ligjshëm 

ose Komisioneri mund të paraqesë padi në emër të një personi ose grupi personash, me kusht që Komisioneri ose 

organizata të ketë pëlqimin me prokurë të posaçme ose me deklarim përpara gjykatës të personit ose grupit të 

personave të dëmtuar nga diskriminimi”. 
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 KMD kërkues për lëshimin e 12 (dymbëdhjetë) Urdhrave të Ekzekutimit nga gjykata. Në 

përputhje me parashikimet ligjore, KMD i është drejtuar gjykatës me kërkesa për lëshimin e 

Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të KMD. 

 

Referuar statistikave, është rritur numri i çështjeve ku KMD është palë e paditur, duke pasur 

parasysh edhe rritjen e numrit të vendimeve ku konstatohet diskriminim. 

 

Gjykata e shoqëron kërkesën për dhënien e opinionit me shkrim, edhe me përfaqësimin e 

Komisionerit në proces si palë e tretë. 

 

 Vendimmarrja e Gjykatës  

 

Gjatë vitit 2017, Gjykatat kompetente kanë dalë me 29 vendime për çështje ku KMD ka qenë 

palë, nga të cilat: 

 

Në çështjet ku KMD ka qenë palë e paditur në proces, gjykata ka dhënë: 

 

 10 vendime për pranimin e padisë; 

 15 vendime për rrëzimin e padisë, duke lënë në fuqi vendimet e KMD; 

 

Nga 23 çështje ku KMD ka marrë pjesë si palë e tretë në proces, në paditë me objekt 

diskriminimi dhe dëmshpërblim, gjykata ka dhënë 4 vendime:  

 

 1 vendim për pranimin e padisë, duke njohur dëmshpërblimin për diskriminim; 

 1 vendim për pranimin e pjesshëm të padisë; 

 2 vendime për rrëzimin e padisë. 

 

KMD ka dërguar në gjykatë 12 Kërkesa pёr Lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit për titujt 

ekzekutiv. Të gjitha kërkesat janë pranuar nga gjykata, e cila ka lëshuar Urdhrat e Ekzekutimit 

dhe KMD ka vijuar proçedurat për ekzekutim, përmes përmbarimit.  
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B.H. paraqiti ankim me pretendim diskriminimi kundër KESH sh.a. Në përfundim të hetimit 

administrativ, KMD krijoi bindjen se veprimet e ndërmarra nga ana e KESH sh.a, janë bërë në 

mënyrë të qëllimshme dhe tendencioze me synimin përfundimtar të largimit të ankuesit nga 

puna. KMD vendosi Konstatimin e diskriminimit të drejtpërdrejtë të shtetasit B.H, për shkak të 

gjendjes shëndetësore, nga ana e KESH sh.a., Tiranë dhe rekomandoi që KESH sh.a, në të 

ardhmen, të ketë në vëmendje sigurimin e standardeve të mosdiskriminimit të punonjësve.  

Vendimi i KMD u ankimua nga KESH sh.a. në gjykatë. Kjo e fundit, me vendimin e saj 

arsyetoi, ndër të tjera, se: “Gjykata e gjen të drejtë argumentin e Komisionerit se KESH sh.a, 

pavarësisht se ka patur dijeni mbi gjendjen shëndetësore të ankuesit, dhe vendimit të KMCAP, 

nuk i ka marrë në konsideratë, duke bërë ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. KESH sh.a nuk 

justifikoi se, në referim të cilave argumente të tjera që nuk kanë lidhje me pamundësinë e 

ankuesit për të qenë i aftë për punë të plotë, organizimi më i mirë i punës passjell që shërbimi i 

ankuesit (tashmë me mundësi të kufizuara në kohë) të jetë vlerësuar i panevojshëm. Gjykata e 

gjen të drejtë vlerësimin e Komisionerit se B.H. është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë dhe 

diskriminues, nga ana e KESH sh.a. se ky trajtim ka lidhje të drejtpërdrejtë, me gjendjen e tij 

shëndetësore”.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë la në fuqi vendimin e KMD, por ky vendim 

nuk është i formës së prerë pasi është apeluar nga KESH sh.a.  
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Ankuesja N.N kishte rilidhur energjinë elektrike në mënyrë të paligjshme dhe ishte shoqëruar, 

bashkë me vajzën e saj të mitur 5-vjeçare, në ambjentet e Komisariatit të Policisë, duke i 

mbajtur të ndaluar, për më shumë se 8 orë, në dhomat e shoqërimit. N.N. paraqiti ankesë me 

pretendim se, veprimet e kryera nga ana e punonjësve të policisë së Komisariatit, kanë bërë që 

vajza e saj e mitur të përballej me një situatë diskriminuese, për shkak të moshës. Rezultoi se, 

legjislacion ekziston vetëm pёr ata të cilët shoqërohen si të dyshuar pёr kryerjen e një vepre 

penale. KMD gjykoi se, për shkak të mungesës së një parashikimi ligjor apo procedure 

specifike,  qëndrimi i të miturës në ambjentet e dhomës së personave të shoqëruar, e ka vënë atë 

në pozita diskriminuese për shkak të moshës, krahasuar me të ëmën, e cila dyshohej për 

kryerjen e një vepre penale. KMD vendosi Konstatimin e diskriminimit të tërthortë, për shkak të 

moshës, të vajzës së mitur dhe rekomandoi marrjen e masave të menjëhershme nga ana e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, për kryerjen e ndryshimeve dhe përmirësimeve legjislative, 

lidhur me kushtet që duhet t’u krijohen, trajtimin dhe shoqërimin e personave të mitur.  

Vendimi i KMD u ankimua në gjykatë nga Ministria e Punëve të Brendshme.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë i gjeti të drejta dhe të bazuara argumentet dhe 

vendim-marrjen, duke lenë në fuqi vendimin e KMD-së. Ky vendim nuk është i formës së prerë 

pasi është apeluar nga MPB. 

 

 

II.3. Rekomandime legjislative dhe opinione  

 

II.3.1. Rekomandime legjislative 

 

Në zbatim të kompetencës ligjore të parashikuara nga neni 32, pika 1, germa “ë”, të ligjit 

“Pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku thuhet se: “Komisioneri ka kompetencë t’u bëjë 

rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar miratimin e legjislacionit të ri, 

ose ndryshimin apo reformimin e legjislacionit ekzistues”, gjatë vitit 2017, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dërguar 7 (shtatë) rekomandime legjislative. 

Skica e mëposhtme tregon numrin e Rekomandimeve Legjislative të KMD nga 2012-2017.  
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1. Rekomandime për Projektligjin “Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit” 

Në janar 2017, KMD ka dërguar rekomandime në Kuvendin e Shqipërisë 

për Projektligjin “Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit”. Konkretisht, në nenin 11 pika 2 

KMD propozoi si më poshtë: “2. Çdo i mitur duhet të jetë efektivisht i mbrojtur nga të gjitha 

format e diskriminimit ose ndëshkimit për shkak të pozitës, veprimtarive, opinioneve të 

shprehura ose bindjeve të prindërve, të përfaqësuesve ligjorë ose të anëtarëve të familjes së 

tij”, dhe shtoi që në këtë pikë propozojmë të bëhet referencë në Ligjin “ Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” për format e Diskriminimit. Fjala “ndëshkim” propozuam të hiqej pasi vendoset 

një shenjë barazimi me fjalën “diskriminim”. Kjo pikë është e paqartë, ndaj propozuam që  kjo 

fjali të riformulohet si me poshtë:  

“Çdo i mitur duhet të jetë efektivisht i mbrojtur nga të gjitha format e diskriminimit49, për 

shkaqet e përmendura në piken 1 të këtij neni.” 

Rekomandimet e Komisionerit dërguar Kuvendit të Shqipërisë janë marrë parasysh dhe janë 

reflektuar me miratimin e këtij Kodi. 

 

2. Rekomandime për projektligjin pёr ndryshime në “Kodi i Procedurave Civile të 

Republikës së Shqipërisë” 

 

Në Janar 2017, KMD ka dërguar rekomandime për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në ligjin nr. 8116 të datës 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar.  

 

Një nga rekomandimet kishte për qëllim ndryshimet ligjore përsa i përket zhvendosjes së barrës 

së provës në procesin civil kur një çështje ka të bëjë me diskriminimin. Konktretishit, me qëllim 

përfarimin e legjislacionit me acquis communautaire të BE-së  dhe harmonizimin e 

legjislacionit të brendshëm, Komisioneri propozoi: 

 

 Shtimin e një paragrafi në nenin 12 të Kodit, me përmbajtje si vijon: “Pasi paditësi paraqet 

prova, mbi të cilat bazon pretendimin e tij dhe në bazë të të cilave gjykata mund të 

prezumojë sjelljen diskriminuese, i padituri detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë 

diskriminim”. 

 

Rekomandimi i dytë kishte të bënte me përmbajtjen e nenit 35 të projektligjit, sipas të cilit, pas 

nenit 224/ç, shtohet një nen i ri, 224/d, që ka të bëjë me regjistrin online të ekspertëve. Në 

vlerësimin tonë, parashikimet që bëhen në pikën 3 të këtij neni, kishin nevojë të rishikoheshin, 

si parashikime të paqarta dhe që mund të gjenerojnë situata diskriminuese. Konkretisht, në 

pikën 3, parashikohet: “...3. Në mënyrë që të pranohen në këtë listë, ekspertët duhet të provojnë 

se përmbushin kushtet e mëposhtme: 

a) Dhjetë vjet përvojë, mundësisht në një funksion të përgjegjshëm në një veprimtari 

profesionale, në fushë specifike apo të ngjashme, menjëherë para regjistrimit; një 

                                                           
49 Format të cilat parashikohen në nenin 3 të Ligjit “ Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 
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veprimtari pesë-vjeçare e këtij lloji është e mjaftueshme nëse aplikanti ka përfunduar një 

trajnim profesional në fushën përkatëse; 

b) Aftësi të plotë juridike; 

c) Aftësi fizike dhe mendore; 

d) Besueshmëri; 

e) Financa të mirë-rregulluara.” 

 

Sa më lart, KMD vlerësoi se germa “a”, kishte nevojë të rishikohej me qëllim që të qartësohet 

kushti në fjalë dhe veçanërisht se çfarë kuptohej me “funksion të përgjegjshëm”. 

Në lidhje me germën “b”, KMD rekomandoi që ky kusht të hiqej, pasi diskriminon personat me 

aftësi të kufizuar. KMD vlerësoi se “aftësi e plotë juridike”, përveç se nuk është një term juridik 

dhe ndoshta termi “aftësi e plotë juridike” ka parasysh termin “zotësi e plotë juridike”,  një 

parashikim i tillë nuk duhet të jetë pjesë e kushteve për të qenë pjesë e listës së ekspertëve, pasi 

do të sillte diskriminim të personave për shkak të aftësisë së kufizuar.  

Shqipëria ka ratifikuar pa asnjë rezervë Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e 

personave me aftësi të kufizuara”, me ligjin nr. 108/2012,  datë 15.11.2012 “Për ratifikimin e 

Konventës së OKB-së “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”. Ky akt ndërkombëtar 

tashmë pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm, parashikon në nenin 12 të saj se: “Shtetet palë 

riafirmojnë se personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtën e njohjes kudo si persona para 

ligjit. 2. Shtetet palë do të pranojnë se personat me aftësi të kufizuara gëzojnë zotësi ligjore në 

bazë të barabartë me të tjerët në të gjitha aspektet e jetës…”.  Një parashikim i ngjashëm me 

kushtin e vendosur nga germa “b”, e gjejmë në shume nga ligjet tona. Konventa parashikon 

detyrimin për shtetet që të mos miratojnë legjislacion që bie në kundërshtim me parashikimet e 

saj dhe paralelisht të shfuqizojnë parashikimet ligjore të miratuara, para miratimit të saj.  

 

Në lidhje me germën “c”, KMD rekomandoi që ky kusht të hiqej, pasi diskriminon personat me 

aftësi të kufizuar. Kushti “Aftësi fizike dhe mendore”, në të njëjtën mënyrë si parashikimi i 

pikës “b”, diskriminon personat për shkak të aftësisë së kufizuar. Ky parashikim përjashtonte 

personat me aftësi të kufizuar nga e drejta për të marrë statusin e ekspertin, duke mos lejuar që 

ata të gëzojnë, në baza të barabarta me të tjerët, të drejtën për punësim dhe profesion. Konventa 

e OKB-së, por tashmë edhe legjislacioni kombëtar i miratuar rishtaz për të drejtat e personave 

me aftësi të kufizuar, ndalon diskriminimin e personave me aftësi të kufizuar dhe synon 

përfshirjen e tyre në të gjitha aspektet e jetës dhe eliminimin e të gjitha barrierave. 

 

Në lidhje me parashikimin e germës “e”, KMD rekomandoi që të rishikohej termi “Financa të 

mirë-rregulluara”, me qëllim qartësimin e saj, në mënyrë që të parandalohen situata 

diskriminuese. Paqartësia e këtij termi mund të sjellë diskriminim për shkak të gjendjes 

ekonomike. 

 

Me ndryshimet e vitit 2017 të Kodit të Procedurës Civile, me ligjin nr. 38/2017, 30.3.2017, 

rekomandimet e KMD janë marrë parasysh pjesërisht. Konkretisht, nuk u mor parasysh 

rekomandimi për zhvendosjen e barrës së provës në procesin civil, kur një çështje ka të 

bëjë me diskriminimin, ndërsa në lidhje me regjistrin online të ekspertëve,  mbi kushtet që 

ata duhet të provojnë se përmbushin pёr t’u pranuar në këtë listë, u morën parasysh. 
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3. Rekomandime pёr projektligjin pёr ndryshime në “Kodi i Procedurës Penale i 

Republikës së Shqipërisë” 

KMD ka dërguar rekomandime për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 

7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Bazuar në Sondazhin mbi ndërgjegjësimin dhe mbizotërimin e diskriminimit, në kuadër të 

Programit të përbashkët të BE/KiE-s, “Rritja e efektivitetit te sistemit shqiptar për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut dhe antidiskriminimin", rezulton se: 

KMD ka bërë rekomandime në lidhje me përmirësime në nenin 5 dhe 27 të projektligjit, lidhur 

me ofrimin e mundësisë së mbështetjes së personave që përdorin “mënyra të ndryshme 

komunikimi”, të tilla si kompjutera ndihmës, programe me zë dhe aparate të tjera teknike. 

Gjithashtu, në lidhje me këtë pikë KMD propozoi ndryshimin e terminologjisë, ku fjala 

“paaftësi” të zëvendësohet me fjalën “aftësi”. 

 

Nga një analizë e dispozitave dhe propozimeve për ndryshime të Kodit të Procedurës Penale 

KMD vlerësoi se ka nevojë për një rishikim të termave për personat me aftësi të kufizuara. 

Nevoja për përditësimin e gjuhës është një hap i rëndësishëm për ndërgjegjësimin e shoqërisë 

për aftësitë e personave me aftësi të kufizuara. Rishikimi dhe përditësimi i terminologjisë vjen 

edhe si rrjedhoje e detyrimeve që burojnë nga Konventa e Kombeve të Bashkuara “Për të 

drejtat e personave me aftësi të kufizuara”, (KDPAK) e cila tashmë është ratifikuar nga 

Shqipëria me  ligjin nr. 108/2012,  datë 15.11.2012 (neni 8 i KDPAK). Pra, termat e përdorur 

për përshkrimin e personave me aftësi të kufizuara duhet të harmonizohen me KDPAK dhe 

standartet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Përditësimi i termave duhet të jetë në 

përputhje me modelin bio-psiko-social që parashikon Konventa.  

Përveç, përditësimit të termave, detyrime të rëndësishme burojnë nga KDPAK edhe në lidhje 

me garantimin e aksesit në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara (neni 13 KDPAK) 

Në bazë të modelit bio-psiko-social të konventës, një nga detyrimet e konventës është edhe 

vlerësimi i nevojave të personave me aftësi të kufizuara nga komisione multidisiplinare. Një 

frymë e tillë mungon dhe duhet të përfshihet në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale. 

 

Rekomandimet e KMD nuk u morën parasysh as përsa i takon mundësisë së mbështetjes 

së personave që përdorin “mënyra të ndryshme komunikimi”, dhe as pёr përshtatjen e 

terminologjisë pёr PAK. 

  

 

4. Rekomandime pёr projektligjin pёr ndryshime në “Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë” 

KMD ka dërguar rekomandime për projektligjin ““Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar”. 

KMD, në mënyrë të përsëritur gjatë vitit 2013, 2014, ka dërguar rekomandime për ndryshime 

në Kodin Penal, të cilat synonin mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe 

identitetit gjinor. Ato nuk kanë gjetën pasqyrim në ndryshimet që i janë bërë Kodit Penal, dhe 

janë ridërguar si vijon: 
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 Pas nenit 84/a të Kodit Penal, të shtohet një nen tjetër me qëllim parashikimin si figurë të 

veçantë vepre penale të kanosjes për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor të 

personit.  

 Të riformulohen ose të shtohen nene të reja pas nenit 119/a “Shpërndarja e materialeve 

raciste ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik” dhe nenit 119/b “Fyerja me motive 

racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik” në mënyrë që të kriminalizohet 

shpërndarja e materialeve homofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik dhe fyerja nëpërmjet 

sistemit kompjuterik për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor të personit.  

 Me qëllim ndalimin dhe dënimin publikisht të “gjuhës së urrejtjes” për shkak të orientimit 

seksual dhe identitetit gjinor, duke patur parasysh që në ndryshimet që i janë bërë Kodit 

Penal në vitin 2013, dhe konkretisht ndryshimet në nenin 265, ky nen është riformuluar 

duke kriminalizuar nxitjen e urrejtjes dhe grindjeve vetëm për shkak të orientimit seksual, 

duke përjashtuar këtu identitetin gjinor, propozojmë që neni 265 “Nxitja e urrejtjes ose 

grindjeve”, të riformulohet për të kriminalizuar edhe nxitjen e urrejtjes për shkak të 

identitetit gjinor. 

 Heqjen e termit “marrëdhënie homoseksuale” që përmendet si në titull ashtu edhe në 

përmbajtje të neneve 100 deri 107 të Kodit Penal, Seksioni VI, ku parashikohen krimet 

seksuale. Shprehja “marrëdhënie homoseksuale” përfshin si marrëdhëniet seksuale  midis 

individëve të të njëjtës gjini  ashtu edhe atyre të gjinive të ndryshme. Për këtë arsye, 

marrëdhënia juridike apo vlera shoqërore që kërkohet të mbrohet nga legjislacioni penal 

nëpërmjet këtyre veprave penale, garantohet më së miri pa referuar në përmbajtjen e 

neneve të mësipërme termin “marrëdhënie homoseksuale”.  Gjithashtu, KMD rekomandoi: 

Riformulimin e nenit 102 të Kodit Penal me këtë përmbajtje:  “Marrëdhënie seksuale me 

dhunë me persona të rritur. 

Kryerja e marrëdhënieve seksuale me dhunë me persona të rritur dënohet me burgim nga 

tre gjer në dhjetë vjet.  

Kur marrëdhënia seksuale me dhunë kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, ose 

kur të dëmtuarit/ës i shkaktohen pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim nga 

pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.  

Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të dëmtuarit/ës, dënohet me burgim 

nga dhjetë gjer në njëzet vjet.” 

Me riformulimin sa më sipër të nenit 102 të Kodit Penal, parashikimet që bën neni 102/a të 

Kodit Penal  përfshihen në nenin 102 të riformuluar, prandaj rekomandojmë shfuqizimin e nenit 

102/a të Kodit Penal.  

Gjithashtu, KMD evidentoi nevojën për rishikimin e Kodit, me qëllim eliminimin e 

parashikimeve diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuar, i cili vjen edhe si rrjedhoje e 

detyrimeve që burojnë nga Konventa e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e personave me 

aftësi të kufizuara”, (KDPAK) e cila tashmë është ratifikuar nga Shqipëria me  ligjin nr. 

108/2012,  datë 15.11.2012. Në këtë aspekt nga një vlerësim i Kodit Penal me KDPAK, 

rezulton se ka nevojë për një rishikim të termave të përdorura për personat me aftësi të 

kufizuara, në mënyrë që të kemi një unifikim të termave dhe përafrim  me termat e përdorura 

nga Konventa. Kështu: 
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- nenin 17, të Kodit Penal “Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore”, ku 

terminologjia e përdorur nuk është në përputhje me modelin bio-psiko-social të 

Konventës;  

-  nenin 103, “Marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me persona të pazotë për t’u 

mbrojtur”, ku termi “pazotësi mendore” duhet të jetë konform KDPAK; 

Rekomandimet e KMD-së, sa më sipër, lidhur me Kodin Penal, edhe pse janë ridërguar 

disa herë, nuk janë marrë parasysh. 

5. Rekomandime për ndryshime në ligjin “Për të drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve 

me Burgim dhe të të Paraburgosurve” 

Në Janar 2017, KMD ka dërguar rekomandime për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në Ligjin 8328, datë16.04.1998, “Për të drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të 

të Paraburgosurve”, të ndryshuar.   

 

KMD rekomandoi që, në nenin 43 të ligjit "Për te drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim 

dhe paraburgim", tek subjektet të cilat mund të vizitojnë Institucionet e Ekzekutimit të 

Vendimeve Penale pa autorizim, të shtohet edhe Komisioneri për Mbrojtjen  nga Diskriminimi. 

Ende projektligj. 

 

6. Rekomandime për Projektligjin “Për Mbrojtjen  e Pakicave Kombëtare në Republikën 

e Shqipërisë” 

 

KMD ka dërguar ,me datë 25.09.2017, rekomandime në Kuvendin e Shqipërisë, lidhur me 

Projektligjin “Për Mbrojtjen  e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. 

 

KMD, pasi u njoh me projektligjin dhe duke qenë edhe pjesë e Grupit te Punës “ Për hartimin e 

Projektligjit për Pakicat Kombëtare”, i cili është Udhëhequr nga Ministria e Punëve të Jashtme 

rekomandoi si më poshtë: 

 

Me qëllim përputhshmërinë e nenit 8 të këtij projektligji, ku parashikohet “Ndalimi i 

diskriminimit”, KMD rekomandoi që përkufizimi të përafrohet me parashikimet që bën Ligji nr. 

10221 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Konkretisht, të riformulohet si më poshtë vijon: 

 

“Ndalohet diskriminimi që sjell si pasojë çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, “për 

shkak të përkatësisë në pakicë kombëtare”, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e 

pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të 

njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga 

Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi.” 

 

KMD rekomandoi riformulimin e nenit 8, pika 3, si vijon: “Masa e përkohshme, e veçantë që 

synon përshpejtimin e vendosjes reale të barazisë, kur mungesa e barazisë është shkaktuar nga 

diskriminimi për çdo shkak të përkatësisë në “pakicë kombëtare”, konsiderohet veprim pozitiv 

dhe nuk përbën diskriminim.” 
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Ndërsa, neni 13, pika 7 të shtohet: “Dispozitat  e këtij neni do të zbatohet pa cënuar mësimin e 

gjuhës shqipe dhe parimin e mosdiskriminimit.”  

 

Rekomandimet e KMD-së janë marrë parasysh pjesërisht, pasi janë reflektuar si 

koncepte, por jo ne mënyrën që është rekomanduar. 

7. Rekomandime pёr ndryshime në Ligjin “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare” 

KMD ka dërguar rekomandime mbi Projektligjin “Pёr disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 

9669, datë 18.12.2006 “Pёr masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar. 

Konkretisht, KMD ka rekomanduar:  

 Tek  “Përkufizimet” e  ligjit nr. 9669/2006 “ Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

Familjare”, neni 3 propozojmë të shtohet përkufizimi i “Dhunës ndaj Grave”, pasi dhuna 

ndaj gruas parashikohet si formë diskriminimi50.  Përkufizimi të jetë si më poshtë “Dhunë 

Kundër Grave” kuptohet: si shkelje e të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi 

kundër grave dhe nënkupton të gjitha aktet e dhunës gjinore që çojnë ose mund të çojnë në 

dëmtim ose vuajtje fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike për gratë, duke përfshirë 

kërcënime për kryerjen e këtyre akteve, shtrëngim ose heqje arbitrare të lirisë, qoftë nëse 

ndodh në jetën publike ose private. 

 Ndryshimin e përmbajtjes së nenit 1 të këtij projektligji, duke shtuar shkaqet e diskriminimit, 

si vijon: “3. Zbatimi i dispozitave të këtij ligji, veçanërisht masat për mbrojtjen e të drejtave 

të viktimave, sigurohen pa diskriminim mbi bazë gjinie, race, ngjyre, gjuhe, feje, mendimi 

politik ose mendimi tjetër, origjine kombëtare ose sociale, përkatësie në një pakicë 

kombëtare, pasurie, gjendje ekonomike, arsimore, ose shoqërore, shtatzënie, lindjeje, 

përkatësie prindërore, përgjegjësie prindërore, gjendjen familjare ose martesore, orientimi 

seksual, identiteti gjinor, vendbanimi, moshe, gjendje shëndetësore, aftësie të kufizuar, 

statusi civil, statusi emigranti ose refugjati, përkatësia në një grup të veçantë, ose çdo shkak 

tjetër”. Këto ndryshime, lidhur me shkaqet e mbrojtura të diskriminimit, do të bëjnë të 

mundur që ligji “Pёr masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të jetë në përputhje të 

plotë me Ligjin 10221, datë 04.02.2010 “Pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

Ende projektligj. 

 

II.3.2.Opinione 

 

Gjatë vitit 2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka hartuar dhe parashtruar 

opinione dhe mendime lidhur me: 

 

- Planin Kombëtar për Sigurinë e Fëmijëve në Internet. 

                                                           
50   Në përputhje me Konventën “Për Parandalimin Dhe Luftën Kundër Dhunës Ndaj Grave Dhe Dhunës Në 

Familje” 
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- Mendim pёr projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së 

funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, pёr të cilat KMD 

ka shprehur dakordësinë.   

 

Opinion nga Drejtoria e Çështjeve, Procedurale Ligjore dhe Marrëdhënieve me Jashtë për 

kalimin e çështjeve në shqyrtim nga Drejtoria e Hetim-Inspektimit  

Opinion për kryerjen e një hetimi administrativ ex-officio nga ana e KMD, lidhur me 

problematikën e parashtruar nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara, sipas kërkesës me lëndë: konstatimin e diskriminimit për shkak të aftësisë së kufizuar 

si dhe përmirësimin e kuadrit ligjor, me qëllim njohjen e të drejtës për transport publik urban 

falas, në mjetet e komunikacionit shtetëror dhe privat, për të gjithë personat me aftësi të 

kufizuar, si dhe gëzimin e lehtësirave të njëjta me kategoritë e tjera, përsa i përket udhëtimit 

rrethqytetas dhe ndërqytetas. 

Opinion për kryerjen e një hetimi administrativ ex-officio nga ana e KMD, lidhur me 

informacionin e paraqitur nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara, me lëndë “Rregullimi i së drejtës për t’u  vlerësuar në KMCAP të të gjithë personave 

me aftësi të kufizuar të cilët janë invalid pune”. 

 

II.4. Ndërgjegjësimi 

 

Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik është një nga veprimtaritë themelore të KMD-së, 

parashikuar nëpërmjet një serë kompetencash për këtë qëllim, si: nxitja e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për këto çështje, përfshirë edhe 

ofrimin e informacioneve të shkruara për këtë ligj, në gjuhën shqipe, në gjuhët e pakicave, si 

dhe në formate të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuar; adresimi drejtpërdrejt opinionit 

publik për çfarëdolloj çështjeje që lidhet me diskriminimin; informimi për të drejtën e mbrojtjes 

nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje; zhvillimi i dialogut 

të rregullt për çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse sociale, duke përfshirë organizatat 

joqeveritare dhe  zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe edukuese që ndihmojnë në 

zbatimin e këtij ligji. 

 

Ndërgjegjësimi realizohet kryesisht përmes:  

 

II.4.1.  Aktivitete Ndërgjegjësuese 

 

Gjatë muajit Korrik 2017, stafi i KMD-së organizoi Ditë të Hapura me përfaqësues të 

komunitetit Rom dhe Egjyptian, në qytetet Shkodër, Fier, Berat dhe Korçë. Objekti i zhvillimit 

të Ditëve të hapura ishte sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i komunitetit në lidhje me zbatimin e 

Ligjit 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, njohja me problemet e komunitetit për 

çështje e diskriminimit dhe marrja e ankesave. Gjatë këtyre aktiviteteve, përfaqësues të zyrës së 

KMD kanë realizuar sesione informuese mbi ligjin dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi dhe janë shpërndarë Fletëpalosje dhe Broshura Informuese mbi ligjin në gjuhët e 



54  

pakicave dhe në formate të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara në shikim (me 

shkrim Braille). 

II.4.2. Hartimi, publikimi dhe shpërndarja e materialeve ndërgjegjësuese   

 

Komisioneri pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi ka botuar, gjatë vitit 2017: 

 

 Ligj për Mbrojtjen nga Diskriminimi     1000  Copë 

 Ligj për Mbrojtjen nga Diskriminimi (anglisht)     500  Copë 

 Broshura informuese mbi ligjin në fushën e arsimit  1000  Copë 

 Broshura informuese mbi ligjin në fushën e punësimit 1000  Copë 

 Broshura informuese mbi ligjin në fushën e shërbimeve 1000  Copë 

 Përmbledhje e vendimeve te KMD 2017    1500  Copë 

 

II.4.3. Organizimi dhe pjesëmarrja e KMD në aktivitete 

 

Gjatë vitit 2017, Zyra e KMD-së ka marrë pjesë në mbi 60 aktivitete, si seminare, trajnime, 

tryeza diskutimi, grupe pune, workshop, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me institucione 

shtetërore apo organizata, kombëtare apo ndërkombëtare, që mbrojnë të drejtat e njeriut, nga të 

cilat përmendim: 

 Në 22 Shkurt, Komisioneria për Mbrojten nga Diskriminimi mori pjesë në Takimin e II të 

Grupit Kombëtar të Zbatimit dhe të Koordinimit (GKZK),për të monitoruar zbatimin e 

ecurisë së “Planit Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI’’, 2016-2020. 

 Në 21 Mars 2017, Dita Ndërkombëtare e Eliminimit të Diskriminimit Racial, Komisioneri 

organizoi një takim me përfaqësues nga Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri IRCA. Rastet 

e diskriminimit për shkak të racës, etnisë, gjuhës apo përkatësisë në një grup të veçantë, 

mekanizmat e mbrojtjes, rëndësia e bashkëpunimit mes KMD dhe shoqërisë civile, të rinjtë 

si aktorë të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e komunitetit etj, ishin disa nga tematikat e 

diskutuara në këtë takim. 

 Me 17 Maj 2017 morëm pjesë në aktivitetin e organizuar nga Stoneëall, organizata më e 

madhe për të drejtat e komunitetit LGBT në Britani, në bashkëpunim me organizatat 

Aleanca LGBT, Pro LGBT dhe Equal Rights Association (ERA). 

 Komisioneri ka qenë pjesë aktive e javës së diversitetit 15 - 19 Maj 2017 të PINK/LGBT.  

Për vitin 2017, PINK/LGBT Pro në konsultim me komunitetin LGBTI dhe persona që 

punojnë për këtë kauzë në vendin tonë, vendosën të prezantojnë një listë me personazhe 

publikë dhe jo publikë të cilët përmes punës së tyre, profesioneve që ushtrojnë, aktivizmit 

dhe angazhimit, kanë dhënë një mbështetje në rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik 

për kauzën LGBTI. Në këtë listë ishte dhe Komisioneria dhe persona nga stafi i 

Komisionerit. 

 Stafi Komisionerit ka marrë pjesë në datën 1 qershor 2017 në manifestim/marshim i 

shoqërisë civile “Fëmijë të shëndetshëm, të arsimuar, të mbrojtur. Koha për të marrë 

përgjegjësi!” 
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 Me 30 tetor 2017, u zhvillua Konferenca e Dytë Rajonale e Institucioneve të Barazisë në 

Evropën Jug Lindore: “Sfida e grumbullimit të Statistikave me bazë Diskriminimin”, në 

Kroaci, ku KMD bën pjesë dhe Komisionerja ishte ftuar dhe referoi mbi tematikën 

“Rëndësia e grumbullimit të të dhënave sipas shkaqeve të diskriminimit për përmbushjen e 

të gjitha kompetencave dhe një impakt të fuqishëm në shoqëri”; 

 Me 24 nëntor 2017, KMD ishte pjesë e seminarit kombëtar “Lufta kundër intolerancës, 

diskriminimit dhe urrejtjes”, organizuar nga Asambleja Parlamentare e KiE në 

bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë. Komisionerja mbajti fjalën në Sesionin 

“Legjislacioni anti-diskriminim: Zbatueshmëria”, që kishte të bënte me zbatimin e 

legjislacionit shqiptar, veçanërisht lidhur me çështjet e aksesit në drejtësi për viktimat e 

diskriminimit;  

 Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte bashkë-organizator i takimit 

“Flasim Hapur për të Drejtat LGBTI Në Shqipëri”, organizuar në kuadër të Fushatës “Të 

Lirë - të Barabartë në Shqipëri”;  

 Me 12 dhjetor 2017, Komisionerja referoi në “Konferencën Vjetore të Avokatit të Popullit 

me fokus të drejtat e njeriut”, në panelin me tematikë “Aksesi në Drejtësi i Fëmijëve”. 

Për informacion mbi aktivitetet ku stafi KMD ka marrë pjesë në aktivitete të organizuar nga 

aktorë të tjerë referojuni pjesëve të veçanta si dhe Aneks 1 të këtij raporti. 

II.4.4. Programi Transparencës për vitin 2017 

 

Pranë Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2017 janë regjistruar 33 kërkesa, të 

cilave i’u është dhënë përgjigje me shkresë dhe e-mail ku në përgjithësi është kërkuar 

informacion në lidhje me ecurinë e ankesave dhe  tërheqjen e një kopje të dosjes së tyre. 

Pranë Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun janë bërë mesatarisht 600 (gjashtëqind) telefonata 

gjatë vitit 2017. Gjithashtu janë bërë telefonata nga Sektori i Marrëdhënieve me Publikun 

ankueseve ku i është kërkuar informacion shtesë për plotësimin e ankesës. Nëpërmjet 

telefonatave publiku është informuar për mënyrën dhe formën e regjistrimit të ankesës pranë 

KMD-së. 

 

II.5.  Raportime të KMD 

 

Gjatë vitit 2017, KMD ka hartuar raporte, informacione dhe kontribute, konkretisht: 

 

- Informacion  në kuadër të Sesionit të 34 të KDNJ-së, Këshillit të të Drejtave të Njeriut, me 

kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme; 

- Informacion “Mbi hartimin e kontributit të parë të Republikës së Shqipërisë për Raportin e 

Komisionit Europian 2016 për Shqipërinë për Kapitullin "Kriteri Politik" dhe Kapitullin 23 

"Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore";   

- Informacion “Mbi hartimin e kontributit të dytë të Republikës së Shqipërisë për Raportin e 

Komisionit Europian për Shqipërinë pёr vitin 2016 pёr Kapitullin “Kriteri Politik” dhe 

Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”; 

- Informacioni me lëndë "Plotësim Informacioni për OHCHR", Ministrisë së Jashtme; 
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- Raportim Misionit TAIEX Peer-review Për Mbrojtjen e të drejtave të Njeriut në Shqipëri, me 

datë 16-17 Maj; 

- Kontribut për Raportin Kombëtar për Konventën e të Drejtave të Fëmijëve; 

- Kontribut mbi hartimin e Planit të Veprimit për përmbushjen e kritereve te anëtarësimit, në 

kapitullin 23 dërguar Ministrisë së Drejtësisë; 

- Raportim në kuadër të ILO; 

- Informacion pёr periudhën e raportimit Janar - Tetor 2017, drejtuar  Mekanizmit për 

Monitorimin e Zbatimit te Rekomandimeve te Institucioneve te Pavarura, Kuvendi i 

Republikës se Shqipërisë 

- Përditësime për Planin e masave afatshkurtra 2017, të dërguara Ministrisë së Mirëqenies 

Sociale; 

- Raportime periodike në kuadër të përmbushjes së Rekomandimeve të Progres Raportit të 

Komisionit Europian 2016; 

- Informacion për Departamentin Amerikan të Shtetit në kuadër të Raportit pёr të Drejtat e 

Njeriut pёr vitin 2017.   

- Kontributi i Komisionerit mbi zbatimin detyrave në Kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit 

për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë, për vitin 2016. 

 

II.5.2. Seanca dëgjimore në Kuvend 

 

Gjatë viti 2017, KMD ka marrë pjesë në disa seanca dëgjimore në Kuvend, nga të cilat 

përmendim: 

- Prill 2017 - Fuqizimi ekonomik - social dhe rritja e pjesëmarrjes së grave Rome dhe 

Egjiptiane. 

- Seancë dëgjimore në Kuvend në Nënkomisionin për Çështjet e të Miturve, Barazinë Gjinore 

dhe Dhunën në Familje. 

- 17 shkurt 2017 -Tryezë e rrumbullakët konsultimi publik për Projektligjin “Për provimin e 

shtetit për profesionin e juristit” dhe Projektligjin “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të 

Publikut në Republikën e Shqipërisë”. 

- 21 prill 2017 – Raportimi Vjetor para Komisionit të Ligjeve për veprimtarinë e KMD gjatë 

vitit 2016. 

- Plani i Veprimit për adresimin e Rekomandimeve te Raportit te Komisionit Evropian për 

Shqipërinë për vitin 2016 

- 12 qershor, ne sallën e Komisionit te Ekonomisë dhe Financave “Forcimi i mëtejshëm i 

Kuvendit te Shqipërisë, ne kuadër të anëtarësimit në BE”,   

- 3 tetor- Komisioni Për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, 

projektligji “Për Mbrojtjen e pakicave kombëtare ne Republikën e Shqipërisë”. 

- “Fillimi i zbatimit të mekanizmit ndërinstitucional për monitorimin e të dhënave dhe 

rekomandimeve të institucioneve të pavarura”. 

- 15.11.2017,  Seancë dëgjimore në Komisionin për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë 

me grupet e interesit për Buxhetin 2018, për çështjet që kanë të bëjnë me Ndihmën Sociale, 

Rinisë, dhe ish të Përndjekurve Politik 

- Konferencë Kombëtare “Sfidat e Pushtetit Lokal në Adresimin e Çështjeve të Barazisë 

Gjinore” më 20 Dhjetor 2017. 
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II. 6. Bashkëpunime 

 

II.6.1. KMD anëtar i EQUINET - Rrjetit Europian të Organeve të Barazisë 

 

Stafi i KMD është përfshirë në shtatë grupe pune të rrjetit EQUINET gjatë vitit  2017, duke 

vlerësuar  pjesëmarrjen si në aspektin e rritjes së kapaciteteve profesionale ashtu edhe në 

shkëmbimin e praktikave ndërmjet organeve të barazisë në vende të ndryshme të Europës, 

konkretisht në: 

 

 

1.   Grupin e Punës për Legjislacionin e Barazisë 

2.   Grupin e Punës për komunikimin, strategji dhe praktika 

3.   Grupin e Punës për barazinë gjinore 

4.   Grupin e Punës për hartimin e politikave 

5.   Grupin e Punës për çështjet gjyqësore strategjike 

6.   Grupin e Punës për vlerësimin e projekteve 

7.   Grupin e Punës mbi standartet e Organeve të Barazisë 

 

Gjatë viti 2017, stafi i KMD ka marrë pjesë në aktivitetet e Equinet, si më poshtë: 

 Në datën  1 Mars 2017, një  anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në mbledhjen e parë për 

vitin 2017 të Grupit të Punës “Policy Formation” të EQUINET, zhvilluar nё Bruksel, 

Belgjikë. 

 Në datën 21 Mars 2017 një anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në takimin e Grupit të 

Punës për Strategjitë dhe Praktikat e Komunikimit me temë: “Vlerat duke u bazuar në 

komunikim”, në Vienë. 

 Në datën 4 Maj 2017 një anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në ne Konferencën me temë: 

“Potenciali i Funksioneve të Institucioneve të Barazisë” në Bruksel. 

 Në datën 30 Gusht dy anëtarë të KMD-së morën pjesë në takimin e Grupit të Punës me temë: 

“Trajtimi i Çështjeve në Rastet e Pagës së Njëjtë Meshkuj-Femra” në Brno-Çeki. 

 Në datën 19 Shtator 2017 një  anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në mbledhjen e dytë të 

grupit të punёs së Equinet “Working Group on Policy Formation”, zhvilluar në Zyrat e 

Ombudsman të Kroacisë, në Zagreb. 

 Në 17 Tetor dy anëtarë të KMD-së morën pjesë në takimin e Grupit të Punës me temë: 

“Dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore” në Bruksel. 

 Në datën 6 Nëntor 2017 një anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në takimin e Grupit të 

Punës për Strategjitë dhe Praktikat e Komunikimit me temë “Fushatë Ndërgjegjësimi për 

Shkak të Shtatëzanisë dhe Gjendjes Familjare” në Bukuresht. 

 Në 12 Nëntor dy anëtarë të KMD-së morën pjesë në seminarin me temë “Si të Rrisim 

Kapacitetet, Pjesëmarrjen  e Femrave në Karrierë”, në Tallin. 

 Në datën 4 - 5 Dhjetor 2017 një anëtar i stafit të KMD-së, mori pjesë në trajnimin e zhvilluar 

nga EQUINET me temë: “Mbrojtja Strategjike Gjyqësore”, në Poloni. 
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II.6.2. Pjesëmarrja në grupe pune ndërinstitucionale. 

 

KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të kapitullit “Kriteri Politik” 

dhe Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, për të cilin institucion lider është 

Ministria e Drejtësisë.  

 

KMD, anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Kapitullit 2&19, për të cilin 

institucion lider është Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

 

Pjesëmarrje e përfaqësuesit të KMD si anëtare e Mekanizmit Koordinues të Vendit (MKV). 

 

KMD ka qenë pjesë e grupit ndër-institucional të punës për hartimin e projektligjit “Për 

mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.  

 

II.7. Projekte 

 

 Projektit i Përbashkët BE-KiE “Rritja e efektivitetit të sistemit shqiptar të mbrojtjes 

së të drejtave të njeriut dhe antidiskriminimit”. 

 

Projekti është një program i përbashkët i BE-së dhe Këshillit të Evropës për të rritur 

efektivitetin e sistemit shqiptar të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimit. 

Grupet kryesore të synuara janë Avokati i Popullit, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

Aktivitetet e parashikuara për të arritur këtë objektiv përshkruhen si më poshtë vijon: 

 

 Hapja e 3 zyrave rajonale pilot në 3 qytete të Shqipërisë  

Zyrat Rajonale shërbejnë për rritjen e aksesit të qytetarëve në proceset e mbrojtjes nga 

diskriminimi. dhe mundësojnë një bashkëpunim më të ngushtë mes KMD-se dhe institucioneve 

vendore, Universitetit dhe institucioneve te tjera arsimore, OJF-te lokale. Duke konsideruar 

edhe shpërndarjen gjeografike të tyre, në korrik 2017 janë hapur tre zyra rajonale, në Shkodër, 

Gjirokastër dhe Korçë. 

  Hartimi i Strategjisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

 

Është hartuar “Plani Strategjik 2018-2021 i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe 

Plani i Veprimit pёr vitin 2018, me mbështetjen financiare dhe ekspertizën e ofruar në kuadër të 

këtij projekti. 

 

  Përmirësimin e procedurave të brendshme institucionale të KMD 

Është hartuar projekt-Rregullorja e KMD, me ekspertë të jashtëm, konsultuar me stafin.  
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 Kurse online  

 

Në kuadër të projektit, është mundësuar përfshirja e përfaqësuesve të stafit të KMD, me module 

të përshtatura ne shqip dhe sipas kontekstit shqiptar mbi çështjet e të drejtave të njeriut, 

konkretisht në :  

- Kurs Online HELP me temë “Anti-diskriminimi” 

- Kurs Online HELP me temë “Biznesi dhe të Drejtat e Njeriut” 

- Kurs Online HELP me temë “Azili dhe Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut”.  

 

 Hartimi i Strategjisë së bashkëpunimit për Grupin nder-Institucional te Punës 

 

  Rishikimi dhe përmirësimi i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

Janë hartuar raporti i vlerësimit te ligjit dhe janë dhënë rekomandimet përkatëse. 

 

 Ndërtimi i një databaze pёr KMD 

 

Është ndërtuar nja databaze fleksibël, që i jep mundësinë e prodhimit të të dhënave dhe ndjekjen 

në vazhdimësi të çështjeve. 

 

 Aktivitete në kuadër të projektit  

Me 3 mars 2017, u zhvillua mbledhja e katërt e grupit ndërinstitucional të punës. 

Në 26 - 27 Janar 2017, u zhvillua trajnim 2-ditor “Monitorimi dhe Vlerësimi”, ku morën pjesë 

12 punonjës së KMD-së. 

Në 13-14 Shkurt, një ekspert i Këshillit të Evropës zhvilloi një kurs trajnimi dy-ditor për zyrën e 

KMD. Kursi kishte në fokus proceset e planifikimit strategjik dhe konceptet e monitorimit dhe 

vlerësimit dhe është pjesë e një programi të përshtatur për rritjen e aftësive dhe kapaciteteve të 

anëtarëve të KMD-së në lidhje me monitorimin/raportimin dhe hartimin e strategjive 

kombëtare. Ai përfshiu gjithashtu analizimin e rasteve praktike dhe dy detyra për punë në grup. 

Me 22 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjese ne workshop me temë:  “Prezantimi i për Planin e 

Veprimit të KMD” 

Projekt-politikat dhe projekt-procedurat e brendshme të përmirësuara të KMD-së janë hartuar në 

tetor 2017. Ky proces u mbyll muajt e parë të vitit 2018, me një varg seancash trajnimi të 

parashikuara për personelin e KMD-së për përdorimin e politikave dhe procedurave të reja të 

KMD-së dhe për rritjen e kapaciteteve për trajtimin e çështjeve në personelin e KMD-së. 

 

Më 7 - 9 shkurt 2017 u zhvillua vizitë studimore në Këshillin e Evropës, përfshirë edhe në 

Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ku nga delegacioni morën pjesë edhe tre përfaqësues 

të KMD. Synimi i vizitës studimore qe thellimi i njohurive për çështjet e të drejtave të njeriut 

dhe familjarizimi i pjesëmarrësve me organe të ndryshme të KiE që merren me çështje të lidhura 
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me të drejtat e njeriut, ndër të tjera, edhe me diskriminimin. Atyre i’u dha mundësia të ndiqnin 

edhe një seancë të Kolegjit të Madh të Gjykatës Evropianë të Drejtave të Njeriut dhe morën 

pjesë në një seancë trajnim për HUDOC dhe një informacion të përgjithshëm për jurisprudencën 

lidhur me Shqipërinë. 

 

Në periudhën prill-shtator 2017, stafi i KMD u përfshi në një sërë konsultimesh intensive mbi  

Hartimin e Planit të ri Strategjik të KMD-së për 2018-2021. Kështu, është hartuar një plan 

strategjik i gjithanshëm dhe ambicioz i KMD-së për periudhën 2018-2021 i cili ka marrë 

mbështetjen e institucionit në tetor 2017 në një seminar përmbyllës konsultimi, të organizuar 

nga projekti. 

Më 17- 18 tetor 2017, është zhvilluar një kurs dyditor trajnimi për 16 punonjës të KMD-së në 

qendër dhe 3 punonjës rajonalë të KMD-së, me fokus te proceset e planifikimit strategjik, 

monitorim-vlerësimi përkatës, natyra dhe qëllimi i planeve strategjike, rëndësia e të kuptuarit të 

përbashkët të vlerave, proceset dhe treguesit praktik për organe efektive të barazisë. 

 

Është hartuar një kurs trajnimi për të mësuar veçanërisht personelin e institucioneve kombëtare 

të të drejtave të njeriut për konceptin Amicus Curiae dhe është siguruar orientim për zbatimin e 

këtij koncepti në çështjet me të cilat merren. Në nëntor 2017, janë zhvilluar dy seanca trajnimi 

për punonjës të KMD-së dhe Avokatit të Popullit. 

 

Dy kurset online të Platformës  HELP “KEDNJ dhe azilkërkuesit” dhe “Biznesi dhe të drejtat e 

njeriut” janë prezantuar më 6 shtator 2017, pasuar nga dy seanca trajnimi. 

 

Lidhur me databazën, një version i parë pilot i softuerit përkatës është diskutuar, instaluar dhe 

testuar në mjediset e KMD-së në maj-qershor 2017. Baza përfundimtare elektronike e të dhënave 

është zhvilluar plotësisht dhe softueri ka marrë miratimin e KMD-së në shtator 2017, pasuar me 

dy raunde trajnimi të personelit të KMD-së. Menaxhimi i ri i çështjeve mbulon edhe zyrat 

rajonale të KMD-së në nivel vendor për të siguruar ndarjen e informacioneve dhe të dhënave në 

kohë reale. Më 25 tetor 2017, projekti organizoi një aktivitet prezantues për të promovuar te 

publiku i gjerë sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve të KMD-së. 

 

Me 22-24 nëntor 2017, është zhvilluar një trajnim treditor me 3 punonjës lokal të KMD-së për të 

rritur aftësitë e tyre në përmbushjen e mandatit për bashkëpunimin me zyrën qendrore të KMD-

së. 10 punonjës të zyrës qendrore të KMD-së përfituan të njëjtin trajnim, në mënyrë që t’u japin 

mbështetje të vazhdueshme zyrave rajonale. 
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KAPITULLI III 

 

ASPEKTE TË SHËRBIMEVE 

 

III.1. Veprimtaria e Burimeve Njerëzore për vitin 2017 

 

1. Miratuar me Vendimin e Kuvendit Nr.34, datë, 20.05.2010 “Për miratimin e strukturës, 

organikës dhe kategorizimit të vendeve të punës të  Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ”, organika e këtij Institucioni parashikon 23 pozicione pune, nga të cilat 18 

janë  pozicione që përfshihen në shërbimin civil. 

 

2. Në bazë të  ligjit  nr.130  dt. 15/12/2016  “Për Buxhetin e Vitit 2017”, dekretuar me dekretin 

e Presidentit nr.9905, date 23/12/2016 , numri i punonjësve për vitin 2017 në institucionin e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi do të jenë 25. Bazuar në shkresën nr. 1109 

datë 10.11.2017 të KMD-së drejtuar  Kuvendit të Republikës së Shqipërisë është kërkuar  

ndryshimi në strukturën organizative të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi,  që synon rritjen e efikasitetit të zyrës dhe ushtrimin e plotë të  kompetencave 

ligjore. Kjo kërkesë është projektvendim për miratim në Kuvend i përfshirë në programin e 

punës të Kuvendit për periudhën 15 janar - 23 shkurt. 

 

3. Është për tu përshëndetur iniciativa e KiE-së për ngritjen e 3 (tre) zyrave rajonale të 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në rajonet: Shkodër, Korçe dhe Gjirokastër,  si 

një masë pozitive sepse shpërndanë ngarkesën e punës, ndihmon inspektimin në terren, rrit 

kontaktet me institucionet dhe zgjeron misionin e KMD-së. Gjatë vitit 2017, pranë zyrës së 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është bërë punësimi me kontratë i 

specialistëve  në zyrat rajonale të KMD-së respektivisht në qytet Shkodër, Korçë dhe 

Gjirokastër. 

4.  Janë zhvilluar 2 (dy)  proçedura  konkurrim për pozicione të lira pune,  bazuar në   ligjin nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”, për pozicionet e punës: 

 Drejtor në Drejtorin e Shërbimeve Mbështetëse. 

 Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun. 

 

5.  Nëpunësit e KMD-së kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme si, trajnime të organizuara 

nga Departamenti i Administratës Publike, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

(ASPA), Këshilli i  Evropës etj. Në trajnimin e organizuar nga Departamenti i Administratës 

Publike janë trajtuar tema si përkufizimet, parimet dhe institutet më të rëndësishme të Kodit 

të Ri të Procedurave Administrative. Specialisti i Burimeve Njerëzore dhe specialist i 

Financë-Buxhetit kanë marrë pjesë në disa trajnime si personat që punojnë me  sistemin e 

menaxhimit të Regjistrit Qendror të Personelit (HRMIS) që do të menaxhojë dosjet e 

personelit dhe do llogarisë pagën në mënyrë elektronike për të gjithë nëpunësit. Po këto 
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punonjës kanë marr pjesë edhe në trajnimin për kontrollin e brendshëm financiar të 

organizuar nga Ministria e Financave në bashkëpunim me ASPA-në të zhvilluar ne prill 

2017. 

 

III.2. Menaxhimi i burimeve financiare 

 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me performancën financiare buxhetore, 

ka vepruar me korrektësi në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06. 2008 ”Për Menaxhimin e 

Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar , të ligjit “Për Buxhetin e vitit 2017”, 

ndryshuar, në vijim Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 2 datë 06. 02. 2012, ”Për  

proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, ndryshuar.  

Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”  

Buxheti i akorduar për këtë program është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në 

Deklaratën e Politikës së Programit: Organizimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të nevojshme për 

mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi dhe 

harmonizimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me 

legjislacionin e vendeve të tjera të bashkimit europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit 

ekzistues dhe hartimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrëdhënieve dhe 

hartimi marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e 

kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i 

komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithë shoqërisë mbi mundësitë e 

zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut. 

Gjithashtu, ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të 

realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për këtë program buxhetor. 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej 43.800 (në mijë 

lekë) për vitin 2017. Totali i vlerës së akorduar përbëhet nga: 

 

Fondi i Pagave:                                 22. 700    mijë lekë   (zëri 600) 

Fondi i Sigurimeve Shoqërore:             5. 100    mijë lekë   (zëri 601) 

Fondi për Shpenzime Operative:       10. 130    mijë lekë   (zëri 602) 

Fondi për Investime:                            6. 000    mijë lekë   (zëri 231) 

Fondi i Donacioneve:        2. 654, 77 mijë lekë   (zëri 602) 

Nga fondi i planifikuar për dymbëdhjetëmujorin që është 46.584,77 (në mijë lekë), për 

periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën 

buxhetore dhe jashtë buxhetore 34.340,93 në mijë lekë ose 73,72 % e buxhetit total mujor të 

akorduar.  
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Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, (zëri 600-601), është realizuar në zbatim të 

strukturës organizative të miratuar me Vendimin e Kuvendit Nr. 34 datë 20. 05.2010 “Për 

Miratimin e Strukturës, Organikës dhe Kategorizimit të Pozicioneve të Punës të Zyrës së 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, numri mesatar i punonjësve është  realizuar 21 

vetë, nga 25 vetë të miratuar.  

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej 27.800 (në mijë 

lekë) për këtë periudh, është realizuar 22.299,14 (në mijë lekë) për paga dhe  për  kontribute në 

sigurimet shoqërore e shëndetësore ose 80,2 % e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat 

bashkë.  

Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e  përgjithshme prej 6.000 (në mijë lekë) për 

periudhën e raportuar, është realizuar 3.999,60 (në mijë lekë) (Blerje automjeti) për fondin e 

investimeve ose 66,6 % e fondit të planifikuar në të dy zërat bashkë.  

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602); për dymbëdhjetëmujorin e vitit 

2017, është planifikuar në vlerën 10.130 në mijë lekë. Për periudhën respektive është realizuar 

vlera prej 5.535,1 (në mijë lekë) ose 54,64 %, e fondit të vitit të palnifikuar.  

Fondi i Donacioneve (zëri 602); për vitin 2017, është në vlerën 147,68 (në mijë lekë). Për 

periudhën respektive nuk është realizuar asnjë vlerë, sepse marrëveshja ka përfunduar dhe vlera 

e mësipërme do ti kthehet U.N.D.P.-së, ndërsa për projektin me Këshillin e Europës Faza I me 

vlerë 2.654,77 (në mijë lekë) është relizuar vlera prej 1.037,85 (në mijë lekë) ose 39,08 %, e 

fondit të palnifikuar dhe diferenca është kthyer. 

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi dhe 

realizimi ka qënë në masën 73,72 %. 
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ANEKS 1 - AKTIVITETE 

 

1. Në 30 Janar 2017 një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë: ”Takimi i 

Anëtarëve të grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin Kriteri Politik dhe për 

Kapitullin 23 Bashkëpunimi në Fushën e Gjyqësorit dhe të Drejtave Themelore”, 

organizuar nga Ministria e Drejtësisë. 

2. Në 13-14 Shkurt stafi i KMD mori pjesë në kurs trajnimi dy-ditor për proceset e 

planifikimit strategjik dhe konceptet e monitorimit dhe vlerësimit, në kuadër të Programit 

të përbashkët të BE/KiE “Rritja e efikasitetit të sistemit shqiptar të mbrojtjes së të Drejtave 

të Njeriut dhe Anti-diskriminimit”. 

3. Në 23 Shkurt, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë: ”Punësimi i 

personave me aftësi të kufizuar”, organizuar nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e 

Personave me aftësi të Kufizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe 

Rinisë. 

4. Në 1 Mars, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në seminarin me temë: ”Fëmijët me 

aftësi të Kufizuara në Shqipëri, nën Këndvështrimin e KDPAK të OKB-së” organizuar nga 

Këshilli Evropian të Aftësisë së Kufizuar dhe UNICEF. 

5. Në 15 Mars, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në workshop-in me temë 

”Monitorimi Rajonal Rome”, projekt i zbatuar nga UNDP. 

6. Në 16 Mars 2017 Konferenca “Zbatimi i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”: ofrimi i 

asistencës për viktimat e diskriminimit, kontributi në ndërgjegjësimin e shoqërisë, 

promovimi i praktikave të mira dhe bërja e kësaj tematike objekt të debatit shkencor, 

modele pozitive të trajtimit të çështjeve të diskriminimit. 

7. Në 30 Mars, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë “Internet i 

Sigurt për të Gjithë Fëmijët në Shqipëri” i organizuar nga Qendra për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Fëmijëve –CRCA. 

8. Në 05 Prill, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në seminarin për prezantimin e 

studimit me temë: “Ngacmimi Moral dhe Seksual në Administratën Publike Shqiptare” 

organizuar nga Avokati i Popullit. 

9. Në 07 Prill, një nga punonjesit e KMD-së, mori pjesë në seminarin me temë: “Programi i 

ri i Përfshirjes Lokale” organizuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale. 

10. Në 12 Prill, nje nga punonjesit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë :” Konferenca e 

III Kombëtare për të Drejtën për Informim” organizuar nga komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave personale. 

11. Në 14 Prill,stafit i KMD-së (por edhe të Avokatit të Popullit, MMSR dhe shoqërisë civile) 

u kualifikimi përmes programit HELP (organizuar nga Keshilli i Europes) është një hap 

cilësor i rëndësishëm për një asistence më të mirë, më profesionale ndaj viktimave të 

diskriminimit. 

12. Në 10-14 Prill, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë: “Kontrolli i 

Brendshëm Financiar Publik”organizuar nga Ministria e Financave. 

13. Në 25 - 26 Prill 2017, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në Takimin Shpjegues mbi 

Prezantimin e Standarteve Europiane për Kapitullin 23 dhe 24 te MSA, ne kuadër te 

proceseve integruese te Shqipërisë ne BE, zhvilluar nё Komisionin Europian, Bruksel, 

Belgjikë. 
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14. Në 27 Prill, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë: “Mësuesit 

Tregojnë” organizuar nga CRCA dhe Ministria e Arsimit. 

15. Në 16 Maj, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë:’’ Fuqëzimi 

Ekonomik i Personave me Aftësi të Kufizuar” organizuar nga FSHDPAK dhe USAID. 

16. Në 17 Maj, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në takimin me temë: Rritja e 

Efektivitetit të Sistemit Shqiptar të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe 

Antidiskriminimit” organizuar nga BE dhe KIE. 

17. Në 26 Maj dhe 06 Qershor, një nga punonjësit e KMD-së, mori pjesë në trajnimin me 

temë: “E Drejta e Informimit dhe Konsultimit Publik” organizuar nga Fondacioni Shqiptar 

për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe USAID. 

18. Në 02 Qershor, Komisioneria mori pjesë në  takimin me temë;” Mbledhja e Tretë e 

Komitetit Drejtues Të Programit (KDP) ”, organizuar nga Këshilli Europës. 

19. Në 08 Qershor, pranë ambjenteve të Qendrës së Informacionit të Bashkimit Evropian 

Tiranë u zhvillua Ëorkshop-i me temë: "Përvoja dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i Ligjit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi". 

20. Në 3 - 7 Korrik 2017 një nga punonjësit e KMD-së mori pjesë në Shkollën Verore “Mbi 

Negociatat për Anëtarësim në BE” të zhvilluar nga ReSPA, Shkolla Rajonale e 

Administratës Publike, në Danilovgrad, Mali i Zi. 

21. Në 9 Tetor 2017, Komisioneria mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga MEP dhe 

EQUINET ku u  zhvillua Konferenca me temë "Fundi i një dialogu të frytshem? Impakt i 

Brexit mbi Barazinë dhe Mosdiskriminimi ne EU&UK". 

22. Në 10 Tetor 2017, Komisioneria mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga EQUINET për 

10 vjetorin e -Rrjetit të Institucioneve Europiane të Barazise,me temë” Së bashku për një 

Europë të Barabartë". KMD është anëtare nga viti 2014. 

23. Në 3 Nëntor u inagurua Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në 

Shkodeër. Kjo do të shërbeje për një akses më të mirë për qytetarët në proceset e mbrojtjes 

nga diskriminimi. 

24. Në 7 Nëntor në  ambjentet e ADISA u inagurua Zyra Rajonale e Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi në Gjirokastër, në zbatim të Projektit të Përbashkët BE-KIE 

"Rritja e efektivitetit të sistemit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimit 

në Shqipëri". 

25. Në 9 Nëntor u hap Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në 

Korçë. 

26. Në 09Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në trajnimin  e zhvilluar nga Këshilli i Europës 

me temë “Amicus Curia” 

27. Në 09 Nëntor 2017, Komisioneria mori pjesë në aktivitetin e zhvilluar nga CRCA Shqipëri, 

me temë “Mbrojte ligjore falas për fëmijet dhe të rinjtë e pambrojtur në Shqipëri”. 

28. Në 15 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Këshilli i Europës 

me temë “Biznesi dhe të Drejtat e Njeriut” 

29. Në 16 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Këshilli i Europës 

me temë “GJEDNj dhe Azil-Kërkuesit” 

30. Në 20 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në trajnimin  e zhvilluar nga Këshilli i Europës 

me temë “Amicus Curia” 

31. Në 22 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në aktivitetin  e zhvilluar nga Këshilli i 

Europës me temë ”Prezantimi i Ëorkshopit për Planin e Veprimit të KMD” 
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32. Në 23-24 Nëntor 2017, stafi i KMD mori pjesë në aktivitetin  e zhvilluar nga Këshilli i 

Europës me temë “Workshop për zyrat Lokale të KMD” në kuadër të projektit “Rritje e 

efektivitetit te sistemit te mbrojtjes se te drejtave te njeriut dhe anti-diskriminimit në 

Shqipëri”, të financuar nga BE dhe KiE dhe implementuar nga KiE . 

33. Në 22 Nëntor 2017, specialisti i KMD mori pjesë në aktivitetin  e zhvilluar nga PNUD me 

temë ”Prezantimi i Studimit mbi Aksesin në Drejtësi në Shqipëri” 

34. Në 13 Nëntor ,Zyra Rajonale Shkodër, përmes mediave lokale ,informoi qytetarët  mbi 

Ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" dhe funksionet e zyrës së Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, në një intervistë për Star-Plus Tv. 

35. Në 13 Nëntor , Zyra Rajonale Korçë, përmes mediave lokale, informoi qytetarët  mbi 

Ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" dhe funksionet e zyrës së Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, në emisionin Mirëmëngjes në RTV Korça. 

36. Në 15 Nëntor, KMD mori pjesë në seminarin e organizuar nga Rrjeti i Shoqatave të 

Pacientëve me Sëmundje Kronike lidhur me të drejtat e pacientit. Komisionerja prezantoi 

rolin e institucionit si një mjet i kontrollit të jashtëm mbi mekanizmin e ankesës së pacientit 

dhe rastet e trajtuara nga institucioni në fushën e ofrimit të shërbimit shëndetësor si një 

ndër fushat e mbrojtura shprehimisht nga Ligji "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi". 

37. Në datën 7 dhjetor 2017 një nga punonjësit e KMD-së mori pjesë në trajnimin mbi 

“Programimi Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 dhe Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor”. 

38. Ne përmbushje te detyrimeve ligjore qe Policia e Shtetit ka ne parandalimin e dhunës me 

baze gjinore dhe dhunës  ne familje si edhe ne  mbrojtjen efektive te viktimave te dhunës 

ndaj grave dhe vajzave, Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë se 

Shtetit ne bashkëpunim te ngushte me PNUD, Shqipëri dhe me mbështetjen financiare te 

Qeverise se Suedisë, ftojnë te bashkoni zërin tuaj për t’i thënë JO Dhunës ndaj Grave dhe 

Vajzave ne Sheshin Nene Tereza date 21 dhjetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  

ANEKS 2 

 

Informacion nga Komisioneri pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi për  vitin 2017 për 

“Mekanizmin për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të  institucioneve të 

pavarura” 

I. Informacion te detajuar mbi rekomandimet e zbatuara dhe ato te pazbatuara të 

Rezolutës së Kuvendit për vlerësimin e punës se Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi  për vitin 2016, miratuar date 4.05.2017 nga Kuvendi i Shqipërisë. 

 

1. Të vijojë përpjekjet për konsolidimin e mëtejshëm të rolit të tij, lidhur me rastet e paraqitura 

në sistemin gjyqësor, për zgjerimin e grupeve përfituese, në përmbushje të qëllimit dhe 

objektit ligjor, duke pasur në vëmendje reformën në sistemin e drejtësisë dhe rekomandimet 

konkrete në lidhje me procesin e integrimit europian të Shqipërisë. 

 

Gjatë periudhës së raportimi, KMD ka marrë pjesë në 59 procese gjyqësore, nga të cilat në: 

24 çështje ku KMD ka qenë palë e paditur, në 23 çështje person i tretë, 12 çështje KMD si 

kërkues për lëshim urdhri Ekzekutimi. Gjykata ka dalë me vendim për 29 çështje (ndërsa të 

tjera janë në proces). KMD ka dërguar në gjykatë 12 Kërkesa pёr Lëshimin e Urdhrave të 

Ekzekutimit për titujt ekzekutiv. Të gjitha kërkesat janë pranuar nga gjykata, e cila ka lëshuar 

Urdhrat e Ekzekutimit dhe KMD ka vijuar proçedurat për ekzekutim, përmes përmbarimit.  

Një analizë të hollësishme mbi aktivitetin e KMD në proceset gjyqësore dhe vendimet e 

gjykatave e gjeni në faqet 41-45 të këtij Raporti. 

 

2. Të realizojë hartimin e strategjisë së veprimtarisë së institucionit (2017-2021), si dhe planin e 

tij të veprimit. 

 

Në kuadër të projektit të përbashkët BE-KiE “Rritja e efektivitetit të Sistemit të Mbrojtjes së të 

Drejtave të Njeriut dhe Antidiskriminimit në Shqipëri”, ka përfunduar hartimi i Strategjisë mbi 

veprimtarinë e KMD pёr vitin 2018 – 2021 dhe Planit të Veprimit pёr vitin 2018.(Ky draft 

përfundimtar do t’i dërgohet me institucionet dhe shoqërisë civile për rekomandime). 

 

3. Përpjekje më të thelluara në zbatimin efektiv të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, të 

respektojë dhe të reflektojë dinamikat, në përputhje me ndryshimet kushtetuese, nëpërmjet 

zgjerimit të grupeve të asistuara, rritjes së numrit të rekomandimeve drejtuar autoriteteve 

përgjegjëse dhe konsolidimit të praktikës ligjore të institucionit. 

Ndryshimet kushtetetuese kanë parashikuar edhe mundësinë e KMD-së për të inicuar një 

çështje pranë Gjykatës Kushtetuese, por nuk ka akoma implementim. KMD vazhdon të trajtojë 

rastet e denoncuara nga komuniteti rom, egjiptian, fëmijët me aftësi ndryshe,  LGBTIQ, të 

punësuarve. KMD organizoi ditë të hapura me komunitetin, ku pas përfundimit të shqyrtimit të 

çështjeve ka dalë me rekomandime për institucionet dhe subjektet private.  
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4. Të propozojë ndryshime dhe përmirësime ligjore, të kuadrit rregullator në fushën e barazisë 

dhe mosdiskriminimit, që rrjedhin prej punës kërkimore dhe analizave studimore të rasteve 

të shqyrtuara nga KMD-ja, në përmbushje të cilësisë dhe profesionalizmit, si dhe në ndihmë 

të jurisprudencës në fushën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.  

KMD do të propozojë amendime mbi Ligjin 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në 

kuadër të projektit të përbashkët BE-KiE “Rritja e efektivitetit të Sistemit të Mbrojtjes së të 

Drejtave të Njeriut dhe Antidiskriminimit në Shqipëri”,  ekspertet kanë hartuar Raportin “Kuadri 

legjislativ mbi anti-diskriminimin në Shqipëri”, ku dhe kanë identifikuar mangësitë dhe 

propozimet për amendime të ligjit. Këto propozime kanë ardhur edhe si rezultat e konsultimit 

me stafin e KMD-së. Nga ana e KMD është hartuar një dokument që identifikon mangësitë 

ligjore dhe nevojat pёr ndryshime, që kanë ardhur si rezultat i zbatimit në praktikë të ligjit për 

mbrojtjen nga diskriminimi.    

 

KMD ka bërë rekomandime “Për Pakicat Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”; 

Projektligjin “Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit”; Projektligjin “Disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin 8328, datë16.041998, “Për të drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me 

Burgim dhe të të Paraburgosurve”; dhe projektligjin Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr. 8116 të datës 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”. 

 

Në vazhdim të procedurës për shqyrtimin e çështjeve individuale KMD po shqyrton edhe 

kuadrin ligjor nëse ai sjell diskriminim të tërthortë për qytetarët dhe do të pregatisë 

rekomandimet përkatëse.  

 

5. Të monitorojë efektivitetin e ndryshimeve dhe përmirësimeve që ka pësuar kuadri ligjor 

gjatë vitit 2016 në fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit, të drejtave dhe lirive themelore, 

gjithëpërfshirjes dhe kohezionit social, dhe efektivitetin e tyre nga institucionet shtetërore.  

 

Proces- Kemi evidentuar ndryshimet ligjore dhe institucionet përgjegjese në mënyrë që të 

dërgojmë kërkesat për informacion lidhur me efektet e zbatimit të këtyre ndryshimeve ligjore 

dhe ka filluar dërgimi i kërkesave për informacion. 

 

6. Të realizojë monitorimin e aksesueshmërisë së personave me aftësi të kufizuar në fushën e të 

mirave dhe shërbimeve, arsimit dhe punësimit.  

Proces- Janë ngritur grupet e punës për të grumbulluar informacionin e nevojshëm për 

realizimin e monitorimit. Informacionin i kerkuar fokusohet: në aksesueshmërinë në 

infrastrukturë dhe në ofrimin e shërbimeve pa diskriminim. Gjithashtu janë identifikuar rastet e 

trajtuara nga KMD mbi integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në institucionet arsimore. Janë 

dërguar gjatë fillimit të vitit 2018 kërkesat për informacion për disa institucione. 

7. Të konsolidojë mekanizmat ligjorë, për të forcuar bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë 

civile, që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, me theks të veçantë mbrojtjen e 

të drejtave të grupeve të dobëta, bazuar në një plan veprimi të mirëpërcaktuar. 
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Proces- Vazhdon bashkëpunimi në adresimin e rasteve, nisjen e çështjeve kryesisht bazuar në 

informacionin e dhënë nga OJF-të, pjesmarrja në aktivitetet e njëri-tjetrit, dërgimi i materialeve 

ndërgjegjësuese të botuara nga KMD etj.  

 

8. Ndërmarrjen në vazhdimësi të fushatave ndërgjegjësuese për publikun dhe grupet e interesit, 

me qëllim rritjen e identifikimit dhe trajtimit të rasteve me objekt diskriminimin, si dhe në 

funksion të rritjes së çështjeve të nisura kryesisht.  

 

- Gjatë vitit 2017, Komisioneri ka organizuar në disa qytete të vendit, aktivitetin “Ditë të 

Hapura”, në të cilat ka administruar 70 ankesa të bëra nga individë të ndryshëm dhe ka trajtuar 

problematika në të cilat më së shumti, subjektet janë ankuar në lidhje me: trajtimin me ndihmë 

ekomomike, strehimin, përmirësimin e infrastrukturës, trajtim me KMCAP, përfitimin e 

dëmshpërblimit për përmbytjet, mbështetjen financiare nga institucionet dhe ristrukturimin e 

faturave në pagesa me këste. Do të vazhdojnë ditë të tjera.  

-Ka nje web të ri të KMD-së me më shumë rubrika dhe më shumë informacion për qytetarët. -

Vazhdon shpërndarja e paketave me botimet e KMD-së. 

-Tani jemi më afër qytetarëve përmes tre zyrave rajonale (Shkodër, Korçë, Gjirokastër), të 

ngritura në zbatim të projektit përbashkët BE-KiE “Rritja e efektivitetit të Sistemit të Mbrojtjes 

së të Drejtave të Njeriut dhe Antidiskriminimit në Shqipëri”. Në llogarinë e institucionit në 

Facebook mund të gjeni informacion mbi përurimin e zyrës në Shkodër(datë 3 Nëntor) dhe 

Gjirokastër (7 Nëntor) dhe në Korçë (8 Nëntor). Informacioni për këto zyra është shpërndarë 

edhe përmes mediave lokale. 

-Në zbatim të projektit të mësipërm janë pregatitur materiale ndërgjegjësuese(broshura, çanta, 

bluza...etj) dhe spote ndërgjegjësuese dhe historitë e suksesit (nga 4 për secilën), të cilat do të 

shfaqen gjatë muajit në vazhdim. Do të realizohen gjatë muajit Mars dhe 5 aktivitete në 5 

bashki (aktivitete artistike, sportive...etj). 

- Po zhvillohen trajnime me stafet e DAR-ve 

-Janë organizuar tryeza diskutimi me grupe të ndryshme interesi. 

 

9. Të sigurohet roli më aktiv i KMD-së në mediat vizive dhe të shkruara, veçanërisht nga 

Televizioni Publik Shqiptar, si dhe televizionet me licencë kombëtare, me qëllim rritjen e 

ndërgjegjësimit publik lidhur me të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi.  

 

Proces. Në kuadër të Projektit BE-KiE, në mars 2018 do prezantohen spotet ndërgjegjësuese 

dhe historitë e suksesit. 

 

10. Të garantojë transparencën institucionale përmes përditësimit të faqes zyrtare të 

institucionit, me të gjitha aktivitetet institucionale, si dhe publikimin në vazhdimësi të të gjitha 

akteve, vendimeve, rekomandimeve, raporteve etj. 

 

Bëhet në mënyrë të vazhdueshme përditësimi i web-it zyrtar dhe llogarisë në facebook. Në web 

gjenden sipas viteve raportet, vendimet, rekomandimet legjislative, aktivitetet, të gjitha 
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publikimet e realizuara nga KMD. Meqënëse është një faqe e re po punohet edhe për strukturim 

të ri të informacionit. 

 

II. Informacion lidhur me nivelin e zbatimit të rekomandimeve të KMD-së nga ana e 

institucioneve përkatëse 

1. Rekomandimet legjislative 

 

Gjatë vitit 2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dërguar 7 (shtatë) 

rekomandime legjislative: 

-KMD ka dërguar, me shkresë nr. 61 Prot., datë 23.01.2017, rekomandime në Kuvendin e 

Shqipërisë për Projektligjin “Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit”, lidhur me propozimin për 

nenin 11 “ Ndalimi i Diskriminimit”. Rekomandimet e Komisionerit janë marrë parasysh. 

-Në Janar 2017, KMD ka dërguar rekomandime për Projektligjin “Disa shtesa dhe ndryshime 

në Ligjin 8328, datë16.041998, “Për të drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të të 

Paraburgosurve”, të ndryshuar. (Ende projektligj) 

-Komisioneri ka dërguar  rekomandime, në Janar 2017,  për projektligjin “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 8116 të datës 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar . Një nga rekomandimet kishte për qëllim ndryshimet ligjore përsa i 

përket zhvendosjes se barrës së provës në procesin civil kur një çështje ka të bëjë me 

diskriminimin. Në ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile nuk u reflektua ky rekomandim i 

Komisionerit. Rekomandimi i KMD u pranua pjesërisht. 

-Janë dërguar rekomandimet në Kuvendin e Shqipërisë, me shkresë nr. 898/1 datë 25.09.2017, 

për Projektligjin “Për Pakicat Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, ku kemi bërë propozime 

për nenin 8 “Ndalimin e Diskriminimit”, ne përputhje me Ligjin Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, te cilat nuk janë marrë parasysh. 

-Rekomandime pёr projektligjin pёr ndryshime në “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Shqipërisë”. Rekomandimet e KMD nuk u morën parasysh as përsa i takon mundësisë së 

mbështetjes së personave që përdorin “mënyra të ndryshme komunikimi”, dhe as pёr 

përshtatjen e terminologjisë pёr PAK.  

-Rekomandime pёr projektligjin pёr ndryshime në “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. 

Rekomandimet e KMD-së, sa më sipër, lidhur me Kodin Penal, edhe pse janë ridërguar 

disa herë, nuk janë marrë parasysh. 

-Rekomandime pёr ndryshime në Ligjin “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

(Ende projektligj) 

 

Opinione. Gjatë vitit 2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka hartuar dhe 

parashtruar opinione dhe mendime lidhur me: 

- Planin Kombëtar për Sigurinë e Fëmijëve në Internet. 

- Mendim pёr projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së 

funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, pёr të cilat KMD 

ka shprehur dakordësinë.   

Një informacion të hollësishëm mbi përmbajtjen e këtyre rekomandimeve mund ta gjeni në 

faqet 46 - 52 të këtij Raporti. 
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2.Lidhur me ankesat: 

 

Gjatë kësaj periudhe raportimi KMD ka dhënë 24 vendime diskriminimi ndaj institucioneve 

publike dhe janë vendosur 10 sanksione me gjobë për shkak të moszbatimit të vendimeve të 

KMD-së dhe 1 gjobë për mosdhënie informacioni: 

Institucionet ndaj të cilave është dhënë vendim diskriminimi gjatë vitit 2017 janë:   

 

1. Ankesa e bërë nga shtetasja A.Sh, kundër Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë, me pretendimin për diskriminim për shkak të 

“gjendjes shëndetësore”. Komisioneri ka konstatuar diskriminim të drejtëpërdrejtë, për shkak të 

gjendjes shëndetësore të A.Sh nga ana e Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë dhe i është rekomanduar subjektit ankues që 

mund të kërkojë dëmshpërblim sipas parashikimeve ligjore, gjyqësisht, bazuar në: nenin 36, 

pika 1, nenin 37, pika 1, dhe në nenin 38 të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

2. Ankesa e bërë nga shtetasja M.L, në të cilën është pretenduar për diskriminim të djalit 

të saj, që vuan nga autizmi infantil, për shkak të aftësisë së kufizuar nga ana e Drejtorisë 

Arsimore Rajonale Tiranë Qytet dhe Drejtorisë së Shkollës 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit”, 

Tiranë, ku mëson djali i ankueses. Komisioneri ka konstatuar diskriminim të drejtëpërdrejtë, të 

nxënësit, për shkak të aftësisë së kufizuar, nga ana e DAR Tiranë Qytet dhe Shkollës 9-vjeçare 

“Kongresi i Manastirit”, përmes mospërfitimit të asistimit me mësues ndihmës në procesin 

mësimor të të nxënit gjatë të gjithë kohës që ndjek mësimin. Në vendim KMD ka rekomanduar 

marrjen e masave të menjëhershme nga ana e Shkollës 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit”, 

Tiranë dhe DAR Tiranë Qytet, që nxënësi të vlerësohet edhe një herë nga ana e Komisionit 

Multidisiplinar, si dhe t’i caktohet një mësues ndihmës për gjatë të gjithë kohës që ai e ka të 

nevojshme. Shkolla 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit”, Tiranë dhe DAR Tiranë Qytet, në 

përgjigje të vendimit të Komisionerit, nuk vuri në dispozicion asnjë informacion. Komisioneri 

ka vendosur sanksion me gjobë ndaj dy subjekteve të sipërcituara. 

Shkolla 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit”, Tiranë dhe DAR Tiranë Qytet, pasi morën 

dijeni mbi sanksionet e vendosura nga KMD, kanë kundërshtuar vendimin në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

3. Çështja ex-officio lidhur me diskriminimin e pretenduar të djalit autik D.S, kundër 

MAS dhe Liceut Jordan Misja, për të cilin u dha Vendimi i KMD-së për konstatim 

diskriminimi. Shkak për inicimin e shqyrtimit të çështjes ex-officio ka qenë refuzimi i 

regjistrimit të djalit 18 vjeçar D.S, në Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë, për shkak të 

çrregullimit të spektrit autik. MAS dhe Liceu Artistik “Jordan Misja” nuk kanë raportuar pranë 

KMD-së, lidhur me rregullimet dhe masat që parashikoheshin në vendim, as brenda dhe as tej 

afatit ligjor të parashikuar në nenin 33, pika 11 të ligjit nr. 10 221, date 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”. Për moszbatimin e vendimit të Komisionerit është vendosur 

sanksioni me gjobë, 100.000 lek për MAS dhe 60.000 lek për Liceun Artistik. Vendimi i 

Komisionerit është kundërshtuar dhe është në proces në gjykatë. Ndërkohë që në këtë vit 

shkollor nxënësi ka filluar studimet në këtë shkollë. 

4. Ankesa e bërë nga shtetasi I.S kundër IEVP Zahari, është dhënë Vendimi i KMD-së 

për konstatim diskriminimi. Në ankesë pretendohet që IEVP Zahari e diskriminon ankuesin per 

shkak te gjendjes shëndetësore, i cili është Invalid i Grupit II, por Drejtoria e Përgjithshme e 
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Burgjeve Tiranë nuk i ka njohur gjendjen shëndetësore, ndërsa  nga ana e IEVP, ku vuan 

dënimin, i është hequr mundësia për tu njohur me vendimet e gjykatës, mbi ekspertimet mjeko-

ligjore, lidhur me gjendjen shëndetësore. IEVP Zahari nuk ka zbatuar vendimin e KMD-se 

dhe ndaj këtij subjekti është dhënë vendim me gjobë në masën 60.000 lek. Vendimi i 

Komisionerit është kundërshtuar dhe është në proces në gjykatë. 

5. Ankesa e bërë nga shtetasja S.L kundër Prokurorisë se Rrethit Tiranë, Drejtorisë 

Vendore e Policisë Tiranë, Komisariati i Policisë nr. 3 etj. është dhënë Vendimi i KMD-së për 

konstatim diskriminimi. S.L ankohet pranë KMD-së pasi në institucionet e sipërpërmendura nuk 

janë krijuar kushte të përshtatshme që të sigurojnë aksesin e personave me aftësi të kufizuar në 

godinat e tyre. Subjektet kanë njoftuar KMD për zbatimin e vendimit të Komisionerit. 

6. Ankesa e bërë nga shtetasi Y.Sh kundër Albpetrol sh.a. është dhënë Vendimi nr. 66, 

datë 10.08.2017, i KMD-së. Ankuesi pretendon se është transferuar dhe larguar nga puna për 

shkak të bindjeve të tij politike, që janë të kundërta me bindjet dhe përkatësinë politike të 

drejtuesve të Shoqërisë Albpetrol SHA. Albpetrol sh.a. nuk ka raportuar pranë KMD-së, lidhur 

me rregullimet dhe masat që parashikoheshin në vendim. Për këtë arsye është gjobitur në masën 

100.000 lek. Vendimi i Komisionerit është kundërshtuar dhe është në proces në gjykatë. 

7. Ankesa e bërë nga shtetasi A.Z kundër Qendrës Kombëtare Kulturore për Fëmijë, 

Teatri i Kukullave. Ankuesi ka pretenduar se në ndryshim me aktorët e tjerë i është bërë një 

kontratë 6-mujore si dhe nuk është bërë përshtatja e mjediseve për të mundësuar ushtrimin e 

profesionit. Komisioneri me Vendim ka konstatuar diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar 

në fushën e punësimit dhe ka rekomanduar rikthimin e ankuesit në vendin e mëparshëm të 

punës. Me Vendimin nr.43, datë 01.06.2017 Komisioneri ka vendosur gjobë në masën 100.000 

lek për moszbatimin e vendimit të KMD-s. Vendimi me gjobë është kundërshtuar në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila e ka hedhur poshtë vendimin e 

KMD-së. 

8. Ankesa e bërë nga shtetasja A.L kundër Drejtorisë së Shëndetit Publik Mat. Ankuesja 

pretendon se është larguar nga puna si infermiere e Edukim Promocionit për shkak të gjendjes 

civile dhe bindjes politike të bashkëshortit.  Komisioneri me Vendim ka konstatuar diskriminim 

për shkak të gjendjes civile dhe bindjes politike të bashkëshortit të saj në fushën e punësimit 

dhe ka rekomanduar rikthimin e ankueses në vendin e mëparshëm të punës. Me Vendimin 

nr.80, datë 15.08.2017 Komisioneri ka vendosur gjobë në masën 100.000 lek për moszbatimin e 

vendimit të KMD-s. Vendimi me gjobë është kundërshtuar në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

9. Ankesa e bërë nga shtetasja R.O kundër Zyrës Arsimore Kavajë. Ankuesja pretendon 

se nuk punësohet si mësuese për shkak të bindjes politike dhe gjendjes civile. Komisioneri me 

Vendimin ka konstatuar diskriminim për shkak të bindjes politike dhe gjendjes civile të saj në 

fushën e punësimit dhe ka rekomanduar që Zyra Arsimore Kavajë të realizojë procedurat për 

emërimin e mësuesve sipas portalit “Mësues për Shqipërinë” në shkollat “Stërbeg” për lëndën 

Edukim Fizik dhe “Okshtun” për lëndët e profilit shoqëror. Me Vendimin nr.132, datë 

04.12.2017 Komisioneri ka vendosur gjobë në masën 100.000 lek për moszbatimin e vendimit 

të KMD-s. Zyra Arsimore Kavajë nuk ka zbatuar rekomandimin e Komisionerit, por ka 

paguar masën e dënimit me gjobë. 

10. Çështja ex-officio lidhur me imitimet fyese për personat me aftësi të kufizuara dhe 

gjuhën e përdorur ndaj komunitetit rom dhe egjiptian për shkak të racës dhe etnisë gjatë 

transmetimit të edicionit Big Brother 9 të datës 21.05.2017. Komisioneri me Vendimin nr.35 
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datë 26.05.2017 ka konstatuar se përmbajtja e emisionit “Përmbledhje ditore BB9, 21 maj 2017, 

pjesa 3” të televizionit Top Channal, është diskriminuese për shkak të aftësisë së kufizuar, racës 

dhe etnisë sipas parashikimit të nenit 3, pika 2 dhe 5 e ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” dhe ka rekomanduar që, duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm të medias në 

reflektimin dhe njëkohësisht influencën e opinionit publik, Komisioneri kërkon që televizioni 

Top Channel, në emisionin e radhës të kërkojnë ndjesë publike, dhe të evitojnë në të ardhmen 

përdorimin e gjesteve dhe gjuhës që prodhon efektin e nxitjes, shpërndarjes ose promovimit të 

urrejtjes ose formave të tjera të diskriminimit. Me shkresën nr.427/1, datë 30.05.2017, 

televizioni Top Channel ka informuar për zbatimin e vendimit të Komisionerit. 

11. Ankesa e bërë nga shtetasja E.M kundër Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, 

Elbasan. Ankuesja pretendon se është larguar nga puna si sanitare për shkak të etnisë.  

Komisioneri me Vendimin nr.138 datë 15.12.2017 ka konstatuar diskriminim për shkak të 

etnisë në fushën e punësimit dhe ka rekomanduar rikthimin e ankueses në vendin e mëparshëm 

të punës. Qendra Spitalore Elbasan ka informuar Komisionerin se vendimi është në proces 

zbatimi. 

12. Ankesa e bërë nga shtetasja N.K kundër Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, 

Elbasan. Ankuesja pretendon se është larguar nga puna si sanitare për shkak të moshës.  

Komisioneri me Vendimin e dhënë ka konstatuar diskriminim për shkak të moshës në fushën e 

punësimit dhe ka rekomanduar rikthimin e ankueses në vendin e mëparshëm të punës. 

Komisioneri ka vendosur gjobë në masën 100.000 lek për moszbatimin e vendimit të KMD-s. 

Vendimi me gjobë është kundërshtuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë. 

13. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë vitit 2017, ka trajtuar 9 ankesa të një 

grupi personash të komunitetit rom, banues në Lagjen “1 Maji”, Levan, Fier, të cilët kanë 

pretenduar se komuniteti rom në këtë zonë, është trajtuar në mënyrë diskriminuese për shkak të 

“racës” nga ana e Bashkisë Fier, pasi mungojnë investimet në kanalizime infrastrukturë rrugore 

dhe ujë të pijshëm, krahasuar me pjesën tjetër të kësaj lagje. Komisioneri ka konstatuar 

diskriminimin e drejtpërdrejtë, për shkak të racës, nga ana e Bashkisë Fier dhe i është 

rekomanduar këtij institucioni marrja e masave për rregullimin e situatës në të cilën ndodhen 

këta banorë. Bashkia Fier, pasi është vënë në dijeni të vendimeve të KMD-së, e ka 

kundërshtuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

14. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka trajtuar ankesën e shtetases M.A në të 

cilën pretendohet për diskriminim të vajzës së saj, të diagnostikuar me “prapambetje mendore e 

shkallës së lehtë”, për shkak të “aftësisë së kufizuar” dhe “përkatësisë në një grup të veçantë”. 

Objekti i ankesës lidhej me mungesën e hartimit të Planit Edukativ Individual dhe mësuesin 

ndihmës për vajzën e saj, nga ana e shkollës 9-vjeçare “Muharrem Veizi”, në Korçë dhe 

Drejtorisë Arsimore Rajonale Korçë. Komisioneri, ka konstatuar e diskriminimin e 

drejtëpërdrejtë të nxënëses, për shkak të aftësisë së kufizuar, nga ana Shkollës 9-vjeçare 

“Muharrem Veizi”, Libonik-Korçë, duke mos i ofruar asistencë me mësues ndihmës në procesin 

e të nxënit në procesin mësimor, si dhe përmes mosvlerësimit të ecurisë së nxënëses gjatë 

periudhës që ajo ka ndjekur këtë shkollë. Shkolla 9-vjeçare “Muharrem Veizi”, Korçë dhe 

DAR Korçë, pasi morën dijeni mbi vendimin e  marrë nga KMD, morën të gjitha masat 

dhe plotësuan rekomandimin e KMD-së, duke vendosur mësuesin ndihmës për nxënësen 

dhe hartuar planin PEI. 
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15. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka trajtuar ankesën e shtetasit F. Z., ku 

pretendohet për diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore nga ana e Institucionit të 

Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë. F. Z. vuan nga nga një defekt kockor që ka fillesën që 

në vitin 2007. Që prej muajit Mars 2016, pretendohet se nga ana e mjekëve specialist të 

Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (në vijim QSUT), është rekomanduar që 

të kryej një Skaner të shtyllës kurrizore dhe një Echo Doppler, por nga ana e IEVP Krujë nuk 

është marrë asnjë masë për ta dërguar pranë QSUT-së, në mënyrë që t’i nënshtrohet këtij 

ekzaminimi. Gjithashtu, ankuesi pretendon se vuan edhe nga sëmundja e diabetit dhe IEVP 

Krujë i ofron ushqim jo të shëndetshëm, për gjendjen shëndetësore që ai ka. Komisioneri, ka 

konstatuar diskriminimin e drejtëpërdrejtë, të ankuesit, nga ana e IEVP-së Krujë, për shkak të 

statusit si i dënuar me burgim, gjë që ka sjellë edhe përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore. 

Gjithashtu iu rekomandua IEVP-së Krujë, të mundësojë kushtet e nevojshme për realizimin e 

kontrollit me Echo Doppler të F. Z., si dhe për trajtimin e tij në mënyrën e duhur mjekësore, 

duke ndjekur në vazhdimësi ecurinë e gjendjes shëndetësore të tij. IEVP Krujë, pasi mori 

dijeni mbi vendimin e  marrë nga KMD, mori masat e nevojshme dhe njoftoi KMD-në për 

plotësimin e rekomandimit, duke caktuar një datë për realizimin e kontrollit me Echo 

Doppler të ankuesit. 

 

16. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka trajtuar ankesën e shtetases E. Ç., e cila 

është përfituese e një projekti të menaxhuar nga Bashkia Vlorë, i cili ka patur si qëllim 

rikonstruksionin e banesave të komunitetit egjiptian në qytetin e Vlorës. Në ankesë, E. Ç. 

thekson faktin se punimet e kryera nga firma zbatuese, janë të një cilësie tepër të dobët dhe 

punimet janë lënë të papërfunduara. Ankuesja jeton me vëllain e saj, shtetasin F. Ç., i cili është 

me aftësi të kufizuara dhe e ka të pamundur të jetojë në kushte të tilla. Për këtë arsye, ajo është 

ankuar zyrtarisht pranë strukturave përkatëse të Bashkisë Vlorë, por nuk ka marrë asnjë 

përgjigje zyrtare nga ky institucion. Në përfundim të atrajtimit të ankesës, Komisioneri ka 

konstatuar diskriminimin e ankueses të racës (egjiptiane) dhe vëllait të saj për shkak të aftësisë 

së kufizuar, nga ana e Bashkisë Vlorë, si dhe i është rekomanduar të merren masa të 

menjëherëshme, për riparimin dhe përmirësimin e kushteve të jetëses së tyre. Bashkia Vlorë ka 

KMD-në, për masat e nevojshme që do të marrë për zbatimin e vendimit.  

 

 

Theksojmë se subjektet ndaj të cilëve KMD jep vendim kanë të drejtë për ta kundërshtuar 

vendimin e KMD-së në gjykatë dhe kjo e drejtë përgjithësisht përdoret. 
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ANEKS 3 

 

1. Pasqyrat financiare, Plani i Veprimit të institucionit dhe menaxhimi i Burimeve 

Njerëzore 

 

Informacioni lidhur me pasqyrat financiare dhe menaxhimin e burimeve njerëzore mund ta 

gjeni ne Kapitullin III të këtij Raporti, në faqet 61 - 63. 

 

Plani veprimit për vitin 2017 i KMD 

Plani i veprimit për vitin 2017 të KMD mbështetet në kompetencat dhe detyrat që duhet të 

ushtrojë institucioni I Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Për vitin 2017 janë 

planifikuar objektivat e mëposhtëm si dhe mënyrën e realizimit të këtyre objektivave. 

Objektivi 1.  

Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe institucioneve lidhur me Ligjin për mbrojtjen nga 

diskriminimi dhe rolin e KMD-së, nëpërmjet: 

a) Pjesëmarrjes në aktivitetet publike, të Komisionerit dhe stafit të tij, të organizuara nga 

Komisioneri ose nga institucione apo organizata të shoqërisë civile, me praninë e  

aktorëve të ndryshëm. 

b) Organizimit dhe realizimit të "ditëve të hapura" në bashkëpunim me autoritetet e 

qeverisjes vendore dhe partnerët e tjerë të OSHC-ve(që përfaqësojnë personat me aftësi 

të kufizuara, grupet rome, egjiptiane, LGBTI, grupet e tjera vulnerabël dhe shoqatat 

gjinore), si dhe shpërndarja e materialeve(broshura informuese dhe botimeve të 

Komisionerit. 

c) Botimi në mënyrë të vazhdueshme i materialeve informuese në faqen e internetit të 

KMD-së dhe në rrjetet sociale. Përdorimi i portaleve dhe adresës së KMD-së për 

adresimin e ankesave. 

 

Koha e realizimit gjatë vitit 2017. 

 

Objektivi 2.  

Rritja e numrit të ankesave të individëve dhe grupeve vulnerabel, nepermjet: 

a) Organizimit të aktiviteteve, si konferenca apo tryeza të rrumbullakëta, me përfaqësues 

të grupeve vulnerabël, duke shërbyer këto takime edhe për regjistrimin dhe nxitjen e 

tyre për të adresuar çështje të diskriminimit. 

b) Identifikimi dhe bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në fushën 

e mbrojtjes nga diskriminimi  të ketyre grupeve. 

c) realizimi i veprimtarive të përbashkëta në mbështetje të fushatave për 

mosdiskriminimin e grupeve të cenueshme dhe për të realizuar adresimin e ankesave.  

Koha e realizimit gjatë gjithë vitit. 
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Koha e realizimit gjatë vitit 2017. 

 

Objektivi 3. 

Organizimi dhe rritja e efikasitetit të rolit të KMD-së, nëpërmjet: 

a) Hartimi i Draft - Strategjisë 2018 – 2020, pas konsultimit me ekspert ndërkombëtar dhe 

vendas (fundi i vitit 2017). 

b) Fuqizimit të strukturës së sektorit të marrëdhënieve me publikun( krijimi i një database 

të plotë që fillon me regjistrimin e ankesave deri me përfundimin në gjyqësor). 

c) Fuqizimit të kapaciteteve profesionale të stafit të KMD-së në bashkëpunim me 

institucionet kryesore të cilat luajnë rol të rëndësishëm në procesin e trajnimit dhe 

aftësimit të nëpunësve civilë në Shqipëri. 

d) Aktivitete të stafit në drejtim të pjesëmarrjes në konferenca e seminare ndërkombëtare, 

grupe pune dhe vizita studimore. 

 

Koha e realizimit gjatë vitit 2017, sipas datave të përcaktuara në kuadër të zbatimit të Projektit 

të Përbashkët BE- KiE “ Rritja e efektivitetit të sistemit shqiptar të mbrojtjes së të drejtave të 

Njeriut dhe Anti-diskriminimit”. 

 

Objektivi 4. 

Konsolidimi i rolit të KMD-së në sektorin publik dhe privat, nëpërmjet: 

 

a) Krijimi i formave të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, ku një rol të veçantë do të 

jetë ngritja e pikave pilot të Komisionerit në 3 bashki (Koha - korrik 2017). 

b) Forcimi i bashkëpunimit me institucione shtetërore, si: Inspektorati i Punës, Drejtoria e 

Policisë së Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, institucionet rezidenciale 

publike si edhe institucione shëndetësore, me synim jo vetëm ndërgjegjësimin dhe 

promovimin sa më të gjerë të parimeve të barazisë dhe mosdiskriminimit, përmirësimin 

e kapaciteteve të administratës së këtyre institucioneve, por edhe monitorimin e tyre. 

c) Përmirësimi i mëtejshëm i mekanizmave ligjorë për mbrojtjen nga diskriminimi 

(Hartime ligjore, dhënie mendimi, udhëzime, rekomandime, raporte vjetore, amendime, 

strategji, projektligje e rekomandime për amendime të legjislacionit të brendshëm në 

përputhje me ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 

d) Bashkëpunimi me median për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese dhe për përhapjen 

e informacionit për njohjen e ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

e) Vendosja e kontakteve dhe forcimi i bashkëpunimit me sektorin privat me synim shtrirjen 

e funksioneve  ligjore të tij edhe ndaj sipërmarrjeve private përmes institucionalizimit të 

marrëdhënieve dhe koordinimit me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Bizneseve, 

Dhomën e Tregtisë, si dhe organizma të ndryshëm që operojnë në sektorin privat. 

   

Koha e realizimit gjatë vitit 2017. 
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