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Kjo broshurë ka për qëllim të njohë qytetarët në lidhje me ligjin “Për mbrojtjen nga 
diskriminimi” dhe detyrimet e palëve që rrjedhin prej tij, në mënyrë të veçantë në 
fushën e të mirave dhe shërbimeve. Njëkohësisht, shërben dhe si udhëzues për çdo 
person që të dijë të identifikojë nëse është viktimë e sjelljeve diskriminuese, të njohë 
format e diskriminimit në këtë fushë dhe mënyrat e mbrojtjes që ofron ligji.

Përgatiti: 
Irma BARAKU   Komisionere për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Amarda ÇOKU  Specialiste në Drejtorinë e Çështjeve Ligjore Proceduriale dhe   
                              Marrëdhënjeve me Jashtë

Përgatitur & Shtypur:  “CLASSIC PRINT”

Tiranë, dhjetor 2015
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1. Hyrje

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në mbështetje të kërkesës së grupeve të shoqerisë civile 
në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe kërkesave të BE për hapat që duhet të bënte 
Shqipëria për progress në procesin e integrimit evropian, më datë 04.02.2010, miratoi ligjin “Për 
mbrojtjen nag diskriminimi”. 

Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” mbështetet në nenet 18, 78 dhe 
83 pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe përafruar plotësisht me direktivat e 
Këshillit Evropian në këtë fushë.

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ka për objekt të rregullojë 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, shtatzëninë, 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.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së 
Shqipërisë me shumicën e të gjithë anëtarve të tij, është një organ i pavarur, person juridik 
publik, i cili u krijua nga ligji  “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.

Komisioneri siguron një mekanizëm kombëtar të barazisë dhe mosdiskriminimit për mbrojtjen 
e të drejtave dhe lirive të njeriut mbështetur në legjislacionin kombëtar dhe aktet ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.
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Komisioneri, siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit 
diskriminimin, duke përfshirë këtu edhe diskriminimin në fushën e të Mirave dhe të Shërbimeve  
si në sektorin publik dhe atë privat. 

2. Cilat janë shkaqet e diskriminimit? (Neni 1 i ligjit)

Neni 1 i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” parashikon këto shkaqe: gjininë, racën, ngjyrën, 
etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, 
gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, 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 na tregon se lista nuk është e mbyllur pra ka vënd edhe për 
shkaqe të tjera që nuk janë përmendur shprehimisht.  
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3. Në cilat fusha vepron  “Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi”?
 

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi vepron në tre fusha: 

1. Në punësim.
2. Në arsim.
3. Në të mira dhe shërbime.

4. Kujt i drejtohet ky ligj?

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” zbatohet për subjektet si më poshtë: 

• Për të gjithë personat, që jetojnë dhe qëndrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

• Shtetasit shqiptarë, me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të Republikës 
së Shqipërisë, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare. 

• Personat fizikë e juridikë të huaj, me banim, vendqëndrim apo seli jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare.

5. Si na mbron ligji në fushën e të mirave dhe shërbimeve?

 
Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, ndalohet 
të diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: 



6

•	 duke refuzuar t’i japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet 
e përmendura në nenin 1 të këtij ligji; 

•	 duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo shërbime në mënyrë të ngjashme, ose me 
cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato në të cilat këto të mira apo shërbime 
i ofrohen publikut në përgjithësi. 

Kujdes! Refuzimi, si më sipër përfshin edhe situata kur refuzimi në fakt bazohet në shkaqet e përmendura 
në nenin 1 të këtij ligji, por nga subjekti diskriminues deklarohen shkaqe të tjera, apo nuk deklarohet asnjë 
arsye si shkak i refuzimit. 

Ndalohet diskriminimi veçanërisht në lidhje:  

• mundësinë për të hyrë në një vend ku publiku lejohet të hyjë ose për të përdorur një vend, 
i cili lejohet për t’u përdorur nga publiku;

• mundësi për të marrë ose për të përfituar nga të mirat apo shërbimet që kanë të bëjnë me 
shëndetin;

• kontributin dhe mundësinë për të përfituar të mira nga skemat e mbrojtjes shoqërore, 
duke përfshirë asistencë sociale, sigurime shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim për 
shkak të aftësisë së kufizuar, apo ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes sociale ose avantazh 
tjetër social të ofruar për publikun; 

• mundësinë për të përdorur ose për të hyrë në një institucion arsimor;

• sistemimin në një vend ku ofrohet strehim;

• shitjen ose dhënien me qira të banesave dhe të mjediseve të tjera;
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• shërbimet e bankës dhe mundësi për të siguruar grande, huadhënie, depozita bankare 
ose financim;

• lehtësitë për argëtim, çlodhje e freskim; 

• lehtësitë për transport ose udhëtim; 

• shërbimet e profesioneve të lira.

 

6.		A	gëzojnë	personat	me	aftësi	të	kufizuara	një	mbrojtje	të	veçantë	nga	sjelljet	
diskriminuese në ofrimin e shërbimeve dhe të mirave? 

Ligji i ka kushtuar një vëmendje të veçantë individëve me aftësi të kufizuara, sidomos në lidhje 
me domosdoshmërinë për të përshtatur infrastrukturën e ofrimit të të mirave e shërbimeve. 

Ligji në mënyrë të shprehur ndalon “një person fizik ose juridik, që ofron të mira dhe shërbime për 
publikun, të mos pranojë ose të kundërshtojë realizimin e ndryshimeve ose përshtatjeve të nevojshme dhe 
të duhura, të cilat synojnë të mundësojnë përfitimin e këtyre të mirave dhe shërbimeve nga një person me 
aftësi të kufizuara, për sa kohë që këto modifikime apo përshtatje nuk imponojnë një barrë të shpërpjesëtuar 
ose të paligjshme mbi personin që ofron të mirat dhe shërbimet”.

Dritani është një person që lëviz me karrige me rrota. Ai kryen në mënyrë periodike 
vizita mjeksore në qendrën shëndetësore të qytetit. Por, kjo qendër nuk është e pajisur 
me një platformë specifike (rampë), që i mundëson atij aksesin në ambjentet e qendrës.  
Për këtë arsye, ai detyrohet të ngrihet peshë nga personat që e shoqërojnë gjatë vizitave, 
duke u cënuar në dinjitetin e tij. Ai kërkon nga institucionet përgjegjëse ndërtimin e 
kësaj platforme, në mënyrë që të përfitojë nga shërbimet në lidhje me shëndetin si çdo 
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qytetar tjetër. Institucionet nuk e realizojnë këtë përshtatje të infrastrukturës, pavarësisht 
se shpenzimet për të është e mundur të përballohen nga buxheti që ato kanë. Në fakt, ky 
është një qëndrim në kundërshtim me Ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.

7. Sa i mbron ky ligj gratë shtatëzëna dhe nënat e reja?

 
Sipas këtij ligji “Kostot lidhur me shtatzëninë dhe amësinë nuk mund të rezultojnë shkak për dallime në 
shpërblimet dhe përfitimet e individit”. Në këtë mënyrë, ky ligj garanton në mënyrë të shprehur, 
në një fushë specifike siç janë të mirat dhe shërbimet, respektimin e një parimi kushtetues që 
deklaron mbrojtjen e veçantë për gratë shtatëzëna dhe fëmijët. 

  

8. A ka përjashtime në ndalimin e diskriminimit në fushën e të mirave dhe 
shërbimeve?

■ Ndalimi i diskriminimit nuk zbatohet për caktimin e një moshe të veçantë: 

• për mundësi të përfitimeve sociale, të të mirave, lehtësive dhe shërbimeve, 

• nëse ekzistojnë kritere të arsyeshme e objektive për caktimin, 

• pa cënuar thelbin e së drejtës për përfitime,

• kur caktimi synon të arrijë një qëllim të ligjshëm për një interes publik, ose për të mbrojtur 
të drejtat e të tjerëve, 

• gjithmonë në përpjesëtim të drejtë me gjendjen që e ka shkaktuar caktimin. 
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■ Nuk përbëjnë diskriminim dallimet në shpërblime dhe përfitime: 

• të vendosura për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, 

• kur këto dallime janë të arsyeshme dhe në përpjesëtim me një rrezik, i cili vlerësohet në bazë 
të të dhënave aktuale dhe statistikore të vërtetueshme dhe të lidhura ngushtë me rrezikun. 

9. Cilat janë format e diskriminimit?
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9.1 Diskriminimi i drejtëpërdrejtë 

Diskriminimi i drejtëpërdrejtë ndodh atëherë kur një individ apo grup individësh trajtohen në 
mënyrë më pak të favorshme sesa një individ apo grup tjetër individësh në një situatë të njëjtë 
apo të ngjashme, bazuar në një nga shkaqet e parashikuara në nenin 1 të ligjit “Për mbrojtjen 
nga diskriminimi”.

Fredi i përket komunitetit LGBTI.  Ai është diplomuar si punonjës social. Kur ai paraqitet 
pranë Zyrës Rajonale të Punësimit për tu regjistruar si punëkërkues, nëpunësi i përgjigjet 
se nuk ka asnjë  pozicion pune të përshtatshëm për shkollimin e tij. Menjëhere pas tij 
në këtë zyrë paraqitet Edi, i cili gjithashtu kërkon punë si punonjës social. Nëpunësi i 
paraqet atij ofertat që zyra ka për këtë profil pune. Kështu, Fredit i mohohet përfitimi nga 
shërbimet që ofron Zyra Rajonale e Punësimit vetëm  për shkak të orientimit seksual të tij. 

9.2 Diskriminimi i tërthortë

Diskriminimi i tërthortë ndodh atëherë kur një dispozitë, kriter apo praktikë është e njëjtë për të 
gjithë individët. Por, aplikimi i saj në mënyrë të njëjtë vendos në një pozicion më pak të favorshëm 
një individ ose një grup individësh, të cilët bëjnë pjesë në një nga grupet e përmendura në nenin 
1 të këtij ligji. 

Këshilli Mbikqyrës i OSHEE-së ka ofruar një mundësi për personat që kanë detyrime të 
prapambetura, duke i ofruar zbritje  në masën 80 % të kamat vonesës për ata që do të paguajnë 
të gjithë shumën e detyrimit brenda datës 28.02.2015. Familjet në ndihmë ekonomike nuk 
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janë në gjendje të përfitojnë nga kjo lehtësi për shkak të pamundësisë ekonomike, pasi gjatë 
këtij afati 3-mujor ata nuk mund të sigurojnë vlerën e plotë të detyrimit. Vendimi i  marrë nga 
ana e Këshillit Mbikqyrës të OSHEE-së, i paanshëm në dukje, ka sjellë vendosjen në kushte të 
disfavorshme të përfituesve të ndihmës ekonomike, në raport me konsumatorët familjarë të cilët 
kanë mundësi ekonomike për të shlyer të gjithë detyrimin e debisë që i detyrohen OSHEE-së 
dhe për të përfituar nga falja e 80 % të kamat vonesës.

9.3 Diskriminimi për shkak të shoqërimit

Diskriminimi për shkak të shoqërimit ndodh atëherë kur një individ trajtohet në mënyrë më 
pak të favorshme, për shkak të shoqërimit të tij me një person tjetër, i cili i përket grupeve të 
përmendura në nenin 1. 

Adi ka shoqëri me Erën, që i përket komunitetit rom. Për këtë arsye, kur ata të dy ulen 
në një restorant, kamerieri i lë ata të presë një kohë të gjatë, duke iu shërbyer më parë 
klientëve të tjerë që kanë ardhur pas tyre. 

9.4  Shqetësimi

“Shqetësim” është ajo formë e diskriminimit që ndodh në rastin e një sjelljeje të padëshiruar, 
kur lidhet me cilëndo nga shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, që ka për qëllim apo 
efekt cënimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një mjedisi frikësues, armiqësor, përçmues, 
poshtërues a ofendues për atë person, si dhe në rastin e një trajtimi më pak të favorshëm, i kryer 
si rezultat i kundërshtimit ose i mosnënshtrimit nga ana e personit të cënuar ndaj një sjelljeje të 
tillë. 
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Ndalohet çdo lloj shqetësimi, përfshirë edhe shqetësimin seksual, nga punëdhënësi përkundrejt 
një punëmarrësi ose një kërkuesi për punë ose midis punëmarrësve.

 
Ada  shkon të kryejë një vizitë mjekësore pranë një klinike private dhe mjeku zhvillon 
vazhdimisht biseda dhe tregon shaka në lidhje me marrëdhënjet seksuale. Ada ndjehet 
gjithnjë e më tepër në siklet kur ndodhet në praninë e këtij mjeku dhe nuk merr guximin 
të bëjë një vizitë të dytë  në të njëjtën detyrë.

9.5 Viktimizimi

“Viktimizimi” është trajtim i disfavorshëm apo pasojë negative, që vjen si reagim ndaj një 
ankimimi a një procedimi që synon zbatimin e parimit të barazisë.

Një person i verbër kërkon të aplikojë për të përfituar një kredi për fillimin e një biznesi privat. 
Gjatë realizimit të procedurave të aplikimit, nëpunësi i bankës i sugjeron me këmbëngulje që të 
mos merret me këtë procedurë. Duke qenë i verbër, banka nuk do ta miratojë dhënjen e kredisë, 
pasi banka duhet të ketë  garanci për mbështetjen financiare që po jep. Aplikuesi ankohet pranë 
Drejtorit të Bankës për një qëndrim diskriminues të nëpunësit. Drejtori mban të njëjtin qëndrim, 
duke e penguar të bëjë aplikimin si çdo qytetar tjetër, pavarësisht nëse aplikuesi i plotëson 
kriteret e vendosura nga banka. 
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9.6 Çfarë janë veprimet pozitive

• 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 përmendur në 
nenin 1 të këtij ligji, konsiderohet veprim pozitiv dhe nuk përbën diskriminim, sipas këtij 
ligji. 

• Veprimi pozitiv duhet të jetë në çdo rast i përkohshëm dhe të ndërpritet sapo të jetë 
arritur objektivi i trajtimit dhe ofrimit të mundësive të barabarta.

Me synim nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuara VKM 143, datë 
12.03.2014, përcakton që në rast se kandidatët në konkurim për një pozicion pune në 
shërbimin civil janë me pikë të barabarta, përzgjidhet i pari kandidati me aftësi të kufizuara. 
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10. Si mund të veprojë një person nëse pretendon diskriminim? 

Çdo individ dhe grup personash  ka të drejtë të ankohet te: 

• Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

• Në gjykatë.

11. Si mund të paraqesim një ankesë pranë Komisionerit?

1. Mund të paraqesë ankesë pranë Komisionerit:

■ 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.

■ Organizata me interesa legjitimë paraqet prokurë të posaçme për të përfaqësuar 
personin ose grupin e personave.  

2. Ankesa përmban, të paktën:

■ emrin e ankuesit;

■ shpjegimin se si mund të kontaktohet ankuesi;
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■ subjektin që pretendohet të ketë kryer diskriminimin, ose shpjegim për 
pamundësinë e identifikimit të tij;

■ shpjegimin e diskriminimit të pretenduar;

■ masat që kërkohen nga komisionari;   

■ datën dhe firmën e ankuesit ose të përfaqësuesit të tij.  

3. Ankesa nuk pranohet nëse:

■ është anonime;

■ përbën abuzim me të drejtën e ankimimit para komisionarit, ose është e papajtueshme 
me dispozitat e këtij ligji;

■ e njëjta çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër ose për të është 
marrë një vendim i mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja;

■ është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të 
mundur një hetim; 

■ të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji;

■ paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e diskriminimit ose më vonë se një vit nga 
marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt.

4. Çfarë bën Komisioneri pasi merr ankesën? 

Me marrjen e ankesës Komisioneri ka të drejtë:
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■ Të verifikojë faktet, për këtë qëllim mund të kërkojë informacion shtesë. 

■ Të dëgjojë palët, kur është e nevojshme.

■ Të tentojë per pajtim e marrveshje mes tyre, kur shihet si zgjidhje.

■ Kur e çmon të nevojshme, Komisioneri merr informacion edhe nga çdo person ose burim 
tjetër. 

■ Pas shqyrtimit të ankesës, Komisioneri shprehet me anë të vendimit, të cilin ua njofton 
palëve brenda 90 ditëve nga paraqitja e ankesës ose nga mbajtja e seancës dëgjimore. 

■ Vendimi përmban masa dhe rregullime për eliminimin e diskriminimit dhe një afat kohor 
për zbatimin e tyre.

■ Nëse subjekti ndaj të cilit është dhënë vendim diskriminimi nuk zbaton rekomandimin 
apo brenda 30 ditëve nuk e informon Komisionerin për masat e marra, Komisioneri 
vendos sanksione(sanksionet me gjobë deri në propozimin tek autoritetet kompetetnte 
për t’i hequr liçensën e ushtrimit të aktivitetit subjektit).

■ Shqyrtimi i ankesës nga Komisioneri nuk sjell detyrime financiare për ankuesin.

12. Pranë Gjykatës

Personi që pretendon se është viktimë e diskriminimit mund të paraqesë kërkesëpadi për 
diskriminim në përputhje me Kodin e Procedurës Civile.

Paraqitja e ankesës përpara Komisionerit nuk është kusht për paraqitjen e kërkesëpadisë 
në gjykatë. Gjykata ka detyrim të informojë Komisionerin për çështje që kanë të bëjnë me 
diskriminimin. 
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Afatet për paraqitjen e kërkesëpadisë janë më të gjëra se ato për ankesën pranë Komisionerit: 5 
vjet nga dita që ka ndodhur diskriminimi dhe jo më vonë se 3 vjet nga dita kur i dëmtuari merr 
dijeni për diskriminimin.

Vetë Komisioneri ose një organizatë me interesa të ligjshme mund të paraqesë kërkespadi në 
emër të personit të diskriminuar, nëse ai jep pëlqimin me prokurë të posaçme ose deklaron këtë 
fakt përpara gjykatës. 

Kur gjykata arrin në përfundimin se është shkelur ligji dhe vërtetohet diskriminimi, ajo vendos 
dëmshpërblim dhe një afat kohor për kryerjen e zhdëmtimit. Dëmshpërblimi përfshin, ndër të 
tjera, ndreqjen e shkeljeve ligjore dhe të pasojave të tyre përmes kthimit në gjendjen e mëparshme, 
kompensimin e duhur për dëmet pasurore si dhe jopasurore, ose përmes masave të tjera të 
përshtatshme.



18

Të interesuarit mund të plotësojnë formularin e ankesës on line pasi të kenë shkarkuar atë nga 
faqja e internetit, (www.kmd.al) dhe mund ta dërgojnë on line në adresën (info@kmd.al) ose me 
poostë në adresën e poshtëshënuar:

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  

Address: Str.”Sami Frashëri”, No.10 Tirana, 

Kodi Postar: 10 19 

Tel: +355 4 24 31 076

 Fax: +355 4 24 31 077 

web: www.kmd.al

E-mail: info@kmd.al    
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