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Hyrje 
 

 

Bazuar në ligjin Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) është autoriteti përgjegjës, 

që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që 

nxit diskriminimin. 

 

Referuar nenit 26, të ligjit Nr 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri paraqet raport të paktën një herë në vit përpara 

Komisioneve të Kuvendit, si dhe përgatit raporte mbi aktivitetet e 6 mujorit të 

parë të vitit të veprimtarisë institucionale. Raporti përfshin analizë të 

veprimtarisë së Komisionerit pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi në përgjithësi, si 

dhe puna e Komisionerit dhe Zyrës janë reflektuar me qëllim njohjen dhe 

informimin me veprimtarin konkrete të ushtruar, sipas fushës së kompetencës 

që mbulon. 

 

Komisioneri e mbështet punën e tij në zbatimin e të gjithë mekanizmave ligjorë 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të 

ratifikuar nga Republika e Shqipërisë. 

 

Vlerësimet dhe Rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë përmes “Rezolutës për 

vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

(KMD) për vitin 2018”, kanë përbërë një udhëzues në veprimtarinë e 

institucionit për garantimin e barazisë dhe mbrojtjes efektive nga diskriminimi 

dhe çdo formë sjellje që nxit diskriminimin. 

 

 

 

1 Veprimtaria në Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe 

Promovimi i Barazisë 
 

1.1 Ofrimi i ndihmës për viktimat e diskriminimit në ndjekjen 

e ankesave të tyre për diskriminim 
 

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

(KMD), asistenca ndaj viktimave të diskriminimit realizohet përmes: 

 Shqyrtimit të çështjeve nga  KMD; 

 Përfaqësimi i çështjeve të diskriminimit në gjykatë. 
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1.2 Shqyrtimi i çështjeve nga KMD  
 

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

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kompetencë: 

- Të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se 

janë diskriminuar 

- Të shqyrtojë ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të 

vepruar në emër dhe me pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të 

individëve që pretendojnë se ka ndodhur diskriminimi 

- Të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm 

për shkelje të këtij ligji 

- T`u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar 

miratimin e legjislacionit të ri, ose ndryshimin apo reformimin e 

legjislacionit ekzistues 

- Të vendosë sanksione administrative sipas përcaktimit të këtij ligji. 

 

 

1.3 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 KMD). 

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 të KMD. Procedura e hetimit 

përfshin grumbullim informacioni lidhur me çështjen, mund të zhvillohen edhe 

inspektime apo seanca dëgjimore mes paleve.  

 

Pas analizimit të fakteve të grumbulluara bazuar ne procedurën e hetimit, 

Komisioneri del me vendim brenda 90 ditëve nga data e ardhjes së ankesës. Nëse 

gjatë procedurës administrative është, zhvilluar seancë dëgjimore, atëherë 

vendimarrja e KMD zgjatet me 90 ditë të tjera.  
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Vendimi përmban rregullimet dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat 

për kryerjen e tyre. Nëse Komisioneri urdhëron rregullime ose masa, subjekti 

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 subjekti, kundër të cilit është paraqitur ankesa nuk e informon 

Komisionerin ose nuk e zbaton vendimin, Komisioneri vendos masë për 

ndëshkimin 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 brenda shtatë ditëve pasi është vendosur sanksioni.  

 

Si mjet të fundit, kur subjekti fizik ose juridik privat nuk i përmbahet vendimit 

të Komisionerit ose nuk e paguan gjobën brenda 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. 
 

 

1.3.1 Çështjet e trajtuara1 nga KMD, gjatë 6 - mujorit të parë të vitit 

2019.  

 

Në periudhën nga 1 janar 2019 deri në 30 Qershor 2019, KMD ka trajtuar 

gjithsej 133 çështje, (127 ankesa dhe 6 çështje ex-officio). Nga këto, 79 çështje (75 

ankesa dhe 4 çështje ex-officio) të regjistruara në 6-mujorin e parë të vitit 2019,  

si dhe 54 çështje (52 ankesa dhe 2 çështje ex-officio) të mbartura nga viti 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 1. Çështje të trajtuara në vitin 2019       Grafiku 2. Çështje të regjistruara në vitin 2019 

 

 

 

                                                
1Çështjet e mbyllura me vendim dhe ato në proçes gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2019. 

127

6

Ankesa 

Ex-officio 75

4

Ankesa 

Ex-officio 



Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  Janar – Qeshor 2019 

 

  
6 

 

  

1.3.2 Ankesat 

 

Periudha 1 Janar deri 30 Qershor 2019, pranë Komisionerit janë regjistruar për 

t’u shqyrtuar 75 ankesa, ndër të cilat:  

 28 (njëzetë e tetë) janë paraqitur pranë KMD, në Tiranë. 

 11 (njëmbëdhjetë) nga zyrat rajonale, konkretisht: 

- 8 (tetë) ankesa nga Zyra Rajonale Korçë;  

- 3 (tre) ankesa nga Zyra Rajonale Shkodër;  

 26 (njëzetë e gjashtë) kanë ardhur me postë. 

 10 (dhjetë) kanë ardhur me e-mail në info@kmd.al dhe nëpërmjet 

aplikimit nga faqja zyrtare e KMD-së, www.kmd.al. 

 

 

Grafiku 3. Ankesat e regjistruara gjatë gjashtëmujorit të I-rë të vitit 2019, sipas mënyrës së paraqitjes 

pranë KMD-së 

 

Numri i ankesave të cilat nuk janë regjistruar si të tilla, është 19 

(nëntëmbëdhjetë), për shkak se ankuesit nuk i janë përgjigjur kërkesave për 

plotësim dokumentacioni2. 

Pranë Drejtorisë së Pritjes së Ankesave janë bërë mesatarisht 300 (treqind) 

telefonata gjatë  6 mujorit të parë të vitit 2019. 

 

 

1.3.3 Ankuesit 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërmat a) dhe b), të ligjit nr. 10221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ankuesit janë: individë, grupe 

individësh dhe organizata me interesa legjitime. 

Nga 133 çështje që janë trajtuar gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2019, për 127 

çështje ka filluar shqyrtimi në bazë të ankesës, nga të cilat në 110 raste ankesat 

                                                
2Për shkak se subjektet ankuese nuk kanë vënë në dispozicion të KMD-së argumentat, provat dhe informacionet 

përkatëse, për pranimin e ankesave të tyre edhe pas konstatimit nga ana e KMD-së. Pra, këto ankesa nuk kanë 

patur elementët thelbësor për t’iu nënshtruar procedurave të mëtejshme. 

 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/
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janë paraqitur nga individë (68 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2019 dhe 42 

ankesa të mbartura nga 2018), në 10 raste, ankesat janë paraqitur nga 

organizata me interesa legjitime (4 ankesa të regjistruara në 6-mujorin e parë të 

vitit 2019 dhe 6 ankesa të mbartura nga 2018), në 7 raste ankesat janë paraqitur 

nga grup personash (4 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2019 dhe 3 ankesa të 

mbartura nga 2018). 

 
Grafikët 4 dhe 5. Ankesat e regjistruara dhe të mbartura sipas subjekteve ankuese 

 

 
Grafiku 6.  Ndarja sipas subjekteve për çështjet e trajtuara gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2019 

 

Pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë 6-mujorit të 

parë të vitit 2019 përveç ankesave individuale, janë depozituar edhe 4 ankesa 

nga organizata me interes legjitim. Këto ankesa përgjithësisht kanë ardhur nga 

organizata që mbrojnë interesat e fëmijëve, komunitetit Rom/Egjiptian, 

personave me aftësi të kufizuar, etj. Në çështjet e mbartura nga viti 2018 dhe të 

trajtuara gjatë vitit 2019, 8 ankues janë mbështetur nga OJF të ndryshme për të 

depozituar ankesë pranë KMD-së, ndërkohë që 6-mujorit të I-rë të vitit 2019,  në 

1 rast ankuesi është asistuar nga një organizatë e shoqërisë civile, për të 

depozituar ankesë. Gjithashtu në disa raste informacioni i dhënë nga ana e 

organizatave të shoqërisë civile dhe media ka shërbyer si indicie apo informacion 

për Komisionerin për nisjen kryesisht të çështjeve. 
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1.3.4 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”, gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019, KMD ka 

iniciuar kryesisht hetimin administrativ për 4 raste3, pas marrjes së 

informacionit të besueshëm. Një çështje ex-officio është shqyrtuar kryesisht nga 

KMD, në bazë të informacionit të marrë nga media dhe një tjetër është trajtuar 

mbështetur në informacionin e përcjellë nga një OJF. Ndërkohë që dy çështje të 

tjera janë iniciuar nga KMD, mbështetur në problematika të evidentuara nga 

vetë institucioni.  

 

1.3.5 Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive 

 

Gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2019 ka patur një shtrirje të gjerë gjeografike të 

ankesave me pretendim diskriminimi, të paraqitura pranë KMD-së. Bashkitë, 

nga të cilat është paraqitur numri më i madh i ankesave janë: Tiranë, Fier, 

Korçë, Shkodër, Mat, Pogradec, Mallakastër, Durrës, etj. 
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Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive

Grafiku 7.  Shpërndarja e ankesave të regjistruara gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019, sipas Bashkive 

 

 

1.3.6 Shkaqet e pretenduara në çështjet e shqyrtuara 

 

Ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 1 të tij, 

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, 

                                                
3 Një çështje ex-officio është shqyrtuar kryesisht nga KMD, në bazë të informacionit të marrë nga media dhe një 

tjetër është trajtuar mbështetur në informacionin e përcjellë nga një OJF. 
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predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të 

veçantë, ose me çdo shkak tjetër.  

Në Zyrën e KMD-së, në 6-mujorin e parë të vitit 2019, janë paraqitur ankesa për 

shkaqet e parashikuara në ligj, por ka patur dhe ankesa në të cilat subjektet nuk 

ishin në gjendje të identifikonin shkaqet. Duhet theksuar se KMD ka 

parashikuar një listë të hapur të shkaqeve duke përfshirë dhe rastet “çdo shkak 

tjetër”, duke patur parasysh këtu shkaqe, që lidhen me cilësi apo karakteristika 

individuale të personave apo të një grupi të veçantë personash. Gjithashtu, 

theksohet se gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2019, janë paraqitur çështje, në të 

cilat ankuesit kanë pretenduar më shumë se një shkak diskriminimi.  

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen të dhënat mbi shpërndarjen e ankesave të 

regjistruara gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2019, të ndarë sipas shkaqeve: 
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Grafiku 8. Shkaqet e ankesave të regjistruara gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2019 
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Grafiku 9. Shkaqet e ankesave të trajtuara gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 
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1.3.7 Fushat në të cilat janë paraqitur ankesat. 
 

Dispozitat e ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

(KMD) parashikon 3 (tre) fusha të mëdha veprimi që gëzojnë mbrojtje, të cilat 

janë: fusha e punësimit, fusha e arsimit dhe fusha e të mirave dhe shërbimeve. 

Gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2019, pranë zyrës së Komisionerit janë trajtuar 

gjithsej 133 çështje, (127 ankesa dhe 6 çështje ex-officio). Nga këto, 79 çështje (75 

ankesa dhe 4 çështje ex-officio) janë të regjistruara në 6-mujorin e parë të vitit 

2019. 

      
Grafiku 10. Çështjet e trajtuara dhe të regjistruara gjatë gjashtëmujorit te I-rë të vitit 2019, të ndara 

sipas fushave. 

1.3.7.1 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e të mirave dhe shërbimeve. 

Numri i ankesave të regjistruara në fushën e të mirave dhe shërbimeve, për 6-

mujorin e parë të vitit 2019, ka qenë 32 të tilla, ndërkohë që numri i ankesave të 

trajtuara, në këtë fushë duke përfshirë këtu edhe ankesat e mbartuar nga viti 

2018, ka qenë 55 ankesa, nga të cilat, 46 kundër subjekteve publike dhe 9 

ankesa kundër subjekteve private. Nga 46 ankesat e trajtuara kundër 

subjekteve publike, në 25 raste ato janë drejtuar kundër institucioneve të 

pushtetit qendror dhe në 21 raste kundër institucioneve të pushtetit vendor. 

Ankesat e paraqitura në këtë fushë, kanë të bëjnë kryesisht me mos dhënien e 

shërbimeve të nevojshme nga njësitë 

vendore ndaj individëve të ndryshëm 

që u përkasin komuniteteve te 

ndryshme apo shtresave vunerabël, të 

tilla si p.sh. individë të komuniteteve 

në nevojë pretendojnë se njësitë 

vendore nuk u ofrojnë shërbime të 

tilla: si furnizimi me ujë të pijshëm etj. 

Në fushën e shërbimeve ka patur 

ankesa nga individë me aftësi të Grafiku 11. Fusha e të mirave dhe shërbimeve 
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kufizuara apo nga përfaqësues të komuniteteve Rom/Egjiptian ndaj subjekteve 

private, të tilla si mos ofrimi i shërbimeve ndaj komuniteteve, apo terminologjia 

e përdorur në një rast në një broshurë për personat me sindromën down, nga një 

kompani private. Shkaqet kryesore për të cilat janë paraqitur ankesat në fushën 

e shërbimeve kanë qënë: raca, gjendja ekonomike dhe aftësia e kufizuar.   

 

1.3.7.2  Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e punësimit. 

 

Ankesat e trajtuara me pretendim 

diskriminimin në fushën e punësimit janë 

ankesa të bëra kundër  institucioneve 

Publike, po ashtu dhe kundër subjekteve 

private. Objekti i ankesave të trajtuara 

në këtë fushë konsiston kryesisht në 

problematika të shfaqura në 

marrëdhëniet e punës, të tilla si aksesi në 

punësim dhe zgjidhja e marrëdhënieve të 

punës. Numri i përgjithshëm i ankesave, 

në fushën e punësimit, që janë trajtuar 

gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2019, 

është 71, nga këto 45 çështje drejtohen kundër subjekteve publike dhe 26 të tilla 

kundër subjekteve private.  

Nga 45 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 36 raste ato janë 

drejtuar kundër institucioneve të pushtetit qendror dhe në 9 raste kundër 

institucioneve të pushtetit vendor. Ankesat e paraqitura në fushën e punësimit, 

janë drejtuar përgjithësisht drejt institucioneve të administratës publike, si 

rezultat i ndërprerjes se marrëdhënieve të punës. Ankesat që janë trajtuar në 

fushën e punësimit kanë patur si shkak të pretenduar diskriminimi: bindjet 

politike, gjendjen shëndetësore dhe aftësinë e kufizuar. 

 

1.3.7.3 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimit. 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2019, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ka trajtuar 7 çështje, në 

fushën e arsimit. Në të 7 çështjet e 

trajtuara në fushën e arsimit, ankuesit 

janë drejtuar kundër subjekteve publike, 

ndër të cilat në 2 raste ato janë drejtuar 

kundër institucioneve të pushtetit 

qendror dhe në 5 raste kundër 

institucioneve të pushtetit vendor.  

Objekti i ankesave të paraqitura në 

Grafiku 12. Fusha e punësimit 

Grafiku 13. Fusha e arsimit 
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fushën e arsimit ka qënë përjashtimi i komuniteteve në nevojë nga tarifat e 

rregjistrimit në shkolla dhe kopshte, caktimi i mësuesit ndihmës për fëmijët me 

aftësi të kufizuara etj. Shkaqet kryesore të pretenduara në ankesa janë aftësia e 

kufizuar, raca etj. 

 

1.3.7.4  Ankesat e trajtuara dhe vendimet e dhëna, me objekt mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve. 

 

Gjatë 6 mujorit të I-rë, të vitit 2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ka trajtuar 15 çështje (12 ankesa dhe 3 çështje ex-officio) me 

subjekte fëmijët. Nga këto çështje janë mbyllur me vendim 11 ankesa dhe 1 

çështje ex-officio, ndërkohë që, për 1 ankesë dhe 2 çështje ex-officio vijon ende 

procedura e shqyrtimit administrativ. 

 

Vendimet e KMD-së, të dhëna mbi çështjet e përfunduara klasifikohen si më 

poshtë: 
 

- 6 vendime diskriminimi; 

- 3 vendime mosdiskriminim; 

- 2 vendime pushim shqyrtimi si pasojë e tërheqjes së ankesës nga ankuesi; 

- 1 vendim mospranimi. 

 

Objekti i ankesave me subjekt fëmijët, konsiston kryesisht në problematika, që 

lidhen me  caktimin e mësuesve ndihmes për fëmijë me aftësi të kufizuara në 

arsimin parashkollor dhe atë shkollor, segregimin e nxënesve Rom/Egjiptian në 

fushën e arsimit, ofrimi i shërbimeve për fëmijët Rom/Egjiptian në qendra 

komunitare, rregjistrimin në arsimin parashkollor (në kopshte), pa pagesë, duke 

u miratuar nga Këshilli Bashkiak Tiranë përjashtimi nga tarifa e regjistrimit 

për fëmijët që vijnë nga familje të komunitetit Rom/Egjiptian, marrja e fëmijëve 

nga qendrat rezidenciale dhe fuqizimi ekonomik i familjeve etj. 

 

 

 

1.3.8 Vendimet sipas fushave, në të cilat janë paraqitur ankesat 
 

Në fushën e të mirave dhe shërbimeve, KMD ka dhënë gjithsej 32 

vendime4, nga të cilat, 26 kundër subjekteve publike dhe 5 kundër subjekteve 

private. Në këto vendime është konstatuar diskriminim në 11 raste. Të 11 

vendimet, ku është konstatuar diskriminim, drejtohen kundër subjekteve 

publike. KMD është shprehur gjithashtu me 6 vendime mosdiskriminimi, 2 

vendime për pushim të shqyrtimit të çështjes, si pasojë e tërheqjes së ankesës 

nga ankuesi, 8 vendime për mospranim të ankesës, 2 vendime për pushim të 

shqyrtimit të çështjes pasi është arritur qëllimi, 2 vendime për pushimin e 

                                                
4 32 vendime janë dhënë për 20 çështje të mbartura nga viti 2018 dhe 11 çështje të regjistruara për vitin 2019. 

Në këto vendime është përshirë edhe vendimi i gjobës për mosdhënie informacioni nga subjekti përkatës. 
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shqyrtimit të çështjes për mungesë provash, dhe 1 vendim me gjobë për mos 

dhënie informacioni të kërkuar nga KMD. 

Në fushën e punësimit, KMD ka dhënë gjithsej 42 vendime5, nga të cilat, 28 

kundër subjekteve publike dhe 14 kundër subjekteve private. Në këto vendime 

është konstatuar  diskriminim në 9 raste, ku në 5 raste kundër subjekteve 

publike dhe 4 raste kundër subjekteve private. Në vendimet ku është konstatuar  

diskriminim dhe në pjesën më të madhe të tyre Komisioneri ka Rekomanduar 

dhe për rregullimet dhe masat që duhet të marrë subjekti, i cili ka kryer 

diskriminimin (ku në shumë raste rezulton rikthimi i ankuesit në vendin e 

mëparshëm të punës). Komisioneri është shprehur me mosdiskriminim në 18 

raste, në 11 raste është shprehur për mospranimin e ankesës, për 3 raste është 

dhënë vendim për pushimin e shqyrtimit të çështjes si pasojë e gjykimit/hetimit 

të çështjes me objekt diskriminimi në gjykatë/prokurori, si dhe për 1 (një) rast 

është pushuar shqyrtimi i çështjes, pasi qëllimi, për të cilin u krye hetimi 

administrativ është arritur. 

Në fushën e arsimit, KMD ka dhënë gjithsej 3 vendime6, të cilat, janë të 

gjitha të drejtuara kundër subjekteve publike. Në këto vendime është konstatuar  

diskriminim në 1 rast, ndërkohë që në dy vendimet e tjera, Komisioneri është 

shprehur me vendim mosdiskriminimi dhe vendim pushim shqyrtimi si pasojë e 

tërheqjes së ankesës nga ankuesi.  

 

 

1.3.9 Vendimet e çështjeve sipas shkaqeve 
 

1.3.9.1 Vendimet e çështjeve me shkak racën7 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 ka përfunduar shqyrtimi për 19 çështje me 

pretendim diskriminimin për shkak të racës. Në përfundim të shqyrtimit të 

çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 në 8 çështje është dhënë vendim me diskriminim;  

 në 4 çështje është konstatuar mosdiskriminim; 

 në 1 çështje është pushuar ankesa për shkak se është arritur efektiviteti 

dhe qëllimi për të cilin kishte nisur procedura hetimore;  

 në 1 çështje procedura e shqyrtimit është pushuar për shkak se ankuesi 

është tërhequr nga procedura hetimore; 

                                                
5 42 vendime janë dhënë për 28 çështje të mbartura nga viti 2018 dhe për 14 çështje të regjistruara për vitin 

2019; 
6 3 vendime janë dhënë për 1 çështje të mbartur nga viti 2018 dhe 2 çështje të regjistruara për vitin 2019. 
7 Referuar 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”. 
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 në 1 çështje procedura e shqyrtimit është pezulluar8 për shkak se po 

hetohet nga organet e prokurorisë; 

 në 1 çështje është marrë vendim mospranimi;  

 në 1 çështje procedura është pushuar për shkak se është bërë i pamundur 

sigurimi i provave për të marrë një vendim përfundimtar;  

 në 2 çështje janë marrë vendime me gjobë, për moszbatim të vendimit. 

 

 

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

referohet një individi, por të gjithë grupit ose komunitetit.  

Gjithashtu, evidentohet 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.  

42%

21%

37%

Vendimet me shkak racën

Diskriminim (8)

Mosdiskriminim (4)

Të tjera (7)

Grafiku 16. Vendimet e 6 mujorit të I-rë të vitit 2019 me shkak racën 

 

1.3.9.2 Vendimet e çështjeve me shkak aftësinë e kufizuar 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 ka përfunduar shqyrtimi për 12 çështje, ku 

është pretenduar diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar. Nga këto: 

 në 4 çështje është konstatuar diskriminim;  

 në 3 çështje është konstatuar mosdiskriminim; 

 në 2 çështje është marrë vendim mospranimi; 

 në 2 çështje procedura e shqyrtimit është pushuar për shkak se ankuesi 

është tërhequr nga procedura hetimore; 

 në 1 çështje është marrë vendim pushimi, për shkak se është arritur 

efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte nisur procedura hetimore. 

 

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar kanë 

konsistuar kryesisht në çështjet e mëposhtëme: 

                                                
8 Nuk është marrë një vendim përfundimtar. 
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 Mos garantimi i trajtimit të pacienteve hemofilikë, me aftesi te kufizuar, 

me sasinë e duhur dhe të mjaftueshme të medikamentit koagulant Faktor.  

 Mos sigurimi i transportit falas për kategorinë e paraplegjikeve dhe 

tetraplegjikeve nga organet e pushtetit lokal.  

 Ngritja e një institucioni të përshtatshëm për të gjithë personat që i 

përkasin kategorisë të sëmurëve të shëndetit mendor, të cilët janë të 

akomoduar në sistemin e IEVP-ve. 

 Përshtatja dhe funksionimi i ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të 

organeve të pushtetit lokal, për personat me aftësi të kufizuara, lidhur me 

restaurimin e rampës dhe ristampimin e logove të vendparkimeve të 

personave me aftësi të kufizuar në godinat përkatse.  

 Vendosja e mësuesve ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara që 

ndjekin arsimin parashkollor, 9 vjeçar dhe të mesëm.  

 Punësimi i shtetasve me aftësi të kufizuara. 

 

 

1.3.9.3 Vendimet e çështjeve me shkak  bindjen politike 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 ka përfunduar shqyrtimi për 24 çështje, për 

shkak të bindjes politike. Nga këto: 

 në 3 çështje është konstatuar diskriminim; 

 në 12 çështje është konstatuar mosdiskriminim; 

 në 5 çështje janë marrë vendime mospranimi; 

 në 2 çështje procedura e shqyrtimit është pezulluar9 për shkak se po 

hetohet nga organet e prokurorisë; 

 në 1 çështje procedura është pushuar për shkak se është bërë i pamundur 

sigurimi i provave për të marrë një vendim përfundimtar;  

 në 1 çështje është marrë vendim me gjobë, për moszbatim të vendimit. 

 

 

1.3.9.4 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen ekonomike 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 ka përfunduar shqyrtimi për 4 çështje, në të 

cilat pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes ekonomike. Në përfundim të 

procedurës së shqyrtimit, Komisioneri është shprehur si vijon: 

 në 1 çështje është konstatuar mosdiskriminim; 

 në 2 çështje janë marrë vendime mospranimi; 

 në 1 çështje procedura e shqyrtimit është pushuar për shkak se ankuesi 

është tërhequr nga procedura hetimore. 

 

                                                
9 Është marrë një vendim i ndërmjetëm dhe nuk është marrë një vendim përfundimtar.  



Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  Janar – Qeshor 2019 

 

  
16 

 

  

1.3.9.5 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen shëndetësore  

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 ka përfunduar shqyrtimi për ka përfunduar 

shqyrtimi për 9 çështje të trajtuara, në të cilat pretendohet diskriminim për 

shkak të gjendjes shëndetësore, nga të cilat: 

 në 2 çështje është konstatuar diskriminim; 

 në 2 çështje është konstatuar mosdiskriminim; 

 në 2 çështje janë marrë vendime mospranimi; 

 në 2 çështje procedura e shqyrtimit është pushuar për shkak se ankuesi 

është tërhequr nga procedura hetimore; 

 në 1 çështje është pushuar ankesa për shkak se është arritur efektiviteti 

dhe qëllimi për të cilin kishte nisur procedura hetimore.  

 

 

1.3.10 Rezultatet e vendimeve të ankesave të shqyrtuara 
 

Duke u bazuar në nenin 33 të ligjit 10221, datë 04.02.2010 “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 

kërkuara nga KMD, për ta bërë atë të vlefshme. Kanë qenë të shumta rastet në 

të cilat, falë bashkëpunimit me përfaqësuesit e KMD-së, në Zyrat Rajonale të 

Korçës dhe Shkodrës, si dhe organizatave të shoqërisë civile, subjekteve ankues 

u është ofruar asistencë, për plotësimin e saktë të formularëve të ankesës dhe 

dokumentacionit të nevojshëm, në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 10221, 

datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për gjysmën e parë të vitit 2019, 

ka marrë 76 vendime themeli, ndër të cilat 50 vendime për ankesa/çështje         

ex-officio të mbartura nga viti 2018 dhe 26 vendime10, për ankesa të depozituara 

gjatë periudhës janar-qershor 2019. Vendimet e dhëna nga KMD klasifikohen si 

më poshtë: 

 21 vendime konstatim diskriminimi; 

 25 vendime konstatim mosdiskriminimi; 

 19 vendime për mospranim të ankesës; 

 3 vendime për pushimin e çështjes, pasi është arritur efektiviteti dhe 

qëllimi për të cilin kishte nisur shqyrtimi i ankesave; 

 1 vendim për pushimin e çështjes, (për shkak se ankesat po shqyrtohen në 

Gjykatë), 

                                                
10 Këtu nuk përfshihet vendimi me gjobë për mosdhënie informacioni nga subjekti përkatës; 
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 2 vendime për pezullimin e procedurave pasi të njëjtat fakte në përmbajtje 

të ankesave janë objekt hetimi në prokurori; 

 2 vendime pushimi për shkak të pamundësisë për të siguruar provat për 

shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës; 

 3 vendime pushimi për shkak se ankuesit janë tërhequr nga procedura 

hetimore. 

 

Për sa më sipër, gjatë vitit 2019 Komisioneri ka dhënë edhe 3 vendime me gjobë, 

si vijojnë:  

 

- 2 vendime me gjobë  për moszbatim të vendimeve në themel të Komisionerit; 

- 1 vendim gjobë kundër subjektit, që nuk ka dhënë informacion, pas 

kërkesës zyrtare te KMD-së. 

 

Në total, numri i vendimeve të Komisionerit për vitin 2019, është 79 

vendime. 

Për sa më sipër, vlen të theksohet se për vendimet me diskriminim të dhëna 

gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019, në 7 raste subjektet kanë zbatuar masat e 

vendosura nga KMD për rregullimin e situatës diskriminuese dhe në 1 (një) 

vendim është kryer zbatim i pjesshëm i tij nga subjektet përkatëse. Lidhur me 

këtë të fundit, Komisioneri do të monitorojë në vijim, mënyrën se si do të 

zbatohen masat e kërkuara nga subjektet përkatëse.  

Gjatë shqyrtimit të çështjeve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

dërguar 286 kërkesa për informacion ndaj palëve në proçes dhe në vijim të 

shqyrtimit dhe hetimit administrativ të ankesave, ka zhvilluar 11 inspektime 

dhe 31 seanca dëgjimore publike, ku ka ftuar palët dhe çdo person tjetër të 

interesuar për të parashtruar pretendimet e tyre. Nga 21 ankesa/çështje ex-

officio, për të cilat, KMD është shprehur me vendime diskriminimi përgjatë vitit 

2019, për 19 prej tyre janë zhvilluar seanca dëgjimore, fakt që dëshmon mbi 

rëndësinë e zhvillimit të seancave të tilla, për mbledhjen e informacionit të 

nevojshëm, përgjatë kryerjes së hetimit administrativ.  

 

 Veprimtaria e zhvilluar në kuadër të shqyrtimit të ankesave: 

- 286 shkresa, kërkesë për informacion dërguar subjekteve. 

- Janë organizuar 11 inspektime. 

- Janë zhvilluar 31 seanca dëgjimore publike. 

 

Referuar vendimeve të dhëna nga Komisioneri konstatohet se gjatë shqyrtimit të 

ankesave për 6-mujorin e I-rë të vitit 2019, janë dhënë 21 vendime me konstatim 

diskriminimi të drejtpërdrejtë., subjekti ankues ka qenë fwmwr në 8 vendime 
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diskriminimi, në 9 vendime diskriminimi subjekti ankues ka qenë mashkull, në 

1 vendim subjekti ankues ka qenë OJF, në 1 vendim diskriminimi subjekti ka 

qenë grup personash dhe në 2 vendime çështjet janë nisur kryesisht nga 

Komisioneri (ex-officio). Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019, Komisioneri nuk ka 

konstatuar “gjuhën e urrejtjes” në ankesat e trajtuara11 gjatë kësaj periudhe 

kohore.  

 

 21 vendime me konstatim diskriminimi: 
 

- 8 vendime, ku subjekti ankues ka qenë grua 

- 9 vendime, ku subjekti ankues ka qenë burrë 

- 1 vendime, ku subjekti ankues eshte grup personash 

- 1 vendim, ku subjekti ankues është OJF 

- 2 vendime për çështje të nisura kryesisht 

 

Vlen të theksohet fakti se KMD gjatë vendimeve të dhëna me diskriminimin 

përgjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019, ka konstatuar në 5 raste 

diskriminimin e ankuesve për më shumë se një shkak (Diskriminimi i 

shumëfishtë). Krahasuar me vitet paraardhëse vihet re shtimi i vendimet ku 

Komisioneri ka konstatuar diskriminim të subjekteve ankues për më shumë se 

një shkak. 

 

 
 

 
Grafiku 17. Vendimet e dhëna gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2019 

 
 

 

                                                
11 Në tre ankesa te depozituara gjatë vitit 2019, është pretenduar për përdorim të gjuhës së urrejtjes nga subjektet 

kundër së cilave drejtohet ankesa. Në dy prej tyre, KMD ka konstatuar mosdiskriminim dhe ankesa e tretë është 

ende në proçes shqyrtimi. 
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1.4 Proceset Gjyqësore  
 

 

1.4.1 Pjesëmarrja në proceset gjyqësore 

 

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 gjykatë12. 

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).  
 

Në 6 mujorin e parë të vitit 2019, KMD 

ka marrë pjesë në 44 (dyzetë e katër) 

procese gjyqësore, në raport me 39 

(tridhjetë e nëntë) procese gjyqësore të 

ndjekura gjatë të njëjtës periudhë të 

vitit 2018. Rritja e numrit të proceseve 

gjyqësore në vite tregon se zbatimi i 

ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 

është rritur dhe tashmë ky ligj është 

kthyer në një mjet juridik të 

rëndësishëm për mbrojtjen e të 

drejtave13.  

 

Duke mbajtur në konsideratë që ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” e vendos 

KMD në një raport të gjerë me gjykatën,  roli i KMD në proceset gjyqësore të 

ndjekura në 6 mujorin e parë të vitit 2019 në raport me të njëjtën periudhë të 

vitit 2018, paraqitet si më poshtë: 

                                                                         

 Palë e paditur në 22 (njëzetë e dy) 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, në 

                                                
12 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”. 
13 Numri i proceseve gjyqësore në vite: 3 procese gjyqësore viti 2012, 6 procese gjyqësore viti 2013, 18 procese 

gjyqësore viti 2014, 37 procese gjyqësore viti 201, 4 procese gjyqësore viti 2016, 9 procese gjyqësore viti 2017, 

66 procese gjyqësore viti 2018.  

Grafiku 1. Proceset gjyqësore 
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raport me 16 (gjashtëmbëdhjetë) procese gjyqësore për të njëjtën periudhë të 

vitit 2018. 

 

 Person i interesuar/palë e tretë në 20 (njëzetë) procese gjyqësore, ku KMD 

është thirrur në gjykim nga gjykata kompetente, në çështje ku kërkohet 

dëmshpërblimi për diskriminim në gjykatë, në raport me 17 

(shtatëmbëdhjetë) procese gjyqësore për të njëjtën periudhë të vitit 2018. 

 

 KMD ka kërkuar lëshimin e 2 (dy) 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, në 

raport me 6 (gjashtë) procese gjyqësore për të njëjtën periudhë të vitit 2018. 

 

0

5

10

15

20

25

6 mujori I-rë 2018 6 mujori I-rë 2019

17

20

16

22

6

2

Person i tretë Palë e paditur Kërkesa për Urdhëra Ekzekutimi

Grafiku 2. Roli i KMD-së në proceset gjyqësore 

 

 

 

1.4.2 Vendimmarrja e Gjykatës14 

 

Në 6 mujorin e I-rë të vitit 2019, Gjykatat kompetente kanë dalë me 27  vendime 

për çështje ku KMD ka qenë palë,  nga të cilat 20 vendime gjyqësore të dhëna 

nga gjykatat e shkallës së parë (civile dhe administrative) dhe 7 vendime 

                                                
14 Kjo pjesë nuk detajon të dhnëat në lidhje me  përfundimin e proceseve gjyqësore, si më sipër. Këtu trajtohen 

vendimet e dhëna nga gjykatat gjatë periudhës janar-qershor 2019,  të cilat i janë komunikuar KMD-së brenda  

kësaj periudhë.  Ky sqarim  u vlerësua si i nevojshëm për t’u dhënë, pasi ndodh që, vendimarrja e gjykatës edhe 

pse mund t’i përkasë persiudhës janar – qershor 2019, vendimi i komunikohet zyrtarisht KMD më vonë se është 

marrë vendimi dhe për këtë arsye kjo vendimarrje nuk është pasqyruar. Si shembull mund të sjellim vendimet e  

gjykatës administrative të apelit të cilat merren në dhomë këshillimi  gjatë periudhës janar – qershor 2019 dhe 

KMD-së i komunikohet vendimi i zbardhur  në një kohë më të vonë. 
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gjyqësore të dhëna nga gjykatat e apelit(civile dhe administrative).  

Në 20 vendimet gjyqësore të dhëna nga gjykatat e shkallës së parë, KMD ka 

qenë palë e paditur  në 13 raste  dhe palë e tretë në 7 raste.  

Në 13 çështjet ku KMD ka qenë palë e paditur në proces, gjykata ka marrë 13 

vendime për rrëzimin e padisë, duke lënë në fuqi vendimet e KMD. 

Në 7 çështjet ku KMD ka qenë palë e tretë në proces, në paditë me objekt 

konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim, gjykata ka marrë vendimet si më 

poshtë: 

 4 vendime për pranimin e padisë, duke konstatuar diskriminimin dhe 

njohur dëmshpërblimin për diskriminim, nga te cilat në 1 (një) rast KMD 

ka shqyrtuar administrativisht çështjen duke konstatuar diskriminimin e 

ankuesit. 

 3 vendime për rrëzimin e padisë, në asnjë nga rastet KMD nuk ka 

shqyrtuar administrativisht çështjet.  

 

Në 7 vendimet gjyqësore të dhëna nga Gjykatat e Apelit, KMD ka qënë palë e 

paditur  në 2 raste  dhe palë e tretë në 5 raste.  

 

Në 2 çështjet ku KMD ka qenë palë e paditur në proces, gjykata konfirmuar 

vendimin e KMD duke vendosur rrezimin e padisë së subjekteve. 

 

Në 5 çështjet ku KMD ka qenë palë e tretë në proces, në paditë me objekt 

konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim, gjykata ka marrë vendimet si më 

poshtë: 

 1 vendim për pranimin e padisë, duke  konstatuar diskriminimin dhe 

njohur dëmshpërblimin për diskriminim 

 2 vendime për rrëzimin e padisë 

 1 vendim  për kthimin e çështjes për rigjykim në shkallën e parë. 
 

 

Në çështjet ku KMD ka kërkuar lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit nga 

gjykata, kjo e fundit ka dhënë  2 vendime për pranimin e kërkesës dhe lëshimin 

e Urdhrit të Ekzekutimit. 

 

Gjatë periudhës së raportimit, KMD ka vijuar ndjekjen e procedurave për 

ekzekutimin e vendimeve me gjobë, përmes përmbarimit publik, për 2 (dy) 

çështje të reja dhe janë ekzekutuar nga shërbimi përmbarimor 3 (tre) vendime 

me gjobë të KMD-së. 
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1.5 Rekomandime të Zyrës së KMD 
 

1.5.1 Rekomandime  për akte ligjore dhe nënligjore 

 

Në zbatim të kompetencës ligjore të parashikuara nga neni 32, pika1, 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”, për 6 mujorin e I-rë të vitit 2019, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dhënë  rekomandimet e mëposhtme për 

autoritetet përgjegjëse. 

 

1.5.1.1 Rekomandime pёr  projektligjin “Për nxitjen e punësimit”.  

 

KMD ka dërguar rekomandime Kuvendit mbi Projektligjin “Për nxitjen e 

punësimit”, Propozimet e dërguara konsistojnë në këto drejtime kryesore: 

 

 Vlerësimin në mënyrë të kujdeshme të të drejtës së personave të  huaj apo pa 

shtetësi, të cilët kanë paraqitur aplikimin për azil, në mënyrë që ata të mos 

përballen me  përjashtim  nga shërbimet e ofruara sipas këtij ligji, në 

kundërshtim me  standartet evropiane të trajtimit  azilantëve dhe 

refugjatëve, në mënyrë të posaçme me Direktivën e  Këshillit 2003/9/KE, datë 

27 janar 2003 “Për përcaktimin e standardeve minimale për pritjen e 

azilkërkuesve”, e rishikuar (me të cilën rezulton se ligji nr. 121/2014 “Për 

azilin në Republikën e Shqipërisë” të jetë përafruar pjesërisht). 

 

 Edhe pse projektligji kishte ruajtur trajtimin me kuota në punësim për 

personat me aftësi të kufizuara, parashikimet e këtij neni paraqesnin 

problematika në dy drejtime. Së pari, ishte dyfishuar numri i përgjithshëm i 

të punësuarve që një punëdhënës duhet të ketë, në mënyrë që këtij të fundit 

t’i lindë detyrimi për të punësuar një person me aftësi të kufizuara15 dhe së 

dyti, kishte vendosur  një përgjysmim të vlerës që duhet të  paguajë një 

punëdhënës në rast se nuk përmbush detyrimin për të punësuar një person 

me aftësi të kufizuara16. Masat e propozuara nga ky projektligj, nuk janë 

                                                
15 Ligji nr. 799/199, “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar: “Çdo punëdhënës që punëson më tepër se 24 

punonjës, është i detyruar të punësojë një person me aftësi të kufizuar për çdo 2 punonjës të personelit të tij.  

Projektligji  i propozuar,“Për nxitjen e punësimit”, parashikonte: “Çdo punëdhënës, i cili punëson më shumë se 

49 punonjës, duhet të punësojë një person me aftësi të kufizuara për çdo 0 punonjës të personelit të tij”.  
16 Ligji nr. 799/199, “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar parashikon : “Një punëdhënës që nuk punëson 

numrin e rekomanduar të personave me aftësi të kufizuar siç tregohet në nenin 1, është i  detyruar të paguajë në 

një llogari të veçantë në Fondin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit shumën e barabartë me minimumin e pagës, 

për çdo muaj dhe person me aftësi të kufizuar që ai duhej ta kishte punësuar, por që nuk ka vepruar keshtu”.  

Projektligji  i propozuar,“Për nxitjen e punësimit”, parashikonte: “Punëdhënësi, i cili nuk punëson numrin e 

përcaktuar të personave me aftësi të kufizuara, sipas pikës 1, të këtij neni, derdh një kontribut për llogari të 
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efektive për arritjen e qëllimit që ky projektligj ka, dhe që është nxitja e 

punësimit. Rritja e numrit të të punësuarve që një punëdhënës duhet të ketë, 

nga 2 në 0,  ul  mundësitë e punësimit  të personave me aftësi të kufizuara. 

Të njëjtin efekt ka edhe përgjysmimi i detyrimit që duhet të paguajë një 

punëdhënës, në rast se nuk respekton detyrimin për të punësuar një person 

me aftësi të kufizuara sipas parashikimeve ligjore, nga 1 pagë minimale që 

ishte sipas ligjit në fuqi,  në 0 % të pagës minimale, sepse punëdhënësi 

paguan më lehtësisht detyrimin e vendosur, se sa punësimin e personit me 

aftësi të kufizuara. Të gjitha parashikimet ligjore për personat me aftësi të 

kufizuara shoqërohen në zbatimin e tyre me paragjykimet dhe mendimin që 

shoqëria ka për personat me aftësi të kufizuara. Akoma në mënyrë të gabuar 

aftësia e kufizuara, përkthehet shpesh në shoqëri si paaftësi. Por, ajo që 

duhet të udhëheqë çdo nismë ligjore apo politikë shtetërore që prek të drejtat 

e personave me aftësi të kufizuar është se, barrierat nuk duhen parë tek 

personi me aftësi të kufizuar, por tek kufizimet  që shoqëria ngre duke 

penguar gëzimin e të drejtave në baza të barabarta me të tjerët.Kuotat në 

punësim për personat me aftësi të kufizuara, janë masa të  përkohshme, që 

synojnë përshpejtimin e vendosjes reale të barazisë, kur mungesa e barazisë 

është shkaktuar nga diskriminimi për shkak të aftësisë së kufizuar dhe  nuk 

përbëjnë diskriminim. Përkundrazi, dështimi për të marrë masa pozitive,  që 

do të eleminonin pabarazinë dhe diskriminimin,  do të  mbante në fuqi një 

situatë eksistuese diskriminuese. Por, masat pozitive, edhe pse të 

parashikuara nga aktet e ndryshme ligjore, duhet të jenë efektive në mënyrë 

që të sjellin efektin e dëshiruar, pra përshpejtimin e vendosjes reale të 

barazisë.  Kuotat në punësim për personat me aftësi të kufizuara, sipas 

propozimeve të projektligjit, nuk ishin të tilla. Aktet shoqërueses të 

projektligjit nuk paraqesin asnjë argument të bazuar që do të përligjte 

efektivitetin e tyre. Për këto arsye, Komisioneri rekomandoi që kuotat në 

punësim për personat me aftësi të kufizuara dhe detryimi për 

mosrespektimin e tyre, të ruhej sipas parashikimeve të ligjit  nr. 799/199, 

“Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar17.  

 

 Projektligj duhet të pasqyrojë qartë faktin që, të drejtat apo detyrimet sipas 

këtij ligji zbatohen si për punëdhënësin privat ashtu edhe për punëdhënësin  

publik. Ky rekomandim u bë pasi, parashikimet në projektligj  nuk ishin të 

qarta nëse detyrimi për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 

shtrihet njëkohësisht si për  punëdhësin privat ashtu edhe për punëdhënësin 

publik. Mungesa e qartësisë në lidhje me sa më sipër, mund të shkaktojë 

zbatim të gabuar të ligjit. 

                                                                                                                                                  
Fondit Social të Punësimit, në masën e 0% të pagës minimale në shkallë vendi, për çdo muaj, për çdo person me 

aftësi të kufizuara që ai duhet të kishte punësuar, sipas këtij neni.”.  
17 Detyrimin për punësimin e 1 personi me aftësi të kufizuar për çdo 2 punonjës dhe detyrimin për të paguar 1 

pagë minimale për mospërmbushjen e këtij detyrimi. 
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1.5.1.2 Rekomandim për kujdestarë të personave me aftesi te kufizuar 

 
Rekomandim për përmirësimin e kuadrit  ligjor, me qëllim përfitim në 

baza të barabarta dhe pa diskriminim bazuar në llojin e aftësisë së 

kufizuar, të kujdestarëve të personave me aftesi te kufizuar. 

 

KMD ka dërguar rekomandim Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale 

duke rekomanduar: 

 

 Marrjen e masave për plotësimin e legjislacionit, me qëllim njohjen e 

periudhës së shërbimit si kujdestar i personit me aftësi të kufizuar, si 

periudhë sigurimi për efekt pensioni, barrëlindje, aksidenti në punë, 

sëmundje profesionale dhe sigurimi shëndetësor, në baza të barabarta për të 

gjithë kujdestarët  e personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht nga lloji i 

aftësisë së kufizuar. 

 

 Rekomandim mbi rishikimin/plotësimin e legjislacionit që lidhet me 

lehtësirat në transport dhe përfitimin në baza të barabartë për të 

gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët 

e tyre, pavarësisht nga lloji i aftësisë së kufizuar. 

 

 KMD ka dërguar rekomandim për Ministrinë së Shëndetësisë dhe 

Mirëqënies Sociale dhe Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës, si dhe 

për dijeni Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale, duke 

rekomanduar: 

 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas fushave përkatëse të 

kompetencës, për plotësimin e legjislacionit, me qëllim bërjen të mundur që 

kategoritë e personave me aftësi të kufizuar që i’u është kufizuar aftësia si 

pasojë e dëmtimit fizik, shqisor, të intelektit psikiko-mendor, të lindura apo të 

fituara gjatë jetës nga aksidente, sëmundje të përkohshme ose të përhershme, të 

cilat nuk vijnë nga shkaqe që lidhen me punësimin dhe që nuk gëzojnë statusin 

e personit të verbër, paraplegjikë/tetraplegjikë dhe invalid pune, të marrin të 

njëjtat përfitime dhe lehtësira në transport, pavarësisht nga lloji i aftësisësë 

kufizuar. 

 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas fushave përkatëse të 

kompetencës, për plotësimin e legjislacionit, me qëllim bërjen të mundur që 

të gjithë kujdestarët  e personave me aftësi të kufizuara, të marrin të njëjtat 

përfitime dhe lehtësira në transport, pavarësisht nga lloji i aftësisësë 

kufizuar. 
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 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas fushave përkatëse të 

kompetencës, për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të nenit 11, të ligjit  

nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit” (i ndryshuar) dhe nenit 

11, të ligjit  nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statuti i invalidit paraplegjik dhe 

tetraplegjik”, (i  ndryshuar). 

 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për 

nxjerrjen e aktit nënligjore, në zbatim të nenit 8, të ligjit 8308, datë 

18.03.1998 “Për transportet rrugore”, i ndryshuar. 

 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për 

të plotësuar boshllëkun ligjor që ekziston në lidhje me fondet për 

kompesimin e tarifës së transportit rrethqytetës dhe ndërqytetës. Neni 8, i 

ligjit nr. 8308/1998, ka parashikime vetëm për fondet për kompesimin e 

tarifës së transportit qytetas. 

 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për 

të rregulluar mënyrën e përcaktimit të çmimit të biletave për transportin 

ndërqytetas, për kategoritë që përfitojnë lehtësira në transport (duke 

përfshirë këtu të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara).  

 

 Organet e pushtetit vendor të ushtrojnë kompetencat e tyre për të 

përcaktuar fondin e kompensimit për kategoritë e personave që përfitojnë 

lehtësira në transport, për transportin qytetas dhe rrethqytetas, në 

përputhje me parashikimet ligjore dhe ato nënligjore. 

 

 Në çdo nismë të ndërmarrë, është e rëndësishme që termat e aftësisë së 

kufizuar të jenë në harmoni me standartet e Konventës Për të Drejtat e 

Përsonave me Aftësi të Kufizuara dhe Ligjin “Për përfshirjen dhe 

aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” dhe për të garantuar 

mbrojtjen nga diskriminimi sipas Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.  

 

 Për të gjitha çështjet që prekin  të drejtat e personave me aftësi të kufizuar 

duhet të ndiqet në mënyrë efektive qasja në dy drejtime, për të integruar në 

maksimum të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në legjislacionin e 

zakonshëm dhe për t’i kufizuar në minimum çështjet që duhen trajtuar më 

vete. 
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1.5.1.3 Aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr.22/2018 “Për strehimin social”. 

 

KMD ka marrë pjesë në takimin e parë konsultativ të organizuar nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë për diskutimin e 7  akteve nënligjore, si më poshtë: 

 Projekt Vendimi “Për përcaktimin e procedurave të zhvendosjes dhe të 

bashkëpunimit institucional”. 

 Projekt Vendim “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar 

strehim sipas cdo programi social të strehimit dhe të afateve dhe 

procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”. 

 Projekt Vendim “Për procedurën e kthimit në fond banese me qëllim 

strehimi të objekteve pronë shtetërore që përshtaten nga njësitë e 

vetëqeverisjes vendore me grante konkuruese nga buxheti i shtetit”. 

 Projekt Vendim “Për kriteret dhe procedurat e përfitimit të dhënies së 

granteve konkuruese për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe 

banesave ekzistuese”. 

 Projekt Vendim “Rregullat e administrimit të kërkesave të njësive të 

vetëqeverisjes vendore për fonde nga buxheti i shtetit mbi subvencionimin 

e qirasë ose uzufruktit dhe për bashkëpunimin e tyre me Ministrinë 

përgjegjëse për strehimin”. 

 Projekt Vendim “Për procedurat, kriteret, përparësitë për akordimin e 

grantitn të menjëhershëm për banesa me kosto të  ulët nga buxheti i 

shtetit”. 

 Projekt Vendim “Për kriteret e dhënies së subvencionit të qirasë për 

kategoritë që gëzojnë përparësi në subvencionin e qirasë në tregun e lirë, 

nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe mënyrën e përllogaritjes së 

subvencionit”. 

 Projekt vendim “Për masën e subvencionimit të interesave të kredisë dhe 

procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesa me kosto të 

ulët me kredi të lehtësuara nga shteti”. 

 

1.5.1.4 Rekomandime për çështje të veçanta 

 

Në zbatim të kompetencës ligjore të  bërë rekomandime për çfarëdo lloj çështjeje 

që lidhet me diskriminimin për 6 mujorin e parë të vitit 2019, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dhënë  rekomandimet e mëposhtme  për çështje  

të veçanta. 

 

 Rekomandim në lidhje me çështjet e mbrojtjes nga diskriminimi në 

shpërblim në marrëdhëniet e punës. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në përgjigje të kërkesës së një 

subjekti privat, si dhe në përmbushje të misionit për të siguruar mbrojtje 

efektive nga diskriminimi, në ushtrim të kompetencës  për të bërë rekomandime 
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për çfarëdo lloj çështje që lidhet me diskriminimin,  ka rekomanduar dhe 

udhëzuar në lidhje me situatën e mëposhtme:  

 

 A përbën llogaritja e shpërblimit vjetor në përpjestim me kohën e punuar 

nga punonjësi dhe duke zbritur periudhën kur nuk është punuar për 

shkak të një leje të marrë nga punonjësi, (si psh. leja e lindjes, leja 

prindërore) veprim diskriminues përkundrejt këtij punonjësi, në kuptim të 

nenit 9 dhe nenit 115 të të Kodit të Punës dhe ligjit nr. 10221/2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”?     

 

 

Në lidhje me sa më sipër Komisioneri, udhëzon:  

 

- Llogaritja e shpërblimit vjetor për punonjësit me leje lindje, në referim të 

nenit 114 të Kodit të Punës, në mënyrë të ndryshme nga dhënia e masës së 

shpërblimit si gjithë punonjësit e tjerë që kanë punuar gjatë të gjithë vitit, 

përbën veprim diskriminues përkundrejt këtij punonjësi, në kuptim të nenit 

9, nenit 115 të Kodit të Punës dhe ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”. 

- Llogaritja e shpërblimit vjetor për punonjësit me leje prindërore, në referim 

të nenit 114 të Kodit të Punës, në përpjestim me kohën e punuar, duke u 

zbritur periudha ku nuk është punuar për shkak të lejes, nuk përbën veprim 

diskriminues përkundrejt këtij punonjësi, në kuptim të nenit 9, nenit 115 të 

Kodit të Punës dhe ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

- Nëse punëdhënësi jep një shpërblim si inkurajim për punonjësit, apo 

shpërblime të një natyre që nuk kushtëzohen me punën e kryer në të 

shkuarën, ky shpërblim duhet të jepet për të gjithë punonjësit pavarësisht 

nëse punonjësi ka qenë me leje lindje apo leje prindërore.  

 

 

 

1.6 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 
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organizatat joqeveritare dhe zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe 

edukuese që ndihmojnë në zbatimin e këtij ligji. 

 

 

1.6.1 Organizimi, pjesëmarrja në Aktivitete dhe Media 
 

Gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2019, Komisioneri dhe Zyra kanë marrë pjesë në 

aktivitete të ndryshme si takime, 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. 

JANAR  

 Në bashkëpunim me organizaten “Open Mind Spectrum Albania Omsa” 

dhe ‘Human Rights Campaign HRC nga Washington Dc”, në OMSA/HRC 

Workshop u diskutua mbi temën “Barazia e LGBTIQ në Shqipëri” 

 Në bashkepunim me ANAD u realizua takimi pranë KMD në lidhje me 

“Monitorimin e KMD për Individët me aftësi të kufizuar.” 

 Komisioneri mori pjesë në diskutime dhe prezantimin e rezultateve të 

vlerësimit të ndërmjetëm të zbatimit të Planit të Veprimit për Personat 

me Aftësi të Kufizuar. 

 Me pjesëmarrjen e Komisionerit dhe z. Arben Seferaj, kryeinspektori i 

Inspektoriati Shteteror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, nënshkruan 

Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve për të 

bashkërenduar të gjitha veprimet për të realizuar mbrojtjen e qytetarëve 

kundrejt diskriminimit në punë. 

 Komisioneri mori pjesën në takimin e organizuar nga Lëvizja Rinore 

Egjiptiane Rome mbi temën “Përdorimi i gjuhës diskriminuese në media, e 

cila prek veçanërisht minoritetin Rom/Egjiptian dhe pakicat e tjera 

kombëtare. 

 Nën drejtimin e presidentit të Republikës, z. Ilir Meta, Komisioneri mori 

pjesë në takimin e Aleancës për Dhurimin e Gjakut, në analizën e punës 

për 6 mujorin e saj të parë. 

 Komisioneri takoi në Tiranë znj.Jean Freedberg zv.drejtor i Human Rights 

Campaign (HRC), për të biseduar rreth komunitetit LGBTI në vend dhe 

problematikave të ndryshme.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, priti në një takim 

drejtoreshën e UNDP-së, znj. Limya Eltayeb. 
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SHKURT  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjese ne emisionin 

“Dita Jonë”, në A2CNN, për të treguar situaten diskriminuese në 

Shqipëri. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi realizoi takim me Z. Nikoll 

Gjurgjaj  përfaqësues i Shoqatës Maqedonase "Ilinden”. 

 Komisioneri realizoi takimin me përfaqesues nga Kosova lidhur me planin 

e veprimit dhe aktivitete e përbashkëta sipas marrëveshjes së 

nënshkruar. 

 Komisoneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në diskutim me 

rastin e 10 Vjetorit të krijimit të shoqatës maqedonase “Ilinden”- Tiranë. 

 Komisioneri mori pjesë në emisionin “Për të Fol”, në Scan Tv,  për të 

biseduar për raportin vjetor të KMD dhe gjendjen e diskriminit në vend, 

punën që po bëhet nga institucioni dhe sfidat e mbrojtjes së të Drejtave të 

Njeriut  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Nënkomisioni 

për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas, Kuvendi i 

Shqiperisë. 

 Komisioneri mori pjesë në takimin e parë LGBT, të palëve të interesuara 

për 2019, Ambasada e Mbretërisë së Holandës. (Invitation to first LGBT+ 

Stakeholders Meeting for 2019, Embassy of the Kingdom of the 

Netherlands.) 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në një takim të 

organizuar nga Coc Holande dhe Komiteti i Helsinkit (NHC) mbi Luftën 

Kundër Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri, të 

financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës. (Dutch 

National Police and COC Netherlands, we are currently implementing a 

project on 'Countering discrimination and protecting lesbian, gay, 

bisexual, transgender and intersex persons’ (LGBTI) rights in Albania ', 

funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherland, Dutch 

National Police and COC Netherlands). 

 Komisioneri realizoi takimin me Zv.Kryetarin e Minoriteteve Z.Goci. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në seminarin mbi: 

"Fuqizimin e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrjen politike", të 

organizuar nga Women's Democracy Network, WDN. 

 Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi dhe Shoqatës Kombëtare Shqiptare të njerzve që nuk dëgjojnë (ANAD). 

 Komisioneri zhvilloi një takim pune me Zv/Ambasadorin e Greqisë në 

Tiranë Z. Grigorios Delavekouras, Këshilltar i Parë. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në kuadër të 

projektit FORWORK Integrimi i refugjateve dhe azilkërkuesve në tregun 

e punës nëpërmjet formimit professional, Adriapol, Agjencia e 

arsimit,formimit professional dhe kualifikimeve. 
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MARS 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin më 

Keshillin Kombetar të Integrimit ne BE, Kuvendi i Shqipërisë. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin e 

zhvilluar nga World Bank për Ndërprerjen e Ciklit të Përjashtimit të 

Romëve në Ballkanin Perëndimor. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Planin dhe 

aktivitetet aktuale në portofolin e të Drejtave të Njeriut të Prezencës së 

OSBE-së për këtë vit dhe për të shqyrtuar dhe diskutuar aktivitetet 

potenciale të përbashkët, OSBE. 

 Komsioneri mori pjesë në diskutimin mbi “Të drejtat e grave dhe vajzave 

Rome - Roli i  Kuvendit të Shqipërisë në promovimin dhe mbrojtjen e 

tyre”, Kuvendi i Shqiperisë. 

 Komisioneri mori pjesë në Tryezen e rrumbullakët mbi prezantimin e 

“Standarteve të përshtatshmërisë fizike dhe informacioneve që duhet të 

garantohen në institucionet e sistemit të drejtesisë për personat me aftësi 

të kufizuara”, ADRF & Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të 

Integruara. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takim me OJF 

me rastin e ditës Ndërkombëtare për Eleminimin e Diskriminimit 

Racial, si dhe vizitoi Qendren Sociale Tufin. 

 Komisioneri mori pjesë në Wake Up në Top Channel për të diskutuar 

Raportin vjetor të KMD, si dhe për të diskutuar për të gjitha kategoritë e 

diskriminuara, duke përfshirë gjithashtu diskriminimin për shkak të 

arsimimit, aftësive të veçanta dhe ai racor. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Seminar mbi 

Kartën Sociale Evropiane, Ministria e Finances dhe Ekonomisë dhe 

Departamenti Kartës Sociale Europiane, KE. 

 Komsioneri mori pjesë në takimin e realizuar nga Kuvendi i Shqiperisë 

për të diskutuar mbi projektligjin “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në 

Republikën e Shqipërisë”, Kuvendi. 

 Komsioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Eventin për 

“Ditën Kombetare e Ambasadorit të Greqisë”, Embassy of Greece, Mrs 

Eleni Sourani & Mr. Panagiotis Zografos. 

 Komsioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi takimin informues 

me student suedez Amanda Herrstrom mbi ”The effect of Albania’s 

accession to the EU on the protection of the Roma minority” 

 Komisioneri mori pjesë në Ligjërim të Hapur në Universitetin Mesdhetar 

mbi “Legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. 
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 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin me Z. 

Amarildo Fecanji, Executive Co-Director ERA, LGBTI Equal Rights 

Association for the Western Balkans and Turkey. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në seminarin për “Fuqizimi i 

sindikatave për përmirësimin e pagave dhe kushteve të punës në sektorët 

e tekstilit dhe të këpucëve në Shqipëri”, All European Trade Union and 

Industri Global Union. 

 The World Bank mission on Sexual Orientation and Gender Identity 

(SOGI) informoi KMD me një prezantim të punës së Bankës për çështjet e 

orientimit sexual dhe identitetit gjinor, si dhe ofron mbështetje për 

institucionin e KMD lidhur me çështjet gjinore. 

 Komisioneri mori pjesë në emisionin e Ora News, për të diskutuar për 

raportin vjetor të KMD. 

 

PRILL 

 Përfaqesues nga Zyra e KMD morën pjesë në takimin e Grupit të 

Deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në Kuvend.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Konferencën e 

Parë Kombëtare për Spektrin Autik, CLUBI Kombëtar i Prindërve të 

Fëmijëve me CSA. 

 Përfaqesues nga Zyra e KMD morën pjesë në Programin për Zhvillim të 

Kombeve të Bashkuara (PNUD), Bashkia Diber, Partneritete për 

fuqizimin e sistemit vendor të ndërhyrjeve për aftësinë e kufizuar, World 

Vision Albania. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin e tretë 

të Komitetit Drejtues të Instrumentit Horizontal, KIE. 

 Komisioneri mori pjesë në Seminarin trajnues me temë “Gratë në 

Lidership”,  organnizuar nga Policia e Shtetit, dhe misioni PAMECA. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin 

informues dhe sensibilizues në Ditën Ndërkombëtare të Romeve, Rrjeti i 

organizatave Rome & Egjiptiane në Korçë. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takim me dy 

përfaqësues të Komisionerit të Lartë të OSBEs për Minoritetet Z. William 

Romans dhe  Znj. Elena Gjoreska për progresin dhe nevojat ne 

implementimin e ligjit për minoritetet.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takim me KIE 

për të diskutuar mbi Reforma në Drejtesi,  në Kuvendin e Shqiperisë. 

 Komisioneri zhvilloi takimin me përfaqësues të UN. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në seancën 

plenare në Kuvendin e Shqiperisë për të prezantuar raportin e 

veprimtarisë Vjetor të KMD për vitin 2018. 
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 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  mori pjesë në takiminin e 

organizuar nga Kryetari i Kuvendit bashkë me 21 institucionet e 

Pavarura, për Përmbushjen e Rekomanidmeve të Rezolutave të Kuvendit. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në emisionin “Për 

të Folur” në Scan TV. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në takimin për Procedurat për 

zgjedhjen e anetarit të Shqiperisë pranë Komitetit Evropian për 

Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Ç’njerezor ose 

Degradues, në Kuvend.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi takim me 

Organizatat e Shoqerisë Civile dhe Zyrat Arsimore Rajonale, në Shkodër. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me 

Përfaqesuesin e UNICEF Z. Roberto De Bernardi vizituan shkollën 9 

vjeçare “Ismail Qemali” për të diskutar mbi problem të ndryshme si 

bulizmi, përjashtimi i fëmijëve nga edukimi dhe gjetja e instrumentave 

për të ndërtuar bashkëpunim, shkollë-komunitet-institucione.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takim me 

Avokatin e Popullit të Maqedonisë së Veriut, në kuadër të bashkëpunimit 

rajonal të institucioneve të pavaruara të shteteve, si Kosove, Maqedonia e 

Veriut dhe Shqipërisë. 

 KMD mori pjesë në takimin e “Second Advisory Group Meeting of the 

Joint CoE/EU ROMACTED Programme” në “Promoting Good Governance 

and Roma Empowerment at Local Level”. 

 Komisioneri mori pjesë në takimin e organizuar nga Ambasada 

Hollandeze në Tiranë, me rastin e ditës së “Celebration of King’s Day”,   

 

MAJ 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Samitin e Parë 

Kombëtar i të Rinjve, Rrjeti Kombëtar i të Rinjve në Shqipëri (ANYN) & 

Child and Youth Policy Hub Albania & Aleanca Kombëtare e Studentëve. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Konferencë 

“European Regional Forum on Education, Language and the Human 

Rights of Minorities”, UN Special Rapporteur on minority issues & the Tom Lantos 

Institute. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjese në Seance dëgjimore publike 

“Të drejtat e grave dhe vajzave Rome - Roli i  Kuvendit të Shqipërisë në 

promovimin dhe mbrojtjen e tyre”, Kuvendi. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në Trajnimin për një reagim 

professional policor  Policimi i Krimeve të Urrejtjes kundër personave 

LGBTI, Netherland, Helsinki Committee. 

 Pjesëmarrje e KMD në “Project Standards on Equality Bodies”, në 

Belgjikë nga Equinet. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx
http://tomlantosinstitute.hu/en/
http://tomlantosinstitute.hu/en/
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 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi prezantoi studimimin: 

“Barazia Gjinore dhe Diskriminimi në Organet e Emëruara të Pushtetit 

Vendor” ,  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Festivalin e 

10-të të Diversitetit & parada 4-t e Krenarisë, “Ambasada PINK 

Shqipëri”, Shtëpia e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (HRH) dhe CRCA 

Shqipëri. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në 20 Vjetorin e 

Shoqatës “Ndihmoni Jeten”. 

 Komisioneri dhe përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në Ditën e 

hapur: Të drejtat LGBTI janë të drejtat e njeriut! (Java  IDAHO 2019)", 

Avokati i Popullit. 

 Komisioneri për Mbrjojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një takim me 

Ministren e MAS për mundësi bashkëpunimi për përfshirjen e ligjin Nr. 

10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”në kurrikulat 

shkollore. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimini mori pjesë në takimin mbi 

Shqyrtimin e projektvendimit “Për një ndryshim në Strukturën dhe 

Organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në Kuvend. 

 Komisioneri mori pjesë në konsultime për “Identifikimin e problematikave 

dhe vështirësive të hasura gjatë veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave 

të njeriut dhe rekomandimet përkatëse për nxitjen dhe mbështetjen e 

veprimtarisë së tyre”, në Kuvend. 

 Përfaqësuesit e Zyrës së KMD morën pjesë në Konferencën Kombëtare  

për “Aksesueshmëria dhe sfidat për gjithëpërfshirje”, Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me mbështetjen e Programit të 

Kombeve të Bashkuara “Askush të mos mbetet pas”. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Mbledhjen e 

Grupit Kombëtar të Zbatimit dhe Koordinimit (GKZK) për monitorimin e 

ecurisë së Planit Kombëtar të Veprimit të personave  LGBTI, për vitin 

2018, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Konferencën 

Ndërkombëtare për “Fëmijët dhe Edukimi Mediatik: Përballë Sfidave të 

Reja”, Instituti Shqiptar i Medias (ISHM) dhe Autoriteti i Mediave 

Audiovizive (AMA). 

 Komisioneri mori pjesë në Ditën e Kushtetutës së Norvegjise, Ambasada 

Norvegjeze. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në Konferencën Kombëtare me 

temë “Aksesi efektiv në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara”, 

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 

(ADRF). 
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 Komisioneri dhe përfaqësues nga Zyra e KMD mori pjesë në “Tirana Pride 

Parade 2019’’, The Alliance Against LGBT Discrimination, PRO LGBT & 

STREHA. 

 Komisioneri zhvilloi një takim me kreun e delegacionit europian Z. 

Soreca.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda zhvilloi takim 

me ECRI, mbi raportin dhe vizitën e Komisionit Europian kundër 

Racizmit dhe Intolerancës për Shqiperinë. 

 Komisioneri zhvilloi takimin me Znj. Dicky Methorst, koordinatore 

rajonale e grupit të Rule of Law. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Takimin e parë 

të “Komitetit rajonal për rritjen e qasjes së grave në punësim”, Instituti 

Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim 

(GADC). 

 Komisioneri mbajti një Leksion të hapur në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi”, Shkodër. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në “6-Th 

International Conference on Humanities – Ich 2019 “Gender Studies: Law, 

Media And Society”, Kolegji Universitar “Bedër”. 

 

QERSHOR 

 Në kuadër të Festës së Fëmijëve, 1 Qeshorit, u organizua aktiviteti nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me 

Bashkinë Tiranë dhe OJF. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në forumin 

“Fëmijët brenda sistemit të drejtësisë: Monitorimi i sistemit të mbrojtjes 

ligjore dhe aksesit të barabartë në drejtësi”, të organizuar nga “Save the 

Children” dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara. 

 Komisioneri mori pjesë në emisonin “NE” në RTSH2, për të biseduar rreth 

gjuhës së shenjave dhe personat me aftësi ndryshe.  

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në konsultën 

kombëtare “Reforma e aftesise së kufizuar dhe dialogu me grupet e 

interesit”, Shoqata e të Verbërve të Shqiperisë. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në "Plani Kombëtar i Veprimit  

për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianë 2016-2020: Zbatimi dhe Masat 

Prioritare për 2019 – 2020”, Ministria  e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në hulumtimin 

“Diskriminimi me bazë gjinore dhe puna në Shqipëri,” Aleanca Gjinore për 

Zhvillim. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një Leksion të hapur 

në Kolegjin Universitar të Biznesit. 
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 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në Konferencën  

rajonale ”Roli i fesë në shoqeritë e Ballkanit Perendimor”, Instituti për 

Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe partnerët e saj. 

 Komisioneri mori pjesë në konferencën përmbyllëse të Projektit ”Fuqizimi 

i grave që nuk dëgjojnë në Shqipëri nëpërmjet informimit dhe rritjes së 

ndërgjegjësimit”, ANAD & UNDP Shqipëri. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në takimin  me temë “  Mos më 

trego çfarë nuk mund të bëj, shif çfarë jam i aftë të bëj” Caritas. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në 20 vjetorin e 

Qendrës Europiane. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në takim për “Rritja e aksesit të 

qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut”, organizuar  

Qendra ALTRI. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në emisionin 

“Hipokrati” mbi “Rastet e Diskriminimit në Shëndetësi”,  në e mision në 

“Top Channel”. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjese në aktivitetin e 

organizuar nga Qëndra për Aksion Komunitar me temë “ Ndalë gjuhës së 

urrejtjes ndaj Minoritetit Egjiptian, në kuadër të ditës Ndërkobëtare të 

Minoritetit Egjiptian. 

 Komisioneri mori pjesë në diskutime për hartimin e një ligji të integruar 

kundër dhunës ndaj grave e vajzave, të organizuar nga UNDP Shqipëri në 

bashkëpunim me Avokatin e Popullit. 

 Përfaqësues nga Zyra e KMD morën pjesë në takimin e organizuar nga 

Fundacioni “Së Bashku” për “E drejta për jetesë të pavarur për personat 

me aftësi të kufizuar.” 

 

 

 

1.7 Veprimtaria monitoruese e KMD 
 

1.7.1 Barazia Gjinore dhe Diskriminimi në Organet e Emëruara të 

Pushtetit Vendor 

 

Komisionieri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me UN Women 

Shqipëri ka kryer studimin “Barazia Gjinore dhe Diskriminimi në Organet e 

Emëruara të Pushtetit Vendor”, ku manifestohet diskriminimi gjinor në 

Shqipëri, në atë të niveleve të larta drejtuese në vetëqeverisjen vendore. 

 

Raporti, paraqet situatën e njësive të vetëqeverisjes vendore (Bashkive) në lidhje 

me respektimin e Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” në kombinim 

me Ligjin Nr.9970/2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, duke konstatuar por 

dhe duke propozuar e rekomanduar zgjidhje për rregullimin e situatës. 
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Do të jetë praktikë e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

kryerja e studimeve dhe raporteve të veçanta në bashkëpunim me organizata 

ndërkombëtare dhe organizata të shoqërisë civile, me qëllim evidentimin e 

situatave diskriminuese dhe propozimin për zgjidhjen e tyre me rekomandimet 

dhe masat përkatëse. 
 

 

1.7.2 Monitorimi i trasportit urban për aksesueshmërinë e 

personave me aftësi të kufizuara 
 

Në përmbushje të rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë përmes “Rezolutës 

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

(KMD) për vitin 2018”, për realizimin e monitorimit të aksesueshmërisë e 

përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë shqiptare, KMD në 

funksion të veprimtarisë së tij për promovimin e një shoqërie me mundësi dhe 

shanse të barabarta dhe duke luftuar çdo veprim apo mosveprim që sjell 

diskriminim, synon të ndërmarrë të gjitha nismat e nevojshme në mbështetje të 

personave me aftësi të kufizuar, për t’i garantuar të drejtën për barazi përpara 

ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe 

çdo formë sjellje që nxit diskriminimin.  

Në  funksion të realizimit të këtij procesi monitorues, është  përgatitur  një 

pyetësor, mbi kushtete dhe standartet e aksesueshmërisë për personat me aftësi 

të kufizuara, që plotësojnë aktualisht subjektet që ofrojnë transporin publik. 

Legjislacioni ekzistues parashikon ofrimin e transportit me lehtësira për 

personat me aftësi të kufizuara në zonat urbane dhe rurale dhe vende të 

posaçme për ta. Respektimi nga shoqëritë e transportit i standardeve të 

aksesueshmërisë në shërbim është përgjegjësi e organeve të qeverisjes vendore, 

të cilat edhe kanë përzgjedhur fituesit e kontratave të transportit.  

 

1.7.3 Bashkëpunime 
 

1.7.4 I.8.1. KMD anëtar i EQUINET - Rrjetit Europian të Organeve të 

Barazisë 

 

Stafi i KMD është përfshirë në shtatë grupe pune të rrjetit EQUINET gjatë 

periudhës Janar - Qershor 2019, duke vlerësuar pjesëmarrjen si në aspektin e 

rritjes së kapaciteteve profesionale ashtu edhe në shkëmbimime të praktikave 

ndërmjet organeve të barazisë në vende të ndryshme të Europës, konkretisht në: 

 

 Grupin e Punës përLegjislacionin eBarazisë 
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 Grupin e Punës për komunikimin, strategjitë dhe praktikat 

 Grupin e Punës për barazinë gjinore 

 Grupin e Punës për hartimin e politikave 

 Grupin e Punës për kërkimet dhe mbledhjen e të dhënave 

 Projekti mbi standartet e Organeve të Barazisë 

 Grupin e Punës për Lëvizjen e Lirë 

 

Aktivitetet:  

 

 Me datë 26 Mars 2019, u zhvillua mbledhja e Grupit të Punës për Hartimin e 

Politikave (Equinet), ne Bruksel, ku mori pjesw anwtari i grupit tw punës së 

KMD.  

 

 Me datë 26 Mars 2019, përfaqësuesi i KMD mori pjese në “Project Standards 

on Equality Bodies”, në Belgjikë. 

 

 Më datën 2 prill 2019, në Lisbon, Portugali u zhvillua takimi i parë i Grupit 

të Punës për Barazinë Gjinore (Gender Working Group). Temat e diskutura: 

“Trans and intersex rights”;  “Gender based violence and harrasment” dhe 

“Next European Commission Gender Equality Strategy”. 

 Më datë  5 Prill, 2019, një përfaqësues i Zyrës së KMD-së mori pjesë në 

takimin e Grupit të Punës për Lëvizjen e Lirë. 

 Më datë 24 Prill 2019,  dy përfaqësues të Zyrës së KMD-së, morën pjesë në 

takimin e Grupit të Punës për Legjislacionin e Barazisë, i cili u zhvillua në 

Bruksel. Në takim u diskutua mbi monitorimin e realizuar për rastet e 

komunikuara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ),për 

të cilat EQUINET po vlerëson mundësinë për të ndërhyrë si palë e tretë, si 

dhe monitorimin e vendimeve të GJEDNJ-së, ku gjykata ka trajtuar nenin 14 

të Konventës.  

 Më datë 23 Maj 2019, u organizua takimi i parë i Grupit të Punës Kërkimit 

dhe Mbledhja e të Dhënave në Lisbonë, Portugali. Temat e diskutuara: 

Organet e Equinet dhe statistikat e nivelit evropian, Përmirësimi i mbledhjes 

dhe përdorimit të të dhënave për ankesat, hulumtimi i inteligjencës artificiale 

dhe organet e barazisë. 

 Në 27 -28 Qershor 2019, në bashkëpunim mes Equinet dhe Age Platform 

Europe, Berlin, Gjermani u zhvillua aktiviteti me temë ‘Fenomeni i 

diskriminit për shkak të moshës”. 
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 Rekomandimi i Equinet mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së 

Urrejtjes në fushata zgjedhore - Prill 2019. 

 

Në kuadër të fushatës zgjedhore europiane, Equinet - Rrjeti Europian i 

Organeve të Barazisë, publikoi “Rekomandimin mbi Luftën kundër 

Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore”, duke nxitur 

promovimin e tij edhe në rang kombëtar.  

Ky rekomandim adreson dhe ka në fokus: 

 Parimin i përgjithshëm të barazisë 

 Ndalimin e diskriminimit 

 Gjuhën e Urrejtjes 

 Adresimin e temave të ndjeshme 

 Promovimin e përfaqësimit të barabartë në listat zgjedhore 

 

KMD vlerësoi se 10 Rekomandimet mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe 

Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore janë shumë të nevojshme për t’u 

ndjekur nga të gjitha subjektet zgjedhore dhe monitoruar nga Komisioni 

Qëndror i Zgjedhjeve dhe Organizatat e Shoqërisë Civile, për të krijuar 

sinergjinë e promovimit të parimit të mosdikriminimit, të barazisë dhe të 

tolerancës. Për arsyen sa më lart, si dhe bazuar në "Manualin e Promovimit dhe 

Shpërndarjes për Anëtarët e Equinet", të hartuar dhe sugjeruara nga Equinet 

për vendet anëtare, KMD përqafoi iniciativën për promovimin e këtij 

Rekomandimi, duke ndërmarrë veprimet e mëposhtme: 

1. Përktheu në shqip “Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe 

Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore”, te Equinet (sipas modelit te tij). 

2. Rekomandimi i Equinet në shqip, u publikua në faqen zyrtare te internetit të 

Equinet, në link:  

http://www.equineteurope.org/Combatting-discrimination-and-hate-speech-in-

election-campaigns-1352  

 

3. Ka publikuar Rekomandimin ne Website KMD, ne link:  

https://kmd.al/rekomandimin-mbi-luften-kunder-diskriminimit-dhe-gjuhes-

se-urrejtjes-ne-fushata-zgjedhore/  

4. Ka publikuar Rekomandimin në Media Sociale: Facebook dhe Twitter, në 

link:https://www.facebook.com/antidiskriminimi/, 

https://twitter.com/AntiDiskriminim/status/1118180008432930817. 

 

 

http://www.equineteurope.org/Combatting-discrimination-and-hate-speech-in-election-campaigns-1352
http://www.equineteurope.org/Combatting-discrimination-and-hate-speech-in-election-campaigns-1352
https://kmd.al/rekomandimin-mbi-luften-kunder-diskriminimit-dhe-gjuhes-se-urrejtjes-ne-fushata-zgjedhore/
https://kmd.al/rekomandimin-mbi-luften-kunder-diskriminimit-dhe-gjuhes-se-urrejtjes-ne-fushata-zgjedhore/
https://www.facebook.com/antidiskriminimi/
https://twitter.com/AntiDiskriminim/status/1118180008432930817
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5. Në Facebook, KMD ndoqi një "strategji", duke ndërmarrë këto hapa: 

- Publikimi i Rekomandimit, etiketimi i Equinet dhe vendosja link (postuar 

me 18 Prill), duke prezantuar 10 Rekomandimet (në shqip) nepermjet një 

video (postuar më 22 Prill)   

https://www.facebook.com/antidiskriminimi/videos/1212421545635465/ 

 

- Duke publikuar veçmas, secilin nga 10 Rekomandimet, në ditë të 

ndryshme dhe duke i vendosur bashkëlidhur gjithashtu link-un e 

Rekomandimit të plotë, për secilin nga 10 postimet, realizuar gjatë 

periudhës Prill – Maj, si:  

https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/21

83058321737311/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/22

12760265433783/?type=3&theater. 

 

6. Ka shpërndarë Rekomandimin stafit të KMD me qëllim njohjen e 

përmbatjes së tij. 

7. Ka dërguar Rekomandimin Parlamentit të Shqipërisë. Më 20/05/2019, 

Parlamenti shqiptar publikoi Rekomandimin në faqen e tij zyrtare, në 

link: https://www.parlament.al/News/Index/8398, duke infiormuar 

gjithashtu që i është shpërndarë të gjithë Deputetëve të Parlamentit të 

Shqipërisë. 

8. Ka dërguar Rekomandimin të gjitha Partive Politike. Së pari, eshtë 

dërguar Rekomandimi 63 Partive Politike që janë regjistruar në zgjedhjet 

e fundit, 4 vite më parë. Me vonë, pasi analizuam se kush ka marrë 

njoftim dhe eshtë ri-regjistruar në këto zgjedhje, ia dërguam 21 Partive 

Politike të regjistruara në zgjedhjet e këtij viti, datë 30 qershor, që ishin 

në fushata zgjedhore. 

9. Ka dërguar Rekomandimin Autoritetit të Medias Audoivizive në Shqipëri. 

10. Ka dërguar Rekomandimin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). 

Komisioneri z. Robert Gajda zhvilloi gjithashtu një takim me Kreun e 

KQZ-së, z. Klement Zguri, i cili u shpreh, ndër të tjera, se: Qëllimi i 

takimit ishte kërkesa e Komisionerit për Mbrojtje nga Diskriminimi për 

bashkëpunim me KQZ-në, në promovimin e fushatës "Rekomandim për 

luftimin e diskriminimit dhe fjalës së urrejtjes në fushatat zgjedhore", 

angazhim i Rrjetit Evropian të Organeve të Barazisë - EQUINET. Ky 

publikim është në dispozicion në faqen e internetit të KQZ-së në lidhje: 

http://cec.org.al/kryetari-i-kqz-se-zguri-takon-komisionerin-per-mbrojtjen-

nga-diskriminimi/ 

 

11. Ka dërguar Rekomandimin 61 Bashkive të Republikës së Shqipërisë. 

12. Ka dërguar Rekomandimin Avokatit të Popullit të Shqipërisë, me letër 

zyrtare dhe me postë elektronike, duke kërkuar gjithashtu, ta publikojnë 

https://www.facebook.com/antidiskriminimi/videos/1212421545635465/
https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/2183058321737311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/2183058321737311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/2212760265433783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/antidiskriminimi/photos/a.598065836903242/2212760265433783/?type=3&theater
http://cec.org.al/kryetari-i-kqz-se-zguri-takon-komisionerin-per-mbrojtjen-nga-diskriminimi/
http://cec.org.al/kryetari-i-kqz-se-zguri-takon-komisionerin-per-mbrojtjen-nga-diskriminimi/
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në faqen e internetit dhe në mediat sociale. Avokati i Popullit publikoi të 

gjithë përmbajtjen e Rekomandimit në faqen zyrtare. 

 

13. Ka dërguar Rekomandimin Komisionerit për të Drejtat e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me letër zyrtare dhe me email, duke 

kërkuar gjithashtu, brenda mundësive të tyre, ta botojnë atë në faqet e 

tyre të internetit dhe në median sociale. 

14. Ka dërguar Rekomandimin Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, 

me qëllim shperndarjen në shoqerine civile, duke u kërkuar atyre që ta 

publikojnë në faqen e tyre të internetit dhe t'ia shperndajnë të gjitha 

organizatave të regjistruara të shoqërisë civile. 

Të gjithë hapat e ndërmarra nga KMD, të sipër-cituar, janë publikuar ne 

Buletinin e Equinet “Equinet at Work – May - July 2019”, ku pasqyrohet 

veprimtaria e spikatur e Organeve të Barazisë për periudhën e raportuar. 

Konketisht, për periudhën Maj – Qershor 2019, në Seksionin e Rekomandimit 

dhe fushatës se promovimit te tij, thuhet se “Ne jemi mirënjohës për 

mbështetjen tuaj të gjerë për Rekomandim dhe fushatë, përfshirë këtu 

shpërndarjen shumë të plotë strategjike nga Komisioneri Shqiptar për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi.” 

 

1.7.5 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, anëtari Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Kapitullit 2 & 19, 

për të cilin institucion lider është Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

 

KMD është institucioni përgjegjës për monitorimin e Planit Kombëtar të 

Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara 2016 – 2020. 

 

KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Shqyrtimit 

të Raporteve Paraqitura nga Shetet Palë, bazuar në Nenin nr.35 Të Konventës 

"Për Të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara". 

KMD, ishte pjesë e Delegacionit Shqiptar, i cili mori pjesë në Sesionin e 33-të, të 

punimeve të Grupit të Punës, të Mekanizmit Universal Periodik (UPR), pranë 

Këshillit të të Drejtave të Njeriut, të OKB-së, i cili u zhvillua në Gjenevë, më 

datë 6 maj, 2019. Në këtë takim u shqyrtua Raporti i Tretë  Kombëtar për 

Shqipërinë, në kuadër të UPR-së. Mekanizmi UPR është një proces  i 

rëndërishëm që përfshin shqyrtimin e gjendjes së të drejtave të njeriut në vendet 
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anëtare të OKB-së dhe detyrimin e shteteve palë mbi promovimin dhe mbrojtjen 

e të drejtave të njeriut.  

 

KMD, ka kontrubuar në kuadwr të ciklit të gjashtë monitorues për Shqipërinë, 

të realizuar nga Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancws (ECRI). 

 

Në kuadër të Procesit Screening, KMD është angazhuar, përmes ekspertëve të 

tij, për plotësimin e tabelave, si vijon:  

 

1. Analiza e boshlleqeve ligjore lidhur me Direktivën e Këshillit të Bashkimit 

Europian 2000/43/EC, datë 29 Korrik 2000 “Mbi implementimin e parimit 

të trajtimit të barabartë të personave pavarësisht origjinës së tyre racore 

apo etnike” 

2. Analiza e boshlleqeve ligjore lidhur me DIREKTIVen NR. 113, datë 13 

dhjetor 2004 “Mbi zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë midis burrit 

dhe gruas, në aksesin dhe për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve”. 

3. Stukturat Administrative te kerkuara per zbatimin e legjislacionit 

Europian qe i perket Kapitullit 23;   

 

1.7.6 Programi i transparencës 
 

Në përputhje me programin e transparencës, KMD ka vendosur në dispozicion të 

publikut në faqen e saj të internetit www.kmd.al, vendimet për diskriminim dhe 

mosdiskriminim, nga ankesat individuale dhe nga hetimet kryesisht. Që nga 

shtatatori i vitit 2018 kemi pasur një rritje të kapacitetit të faqes nga AKSH-i 

dhe do publikohen edhe mospranimet e ankesave. Në dispozicion të publikut në 

faqen zyrtare janë të gjitha rekomandimet e KMD-së dhe vendimet e Gjykatave.  

 

Gjithashtu, KMD, publikon në faqen zyrtare kategoritë e mëposhtme të 

informacionit: 

 Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të KMD-së dhe Zyrave Rajonale, 

orarin zyrtar. 

 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë ankesë për 

diskriminim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e ankesave. 

 Kuadrin ligjor, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve 

nënligjore. Raportet e KMD 

 Aktivitetet ndërgjegjësuese dhe informuese të organizuara nga Zyra e 

KMD-së,  

Takimet e Komisionerit 

 Marrëveshjet e bashkëpunimit 

 Strukturën organizative të KMD-së; 
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 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për 

informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave 

për informim, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të 

drejtën e informimit; regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve të programit të 

transparencës 

 

Gjatë 6 – mujorit të parë të vitit 2019, në Programin e Transparencës pranë 

regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve janë regjistruar 34 kërkesa ku ju është 

dhënë përgjigje me shkresë ose e-mail. Në përgjithësi është kërkuar informacion 

në lidhje me ecurinë e ankesave dhe tërheqjen e një kopje të dosjes së tyre.  

 

 

 

2 Zyrat Rajonale 
 

2.1 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në Shkodër 
 

Në të gjitha aktivitetet ndërgjegjësuese të zhvilluara gjatë këtij 6-mujori, 

Komisioneri dhe Zyra Rajonale Shkodër kanë marrë pjesë në aktivitete të 

ndryshme si Ditët e Hapura kundër diskriminimit të organizuara nga Zyra 

Rajonale Shkodër, Pjesëmarrje në aktivitete bashkëpunuese, si dhe Dalje 

Publike në Media. 

Gjithashtu Zyra Rajonale Shkodër ka shpërndarë për njohje dhe informim më të 

zgjeruar, publikime të ndryshme, me fokus njohjen e institucionit të KMD, 

misionin dhe ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.  

 

Janar 

 Në 09 Janar 2019, u organizua një takim me Shkollën 9-vjeçare “Liria”, 

me qëllim inspektimin e shkollës lidhur me numrin e nxënësve që i 

përkasin komunitetit rom dhe egjiptian që frekuntojnë këtë shkollë. Nga 

ky inspektim rezultoi se pjesa më e madhe e nxënësve të kësaj shkolle i 

përket komunitetit Rom.  

 Në 09 Janar, u organizua një takim me përfaqësues të organizatës “Për të 

Drejtat e Komunitetit Egjiptian”, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të 

komuniteteve rome dhe egjiptiane, sensibilizimin e komunitetit në 

edukimin dhe shkollimin e brezit të ri, si dhe zhvillimin e aktiviteteve 

social-kulturor, që promovojnë vlerat e komuniteteve rome dhe egjiptiane, 

në rajonin e Shkodrës e më gjerë. 

 Në 14 Janar, u organizua një takim me përfaqësues të fondacionit “Ana-

Zëri i Shpresës”. Ky takim u realizua në qëndrën për “Personat me Aftësi 
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Nryshe”, krijuar nga ky fondacion. Në takim u diskutua me psikologen e 

qëndrës lidhur me problematikat diskriminuese që ato mund të kenë 

hasur gjatë punës të tyre,  si dhe me problematikat e hasura nga prinderit 

e personave me aftësi ndryshe në lidhje me diskriminimin.  

 Në 17 Janar 2019, u organizua një takim në ambientet e zyrës rajonale me 

përfaqësues të qendrës “Ndihma Ligjore Falas”  dhe avokatin e kësaj 

qendre z. Blendi Dibra. Ky takim kishte si qëllim promovimin e e kësaj 

zyre, si dhe bashkëpunimin ndërmjet Zyrës Rajonale dhe qendrës “ 

Ndihma Ligjore Falas”. 

 Në 18 Janar 2019, u organizua një takim me kryetarin e shoqatës 

“Moraça-Rozafa” z. Pavlo Jakoja. Në këtë takim u diskutua rreth 

problematikave që kjo pakicë është ndeshur ndër vite .  

 Në 24 Janar 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në një 

takim të realizuar nga “Karitasi Dioqezan i Sapës” në bashkëpunim me” 

Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar” në 

Bashkinë Vau-Dejës, me temë “Vlerësimi i Shërbimeve të Punësimit për 

Personat me Aftësi të Kufizuar”.  

 Në 29 Janar 2019, u organizua një takim me përfaqësuesin e “Nismës 

Vullnetare Studentore”. Në këtë takim u diskutua rreth një bashkëpunimi 

të mundshëm për ndërmarrjen e nismave të përbashkëta sa i përket 

mbrojtjes nga diskriminimi në fushën e arsimit.   

 

Shkurt 

 Në 08 Shkurt 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

takimin e organizuar nga shoqata shkodrane e “Invalideve të Punës Para-

Tetraplegjikë të Lindur dhe të Aksidentuar Gjatë Jetës” në bashkëpunim 

me organizatën “Uniteti Global Alban”, me temë “Problematikat e  

Personave me Aftësi të Kufizuar”. 

 Në 12 Shkurt 2019, u organizua takim me përfaqësuesen e “World Vision” 

në Shkodër znj.Valbona Doçi  lidhur me bashkëpunimin me Zyrën 

Rajonale Shkodër.  

 Në 16 Shkurt 2019, Zyra Rajonale Shkodër, ka marrë pjesë në trajnimin  

me temë: “Roli i Mardhënieve Atashuese në Përjetimin e Emocioneve tek 

Personat me Aftësi të Kufizuar”. Ky trajnim u organizua nga Fondacioni 

“Anna” në bashkëpunim me shoqaten “Gruaja në Zhvillim Shkodër”.  

 

Mars 

 Në 01 Mars 2019, u organizua trajnimi me temë “Barazia Gjinore dhe 

Diskriminimi për Shkak të Gjinisë” në bashkëpunim me Fondacionin 

Anna.  
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 Në 01 Mars 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka dhënë një 

intervistë për median lokale “Antena TV” , në përfundim të trajnimit të 

realizuar nga Fondacioni  “Anna”. 

 Në 06 Mars 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

aktivitetin e hapjes dhe prezantimin e projektit “Forcimi i Kapaciteteve 

Llogaridhënëse nga Institucionet Lokale” në Shkodër kundrejt 

komuniteteve Rome dhe Egjiptiane që implementohet nga shoqata 

“Qëndra e Këshillimeve dhe Shërbimeve Psikologjike”. 

 Në 11 Mars 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

aktivitetin e organizuar nga Qëndra e Gruas “Hapa të Lehtë” me temë 

“Më dëgjo edhe mua”. Aktiviteti ishte sensibilizues, kundër dhunës me 

bazë gjinore. 

 Në 11 Mars 2019, u zhvillua takimi informues me prindër dhe nxënës në 

shkollën speciale “3-Dhjetori”  në bashkëpunim me zyrën e Shërbimeve 

Ligjore Falas.  

 Në 29 Mars 2019, u organizua trajnimi me pjesmarrës nga komuniteti 

Rom dhe Egjiptian në kuadër të projektit “Dëgjoje Zërin tim”, të 

implementuar nga  “Shoqata Intelektualët e Rinj, Shpresë”. 

 

 

Prill 

 Në 12 Prill 2019  specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka qënë ftuar  në 

emisionin e mëngjesit në median lokale “Antena Tv” për të folur  rreth 

temës së “Gjuhës së urrejtjes online”.  

 Në 16 Prill 2019, takime pune i Komisionerit në shkollën 9-vjeçare “Liria” 

dhe përfaqësuesit e shoqatës “Për të drejtat e komunitetit Rom dhe 

Egjiptian”, ku  u diskutua çështja e segregimit të nxënësve, ngritur pranë 

Zyrës së KMD. Takimi vijoi më tej në qëndrën komunitare në lagjen 

“Iliria”, me përfaqësues të komunitetit Rom dhe Egjiptian (25 vetë), ku u 

dëgjuan nevojat e këtij komunitetit në lidhje me edukimin dhe shërbimet. 

Takimi i fundit, po këtë ditë u zhvillua me organizatat e shoqërisë civile  

në qytetin e Shkodrës, me të cilët u diskutuan sfidat e komunitetit për 

çështje që lidhen me diskriminimin. Në këtë takim morën pjesë 23 

përfaqësues të organizatave.  

 Në 18 Prill 2019, u zhvillua takim informues në bashkëpunim me 

shoqatën “Shpresa për të Ardhmen” .  

 Në 23 Prill 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër mori pjesë në 

aktivitetin e organizuar nga shoqata “Projekti Shpresa” në kuadër të ditës 

ndërkombëtare të librit me temë: “Libriopsikosinteza”. 
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Maj 

 Në  08 Maj 2019, Zyra Rajonale Shkodër, në bashkëpunim me “Qëndrën e 

Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike” realizoi  një trajnim në 

ambientet e kësaj qëndre ku të pranishëm ishin anëtarë të komunitetit 

Rom dhe Egjiptian.  

 Në 09 Maj 2019, Zyra Rajonale Shkodër, ka pritur në zyrë  përfaqësuesit e 

OSCE. Gjatë këtij takimi përfaqësuesit e OSCE u njohën me funksionet 

dhe detyrat e Zyrës Rajonale Shkodër si dhe me aktivitetet e realizuara 

nga kjo zyrë. 

 Në 10 Maj 2019, u zhvillua aktivitet sensibilizues në shkollën 9-vjeçare 

“Xheladin Fishta” me temë “Të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabartë”. 

Ky aktivitet kishte si qëllim ndërgjegjsimin e nxënësve, për pranimin dhe 

mbështetjen e bashkëmoshatarëve të tyre me aftësi ndryshe.  

 Në 13 Maj 2019 specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

aktivitetin promovues të projektit “Një Portë e Hapur”, faza 2, mbështetur 

nga GIZ ProSEED Albania, implementuar në Shkodër nga shoqata 

“Shpresa për të Ardhmen”.  

 Në 15 Maj 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

aktivitetin social me teme “Disiplina në Rutinën Ditore të Shtëpisë 

Familje”, në kuadër të Ditës Botërore të Familjes. Ky aktivitet u 

përqëndrua kryesisht në temën “Diskriminimi si një Ndikues Negativ në 

Arritjen e Lumturisë në Familje”. 

 Në 17 Maj 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

takimin me temë “E Drejta e Punës Përmes Shprehisë së Veprimit” në 

kuader të projektit “Të Rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri ”, që 

implementohet në Shkodër nga shoqata “Gruaja në Integrim”. 

 Në 19 Maj 2019, në bashkëpunim me shoqatën “Intelektualët e Rinjë, 

Shpresë”, u realizua forumi civil me të rinjtë e shkollës “Prenke Jakova” në 

qytetin e Shkodrës dhe shkollës “Frederik Gjoni”, njësia administrative 

Bërdicë, në kuader të projektit “Raise Your Voice for Human Rights”, 

implementuar në Shkodër, nga kjo shoqatë.  

 Në 20 Maj 2019, Zyra Rajonale Shkodër, organizoi takim me kordinatoren 

e qëndrës sociale “Hapa të Lehtë” Shkodër, znj. Denada Shpuza. 

 Në 23 Maj 2019, u organizua një takim me Bashkinë Malësi e Madhe, 

konkretisht në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale të kësaj Bashkie. 

 Në 24 Maj 2019, u realizua një sesioni informues në shkollën “Frederik 

Gjoni” njësia administrative Bërdicë, Bashkia Shkodër.  

 Në 29 Maj 2019, Zyra Rajonale Shkodër në bashkëpunim me Rektoratin e 

Universitetit “Luigj Gurakuqi”, organizoi një leksion të hapur informues e 

ndërgjegjësues me studentë të këtij universiteti. Leksioni u mbajt nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi z. Robert Gajda.  
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Qershor 

 Në 06 Qershor 2019, në bashkëpunim me shoqatën “Intelektualët e Rinjë, 

Shpresë”, në njësinë administrative Gur i Zi, Bashkia Shkodër, u realizua  

forumi civil, në kuadër të projektit “Raise Your Voice for Human Rights”,  

të implementuar nga kjo shoqatë.  

 Në 08 Qershor 2019, u organizua një takim me përfaqësuesit e shoqatës 

“Intelektualët e Rinj Shpresë”, për zbatimin e projektit “Të Rinjtë për të 

Drejtat e Njeriut në Shqipëri”. 

 Në 10 Qershor, u organizua një takim me përfaqësuesit e shoqatës 

“Intelektualët e Rinjë, Shpresë”  për përcaktimin e axhendës së trajnimeve 

në kuader të projektit “Raise your voice for human rights”. 

 Në 14 Qershor 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

takimin e realizuar nga organizata “People in Focus”, me temë “Shërbimet  

Administrative Gjyqësore në Gjykatat Shkodër” pjesë e skemës së granteve 

të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për një Sistem Drejtësie 

Funksional dhe të Barabartë për të Gjithë në Shqipëri”. 

 Në 18 Qershor 2019, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, mori pjesë në 

aktivitetin  social të organizuar nga “Parlamenti Rinor Shkodër”, aktivitet 

i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet shfaqjes së një 

filmi social, për pranimin dhe respektimin e bashkëmoshatarëve të tyre  

me aftësi ndryshe. 

 Në 20 Qershor 2019, në bashkëpunim me shoqatën “Intelektualët e Rinjë, 

Shpresë”, në  njësinë administrative Dajç, u realizua  forumi civil, në 

kuadër të projektit “Raise Your Voice for Human Rights”, implementuar 

në Shkodër, nga kjo shoqatë.   

 Në 24 Qershor 2019, u organizua një takim me përfaqësuesen e “Shoqatës 

Shkodrane të Invalidëvë Para- Tetraplegjikë” të lindur dhe të aksidentuar 

gjatë jetës, qëllimi i takimit ishte organizimi në ditët në vazhdim të një 

takimi me antarë të kësaj shoqate dhe diskutimin e problematikave që 

kanë personat me aftësi të kufizuar.  

 Në 27 Qershor 2019, në bashkëpunim me shoqatën “Intelektualët e Rinjë, 

Shpresë”, në njësinë administrative Ana e Malit, Bashkia Shkodër, u 

realizua forumin civilm, në kuadër të projektit “Raise Your Voice for 

Human Rights”, të implementuar në Shkodër nga kjo shoqatë.  

 

 

2.2 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në Korçë 
 

Aktivitetet ndërgjegjësuese të zhvilluara gjatë këtij 6-mujori të parë të 2019 të 

Komisionerit dhe Zyrës Rajonale Korçë. 
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Janar 

 Në 12 Janar 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin me temë “Ngritja e Rrjetit 

të Organizatave dhe Institucioneve që Mbrojnë të Drejtat e Personave me 

Aftësi të Kufizuar”, zhvilluar nga shoqata “Mbrojtja e të Drejtave të 

Personave me Aftësi të Kufizuar “(MEDPAK).  

 

 

Shkurt 

 Në 22 Shkurt 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin për prezantimin e draft 

raportit për monitorimin e “Planit Kombëtar të Veprimit për Aftësinë e 

Kufizuar”, në nivel lokal, për qytetin e Korçës. 

 

 

Prill 

 Në 1 Prill 2019, Zyra Rajonale Korçë organizoi një takim takim me 

përfaqësues të OJF dhe komunitetit në Pogradec, në ambjentet e Qëndrës 

Multifunksionale. Takimi kishte në fokus problematikat social-ekonomike 

të komunitetit rom dhe egjiptin dhe personave me aftësi të kufizuar, 

prezantimi i punës së Komisionerit për zgjidhjen e çështjeve që vijnë nga 

këto komunitete.   

 Më datën 8 prill 2019, në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi z. Robert Gajda, ishte i pranishëm në 

takim që komuniteti rom dhe OJF-të rome kishin organizuar, në simbol të 

kësaj dite. Takimi ishte i hapur me pjesëmarrje të gjërë siç ishin 

presidenti i romëve të Ballkanit, pedagogë të universitetit “Fan S. Noli” , 

përfaqësues të shoqërisë civile,  avokatë etj. Në përfundim të aktivitetit, 

organizatat rome dhe egjiptiane që operojnë në qytetin e Korçës 

nënshkruan marrëveshjen e krijimit të rrjetit të përbashkët të 

bashkëpunimit mes tyre.  

 Në 16 Prill 2019, Zyra Rajonale Korçë organizoi një takim takim me një 

grup nënash të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Në fokus të takimit ishte 

adresimi i rasteve pranë KMD, për problematika të ndryshme, siç janë 

vendosja e mësuesve mbështetës në shkolla. 

 Në 19 Prill 2019, ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga World 

Vision Albania (WVA), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian 

(BE), në kuadër të projektit "Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile për 

Zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri", në 

partneritet me Fondacionin “Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi 

të Kufizuara” (FSHDPAK) dhe Shoqatën për” Mbrojtjen e të Drejtave të 

Personave me Aftësi të Kufizuara” (MEDPAK). Prezantimi i gjetjeve të 
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raportit, të monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit të Aftësisë së 

Kufizuar (2016-2020) nga këndvështrimi i shoqërisë civile në Korçë.  

 Në 23 Prill 2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi z. Robert 

Gajda dhe z. Roberto De Bernardi, përfaqësuesi i UNICEF në Shqipëri, 

vizituan shkollën 9- vjeçare “Ismail Qemali” dhe zhvilluan një takim të 

hapur me mësues, nxënës dhe prindër të kësaj shkolle. Në takim u 

adresuan çështje të tilla si bullizmi, përjashtimi i fëmijëve nga edukimi 

dhe gjetja e instrumenteve për të ndërtuar bashkëpunimin, shkollë-

komunitet-institucione. Në kuadër të mbështetjes që Unicef i ka dhënë 

Zyrës Rajonalë Korçë, përfaqësuesi i UNICEF, i shoqëruar nga 

Komisioneri, z. Gajda, vizituan ambientin e ri të kësaj zyre dhe siguruan 

vijueshmërinë e suksesshme të bashkëpunimit mes dy institucioneve.  

 Në 24 Prill 2019, ka marrë pjesë në prezantimin e dy qëndrave lëvizëse 

multifunksionale që do të jenë në Korçë, mbështetur nga TDH (“TERE 

DES HOMES” Organizatë Ndërkombëtare që punon për mbrojtjen e të 

drejatve të fëmijëve), Bashkia Korçë dhe Misioni “Emanuel”. 

 Në 25 Prill 2019, ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga 

ROMACTED dhe Bashkia Korçë, me përfaqësues të institucioneve, OJF-

ve, për  prezantimin i draftit të parë të ”Planit Vendor të Veprimit për 

Intergrimin e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane 2019 – 2022”.  

 Në 26 Prill, ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga UN Women dhe 

Bashkia Korçë mbi raportin dhe prezantimin e gjetjeve për ngacmimin 

seksual dhe llojet e tjera të dhunës me bazë gjinore në hapesirat publike 

në Shqipëri, mbështetur nga UNDP, UN WOMEN dhe IDRA.  

 

 

Maj 

 Në 3 Maj 2019, ka marrë pjesë në takimin e organizuar në kuadër të 

projektit ROMACTED me nën/kryetaren e Bashkisë znj. Benila Themeli. 

 Në 6 Maj 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin përmbyllës për prezantimin 

e raportit mbi “Funksionimin e Mekanizmave të Qeverisjes Komunitare për 

Pjesëmarrjen Qytetare”, organizuar nga “Lëviz Albania” dhe shoqata 

“Gruaja në Zhvillim”. 

 Në 7 Maj 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin me temë “Qeverisja 

Komunitare - Sfidat e Funksionimit të Mekanizmave për Pjesëmarrjen në 

Vendimarrjen Qytetare”, organizuar nga Bashkia Korçë. 

 7 Maj 2019, Zyra Rajonale Korçë organizoi ”Ditën e Hapur” me banorë të 

zonës së njohur si “Gjeologjikja”. Banorët sollën shqetësimin e tyre në 

lidhje me strehimin dhe ndërhyrjen e bashkisë për rregullimin e banesave 

ekzistuese. Banorët u informuan mbi presencën e Zyrës Rajonale të KMD 

në qytetin e Korçës, mbi misionin dhe rolin e Zyrës së Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe parashtrimin e çdo problematike 

diskriminuese, me qëllim shqyrtimin dhe zgjidhjen e mundshme të tyre.  
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 Në 8 Maj 2019, ka marrë pjesë në prezantimin e raportit të “Gjetjeve për 

Personat me Aftësi të Kufizuar”, organizuar nga Bashkia e Korçë.  

 Në 9 Maj 2019, ka marrë pjesë në takimin me studentët dhe përfaqësues 

të institucioneve publike, ku u bë prezantimi për shërbimet që ofron çdo 

institucion publik. Takimi u zhvillua nga IRCA në kuadër të pojektit 

ROMACT. 

 Në 10 Maj 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin me temë “Politikat e 

Qeverisjes Lokale dhe Problematikat e Shoqërisë” zhvilluar nga BIRN, në 

lidhje me problematikat që kanë Bashkitë e Qytetit dhe mënyrën e 

zgjidhjes së tyre. 

 Në 13-14 Maj 2019, Zyra Rajonale Korçë organizoi një takim me banorët e 

ish-konviktit të Bujqësores dhe Ndërtimit. Banorët shprehen shqetësimin 

për kushtet e vështira të banimit si dhe të papunësisë.  

 Në 16 Maj 2019, ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga shoqata 

“Qëndra Europiane” me temë “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut”, faktorët 

që ndikojnë në diskriminim dhe rrugët për zgjidhjen e tyre”.  

 Në 22 Maj 2019, ka marrë pjesë në takimin e zhvilluar nga Bashkia Korçë 

me përfaqësues të Këshillit Europian Kundër Racizmit dhe Intolerancës 

(ECRI), të cilët u njohën nga afër dhe diskutuan për vizionin dhe projektet 

e tjera, që do të realizohen në mbështetje të komunitetit rom dhe egjiptian 

në Korçë.  

 

 

Qershor 

 Në 14 Qershor 2019, ka marrë pjesë në aktivitetin e zhvilluar nga 

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Shëndetësisë dhe UNDP me temë 

“Monitorimi i Planit të Veprimit për 2016-2020”.   

 Në 18 Qershor 2019, ka marrë pjesë në prezantimin e “Raportit të 

Monitorimit” të Bashkisë, i cili kishte si qëllim informimin e qytetarëve, 

në lidhje me gjithë veprimtarinë e Bashkisë në fusha të ndryshme. Në 

takim merrnin pjesë përfaqësues të Shoqërisë Civile, institucione e OJF të 

ndryshme.  

 Në 21 Qershor 2019, Zyra Rajonale Korçë organizoi një takim informues 

dhe ndërgjegjësues, me një grup nënash të komunitetit rom dhe egjiptian. 

Në takim u diskutuan problematikat social-ekonomike dhe adresimi i 

rasteve të diskriminimit, pranë KMD.  
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3 Aspekte të Shërbimeve  
 

3.1 Veprimtaria e Burimeve Njerëzore për 6 mujorin e parë të 

vitin 2019 
 

 Eshtë miratuar ndryshimi i kategorisë së pagës për pozicionin inspektor në 

Drejtorinë e Hetimit Administrativ me Vendimin e Kuvendit Nr.57/2019“Për 

disa ndryshime dhe shtesa në 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 ”, me miratimin e 

këtij ndryshimi kategoria e pagës për pozicionin inspektor nga III-b kalon në 

kategorinë III-a. 

 

 Në përputhje me planin vjetor të pranimit në shërbimin civil  janë zhvilluar 6 

(gjashtë)  proçedura  konkurrim për pozicione të lira pune,  bazuar në  ligjin 

nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, për pozicionet e punës : 

- Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit, Raportimit dhe Komunikimit. 

- Specialist i Monitorimit dhe Raportimit në Drejtorinë e Monitorimit, 

Raportimit dhe Komunikimit. 

- Specialist i Komunikimit me Mediat në Drejtorinë e Monitorimit, 

Raportimit dhe Komunikimit. 

- Specialist i Pritjes së Ankesave në Drejtorinë e Pritjes së Ankesave . 

- Specialist i pritjes së Ankesave në Zyrën Rajonale Shkodër. 

- Specialist i Pritjes së Ankesave në Zyrën Rajonale Korçë. 

 

 Janë kryer vlerësimet e performancës së punonjësve, si dhe janë dorzuar 

pranë ILDKPKI- së dektarat e pasurive të subjekteve që mbartin detyrimin e 

deklarimit sipas parashikimeve ligjore. 

 

 Është punuar ne vazhdimësi për rritjen e kapaciteteve dhe ngritjen 

profesionale  të stafit të Zyrës së Komisionerit. Stafi i  KMD-së ka marrë 

pjesë në trajnime të ndryshme si, trajnime të organizuara nga Departamenti i 

Administratës Publike, Shkolla Shqipëtare e Administratës Publike ( ASPA), 

Këshilli i  Evropës etj. 

 

 Në trajnimin e organizuar nga Departamenti i Administratës Publike janë 

trajtuar tema si: 

- Kodi i Proceduarave Administrative 

- Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

- Prokurimi Publik 

- Planifikimi buxhetor dhe pasqyrat financiare 

- Sistemi i regjistrit të personelit dhe pagave HRMIS 
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- Sistemi online i deklarimit të interesave private të subjekteve të 

deklarimit. 

- Përafrimi i legjislacionit. 

- Negocimi dhe vendimarrja. 

 

Punonjësit u përfshinë në një proces trajnimesh, brenda dhe jashtë vendit, të 

cilat mundësuan shkëmbimin e eksperiencës dhe njohjen me praktikat më të 

mira. 

  

 

 

3.2 Menaxhimi i burimeve financiare 
 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të 

vitit 2019, është mbështetur në kërkesat më të domosdoshme institucionale, në 

zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit Nr. 10 221, datë 

04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në lidhje me performancën financiare buxhetore për 6-mujorin e 

parë, 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 2019”, 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 

marrëdhënjeve 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. 

 

Në zbatim të ligjit “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2019’’, po Ju raportojmë mbi 

performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Qershor 2019, 

sipas modeleve standarte të monitorimit.  
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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. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej 

54.731,48 (në mijë lekë) për vitin 2019. Totali i vlerës së akorduar duke 

përfshirë edhe fondin e donatorëve prej 431,48 (në mijë lekë) përbëhet nga: 

 

Fondi i Pagave:                                34. 700    mijë lekë   (zëri 600) 

Fondi i Sigurimeve Shoqërore:         6. 300    mijë lekë   (zëri 601) 

Fondi për Shpenzime Operative:      11. 300    mijë lekë   (zëri 602-606) 

Fondi për Investime:                      2. 000    mijë lekë   (zëri 231) 

Fondi i Donacioneve:   431, 48 mijë lekë   (zëri 600,602) 

 

Nga fondi i planifikuar për 6-mujorin që është 29.451,48 (në mijë lekë), për 

periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar 

vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore 18.967,69 në mijë lekë ose 64,40 % e 

buxhetit total mujor të akorduar. 

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” 

ndryshuar, numri mesatar i punonjësve është  realizuar 31 punonjës, nga 34 

vetë të miratuar. 

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej 

20.400 (në mijë lekë) për këtë periudh, është realizuar 14.921 (në mijë lekë) 

për paga dhe  për  kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose 73,14 % 

e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë. 

Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e  përgjithshme prej 

2.000 (në mijë lekë) për periudhën e raportuar, nuk është realizuar vlera për 

arsye se institucioni është transferuar dhe nevojat kanë ndryshuar dhe po 

rivlerësohen. 

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime  (zëri 602-606);  për 6-

mujorin e vitit 2019, është planifikuar në vlerën 6.620 në mijë lekë. Për 

periudhën respektive është realizuar vlera prej 3.615,21 (në mijë lekë) ose 

54,61 %, e fondit të vitit të palnifikuar.  
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Fondi i Donacioneve (zëri 600); për vitin 2019, është në vlerën 431,48 (në 

mijë lekë). Për periudhën respektive është realizuar në projektin me UNICEF 

(Nëntor 2018-Janar 2019), vlera prej 431,48 (në mijë lekë) ose 100 %, e fondit 

të palnifikuar. 

 

 

3.3 Veprimtaria e  IT  
 

Menaxhimi i portalit web-it dhe Mediave Sociale të KMD 

Sektori i IT ka në përgjegjësi administrimin, mirëmbajtjen, përditësimin me 

informacione nga aktivitetet e organizuar, si dhe lajme me përmbajtje 

ekonomike të faqes së web-it, dhe Mediave Sociale të KMD. 

Nga 1 Janar - 30 Qershor 2019, nr. total i vizitorëve të faqes së KMD është rreth 

6918 nga të cilët 70% janë vizitorë unikë dhe rreth 30% jane vizitore te rinj.  

 

Figure 1 : Nr. i vizitorëve të faqes web të KMD 
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Trafiku i gjeneruar ka ardhur nga: 

 Trafik nga referimet e jashtme, Social Media 3.3% 

 Trafik Direkt për vizitore të rinj të web-it 14% 

 
Figure 2 : Shpërbërja e vizitorëve të faqes së KMD 

 

Profili Facebook, i cili është gjithmonë e më aktivi përgjatë 6 – mujorin e 2019, 

ka arritur një audiencë si në grafikun më poshtë. 

Gjithashtu një pjesë e rëndësishme është arritja organike si dhe virale e 

informacionit, e cila ka qënë e sukseshme. 

Statistikat e faqes së facebook per vizitorët e saj të ndara në kategori, variojnë si 

më poshtë. 

 

Figure 3:  Nr. dhe gjinia e vizitorëve të facebook-ut 


