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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.1156 Prot.                                 Tiranë, më  13 / 08 / 2020 

 

 V E N D I M  

 

Nr. 85,   Datë  13 / 08  / 2020 

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

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën me nr.18, 

datë 10.03.2020, të B. H, kundër Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së 

Kufizuar, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror (DRSHSSH) dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale (MSHMS), me objekt pretendimin e diskriminimit për 

shkak “të gjendjes shëndetësore
1”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
,  

 

 

K O N S T A T O I: 
 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 

Subjekti ankues, B. H shprehet se, në vitin 2010 ka rezultuar pozitiv për diabet të tipit I, i cili 

është një paaftësi e pankreasit për të prodhuar insulinë, sëmundje për të cilën ai është i detyruar të 

marrë insulinë me injektim 4 herë në ditë. Ai citon se: “Nga muaji Janar 2011 e deri në muajin 

Shkurt 2020, nga KMCAP i DRSSH Tiranë kam përfituar të ardhura për invaliditet të grupit të 

dytë, si person me aftësi të kufizuar
3
. Me shkresën me nr.86/1 prot., datë 12.02.2020 njoftohem se 

dokumentacioni im nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të 

Aftësisë së Kufizuar, pasi diagnoza nuk është përfshirë në Udhëzimin mbi Vlerësimin bio-psiko-

social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ të rriturit. Të ardhurat e mësipërme i përfitoja sipas ligjit 

nr.9355, datë 10.03.2005, të ndryshuar dhe VKM nr.813, datë 29.12.2017 të ndryshuar. Më duket 

                                                           
1
 Ankuesi ka cituar dhe aftësinë e kufizuar. 

2 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
3 Referuar Vërtetimit me nr.363 prot., datë 06.03.2020. 
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e pakuptimtë të më hiqet kjo e drejtë, dhe së dyti, jo të gjithë personat me këtë diagnozë janë 

përjashtuar, është bërë përzgjedhje selektive dhe ky është diskriminim”. 

 

Në përfundim të ankesës së tij subjekti ankues kërkon nga Komisioneri, të ndërmjetësojë tek 

Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar pranë DRSSH për përfitimin e të 

ardhurave, sipas parashikimeve ligjore të mëparshme, përpara hyrjes në fuqi të VKM nr.722, datë 

11.11.2019. 

 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 
 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221/2010, parashikohet objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar se: “Ky 

ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, 

etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, 

gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë 

prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen 

shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, 

ose me çdo shkak tjetër”. 

Neni 7 i LMD-së
4
, në pikën 1 të tij, parashikon se:“Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo privatë, 

që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i ekspozon 

ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të njëjta apo të 

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10 221/2010, ankesa përmban elementët e 
kërkuar nga ky ligj.  

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar 

çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 

1. Me shkresën me nr.466 prot., datë 12.03.2020 Komisioneri i ka kërkuar informacion 

Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, lidhur me pretendimin e B. H.  

                                                           
4 Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
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 Me shkresën me nr.169/1 prot., datë 01.04.2020 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 

Shtetëror, ka dërguar parashtrimet e saj lidhur me pretendimet e subjektit ankues, duke 

cituar se:  

“Në bazë të vendimit nr.722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, 

procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të 

ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”, vlerësimi biopsikosocial 

i aftësisë së kufizuar dhe i nivelit të kufizimeve funksionale bëhet në përputhje me Klasifikimin 

Ndërkombëtar mbi Funksionimin, Aftësinë e Kufizuar dhe Shëndetin të Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë. Ky vlerësim përfshin faktorët që dëmtojnë aftësinë e një individi për të kryer 

veprimtari të jetesës së përditshme dhe për të marrë pjesë në shoqëri në kushte të barabarta me të 

tjerët, në përputhje me udhëzuesit për vlerësimin biopsikosocial të aftësisë së kufizuar për të 

rriturit dhe fëmijët, të miratuar nga ministri përgjegjës për çështjet sociale dhe për shëndetësinë. 

Dokumentacioni i z.H nuk mund të merret në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i 

Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pasi diagnoza Diabeti tipi I dhe tipi II, e personave që 

trajtohen me insulinë mund të merren në shqyrtim vetëm në rastet kur janë shfaqur komplikacione 

(p.sh retinopati diabetike, nefropati diabetike dhe nevropati diabetike).  

Bashkëlidhur shkresës Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, ka dërguar në cilësi prove 

23 praktika me të njëjtën diagnozë si subjekti ankues, të cilat janë kthyer me shkresë nga 

Komisioni për pamundësi për t’u komisionuar.  

 

2. Me shkresën me nr.490/1 prot., datë 20.05.2020 Komisioneri i ka kërkuar  MSHMS, sa 

më poshtë citohet: 

- Kopje të Relacionit përkatës, lidhur me hartimin e Udhëzimit të Ministrit të MSHMS, në 

zbatim të VKM nr. 722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, 

procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të 

ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”. 

- Kopje të studimit përkatës apo shpjegimeve të mbajtura lidhur me hartimin e këtij 

Udhëzimi për Komisionin Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, si dhe kopje të këtij Udhëzimi. 

- Parashtrime dhe analizat përkatëse, lidhur me mënyrën si është arritur nga ana e Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerësimin që, me daljen e Udhëzimit për 

vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar për të rriturit dhe fëmijët, të miratuar 

nga ministri përgjegjës për çështjet sociale dhe për shëndetësinë dokumentacioni i 

kategorisë së personave, fëmijëve të cilët janë të diagnostikuar me Diabet Mellitus tipi I 

dhe tipi II, nuk merret në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të Aftësisë 

së Kufizuar, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. Kopje të akteve 

shkresore përkatëse. 

- Shpjegime lidhur me faktin se përse aktualisht, referuar zbatimit të VKM nr. 722, datë 

11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për 

vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal, dhe të strukturave 

përgjegjëse e të detyrave të tyre”, kjo kategori përfituesish deri në daljen e kësaj VKM-je 

dhe Udhëzimit të MSHMS në zbatim të saj, nuk janë më përfitues të pagesës së paaftësisë. 
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3. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr.10 221/2010 "Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi", për shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj ankese, Komisioneri, nëpërmjet shkresës 

me nr.663 prot., datë 04.06.2020, ftoi palët për pjesëmarrje në seancë dëgjimore, e cila u 

zhvillua në datën 10.06.2020, pranë Zyrës së Komisionerit.  

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: subjektit ankues, përfaqësuar nga vëllai i tij, 

z.E.H; përfaqësuesit të Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar 

(Komisioni), pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, Tiranë, z.B.M
5
. Nga ana e 

MSHMS nuk u dërguan përfaqësues për të marrë pjesë në seancë. 

Gjatë seancës dëgjimore, të dyja palët iu qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të 

njohura gjatë komunikimit shkresor me KMD-në dhe që do të shtjellohen dhe në vijim të 

vendimit. Në parashtrimet e veta, përfaqësuesi i subjektit ankues u shpreh se nëse do të mund të 

sigurojë prova të reja për trajtimin e pafavorshëm të vëllait të tij, krahasuar me raste të tjera, nga 

ana e Komisionit do t’i depozitojë pranë KMD në ditët në vijim. Ai theksoi faktin se ankuesi më 

tepër se nga Komisioni, pretendon diskriminim nga MSHMS e cila nëpërmjet ndryshimit të 

legjislacionit ka sjellë përkeqësim të situatës së tij, duke bërë që  të humbiste të drejtën e 

përfitimit të pagesës së aftësisë së kufizuar. 

  

 Nëpërmjet shkresës me nr.1468/3 prot., datë 08.06.2020, MSHMS, ka depozituar pranë 

KMD, dokumentacionin
6
 poshtëcituar: 

- Relacion i Projektvendimit “Për përcaktimin e masës, kritereve, procedurave dhe të 

dokumentacionit, për vlerësimin e përfitimit të aftësisë së kufizuar dhe të ndihmësit 

personal si dhe strukturat përgjegjëse dhe detyrat e tyre”. 

- Studim i ekspertëve ndërkombëtar të Projektit të Modernizimit të Asistencës Sociale mbi 

“Hartimin e kritereve të reja të përcaktimit të aftësisë së kufizuar, bazuar në Modelin 

Social dhe Standardet Ndërkombëtare”. 

- Kopje të “Udhëzuesit mbi vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar”. 

 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të administruara nga Komisioneri gjatë procesit 
të shqyrtimit të çështjes. 
 

A. Lidhur me pretendimin e ankuesit për trajtim të pabarabartë nga ana e 
Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë 
Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. 
 

Referuar dokumentacionit të depozituar pranë KMD-së, subjekti ankues, në vitin 2010 është 

diagnostikuar dhe  ka rezultuar pozitiv për diabet të tipit I, i cili është një paaftësi e pankreasit për 

të prodhuar insulinë, sëmundje për të cilën ai është i detyruar të marrë insulinë me injektim 4 herë 

në ditë. Për periudhën nga muaji Janar 2011 e deri në muajin Shkurt 2020, ankuesi ka përfituar të 

ardhura për invaliditet të grupit të dytë, si person me aftësi të kufizuar
7
. 

                                                           
5 Referuar Autorizimit me nr.269/3 prot., datë 09.06.2020 të DRSSH Tiranë. 
6
 Përmbajtja e tij do të shtjellohet në vijim, tek pjesa III-të, germa B, e këtij Vendimi. 

7
 Referuar Vërtetimit me nr.363 prot., datë 06.03.2020 të Postës Shqiptare sh.a Tiranë. 
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Nëpërmjet shkresës me nr.86/1 prot., datë 12.02.2020 ankuesi është njoftuar se dokumentacioni i 

tij nuk do të merrej në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të Aftësisë së 

Kufizuar, pasi diagnoza e tij nuk është përfshirë në Udhëzimin mbi Vlerësimin bio-psiko-social të 

aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ të rriturit.  

 

Udhëzimi mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/të rriturit, i dalë në 

zbatim të VKM  nr.722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave dhe 

dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal, dhe 

të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”, ka përcaktuar në mënyrë specifike kategoritë dhe 

rastet që merren në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, 

pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.  

 

Referuar këtij Udhëzimi, diabeti tipi I dhe tipi II, që trajtohen me insulinë mund të merren në 

shqyrtim vetëm në rastet kur janë shfaqur komplikacione të tjera, p.sh: retinopati diabetike, 

nefropati diabetike dhe nevropati diabetike. 

 

Bazuar në sa më sipër, diagnoza e subjektit ankues, diabet i tipit I, që trajtohet me insulinë nuk 

mund të merret në shqyrtim, pasi nuk ka shfaqur komplikacione të tjera.   

 

Komisioneri ka shqyrtuar 23 praktikat e sjella nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 

Shtetëror, të individëve të ndodhur në të njëjtat kushte me ankuesin, me të njëjtën diagnozë: 

“Diabet Mellitus tipi I”, të cilëve nuk u është marrë në shqyrtim dokumentacioni përkatës, pasi 

nuk përmbusheshin kriteret e përcaktuara në Udhëzimin sipër përmendur.  

 

Konkretisht, janë verifikuar praktikat e sjella për individët: 

K.H, D.H, K.L, A.K, D.D, K.B, A.V, A.M, A.A, B.B, K.T, M.K, E.D, J.G, A.K, K.S, A.H, B.Ç, 

H.B, L.K, A.P, E.XH, XH.G. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të diagnozave të tyre, krahasuar me diagnozën e subjektit ankues, 

Komisioneri konstaton se, ata kanë të njëjtën diagnozë dhe asnjërit prej tyre nuk u është marrë në 

shqyrtim dokumentacioni nga ana e Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së 

Kufizuar, ndryshe nga sa pretendon subjekti ankues, pasi asnjëri prej tyre  nuk plotësonte  kriteret 

e përcaktuara në Udhëzimin mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ të 

rriturit: që diabeti tipi I dhe tipi II, që trajtohen me insulinë mund të merren në shqyrtim vetëm në 

rastet kur janë shfaqur komplikacione (p.sh retinopati diabetike, nefropati diabetike dhe nevropati 

diabetike). 

Nga ana tjetër, në vijim të deklarimeve të bëra gjatë seancës dëgjimore, subjekti ankues nuk solli 

prova që të mund të mbështeste pretendimin se persona të tjerë në kushte të njëjta me të, janë 

favorizuar nga ky Komision. 

 

Sa më sipër, mbështetur në ligjin nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, si 

dhe nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, gjykojmë se B. H nuk është ekspozuar 
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ndaj një trajtimi të padrejtë dhe të pabarabartë, nga ana e Komisionit Shumëdisiplinor të 

Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, për 

shkak të aftësisë së kufizuar. 
 
Neni 7 i LMD-së

8
, në pikën 1 të tij, parashikon se:“Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 

privatë,që krijojnë baza për mohimin e barazisëndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

 

Komisioneri, vlerëson se për sa më sipër, nuk konstatohet se ka shkelje të nenit 7/1, të ligjit “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, nga ana e Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së 

Kufizuar, lidhur me trajtimin e rastit të B. H. Në mungesë të trajtimit të pabarabartë, Komisioneri 

gjykon se nuk kemi të bëjmë me diskriminim për shkakun e pretenduar nga ankuesi. 

 

B. Lidhur me pretendimin e ankuesit për trajtim të pabarabartë ose të 
pafavorshëm nga ana e MSHMS, përmes Udhëzimit të Ministrit9. 

 

Bazuar në dokumentacionin e depozituar pranë KMD, rezulton e provuar se subjekti ankues për  

periudhën nga muaji Janar 2011 e deri në muajin Shkurt 2020, ka përfituar të ardhura për 

invaliditet të grupit të dytë, si person me aftësi të kufizuar.  

Me datë 12.02.2020 ankuesi është njoftuar nga Komisioni Shumëdisiplinor i Vlerësimit të 

Aftësisë së Kufizuar, se dokumentacioni i tij nuk do të merrej në shqyrtim pasi diagnoza e tij nuk 

është përfshirë në Udhëzimin mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ 

të rriturit.  

 
 “Udhëzimi mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ të rriturit” 

(Udhëzimi) i Ministrit të MSHMS është nxjerrë në zbatim të VKM nr.722, datë 11.11.2019 “Për 

përcaktimin e masës, të kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin 

e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”. 

Nga dokumentacioni i sjellë nga MSHMS, rezulton se propozimet për ndryshime në legjislacion, 

për sa i takon rishikimit të programeve të përfitimit të pagesave të aftësisë së kufizuar, të bëra nga 

ky Institucion, janë bërë në konsultim me grupe ekspertësh edhe të një sërë institucionesh të tjera 

si: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e 

Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, 

Këshilli Konsultativ për Qeverisjen Qendrore dhe Vetqeverisjen Vendore, Shërbimi Social 

Shtetëror etj.   

 

Në kuadër të shqyrtimit të kësaj çështjeje, në një vlerësim krahasues, Komisioneri ka analizuar 

dhe modelin e integruar bio-psiko-social të funksioneve, aftësisë së kufizuar dhe shëndëtit, të 

                                                           
8 Shkurtesë  për  Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
9
  “Udhëzimi mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek fëmijët/ të rriturit” i Ministrit të MSHMS. 
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përdorur nga disa shteteve Evropiane në lidhje me kriteret e vendosura për vlersimine aftësisë së 

kufizuar. 

Ndryshimet  e propozuara janë bazuar në disa raste studimore mbi përfitimet e aftësisë së 

kufizuar, në shtete të tjera si: Italia, Republika Çeke, Lituania, Britania e Madhe, Spanja etj. 

Në këtë proces të ri vlerësimi është parashikuar të përfshihen të gjithë personat që komisionohen 

për herë të parë, si dhe përfituesit ekzistues. Zbatimi i skemës së re të vlerësimit të aftësisë së 

kufizuar, bazuar në modelin bio-psiko-social të vlerësimit, do të realizohet në qarkun e Tiranës 

nëpërmjet përdorimit të Regjistrit Elektronik Kombëtar, dhe më pas në qarqet Durrës dhe Elbasan 

duke u shtrirë sipas afateve të përcaktuara në VKM nr.380, datë 05.06.2019 “Për miratimin e 

dokumentit politik “Reforma e vlerësimit të aftësisë së kufizuar në sistemin e mbrojtjes sociale 

dhe plani i veprimit 2019-2024 për zbatimin e tij”. 

MSHMS argumenton se zbatimi i këtij modeli vlerësimi është bërë i nevojshëm për këto arsye, si: 

- Reflektimi i praktikës bashkëkohore ndërkombëtare të shndërrimit të vlerësimit mjekësor 

në vlerësimin bio-psiko-social, për të reflektuar konceptin e ri të aftësisë së kufizuar si një 

ndërveprim të dëmtimeve të shkaktuara nga një sëmundje me faktorët psikologjikë e 

socialë; 

- Rritja e eficencës së vlerësimit, duke krijuar mekanizma administrativë që reduktojnë 

ndjeshëm shkallën e abuzimit, rrisin besueshmërinë dhe ulin koston e vlerësimit; 

- Përmirësimi i shërbimit për qytetarët. 

MSHMS thekson faktin se përmirësimi i sistemit aktual të vlerësimit të personave me aftësi të 

kufizuar si pjesë e programit të mbrojtjes sociale është konsideruar si një domosdoshmëri prej 

vitesh, për shkak se modeli aktual i vlerësimit të aftësisë së kufizuar është tërësisht i bazuar mbi 

kritere mjekësore dhe nuk merr në konsideratë nevojat e individit për t’u përfshirë në jetën 

sociale, ndërkohë që sistemi bio-psiko-social ndërvepron me skema të tjera integruese si: 

punësimi, shërbimet sociale rehabilituese dhe arsimimi.  

Sistemi i ri i vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar është konceptuar që në nënshkrimin e 

marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Bankës Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për 

financimin e projektit të reformimit të asistencës sociale të ratifikuar me ligjin nr.84/2012 dhe ka 

për qëllim të bëjë të mundur vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar, bazuar në modelin 

konceptual të Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit dhe Shëndetit (KNF) të Organizatës 

Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Objektivat që synohet të arrihen nëpërmjet këtij sistemi 

vlerësimi kanë të bëjnë me: 

- Vlerësimin e personave me aftësi të kufizuar sipas standardeve ndërkombëtare; 

- Vlerësimin e fëmijëve dhe të rriturve në bazë të kritereve të veçanta të vlerësimit të 

aftësisë së kufizuar për fëmijë dhe të rritur; 

- Realizimin e një procesi vlerësimi që jo vetëm përcakton një gjendje mjekësore të 

individit por dhe të impaktit në funksionet e trupit, pjesëmarrjen dhe aktivitetet e jetës së 

përditshme si dhe lehtësuesit dhe barrieart mjedisore; 

- Shmangien e diskriminimit dhe trajtimit të pabarabartë brenda grupeve të aftësisë së 

kufizuar. 

Vlerësimi bio-psiko-social dhe procedura e procesit të aplikimit të vlerësimit dhe përfitimit të 

aftësisë së kufizuar është në përputhje me standardet ndërkombëtare. Vlerësimi i aftësisë së 
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kufizuar, sipas përcaktimeve të Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksioneve, Aftësisë së Kufizuar 

dhe Shëndetit (ICF), kërkon që të merren në konsideratë gjendja shëndetësore (ndërveprimi i 

çrregullimit apo sëmundjes), funksionet dhe strukturat trupore (dëmtimi), pjesëmarrja (kufizimet), 

faktorët mjedisorë dhe personalë. ICF e konsideron vlerësimin funksional të aftësisë së kufizuar si 

një vendim ekonomik dhe politik, duke lënë në diskrecion të çdo vendi ta përcaktojë atë, bazuar 

dhe në sygjerimet e Komitetit të ekspertëve profesionistë të fushës së shëndetit.  

OBSH ka hartuar Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksioneve, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit 

(ICF) si një instrument për vlerësimin e aftësisë së kufizuar. Ky klasifikim përdoret për vlerësimin 

e aftësisë së kufizuar, sipas funksionimit për disa qëllime: identifikimin e nevojave, gjetjen e 

trajtimeve dhe ndërhyrjeve, matjen e rezultateve dhe efikasitetit, përcaktimin e prioriteteve dhe 

caktimin e fondeve. Modeli i integruar bio-psiko-social i funksioneve, aftësisë së kufizuar dhe 

shëndetit, sipas përcaktimeve të OBSH përfshin vlerësimin veçmas dhe bashkarisht të gjendjes 

shëndetësore dhe faktorëve kontekstualë. 

Kështu, sipas përcaktimeve të ICF termi funksion/mënyrë funksionimi është një term 

përgjithësues për “funksionet trupore, strukturën trupore, kufizimet në aktivitete dhe kufizimet në 

pjesëmarrje”.  

- Funksionet trupore përfshijnë funksionet fiziologjike të sistemeve trupore, struktura 

trupore nënkupton pjesët anatomike të trupit (organet, gjymtyrët dhe komponentët e tyre); 

-  Aktiviteti është kryerja e një detyre apo ndërmarrja e një veprimi nga një individ;  

- Pjesëmarrja është përfshirja në rrethanat e jetës. 

Në këtë kontekst, funksionimi nuk shihet si një pasojë direkte e një gjendjeje shëndetësore, por 

më tepër si një ndërveprim i gjendjes shëndetësore me faktorët rrethanorë. Faktorët mjedisorë dhe 

personalë mund të jenë pengesa, ashtu dhe rrethana lehtësuese dhe ato kanë një ndikim shumë të 

rëndësishëm tek aftësia. Në analizim të gjithë faktorëve sipër cituar, përfitimiet që i vijnë individit 

bazuar në vlerësimin e aftësisë së kufizuar, janë kur gjendja shëndetësore e tij shkakton vështirësi 

në jetën e përditshme. 

 

Bazuar në sa më sipër cituar, Udhëzimi mbi Vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar tek 

fëmijët/të rriturit, i dalë në zbatim të VKM  nr.722, datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e masës, të 

kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e 

të ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre”, ka përcaktuar në 

mënyrë specifike kategoritë dhe rastet që merren në shqyrtim nga Komisioni Shumëdisiplinor i 

Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.  

 

Referuar këtij Udhëzimi, diabeti tipi I dhe tipi II, që trajtohen me insulinë mund të merren në 

shqyrtim vetëm në rastet kur janë shfaqur komplikacione të tjera, p.sh: retinopati diabetike, 

nefropati diabetike dhe nevropati diabetike, vlerësime këto që duhet të bëhen nga mjekët 

specialistë të fushës.  

Referuar rasteve të tilla që nuk shoqërohen nga komplikacione të tjera, nga specialistët e fushave 

përkatëse është konkluduar se individët të cilët kanë vetëm diabet të tipit I dhe II, dhe që 

vazhdojnë mjekimin normalisht, nuk kanë kufizime të kapacitetit të tyre. 
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Në këtë linjë është dhe përcaktimi i bërë sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit dhe 

Shëndetit (KNF) të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili citon se diabeti mund të 

kontrollohet përmes medikamenteve, kryesisht insulinës dhe kur funksionet e trupit (nivelet e 

insulinës) janë nën kontroll, nuk ka asnjë kufizim të kapacitetit. 

 

Në përfundim të  sa më lart, Komisioneri vlerëson se, Udhëzimi i MSHMS është bërë pas 

konsultimit me ekspertë të fushës së shëndetësisë dhe bazuar në orientimet e modelit konceptual 

të Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit dhe Shëndetit (KNF) të Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë (OBSH) dhe se përcaktimi i kritereve shëndetësore specifike është tërësisht 

kompetencë profesionale e këtyre ekspertëve. 

 
Komisioneri vlerëson se, Udhëzimi i MSHMS lidhur me faktin që, diabeti tipi I dhe tipi II, që 

trajtohen me insulinë mund të merren në shqyrtim vetëm në rastet kur janë shfaqur komplikacione 

të tjera, është në përputhje me modelet dhe praktikat e përdoruara nga shtetet Evropiane të marra 

për krahasim, si dhe me orientimin e modelit të bërë nga OBSH dhe për rrjedhojë nuk e 

konsideron si një akt diskriminues për personat që bartin këtë sëmundje, në rastet kur ajo nuk 

shoqërohet me sëmundje apo komplikacione të tjera. 

Ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/3, parashikon se: “Diskriminimi 

i tërthortë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një dispozitë, kriter apo praktikë, e 

paanshme në dukje, do ta vinte një person ose grup personash në kushte jo të favorshme, në lidhje 

me shkaqet e parashtruara në nenin 1 të këtij ligji, në raport me një tjetër person ose grup 

personash, si dhe kur ajo masë, kriter a praktikë, nuk justifikohet objektivisht nga një synim i 

ligjshëm, ose kur mjetet e arritjes së këtij synimi, ose nuk janë të përshtatshme, ose nuk janë të 

domosdoshme dhe në përpjesëtim të drejtë me gjendjen që e ka shkaktuar atë”. 

Komisioneri, vlerëson se për sa më sipër, nuk konstatohet se ka shkelje të nenit 3/3, të ligjit “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”,  për rrjedhojë Udhëzimi i MSHMS, sipërcituar nuk është 

diskriminues. 

 
 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, neni 12/1/c), nenin 32, pika 1/c), si dhe nenin 33, pika 10 të 

ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

 
 

V E N D O S I : 
 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të B. H, nga ana e Komisionit Shumëdisiplinor të 

Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

Tiranë dhe nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për shkak të 
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gjendjes shëndetësore dhe aftësisë së kufizuar. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 
          

 
 
   KOMISIONER 
 

  
  Robert GAJDA 

 

 

Fusha: Shërbime 

Shkaku: AK 
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