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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 2019”, kanë 

përbërë një udhëzues në veprimtarinë e institucionit për garantimin e barazisë dhe mbrojtjes 

efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje që nxit diskriminimin. 
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1 Veprimtaria në Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Promovimi i 

Barazisë 
 

 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. 

 

 

 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. 

 

 

 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.  
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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 palëve.  

 

Pas analizimit të fakteve të grumbulluara bazuar në 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.  

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. 
 

 

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

2020.  

 

Në periudhën nga 1 janar 2020 deri në 30 qershor 2020, KMD ka trajtuar gjithsej 120 çështje, 

(111 ankesa dhe 9 çështje ex-officio). Nga këto, 69 çështje (64 ankesa dhe 5 çështje ex-officio) 

janë të regjistruara në vitin 2020 dhe 51 çështje (47 ankesa dhe 4 çështje ex-officio) janë të 

mbartura nga viti 2019.  

 
 

                                                
1Çështjet e mbyllura me vendim dhe ato në proçes gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2020. 



Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  Janar – Qeshor 2020 

 

 

 
6 

 

  

              

Grafiku 1              Grafiku 2 

Çështje të trajtuara në 6 mujorin e I-rë të vitit 2020.         Çështje të regjistruara në 6 mujorin e I-rë të vitit 2020 

 

 

 Ankesat 

 

Gjatë periudhës janar-qershor 2020, pranë Drejtorisë së Pritjes së Ankesave (DPA) janë 

regjistruar për t’u shqyrtuar 64 ankesa, ndër të cilat:  

 

 5 (pesë) qytetarë kanë ardhur në institucion dhe e kanë ngritur ankesën fizikisht pranë 

Drejtorisë së Pritjes së Ankesave, duke u asistuar nga specialistët për plotësimin e 

formularit tip dhe dokumentacionit përkatës.   

 38 (tridhjetë e tetë) ankesa kanë ardhur me postë dhe janë menaxhuar më tej nga DPA, 

duke i shqyrtuara paraprakisht dhe kontaktuar ankuesin, për çdo rast kur nevojitet 

plotësimi i dokumentacionit, apo sqarime e ndihmë në lidhje me rubrikat e formularit 

të ankesës.   

 10 (dhjetë) ankesa kanë ardhur përmes adresës info@kmd.al, për të cilat është ndjekur 

e njëjta procedurë: Shqyrtim paraprak për plotësim dokumentacioni dhe vijim i 

procedurës së regjistrimit2.  

 11 (njëmbëdhjetë) nga Zyrat Rajonale3, konkretisht: 

- 4 ( katër) Zyra Rajonale Shkodër  

- 4 ( katër) Zyra Rajonale Korçë  

- 3 (tre) Zyra Rajonale Fier 

 

Numri i ankesave të paraqitura, të cilat kanë ngelur në pritje dhe nuk janë regjistruar është 24 

(njëzet e katër). Kjo për shkak se ankuesit ose nuk i janë përgjigjur kërkesave për plotësim të 

dokumentacionit ose nuk kanë plotësuar saktë të dhënat e formularit: Adresa e banimit ose 

numri i telefonit apo adresa e email-it.     

                                                
2 Për çdo ankesë të regjistruar pranë DPA, ankuesit janë njoftuar me email ose telefon, duke i bërë me dije numrin 

e ankesës, datën dhe vijimin e mëtejshëm të procedurës në Drejtorinë e Hetimit Administrativ.  
3 Për ankesat e ardhura nga Zyrat Rajonale, ndiqet e njëjta procedurë nga DPA, deri në regjistrimin e  saj.  

111

9

Ankesa

Ex-officio 64

5

Ankesa

Ex-officio

mailto:info@kmd.al
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Drejtoria e Pritjes së Ankesave, gjatë kësaj periudhe4 ka pritur 75 qytetarë të interesuar për:  

 të paraqitur ankesë ose për të marrë informacion për mënyrën e ngritjes së saj,  

 kriteret ligjore që duhen plotësuar nga ankuesi,  

 mënyrat e përcjelljes së saj pranë Komisionerit (drejtëpërdrejtë, me postë ose me 

email),  

 vijimin e procedurës nga Komisioneri, deri në daljen e vendimit.  

 

DPA ka menaxhuar mesatarisht 275 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë) telefonata hyrëse dhe dalëse 

të ardhura nga qytetarë, ankues, institucione apo përfaqësues të organizatave të ndryshme.   

 

Gjatë periudhës janar-qershor, pas shqyrtimit paraprak, janë përgatitur dhe përcjellë për 

kompetencë 4 (katër) ankesa kundrejt Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale dhe 1 (një) ankesë kundrejt Avokatit të Popullit. Po ashtu Avokati i 

Popullit ka përcjellë për kompetencë shqyrtimi një ankesë, kundrejt Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

Për shkak të pandemisë dhe situatës së gjendjes së jashtëzakonshme, kontaktet e DPA5 me 

Zyrat Rajonale kanë qenë të përditshme dhe janë realizuar online (përmes email-it dhe/ose 

platformës Zoom).  

 

 

 

 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 120 çështje që janë trajtuar gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020, për 111 çështje ka 

filluar shqyrtimi në bazë të ankesës, nga të cilat në 90 raste ankesat janë paraqitur nga individë 

(50 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2020 dhe 40 ankesa të mbartura nga 2019), në 11 raste, 

ankesat janë paraqitur nga organizata me interesa legjitime (7 ankesa të regjistruara në vitin 

2020 dhe 4 ankesa të mbartura nga 2019), në 10 raste ankesat janë paraqitur nga grup 

personash (7 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2020 dhe 3 ankesa të mbartura nga 2019). 

                                                
4 Gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, për shkak të Covid-19, me Urdhër të Titullarit, pritja e 

qytetarëve në institucion ka qenë e ndaluar.    
5 Referuar strukturës organizative të KMD-së, Zyrat Rajonale janë nën varësinë e Drejtorisë së Pritjes së 

Ankesave.  
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Grafikët 4 & 5.  Ankesat e regjistruara dhe të mbartura sipas subjekteve ankuese gjatë 6 

mujorit të I-rë të vitit 2020. 

 

Grafiku 6.  Ndarja sipas subjekteve për çështjet e trajtuara gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020. 
 

 

Pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë vitit 2020 përveç ankesave 

individuale, janë depozituar edhe 11 ankesa nga organizata me interes legjitim (4 ankesa të 

mbartura dhe 7 ankesa të regjistruara në vitin 2020). 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 2019 dhe të trajtuara gjatë vitit 2020, 5 

ankues janë mbështetur nga OJF të ndryshme për të depozituar ankesë pranë KMD-së, 

ndërkohë që në vitin 2020, në 3 raste ankuesit janë asistuar nga organizata të 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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 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 vitit 2020, ka trajtuar gjithësej 9 çështje ex-officio, nga të cilat 4 çështje 

janë të mbartura nga viti 2019. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2020, KMD ka iniciuar hetimin 

administrativ për 5 raste, pas marrjes së informacionit të besueshëm. 2 (dy) çështje ex-officio 

janë shqyrtuar kryesisht nga KMD, në bazë të informacionit të marrë nga media dhe 2 (dy) të 

tjera janë trajtuar mbështetur në informacionin e përcjellë nga individë. Ndërkohë që, 1 (një) 

çështje është iniciuar, mbështetur në problematika të evidentuara nga vetë Komisioneri.  

 

 Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive 

 

Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2020, 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: Tiranë6, Fier, Korçë, Shkodër, Elbasan, Mallakastër, Durrës, 

etj. 

Grafiku 7.  Shpërndarja e ankesave të regjistruara gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, sipas Bashkive. 

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

ose me çdo shkak tjetër.  

                                                
6 Një ankesë eshtë depozituar nga 5 persona, nga të cilët 4 individë janë banorë në Tiranë dhe 1 individ është 

banor në Elbasan. 
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Mbështetur në LMD, është parashikuar një listë të hapur shkaqesh, duke përfshirë dhe rastet 

për “çdo shkak tjetër”, duke patur parasysh këtu shkaqe, që lidhen me cilësi apo karakteristika 

individuale të personave apo të një grupi të veçantë personash. Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 

2020, janë depozituar 23 ankesa, në të cilat ankuesit kanë pretenduar më shumë se një 

shkak diskriminimi.  

 

 

Në grafiqet e mëposhtëme pasqyrohen të dhënat mbi shpërndarjen e ankesave të trajtuara gjatë 

6-mujorit të I-rë të vitit 2020 dhe atyre të mbartuara nga viti 2019, të ndara sipas shkaqeve: 

 
Grafiku 8. Shkaqet e ankesave të rregjistruara gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020 

 

 

 
Grafiku 9. Shkaqet e ankesave të mbartura nga viti 2019 
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 Fushat në të cilat janë paraqitur ankesat. 

 

 Ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (LMD) ofron mbrojtje në 

3 (tre) fusha: fusha e punësimit, fusha e arsimit dhe fusha e të mirave dhe shërbimeve. Gjatë 6-

mujorit të I-rë të vitit 2020, pranë zyrës së Komisionerit janë trajtuar gjithsej 1207 çështje, (111 

ankesa dhe 9 çështje ex-officio). Nga këto, 69 çështje (64 ankesa dhe 5 çështje ex-officio) të 

regjistruara në vitin 2020, si dhe 51 çështje (47 ankesa dhe 4 çështje ex-officio) të mbartura 

nga viti 2019.  

 
Grafiku 10. Çështjet e trajtuara dhe të regjistruara gjatë 6-mujorit te I-re te vitit 2020, të ndara sipas 

fushave. 

 

 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 I-rë të 

vitit 2020, ka qenë 27 të tilla, ndërkohë që numri i ankesave të trajtuara, në këtë fushë duke 

përfshirë këtu edhe ankesat e mbartuar nga viti 2019, ka qenë 39 ankesa, nga të cilat, 34 ankesa 

drejtohen kundër subjekteve publike dhe 5 

ankesa drejtohen kundër subjekteve private.  

Nga 34 ankesat e trajtuara kundër subjekteve 

publike, në 21 raste ato janë drejtuar kundër 

institucioneve të pushtetit qendror dhe në 13 

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 e qeverisjes vendore 

ndaj individëve të ndryshëm, që u përkasin 

komuniteteve te ndryshme apo shtresave 

                                                
7 Një ankese shtrihet ne 2 fusha, përkatesisht në fushën e arsimit dhe atë të shërbimeve. 
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vunerabël. Një pjesë e mirë e ankesave drejtohen edhe ndaj institucioneve të administratës 

qendrore, ku objekti i ankesave konsiston në mosofrimin apo garantimin e një serie shërbimesh 

si shërbimi shëndetësor dhe mjekimi me medikamentet e nevojshme etj. Shkaqet kryesore, për 

të cilat janë paraqitur ankesat në fushën e shërbimeve kanë qënë: raca, gjendja ekonomike dhe 

aftësia e kufizuar.   

 

  Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e punësimit. 

 

Ankesat e trajtuara me pretendim diskriminimin në fushën e punësimit janë ankesa të 

depozituara kundër  institucioneve publike, sikurse edhe 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 I-rë 

të vitit 2020, është 69, nga të cilat 29 

ankesa/çështje ex-officio janë të mbartura nga 

viti 2019 dhe 40 ankesa/çështje ex-officio të 

regjistruara në vitin 2020.  

Nga të gjithë ankesat e trajtuara, 53 

ankesa/çështje ex-officio drejtohen kundër 

subjekteve publike dhe 16 të tilla kundër 

subjekteve  private.  

Nga 53 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 13 raste ato janë drejtuar kundër 

institucioneve të pushtetit qendror dhe në 40 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, vendbanimi, aftësinë e kufizuar etj. 

 

 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimit. 

 

Gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka trajtuar 

13 çështje, në fushën e arsimit, nga të cilat 11 çështje janë të mbartura nga viti 2019 dhe 2 

çështje janë të regjistruara gjatë vitit 2020. Në të gjitha çështjet e trajtuara në fushën e arsimit, 

ankuesit janë drejtuar kundër subjekteve publike, ndër të cilat në 5 raste ato janë drejtuar kundër 

institucioneve të arsimit qendror dhe në 8 raste kundër institucioneve të arsimit vendor.  

Objekti i ankesave të paraqitura në 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, aksesi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat me arsim të orientuar, 

fenomeni i bullizmit në shkolla etj. Shkaqet kryesore të pretenduara në ankesa janë aftësia e 

kufizuar, raca etj. 
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  Ankesat e trajtuara dhe vendimet e dhëna, me objekt mbrojtjen e të drejtave të 

fëmijëve. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskrimini, është anëtar për shkak të detyrës, në Këshillin 

Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Në këtë kuadër, por edhe në përmbushje të 

detyrimeve të marra përsipër në Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës 2017-20208, për 

të pasqyruar në raportet e institucionit, të dhëna dhe informacione të posaçme lidhur me çështjet 

e diskriminimit të fëmijëve, më poshtë jepet një informacion në lidhje me ankesat e trajtuara 

dhe vendimet e dhëna për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.  

 

Përgjatë periudhës 1 janar – 30 qeshor 2020, Komisioneri ka shqyrtuar 9 ankesa dhe 2 çështje 

ex-officio, ku janë trajtuar problematika që lidhen me të miturit. Nga këto, 7 ankesa dhe 2 

çështje ex-officio janë të mbartura nga viti 2019 dhe 2 ankesa janë të regjistruara gjatë 6 mujorit 

të parë të vitit 2020.   

Përgjatë periudhës janar – qeshor 2020, Komisioneri është shprehur me 8 vendime dhe 1 

Rekomandim. Vendimet klasifikohen si më poshtë: 

- 3 vendime diskriminimi, ne fushën e arsimit: për shkak të aftësisë së kufizuar (2) dhe 

gjendjes shoqërore (1). Të tre vendimet janë zbatuar nga subjektet përkatëse. 

- 2 vendime mosdiskriminimi; 

- 2 vendime për arritje efektiviteti; 

- 1 vendim mospranimi; 

Rekomandimi i Komisionerit është dhënë mbi një çeshtje ex officio, ku subjekt kanë qenë 

fëmijët. Rekomandimi ka patur si synim parandalimin e situatave diskriminuese për shkak të 

vendbanimit dhe ofrimin e arsimimit me të njëjtën cilësi, pavaresisht vendbanimit të fëmijëve. 

Ky Rekomandim është zbatuar pjesërisht. 

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

caktimin e mësuesve ndihmës për fëmijë me aftësi të kufizuara në arsimin parashkollor dhe atë 

shkollor, kundërshtim të vendimit të KMCAP Epror, dhe përfitimi i mbështetjes financiare për 

ta,  regjistrimit në arsimin  parashkollor të fëmijëve të komunitetit Rom, pranimit ne shkollat 

me orientim te veçantë të nxënësve me aftësi të kufizuara dhe problematika e bullizmit në 

shkollat 9 vjeçare Tiranë, etj. 

 

 

 

 Vendimet sipas fushave, në të cilat janë paraqitur ankesat 

 

Në fushën e të mirave dhe shërbimeve, KMD ka dhënë gjithsej 21 vendime, nga të cilat, 8 

vendime për çështjet e mbartura nga viti 2019 dhe 13 vendime për çështjet e regjistruara gjatë 

6 mujorit të I-rë të vitin 2020. Nga 21 vendime, 18 vendime janë dhënë kundër subjekteve 

                                                
8 Miratuar me VKM nr 372, datë 26.04.2017 “Për miratimin e Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 

2017-2020” 
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publike dhe 3 vendime janë dhënë kundër subjekteve private. Në këto vendime është konstatuar 

diskriminim në 6 raste, ndër të cilat 5 vendime kundër subjekteve publikë dhe 1 vendim kundër 

një subjekti privat. KMD është shprehur gjithashtu me 3 vendime mosdiskriminimi, 10 

vendime për mospranim të ankesës, 2 vendime për ndërprerje e procedurave të shqyrtimit të 

çështjes, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar proçedura hetimore. 

Në fushën e punësimit, KMD ka dhënë gjithsej 30 vendime, nga të cilat, 26 vendime për 

çështjet e mbartura nga viti 2019 dhe 4 vendime për çështje të regjistruara gjatë vitit 2020. 24 

vendime janë dhënë kundër subjekteve publike dhe 6 vendime kundër subjekteve private. Në 

këto vendime është konstatuar  diskriminim në 15 raste, ku në 14 raste kundër subjekteve 

publike dhe 1 rast kundër subjekteve private. Në vendimet ku është konstatuar  diskriminim 

dhe në pjesën më të madhe të tyre Komisioneri ka kërkuar nga subjektet përkatëse, rregullimin 

e situatave diskriminuese, si dhe rikthimin në punë të individit të diskriminuar. Komisioneri 

është shprehur me mosdiskriminim në 11 raste, në 4 raste është shprehur për mospranimin e 

ankesës. 

Në fushën e arsimit, KMD ka dhënë gjithsej 10 vendime dhe 1 rekomandim, të cilat, janë të 

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

në 4 raste. Komisioneri është shprehur me 2 vendime mosdiskriminimi, 1 vendime pushim 

shqyrtimi si pasojë e tërheqjes së ankuesit, 3 ndërprerje e procedurave të shqyrtimit pasi është 

arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar proçedura hetimore.  

 

 

 Vendimet e çështjeve sipas shkaqeve 

 

 Vendimet e çështjeve me shkak racën9 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 6 vendime themeli, mbi 

ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të racës. Disa prej 

vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat 

respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 3 vendime diskriminimi;  

 1 vendime mospranimi;  

 2 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, 

për të cilin kishte nisur procedura hetimore;  

 

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

individi, por të gjithë grupit ose komunitetit.  

                                                
9 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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Grafiku 16. Vendimet e 6-mujorit te I-rë të vitit 2020 me shkak racën 

 

 Vendimet e çështjeve me shkak aftësinë e kufizuar 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 14 vendime themeli dhe 1 

vendim gjobe për moszbatim vendimi, mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar 

diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë 

dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të 

shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 4 vendime diskriminimi;  

 4 vendime mosdiskriminimi; 

 4 vendime mospranimi;                                     

 2 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, 

për të cilin kishte nisur procedura hetimore;  

 1 vendime me gjobë, për moszbatim të vendimit. 

 

 

Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për shkak të 

aftësisë së kufizuar, janë si vijojnë: 

 

 Punësimi i shtetasve me aftësi të kufizuara. 

 Aksesi në shkollat me arsim të orientuar, për fëmijët me aftësi të kufizuara etj; 

 Aksesueshmëria në fushën e punësimit të individëve me aftësi të kufizuar; 

 Aksesueshmëria e mjedisit të banimit për personat me aftësi të kufizuar; 

 Përfitimi i aftësisë së kufizuar nga KMCAP Epror; 

 Mungesa e mësuesit ndihmës në arsimin parashkollor dhe kopësht, diferencat në 

perfitime nga skema e mbrojtjes sociale për kategoritë e ndryshme të personave me 

aftësi të kufizuar. 

50%
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 Vendimet e çështjeve me shkak  bindjen politike 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 16 vendime themeli mbi 

ankesat/çështjet ex-officio ku është pretenduar diskriminim për shkak të bindjes politike. Disa 

prej vendimeve të sipërpërmendura janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në 

ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 10 vendime diskriminimi;  

 5 vendime mosdiskriminimi; 

 1 vendim mospranimi;  

 

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të bindjes politike kanë konsistuar kryesisht 

problematika, që lidhen me zgjidhjen e marrëdhënieve të punës në institucione të administratës 

shtetërore qendrore ose vendore, për këtë shkak. 

 
 

 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen ekonomike 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 5 vendime themeli dhe 1 

Rekomandim mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të 

gjendjes ekonomike. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të 

tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë 

vendimet si më poshtë: 

 2 vendime diskriminimi; 

 1 vendim mosdiskriminimi; 

 1 vendime mospranimi;  

 1vendim ndërprerje e proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, 

për të cilin kishte nisur procedura hetimore;  

 1 Rekomandim10. 

 
 

 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen shëndetësore  

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë, të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 2 vendime themeli mbi 

ankesat/çështjet ex-officio ku është pretenduar diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore. 

Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në 

ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 1 vendime diskriminimi;  

 1 vendime mospranimi;  

                                                
10 Rekomandimi është dhënë paraprakisht për subjektin kundër së cilit dejtohej ankesa dhe në vijim KMD është 

shprehur për të njëjtën ankesë me vendim pushimi pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte 

nisur procedura hetimore. 
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 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen arsimore.  

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 5 vendime themeli mbi 

ankesat/çështjet ex-officio ku është pretenduar diskriminim për shkak të gjendjes arsimore. 

Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në 

ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 2 vendime diskriminimi;  

 2 vendime mosdiskriminimi; 

 1 vendim pushim shqyrtimi, pasi ankuesi është tërhequr.  

 

 Vendimet e çështjeve me shkak të përkatësisë në një grup të veçantë. 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 4 vendime themeli mbi 

ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të përkatësisë në një 

grup të veçantë dhe identitetit gjinor. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe 

për shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të 

çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 1 vendim diskriminimi;  

 1 vendim mosdiskriminimi; 

 2 vendim mospranimi;  

 

 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjes shoqërore. 

 

Gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 4 vendime themeli mbi 

ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të gjendjes shoqërore. 

Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë: 

 1 vendim diskriminimi;  

 1 vendim mosdiskriminimi; 

 2 vendim mospranimi. 

 

 

 Rezultatet e vendimeve të ankesave të shqyrtuara 

 

Duke u bazuar në nenin 33 të ligjit nr. 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 
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Korçës, Fierit 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 6 mujorin e I-rë të vitit 2020, është shprehur 

me 61 vendime themeli11 dhe 1 Rekomandim. Nga këto, 42 vendime dhe 1 Rekomandim për 

ankesa/çështje ex-officio të mbartura nga viti 2019 dhe 19 vendime, për ankesa të depozituara 

apo çështje ex-officio të iniciuara gjatë periudhës janar-qershor 2020.  

Vendimet e dhëna nga KMD, klasifikohen si më poshtë: 

 25 vendime konstatim diskriminimi; 

 16 vendime konstatim mosdiskriminimi; 

 14 vendime për mospranim të ankesës; 

 5 vendime për ndërprerje të proçedurave të hetimit, pasi është arritur efektiviteti dhe 

qëllimi, për të cilin kishte nisur shqyrtimi i ankesave; 

 1 vendime pushimi për shkak se ankuesi është tërhequr nga procedura hetimore. 

 1 Rekomandim. 

Për periudhën Janar - Qershor 2020, Komisioneri është shprehur me vendime gjobë, si vijojnë:  

- 1 vendim me gjobë për moszbatim të vendimit në themel të Komisionerit;  

- 3 vendime gjobë kundër subjekteve, që nuk kanë dhënë informacion, pas kërkesës 

zyrtare së KMD-së. Dy prej këtyre vendimeve janë shfuqizuar, pasi janë zbatuar nga 

subjektet respektive, brenda afatit 7 ditor të përcaktuar në vendim.  

 

Në total, numri i vendimeve të Komisionerit për 6 mujorin e I-rë të vitit 2020, është 65 

vendime (ku përfshihen edhe 2 vendimet me gjobë për mosdhënie informacioni të cilat janë 

shfuqizuar) dhe 1 Rekomandim. 

 
Grafiku 17. Vendimet e dhëna gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2020 

                                                
11 Këtu nuk përfshihen vendimet me gjobë për moszbatim vendimi apo mosdhënie informacioni nga subjektet 

përkatës; 
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Për sa më sipër, vlen të theksohet se për vendimet me diskriminim të dhëna gjatë vitit 2020, 

subjektet kanë zbatuar masat e vendosura nga KMD për rregullimin e situatës diskriminuese 

për 4 vendime. Rekomandimi i KMD-së është zbatuar pjesërisht.  

 

Gjatë shqyrtimit të çështjeve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka dërguar 193 

kërkesa për informacion ndaj palëve në proçes dhe në vijim të shqyrtimit dhe hetimit 

administrativ të ankesave, ka zhvilluar 6 inspektime dhe 34 seanca dëgjimore publike, ku ka 

ftuar palët dhe çdo person tjetër të interesuar për të parashtruar pretendimet e tyre.  

Nga 25 ankesa/çështje ex-officio, për të cilat, KMD është shprehur me vendime diskriminimi 

përgjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2020, për 17 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: 

- 193 shkresa, kërkesë për informacion dërguar subjekteve; 

- Janë organizuar 6 inspektime; 

- Janë zhvilluar 34 seanca dëgjimore publike. 

 

Referuar subjekteve ankues, rezulton se subjekti ankues ka qenë femër në 8 vendime 

diskriminimi, në 13 vendime diskriminimi subjekti ankues ka qenë mashkull, në 1 vendim 

subjekti ankues ka qenë grup personash, në 3 vendime diskriminimi i diskriminuar ka qenë 

komunitet apo grup vulnerabel.  

 

 

Gjuha e urrejtjes 

Gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2020, Komisioneri ka shqyrtuar 3 ankesa1, dhe 3 çështje ex-

officio, të cilat trajtojnë problematika mbi gjuhen e urrejtjes. 3 ankesat  trajtojnë gjuhën e 

urrejtjes për shkak të rracës ndërsa sa i takon çështjeve ex-officio kemi për shkak të aftësisë së 

kufizuar (2 çështje) dhe orientimit seksual (një çështje). 

Për sa më sipër, 3 ankesa dhe 1 çështje ex-officio janë të mbartuara nga viti 2019 dhe 2 çështje 

ex-officio janë iniciuar gjatë vitit 2020. 

Për 3 ankesa dhe 1 çështje ex-officio të iniciuar në vitin 2020, Komisioneri është shprehur me 

4 vendime, ku është kontatuar diskriminim dhe përdorim i gjuhës së urrejtjes, ndërkohë që 2 

çështjet e tjera ex-officio janë ende në proçes shqyrtimi. 
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 Proceset Gjyqësore  

 
 

 Pjesëmarrja në proceset gjyqësore 

 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” e vendos Komisionerin në një raport të 

gjerë me gjykatën, duke parashikuar mjaft kompetenca përsa i takon pjesëmarrjes së 

institucionit në proceset gjyqësore. Vendimet e dhëna nga Komisioneri, janë të ankimueshme 

në gjykatë. 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, pika 1/gj).  

 

Në 6 mujorin e parë të vitit 2020, KMD është thirrur në 46 (dyzet e gjashtë) procese 

gjyqësore, në raport me 44 (dyzet e katër) procese të ndjekura gjatë 6-mujorit të parë të 

vitit 2019. 

 

Rritja e numrit të proceseve gjyqësore ndër vite tregon se zbatimi i Ligjit 10221/2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi” është rritur dhe tashmë ky ligj është kthyer në një mjet juridik të 

rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Roli i Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi në proceset gjyqësore, të ndjekura në 6 mujorin e parë të vitit 2020, paraqitet si 

më poshtë:  

                                                                     

 Palë e paditur në 25 (njëzet e pesë) procese gjyqësore, ku kërkohet shfuqizimi apo 

pavlefshmëria e vendimeve të KMD-së, nga subjektet e gjetur në shkelje të ligjit “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi” me vendim të KMD. Nga këto: 

- Në 5 procese Komisioneri është paditur nga individë lidhur me vendimet ku është  

vendosur mosdiskriminim. 

- Në 20 procese Komisioneri është paditur nga persona juridike (institucione), 

lidhur me vendimet ku është vendosur diskriminim. 

 

 Person i interesuar/palë e tretë në 18  (tetëmbëdhjetë) procese gjyqësore, ku KMD 

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

diskriminim në gjykatë. Në këto çështje, KMD thirret në gjykim nga Gjykata kompetente 

si palë e tretë, në çështje ku kërkohet drejtpërdrejtë konstatimi i diskriminimit dhe 

dëmshpërblimi për diskriminim në gjykatë, dhe parashtron mendim me shkrim për 

gjykatën, sipas përcaktimeve ligjore. Nga këto: 

 

- Në 14 raste janë çështje të pashqyrtuara nga Komisioneri, ku palët i janë drejtuar 

drejtpërdrejtë gjykatës për konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim. 

- Në 4 raste, Komisioneri e ka shqyrtuar më parë çështjen dhe ka dalë me vendim 

diskriminimi. 
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 Në përputhje me parashikimet ligjore, KMD i është drejtuar gjykatës me 3 (tre) kërkesa 

për lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të KMD. Në raport me 

Gjykatën, KMD ndërvepron gjithashtu si kërkues, duke iu drejtuar asaj me kërkesa për 

lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të Komisionerit.  

 

 

 Vendime Gjyqësore12 

 

Në 6 mujorin e  parë të vitit 2020,  Gjykatat kompetente kanë dalë me 42  vendime gjyqësore 

për çështje ku KMD ka qenë palë, nga të cilat: 

- 29 vendime gjyqësore ku KMD ka qenë palë e paditur  

- 11 vendime gjyqësore ku KMD ka qenë palë e tretë dhe  

- 2 vendime ku KMD ka qenë kërkuar për Urdhrat e Ekzekutimit. 

 

Në 29 vendime të dhëna nga gjykatat kompetente ku Komisioneri ka qenë palë e paditur 

me objekt shfuqizimi i vendimmarrjes së KMD-së, është vendosur si më poshtë: 

 

Gjykata Administrative e Shkallës se Parë Tiranë, ka dhënë 20 (njëzet) vendime, duke 

vendosur: 

 12 vendime për rrëzimin e padisë, duke lënë ne fuqi vendimin e Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi; 

 3 vendime për pranimin e padisë, duke rrëzuar vendimin e Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi; 

 3 vendime për pranimin e pjesshëm të padisë, duke lënë në fuqi vendimin e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, por duke rrëzuar rikthimin në punë të 

vendosur nga KMD-ja. 

 2 vendime (jo themeli të çështjes) ka vendosur rrëzimin e kërkesave të palëve(sigurim 

padie dhe kërkesë për ndërhyrës dytësor)  

 

Gjykata Administrative e Apelit ka dhënë 7 (shtatë) vendime, nga të cilat: 

 3 vendime kanë vendosur prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë, Tiranë dhe rikthimin e çështjes për rigjykim për shkak të një procesi jo të rregullt 

ligjor nga ana e Gjykatës, pasi nuk është njoftuar personi i tretë (ankuesit); 

                                                
12 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 2020,  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 2020, 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 2020 dhe 

KMD-së i komunikohet vendimi i zbardhur  në një kohë më të vonë. 
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 1 vendim për lënien  në fuqi  të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

(ky i fundit ka lenë në fuqi vendimin e KMD-së); 

 2 vendime kanë ndryshuar vendimmarrjen e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë, Tiranë, duke rrëzuar padinë e palës paditëse ( e cila ka lënë në fuqi vendimin e 

Komisionerit); 

 1 vendim ( jo themeli) për lënie në fuqi të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë (mbi 

refuzimin e sigurimit të padisë). 

 

Gjykata e Lartë ka dhënë 2 (dy) vendime (jo themeli), duke vendosur: 

 Mospranimin e kërkesave për pezullimin e ekzekutimit  të vendimeve gjyqësore. 

 

Në 11 vendime të  dhëna nga gjykatat kompetente ku Komisioneri ka qenë e palë tretë, 

me objekt konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim, janë marrë vendimet si më poshtë: 

Gjykata e Shkallës së Parë ka dhënë 6 (gjashtë) vendime, ku Komisionerin ka qenë palë e 

tretë në proces, duke vendosur:  

 4 vendime për pranimin e padisë, duke dhënë masë dëmshpërblimi si pasojë e 

diskriminimit të pësuar; 

 1 vendim (jo themeli) ka vendosur pranimin e kërkesës (Përjashtim nga shpenzimet 

gjyqësore të palës paditëse). 

 1 vendim ka vendosur moskompetencën për shqyrtimin e çështjes (çështje jo themeli). 

 

Gjykata Administrative e Apelit ka dhënë 5 (pesë) vendime, duke vendosur: 

 2  vendime kane lënë në fuqi vendimin e Gjykatës Administrative te Shkallës së Parë, 

duke konstatuar diskriminimin dhe njohur dëmshpërblimin për diskriminim.  

 2  vendime kanë  lënë në fuqi vendimin e  Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë,  

duke mos  konstatuar diskriminimin dhe dëmshpërblimin për diskriminim. 

 1 vendim (jo themeli) ka vendosur rrëzimin e kërkesës (rivendosje në afat të paditësit). 

 

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. 
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 Rekomandime të Zyrës së KMD 

 

 

 Rekomandime për akte ligjore dhe nënligjore 

 

Në zbatim të kompetencës ligjore të parashikuara nga neni 32, pika 1/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 2020. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dhënë 8 mendime dhe sugjerime mbi projekt 

aktet duke ja drejtuar institucioneve iniciuese ose Kuvendit të Shqipërisë. Lidhur me këto 

projekt akte mendimet janë dhënë me iniciativën e Komisionerit, ose me ftesën e institucioneve 

përgjegjëse. 

 

 1.5.1.1. Sugjerime mbi projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin "Për 

Masat Ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare", të ndryshuar. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me kërkesë të Komisionit të Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shëndetësisë, Kuvendi i Shqipërisë, parashtroi mendime mbi projektligjin” "Për 

disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin "Për Masat Ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare", pas 

konsultimit të këtij projektligji dhe Relacionit shoqërues. 

Komisioneri pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi,  konstatoi se projektligji “Pёr disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin Nr. 9669, datë 18.12.2006 “Pёr masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare”, i ndryshuar, ka parashikime në përputhje me “Konventën e Këshillit të Evropës për 

parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje” dhe ka reflektuar 

rekomandimet e GREVIO për Shqipërinë mbi zbatimin e kësaj Konvente. Komisioneri 

propozoi, disa aspekte të tjera të cilat kanë nevojë për rishikim në Ligjin nr. 9669/2006 “ Për 

Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet Familjare” si më poshtë: 

 Në nenin 1 “Qëllimi”  i  ligjit  nr. 9669/2006 “ Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

Familjare”, i ndryshuar propozojnë  të shtohet  edhe termi, “gratë” .  

 

Duke iu referuar Raportit të GREVIO për Shqipërinë të vitit 2017, në zbatim të Konventës së 

Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në 

Familje, autoritetet nxiten që në legjislacionin e tyre duhet të kenë një qasje më të qartë gjinore,  

për të njohur plotësisht natyrën me bazë gjinore të dhunës në familje, e cila prek kryesisht gratë 

dhe vajzat. Studimi me i fundit i OSBE (2019) mbi dhunën ndaj grave në Shqipëri, e vendos 

theksin tek dhuna ndaj grave.  
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 “Dhuna ndaj grave” të parashikohet si përkufizim 

 

Ligjin nr. 9669/2006 “ Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar, në 

tërësinë e tij, duhet të jetë në të njëjtën frymë me Konventën e Stambollit ku  gjen mbrojtje 

krahas “dhunës  në familje” edhe  “dhuna ndaj grave” në mënyrë të veçantë. Rekomandime e  

GREVIO e vendosin theksin specifikisht në dhunën dhe diskriminimin ndaj grave, ndaj 

mendojmë së përfshirja e këtij përkufizimi sjell një përqasje me këtë Konventë.  Gjithashtu, 

“Dhuna ndaj grave” parashikohet si diskriminim në nenin 3 të Konventës së Stambollit.  Në 

nenin 3 tek “Përkufizimet” e  ligjit nr. 9669/2006 “ Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

Familjare”, propozojmë të shtohet  përkufizimi i “Dhunës ndaj Grave”. Ky parashikim do të 

bëjë të mundur edhe fuqizimin e rolit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për të 

rritur ndërgjegjësimin dhe parandalimin  rreth natyrës diskriminuese të dhunës ndaj grave13 , 

në mënyrë specifike. 

 

 1.5.1.2 Mendime mbi projektligjin “Për Shtetësinë” 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me kërkesë të Komisionit për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Shqipërisë, parashtroi mendime mbi 

projektligjin “Për Shtetësinë”, pas konsultimit të këtij projektligji dhe Relacionit shoqërues. 

Paraprakisht, KMD evidentoi se ka patur mundësi të njihet dhe të japë rekomandime lidhur me 

projektligjin “Për shtetësinë”, në një fazë të mëparshme, me kërkesë të Ministrisë së 

Brendshme, nga ku rezulton se janë marrë parasysh pjesërisht. 

Duke parë reflektimet e propozimeve tona të mëparshme, në këtë draft-ligj të sjellë nga 

Kuvendi, risjellim në vëmendje të Kuvendit se interesi i KMD për këtë projektligj mbetet mbi 

propozimet e mëposhtme:  

 

 Përfshirja e parimit të mosdiskriminimit 

 

KMD evidentoi se përfshirja e parimit të mosdiskriminimit, i cili nuk ekziston në ligjin aktual, 

nuk ishte vendosur sipas përmbajtjes së propozuara, ndaj rekomandoi riformulimin e nenin 3, 

germa (ç) dhe shtimin e pikës 2 në këtë nen, të projektligjit “Për Shtetësinë”, sipas përmbajtjes 

së evidentuar në rekomandim: 

1. “Zbatimi i dispozitave të këtij ligji për fitimin, rifitimin dhe humbjen e shtetësisë shqiptare 

bazohet në parimet e mëposhtme: 

Rregullat mbi fitimin, rifitimin dhe humbjen e shtetësisë shqiptare nuk duhet të përmbajnë 

dallime apo të përfshijnë ndonjë praktikë, e cila rezulton në diskriminimin mbi bazën e seksit, 

                                                
13 Rekomandim GREVIO:Autoritetet duhet  të studiojnë mjetet e mundshme për të rritur ndërgjegjësimin rreth 

natyrës diskriminuese të dhunës ndaj grave, si dhe të fuqizojnë rolin e Avokatit të Popullit dhe të Komisionerit 

kundër Diskriminimit, si mbrojtës të viktimave të dhunës ndaj grave. 
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besimit, racës, ngjyrës ose origjinës kombëtare apo etnike, ose çdo shkak tjetër të parashikuar 

në legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi. 

2. “Ndërmjet shtetasve shqiptare zbatohet parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit, pavarësisht 

nëse ata janë shtetas që nga lindja apo e kanë fituar shtetësinë shqiptare sipas këtij ligji.”  

 Efektet në shtetësinë shqiptare në rastet e martesës 

 

Duke patur në konsideratë harmonizimin e këtij ligji me Konventën Evropiane “Për 

shtetësinë”, të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë  me ligjin nr. 8942, datë 19.9.2002, KMD 

rekomandoi përfshirjen e këtij parashikimi ligjor, në nenin 3, me përmbajtje:  

“As martesa dhe as zgjidhja e një martese ndërmjet një shtetasi shqiptar dhe një te huaji, si dhe 

as ndryshimi i shtetësisë nga njeri prej bashkëshorteve gjatë martesës nuk do të ndikojë 

automatikisht shtetësinë e bashkëshortit tjetër.”  

 

 1.5.1.3. Sugjerime mbi projektligjin “Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e 

Transportit”  

 

Me kërkesë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për dhënie mendimi në lidhje me 

projektligjin “Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit”, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është konsultuar me këtë projekt-ligj, Relacionin shpjegues, RIA 

dhe Tabelat e përputhshmërisë, duke evidentuar se ky projektligj është përputhur pjesërisht me 

Direktivën 2009/103/KE të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 shtator 2009, “Për 

sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me përdorimin e mjeteve motorike dhe për zbatimin 

me forcë të detyrimit për të marrë një sigurim të tillë.”. Në lidhje me këtë të fundit, KMD ka 

konstatuar se neni 2, pika 2 e projektligjit përmban një kriter përjashtues, sipas të cilit dispozitat 

e tij nuk zbatohen për kategori të veçanta mjetesh motorike14 të Forcave të Armatosura. Në 

lidhje me këtë, Komisioneri vuri re se në Relacionin shpjegues të këtij projektligji, nuk është 

shpjeguar përmbajtja e këtij neni, dhe arsyeja se pse është vendosur ky përjashtim. Aq më tepër 

që kjo dispozitë përputhet pjesërisht me Direktivën 2009/103/KE dhe nuk përmban asnjë 

shpjegim, as në tabelën e përputhshmërisë të këtij projektligji. Përsa kohë që niveli i 

përputhshmërisë është i pjesshëm, në tabelën e përputhshmërisë do duhej të sqaroheshin pjesa 

e dispozitës që nuk përafrohet dhe arsyet e saj. 

 

KMD theksoi se, në kushtet kur ky kriter përjashtues nuk ndjek një qëllim objektivisht të 

justifikueshëm dhe të përligjur, mund të përbëjë një kriter diskriminues, gjë që bie në 

kundërshtim me Ligjin 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për më tepër që nuk 

ka një shpjegim të shprehur lidhur me këtë, në dokumentacionin shpjegues. 

 

                                                
14 Sipas përkufizimeve në nenin 3 pika 3 të projektligjit: “Mjet motorik” është mjeti që lëviz në tokë, por jo mbi 

shina me anë të fuqisë motorike, pavarësisht nga numri i rrotave, subjekt i detyrimit për regjistrim. Mjet motorik 

është edhe rimorkioja dhe gjysmërimorkioja të bashkuara ose jo me mjetin motorik tërheqës. 
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 1.5.1.4 Rekomandime mbi projekt-ligjin  "Për disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin 

nr.9831, datë 12.11.2007, "Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politike të regjimit 

komunist", të ndryshuar" . 

 

Në vijim të kërkesës  së Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, Kuvendi i 

Shqipërisë, për të dhënë sugjerime në lidhje me projektligjin  "Për disa ndryshime dhe shtesa 

në Ligjin nr.9831,datë 12.11.2007, "Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politike të regjimit 

komunist, të ndryshuar", Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pasi u konsultua  mbi 

këtë projekt-ligj dhe me Ligjin aktual nr.9831, datë 12.11.2007, dha sugjerimet: 

 

Komisioneri vlerësoi nismën e cila synon  dëmshpërblimin financiar të ish të dënuarve politikë, 

nëpërmjet: zgjerimit të rrethit të përfituesve,  dhënien e dëmshpërblimit efektiv dhe moszbritjen 

nga vlera e dëmshpërblimeve të përfitimeve në ligje të tjera.  

 Zgjerimi i rrethit të familjarëve në nenin 8 

Komisioneri nën frymën e Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,  sugjeroi të rishikohet neni 

8 “Rrethi i familjarëve” i Ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, "Për dëmshpërblimin e ish të 

dënuarve politike të regjimit komunist, të ndryshuar". Në pikën 1, të nenit 8 “Rrethi i 

familjarëve”, parashikohen familjarët e viktimave që përfitojnë, në cilësinë e trashëgimtarëve 

ligjor, dëmshpërblimet. Për trashëgiminë me ligj referimi duhet të bëhet vetëm në dispozitat e  

Kodit Civil dhe jo të krijohet një standart për familjarët përfitues, sipas  Ligjit Nr. 9831, datë 

12.11.2007, pasi kjo bie  ndesh me dispozitat e Kodit Civil, konkretisht në nenet 360, 361, 362, 

363, 364. Duke mos përshirë, në mundësinë e trashëgimisë ligjore, rrethin e 4, 5, 6 të 

trashëgimtarëve15, siç ndodh në rastet e zakonshme të zbatimit të dispozitave te K.C mbi  

trashëgiminë ligjore, përjashtohen nga trashëgimia ligjore edhe “Trashëgimtari i paaftë për 

punë”. 

 

 1.5.1.5. Mendime mbi përputhshmërinë e legjislacionit të brendshëm me Konventën 

mbi Dhunën dhe Ngacmimin (C-190, 2019) dhe të Rekomandimin Mbi Dhunën dhe 

Ngacmimin (R-206, 2019), para ratifikimit të tyre. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është vënë në dijeni nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, mbi iniciativën për ratifikimin e Konventës mbi Dhunën dhe Ngacmimin (C-

190, 2019) dhe të Rekomandimit Mbi Dhunën dhe Ngacmimin (R-206, 2019) të Organizatës 

Ndërkombëtarë të Punës, i është kërkuar mendim nëse legjislacioni ynë i brendshëm është në 

përputhje me parashikimet e kësaj Konvente dhe ndryshimet e nevojshme ligjore, nëse është 

e nevojshme.  

                                                
15 Ne rastet kur nuk ka trashëgimtarë të rretheve parardhëse. 
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pasi u konsultua me këto dy akte, parashtroi  

mendime, brenda fushës së veprimtarisë dhe mandatit të tij, konkretisht KMD rekomandoi: 

 Në lidhje me mbrojtjen nga “Ngacmimi” në punësim 

 

Nëse do këtë iniciativë ligjore për ndryshimin e legjislacionit të brendshëm në kuadër të 

përputhshmërisë, por edhe në aktet në fjalë, të përkthyera nga shërbimi zyrtar, të merret 

parasysh unifikimi i termave “Shqetësim” dhe “Ngacmim”, në mënyrë që të mos krijohen 

paqartësi dhe gabime në të kuptuarit dhe të interpretuarit e ndryshëm të të njëjtit koncept.  

 

Në këtë kuadër, KMD sugjeron përdorimin e unifikuar të termit “Shqetësim”, si në 

legjislacionin e brendshëm ashtu edhe në tekstin e Konventës 190 dhe Rekomandimit 206, 

2019 të ILO-s, me qëllim ndreqjen para ratifikimit.16   

 

 Në lidhje me mbrojtjen nga “Dhuna” në punësim 

 

Komisioneri vlerësoi se nuk ka një përputhshmëri të plotë të legjislacionit tonë të brendshëm 

me konceptet dhe garancitë që ofron kjo Konventë mbi mbrojtjen nga dhuna, përfshirë atë me 

bazë gjinore, të punëtorëve dhe personave të tjerë në botën e punës. 

 

Sa më lart, KMD rekomandoi që, të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore në Kodin e Punës 

së Republikës së Shqipërisë, me qëllim shtimin e parashikimit për mbrojtjen nga dhuna, 

përfshirë atë me bazë gjinore, të punëtorëve dhe personave të tjerë në botën e punës, përpara 

ratifikimit të Konventës mbi Dhunën dhe Ngacmimin (C-190, 2019) nga Shteti Shqiptar, në 

kuadër të përputhshmërisë. 

 

 Në lidhje me mandatin e kërkuar nga organet e barazisë 

 

KMD evidentoi se Rekomandimi Mbi Dhunën dhe Ngacmimin (R-206, 2019) parashikon në 

paragrafin 21 të tij ose në Kreun III “Zbatimi, mjetet juridike dhe ndihma”, shprehimisht se: 

 

 “Mandati i organeve kombëtare përgjegjëse për inspektimin e punës, sigurinë dhe shëndetin 

në punë, dhe barazinë dhe mos-diskriminimin, duke përfshirë barazinë gjinore, duhet të 

mbulojë dhunën dhe ngacmimin në botën e punës”.  

 

Sa më lart sqaruam, KMD solli në vëmendje se ligji organik të cilin ka për detyrë që të 

mbikëqyrë dhe zbatojë Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si institucioni përgjegjës 

për barazinë dhe mos-diskriminimin në Shqipëri, nuk parashikon mandat për këtë institucion 

për mbrojtjen nga dhuna të punëtorëve dhe personave të tjerë në botën e punës. 

 

 

                                                
16 Duke patur parasysh se dy aktet e derguara per mendim, përkthimi nga shërbimi zyrtar është “Ngacmim”. 
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 Rekomandime për situatën e COVID-19  

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka nxjerrë 3 (tre) Rekomandime, në përgjigje të 

situatës së COVID-19 në vendin tonë, të cilat paraqiten në vijim: 

 1.5.2.1. Rekomandim për zgjerimin e listës së subjekteve përfituese të ndihmës 

financiare, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-

19, në referim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 254, datë 27.3.2020.  

 

Nëpërmjet këtij Rekomandimi, KMD i ka kërkuar autoriteteve kompetente, marrjen e masave, 

përfshirë ato ligjore, për zgjerimin e listës së subjekteve përfituese të ndihmës financiare, gjatë 

periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19, me qëllim: 

 Përfshirjen e kategorisë së të vetëpunësuarve në veprimtari si “Shitës Ambulant” në 

Kreun II të  VKM Nr. 254, datë 27.3.2020. 

 Përfshirjen e punëkërkuesve të papunë, si subjekte përfituese të ndihmës financiare, në 

zbatim të VKM Nr. 254, datë 27.3.2020, të Punëkërkuesve të papunë, të cilët nuk kanë 

qenë më parë të punësuar dhe për pasojë nuk kanë kontribuar në skemën e sigurimit 

shoqëror sipas nenit 53 Ligji 7703/1993 “Për sigurimet shoqërore në RSh”; si dhe 

kujdes të veçantë për grupet e veçanta sipas Ligjit 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”. 

 Krijimin e lehtësive për regjistrimin e “punëkërkuesve të papunë”, sipas përcaktimeve 

të Ligjit 15/2019 “Për Nxitjen e Punësimit”, me qëllim krijimin e mundësisë për 

përfshirjen e kësaj kategorie gjithashtu, si subjekte përfituese të ndihmës financiare, në 

zbatim të VKM Nr. 254, datë 27.3.2020. 

 Heqjen e datës 10 Mars 2020 si afat i fundit për regjistrimin e punëkërkuesve të papunë, 

gjithashtu edhe për aplikimin për ndihmë ekonomike. 

 

 1.5.2.2. Rekomandim për zgjerimin e subjekteve që hyjnë në kategorinë e shtresave 

në nevojë, të përcaktuara në pikën 4 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 236, 

datë 19.03.2020.  

 

Nëpërmjet këtij Rekomandimi, të datës 07.04.2020, KMD i është drejtuar Këshillit të 

Ministrave, me qëllim marrjen e masave për: 

 Përfshirjen e kategorisë së personave që janë punëkërkues të papunë, të cilët nuk kanë 

qenë më parë të punësuar dhe për pasojë nuk kanë kontribuar në skemën e sigurimit 

shoqëror sipas nenit 53 të Ligjit 7703 datë 11/05/1993 “Për sigurimet shoqërore në 

R.Sh.”, i ndryshuar.  

 Krijimin e lehtësive për personat që nuk janë deri aktualisht të regjistruar si 

punëkërkues të papunë, me qëllim krijimin e mundësisë për përfshirjen e kësaj 

kategorie gjithashtu, si subjekte përfituese të asistencës , në zbatim të VKM Nr. 236, 

datë 19.03.2020. 
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Ky rekomandim ligjor ka lidhje me një ankesë të paraqitur nga një organizatë me interesa 

legjitime, kundër Këshillit të Ministrave, ku pretendohet diskriminim për shkak të "situatës 

ekonomike dhe familjare". Organizata informon se Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin 

nr. 236, datë 19.03.2020, duke lënë pas familjet që sigurojnë të ardhura përmes punës joformale 

dhe kështu, nuk e gjejnë veten të mbështeten në kategoritë e përcaktuara në këtë vendim. 

Prandaj, ata nuk mund të përfitojnë nga ndihma e ofruar nga shteti. KMD gjykon se, është e 

nevojshme që familjet e varfra, që kanë anëtarë punëkërkues të papunë, të cilët për arsye 

objektive nuk kanë mundur të kenë një vend pune nga institucionet shtetërore, gjithashtu të 

jenë pjesë e këtij vendimi. 

 

 1.5.2.3. Rekomandime mbi projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 

 

Në vijim të kërkesës  së Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat 

e Njeriut, Kuvendi i Shqipërisë, për të dhënë opinioni në lidhje me projektligjin ““Për një 

ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të 

ndryshuar”, si dhe ndryshimet e propozuara, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

pasi u konsultua  mbi këtë projekt-ligj,  sugjeroi : 

 Në lidhje me ndryshimet e propozuara për nenin 130/a “Dhuna në familje”. 

 

Në lidhje me ndryshimet e propozuara për nenin 130/a “Dhuna në familje”, Komisioneri ka 

vlerësuar nismën për ashpërsimin e dënimeve, ndodhur në kushtet kur raportohen gjithmonë e 

më shumë raste të dhunës në familje, gjatë kohës së masave kufizuese për shkak të COVID-

19.  

 

 Në lidhje me propozimet për shtimin e dy figurave të reja penale përkatësisht: “Mosbindja 

ndaj masave të organeve kompetente shtetërore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose 

gjendjes së fatkeqësisë natyrore” (neni 242/1) dhe  “Shkelja e rregullave të karantinës për 

parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive” (neni 242/2), Komisioneri ka vlerësuar 

se: 

 

- Në lidhje me shtimin e Nenit 242/1, Komisioneri ka shprehur opinionin pozitiv mbi 

nevojën e të pasurit një dispozitë të posaçme në lidhje me rregullimin dhe respektimin 

e kufizimeve të vendosura në kohën e marrjes së masave të jashtëzakonshme për shkak 

të vendosjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Propozimi paraqitet i qartë dhe 

proporcional me synimin e vendosur. 

- Në lidhje me shtimin e Nenit 242/2, Komisioneri shpreh shqetësimin e tij për 

përmbajtjen e këtij propozimi, pasi dispozita, në tërësinë e saj, nuk garanton parimin e 

proporcionalitetit, përsa i përket masës së dënimit si dhe konsiderimit të barabartё, 

përballë të njëjtës ashpërsi dënimi, të dy grupeve (grupit të mbartësve të sëmundjes 

infektive ngjitëse dhe grupit të jo mbartësve të sëmundjes infektive ngjitëse ), të cilët 

ndodhen në kushte objektivisht të ndryshme. Gjithashtu, në vlerësimin e Komisionerit, 
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konsiderimi i këtyre dy grupeve në këtë dispozitë penale, përbën njëkohësisht edhe 

cenim të barazisë substanciale e cila bazohet në premisën se rastet e ndryshme duhet të 

trajtohen në mënyrë të ndryshme, në proporcion me dallimin midis tyre. Më tej, 

Komisioneri ka propozuar të qartësohet pasja apo jo dijeni e personit bartës të një 

epidemie si dhe shkelja e urdhrave dhe rregullave të karantinës me dashje apo pa dashje, 

pasi çdo situatë e tillë do të kërkonte parashikime të ndryshme e nuk mund të trajtohen 

të gjitha në të njëjtën mënyrë, sepse cenojnë parimin e barazisë. Komisioneri ka 

theksuar edhe problematikën e dënimit të njëkohshëm me gjobë dhe me burgim deri në 

dhjetë vjet e cila vjen në kundërshtim me Vendimin nr. 47/2012 të Gjykatës 

Kushtetuese. 

 

 

 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 2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

ka dhënë 1 rekomandim për çështje të veçanta. 

 

 1.5.3.1. Rekomandim për hartimin dhe miratimin e aktit nënligjor përkatës për 

sigurimin e pajisjeve ndihmëse tifloteknike për të gjithë personat me mungesë të 

plotë ose të pjesshme shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët përfitojnë nga ligji nr. 

8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka vlerësuar se sigurimi i pajisjeve ndihmëse 

tifloteknike për të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshme shikimi, të lindur ose 

të fituar, të cilët përfitojnë nga ligji nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, duhet 

të rregullohet me një akt nënligjor apo çfarëdo lloj mundësie tjetër ligjore që do përmbushte 

këtë qëllim. Për këtë arsye, ka rekomanduar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale: 

 Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për hartimin 

dhe miratimin e aktit nënligjor përkatës për sigurimin e pajisjeve ndihmëse tifloteknike 

për të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshme shikimi, të lindur ose të fituar, 

të cilët përfitojnë nga ligji nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”. 

 

 1.5.3.2. Mendime mbi Planin Strategjik të Kuvendit të Shqipërisë 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi , në vijim të ftesës së Kuvendit për të dhënë 

mendime mbi Draft-Planin Strategjik të Kuvendit të Shqipërisë, mbasi u konsultuam me 

dokumentin on-line propozoi disa pika lidhur me objektivat e Strategjisë. 
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 Ndërgjegjësimi 

 

Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik është një nga veprimtaritë themelore të KMD-së, 

parashikuar nëpërmjet një serë kompetencash për këtë qëllim, si: nxitja e parimit të barazisë 

dhe mosdiskriminimit, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për këto çështje, përfshirë 

edhe ofrimin e informacioneve të shkruara për këtë ligj, në gjuhën shqipe, në gjuhët e pakicave, 

si dhe në formate të përdorshme nga persona me aftësi të kufizuar; adresimi drejtpërdrejt 

opinionit publik për çfarëdolloj çështjeje që lidhet me diskriminimin; informimi për të drejtën 

e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje; 

zhvillimi i dialogut të rregullt për çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse sociale, duke 

përfshirë organizatat joqeveritare dhe zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe edukuese që 

ndihmojnë në zbatimin e këtij ligji. 

 

 Organizimi, pjesëmarrja në Aktivitete dhe Media 
 

Gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2020, 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 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në një takim drejtorin Ekzekutiv të Open 

Mind Spectrum Albania (OMSA), Arbër Kodra. Biseda u përqëndrua tek sfidat e 

komunitetit LGBTI gjatë 2020, mbrojtja e komuniteteve vulnerabël dhe promovimi i 

barazisë. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi së bashku me znj. Egla Bardhi, drejtore 

ekzekutive e shoqatës "Together for Life" mbajtën një konferencë për shtyp. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në një takim znj.Lorena Haxhiu, 

Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Biseda u përqëndrua kryesisht tek praktikat 

mësimore dhe të punës të pjesëtarëve të komuniteteve, të rinjtë dhe grupeve vulnerabël 

pranë institucioneve dhe bizneseve. 

 

Daljet në media 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte ftuar në emisionin e mëngjesit "Wake Up" 

në Top Channel, së bashku me Arbër Kodra të OMSA, për të folur rreth studimit: “Pjesëmarrja 

Politike e Personave LGBTI në Shqipëri”. 

Komisoneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ishte i ftuar sot në Euronews Albania, për të folur 

për personat me aftësi të kufizuara mendore që vuajnë dënime në burgje, vendimet e 

Komisionerit për këto raste specifike dhe 10 vjetorin e KMD. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda do të jetë i ftuar në emisionin 

"Mirëmëngjes Shqipëri" në TVSH, për të lançuar “Javën Kundër Diskriminimit”. 
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Shkurt 

 Java kundër Diskriminimit çelet me Ekspozitë fotografike të titulluar: “Guxo të jesh 

vetvetja”, në bashkëpunim me Aleanca LGBTI; Qendra Streha; OMSA; PRO LBGTI dhe 

KiE. 

 Shfaqjes Teatrore “Sfida”, e organizuar nga KMD në bashkëpunim me shoqatat ADRF, 

Caritass Shqiptar, Caritas Dioqezan Tiranë Durrës, Klubi i prindërve të fëmijëve me 

çregullime të Spektrit Autik, Fe dhe Dritë kolegji Don Bosko përfaqësues të komunitetit që 

nuk shikon dhe Ministria e Kulturës. 

 Në javën Kundër Diskriminimit KMD në qytetin e Elbasanit zhvilloi një takim mbi 

“Promovimin e tolerancës midis feve”, në bashkëpunim me Qendrën e Bashkëpunimit 

Ndërfetar. 

 Në ditën e tretë të Javës Kundër Diskriminimit u mbajt në Korçë aktiviteti me fokus pakicat 

rome dhe egjiptiane, ku u shpalosën rastet kryesore të diskriminimit të ndjekura nga KMD 

në lidhje me strehimin dhe fusha të tjera, si dhe shembuj praktikë të zbatimit të tyre dhe 

arritjes së efektivitetit. 

 Në ditën e katërt të Javës Kundër Diskriminimit u mbajt në universitetin e Vlorës takimi 

me temë “Gjuha e Urrejtjes” – Aleanca kundër Urrejtjes, ku morën fjalën zv.Rektori i UV 

Z. Kristofor Lapa; Avokatja e Popullit Znj. Erinda Ballanca; Përfaqësues i AMA; Kreu i 

Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Znj. Jutta Gützkow. 

 Në ditën e Pestë të Javës Kundër Diskriminimit, në Shkodër KMD organizoi një takim të 

zgjeruar për të drejtat e gruas, fëmijëve të ngujuar me OJF, personalitete dhe aktivistë.  

 Komisioneri merr pjesë në Ekzpozitën në Korçë për të përkujtuar 10-vjetorin e Ligjit 

kundër Diskriminimit dhe ngritjen e institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi. Me pjesëmarrjen e UNICEF Albania, përfaqësues të institucioneve 

arsimore, Bashkia Korçë, shoqëria civile, fëmijë dhe të rinj. 

 Në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë u mbajt takimi përmbyllës i "Javës Kundër 

Diskriminimit", në kuadër të festimit të 10 vjetorit të Ligjit dhe Institucionit të Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me moton për #PërNjëShoqëriPaDiskrimim. 

 Stafi i Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në konferencën e 

organizuar nga Shoqata "Ndihmoni Jetën", në kuadër të përfundimit me sukses të 

implementimin të projektit të jetesës së pavarur ku perfitues ishin 10 persona me aftësi të 

kufizuara intelektuale mbi 25 vjeç. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti Ambasadoren e Kanadasë, Sh.E.Znj 

Alexandra Bugailiskis. Komisioneri e informoi ambasadoren Bugailiskis për veprimtarinë 

e KMD për luftën kundër Diskriminimit dhe promovimin e barazisë në vend. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një takim me FSHDPAK. Në qendër 

të bisedës ishte projekti 1 vjeçar që FSHDPAK filloi të zbatojë në Janar të këtij viti, me 

fokus Barazinë, Mosdiskriminimin dhe Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara, 

projekt që shtrihet në katër bashki, Tiranë, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë, ku dakortësuan 

ndërhyrje të cilat ndihmojnë në përmbushjen e një misioni të përbashkët, respektimin e të 

drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri përmes nxitjes së mos - 

diskriminimit dhe përfshirjes. 

https://www.facebook.com/unicefalbania/
https://www.facebook.com/BashkiKorce/
https://www.facebook.com/hashtag/p%C3%ABrnj%C3%ABshoq%C3%ABripadiskrimim?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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 Komisioneri mori pjesë në çeljen e Qendrës së Shërbimit Ligjor Falas pranë Gjykatës së 

Rrethit Fier, e mbështetur nga PNUD në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe 

financuar nga Qeveria austriake përmes “Agjencisë Austriake per Zhvillim” Austrian 

Development Agency. 

 

Daljet në media 

Komisioneri ishte i ftua në A2 CNN TV për të diskutuar në kuadër të javës kundër diskriminim. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte i ftuar në Ora News TV për një intervistë, 

në kuadër të Javës Kundër Diskriminimit. 

Një prononcim për mediat i Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi pas takimit me temë 

“Gjuha e Urrejtjes” – Aleanca kundër Urrejtjes, në Universitetin ’’Ismail Qemali’’, Vlorë  6+1 

Vlora Televizion.  

Komisioneri ishe i ftuar në Scan TV për të folur për 10 vjet KMD dhe ligjin për mbrojtjen nga 

diskriminimi, për një shoqëri pa diskrimim. 

Në TV1 Channel, ishte i ftuar KMD për të folur për zhvillimin e aktiviteteve te shumta kundër 

diskriminimit të individëve apo edhe grupacioneve të ndryshme shoqërore. 

Në VOA – Zëri i Amerikës, KMD ishte i ftuar për të folur për takime ndërgjegjësuese si pjesë 

e javës kundër diskriminimit duke u përqëndruar tek gratë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte në Tv Klan, në emisionin "Historia ime", 

për të folur rreth Javës Kundër Diskriminimit. 

Mars 

 Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në prezantimin e librit studimor 

mbi "Shërbimet sociale në Shqipëri, një raportim nga Tirana, Shkodra dhe Elbasani" 

financuar nga projekte të BE në Tiranë. 

 

Daljet në media 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dhënë intërvistë në Vizion Plus. 

Prill 

Daljet në media 

Në ditën e autizmit, Komisioneri për Mrojtjen nga Diskriminimi, ishte i ftuar në “Ditarin” e 

mëngjesit në A2 News TV, për të folur për të drejtat e personave të prekur nga ky spektër.  

Në Euro News TV, Komisioneri Kunder Diskriminimit flet për situatënn e COVID-19 dhe 

Rekomandimin  drejtuar Qeverisë për përfshijen në listat e përfituesëve edhe shitësit ambulant. 

https://www.facebook.com/6plus1vlora/
https://www.facebook.com/6plus1vlora/
https://www.facebook.com/hashtag/p%C3%ABrnj%C3%ABshoq%C3%ABripadiskrimim?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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KMD në Top Channel Albania, për të folur mbi situatën e pandemisë dhe kërkesën drejtuar 

qeverisë për përfshirjen në paketën financiare edhe kategori të caktuara sociale apo ekonomike 

që, duke mos përfituar atë që është quajtur “Pagë Lufte”, rezultojnë përveç të tjerave edhe të 

diskriminuar. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka dhënë një prononcim për TvT mbi 

problematikën e rreth 250 pacientëve me hemofili dhe që janë të pamundurën të lëvizin nga 

rrethet drejt Tiranës për të marrë kurën. 

Intervista e Komisionerit dhënë për Ora News, në lidhje me situatën COVID-19 dhe pasojat në 

shoqëri. 

Publikim i KMD në gazetën Fjala.al mbi situatën e Covid-19 për komunitetin Rom/Egjiptian. 

Maj 

 Komisioneri mori pjesë në dëgjesën online me Komisionin e Ligjeve në Kuvend për 

raportin vjetor 2019 të KMD. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin online periodik të 

Mekanizmit Institucional Kuvend-Qeveri-Institucione të Pavarura. 

 Komisioneri mori pjesë në takimin në Zoom me Institutin për Demokraci dhe 

Ndërmjetësim, mbi publikimin e Sondazhit të Opinionit Publik mbi Besimin në Qeverisje, 

gjatë periudhës 2017-2019. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në aktivitetin me temë: 

"Diversiteti na bashkon", organizuar nga qendra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me 

Nevoja të Veçanta, në Elbasan. Aktiviteti synonte të promovojë diversitetin dhe dialogun, 

si ura që ndihmojnë për të lidhur dhe mbajtur një komunitet gjithëpërfshirës dhe të 

qëndrueshëm. 

 Komisioneri relatoi në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë e KMD për 2019. 

Komisionerit Dr. Gajda ka raportuar në Parlament punën e bërë gjatë vitit 2019, nga 

institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

 

Daljet në media 

Komisioneri ishte i ftuar në SCAN TV për të folur për kategorite e diskriminimit dhe ankesat 

në KMD. 

Qershor 

 

 Stafi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, trajnuan për dy ditë një grup vetë-

advokuesish, persona me aftësi të kufizuara, me qëllim rritjen e kapaciteteve te tyre. 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të promovojë respektimin e të drejtave të personave 

me aftësi të kufizuara në Shqipëri përmes nxitjes së mos- diskriminimit dhe përfshirjes. 

 Zyra e Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi webinarin mbi episodet e 

fundit të dhunës seksuale ndaj të miturve, ku morën pjesë dhe Institucioni i Avokatit të 

Popullit dhe rreth 56 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. 

https://www.youtube.com/channel/UCf_BBCZZsr6rS73dG90a9Og
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 Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një takim të zgjeruar mbi episodet e 

fundit të dhunës seksuale ndaj të miturve dhe dhunës ndaj gruas. Në këtë webinar online, 

Komisioneri, Avokati i Popullit bashkëbiseduan me rreth 61 përfaqësues të organizatave të 

shoqërisë civile për problematikën, sfidën e institucioneve publike dhe bashkërendimin e 

veprimtarive në dobi të viktimave të dhunës seksuale, dhunës në familje dhe dhunës ndaj 

grave. 

 Komisioneri zhvilloi një video konferencë me institucionet e mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Në këtë video konferencë u përforcua 

ideja që qëndron pas Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes institucioneve mbi nevojën e 

angazhimit të përbashkët për veprime konkrete, në dobi të qytetarëve të vendeve përkatëse 

në përputhje me praktikat dhe standardet më të mira ndërkombëtare në fushën e të drejtave 

të njeriut. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në aktivitetin online "Sfidat e 

pakicës egjiptiane në Shqipëri" me organizatat e shoqërisë civile, Qendra "T'Reja", Lëvizja 

Rinore Egjiptiane Rome", Qendra "Për Aksion Komunitar", Qendra "Fuqizim dhe 

Organizimi Komunitar", si dhe Qendra “Për Advokim Social”. Komisioneri vuri në dukje 

situatën e diskriminimit të komunitetit egjiptian në vendin tonë, sipas evidencës së 

ankesave të ardhura dhe të trajtuar në institucion, duke kërkuar edhe një herë bashkëpunim 

me shoqërinë civile për të adresuar çështjet që prekin respektimin e të drejtave të Njeriut. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në një diskutim mbi sigurinë dhe 

cilësinë e barnave për pacientët kronikë, të organizuar nga Shoqata Together for Life. 

Prezentë në takimi ishin edhe zyrtarë të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor, Qendra Kombëtare të Kontrollit të Barnave, Ministria e Shëndetësisë, 

Shoqata e Diabetit dhe shoqata të pacientëve, si dhe mjekë e farmacistë. 

 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një leksion online në "Akademinë e 

Konsumatorit 2", realizuar me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana, duke 

theksuar nevojën e trajtimit të sa me shumë ankesave që kanë elementë diskriminimi, 

trajtimi të pabarabartë dhe përfshirjen e formave të reja të diskriminimit në kuadër të 

ndryshimeve ligjore. 

 

Daljet në media 

Ministria e Brendshme ka propozuar projektvendim që parashikon që mjafton një grup prej 

300 personash që mund të aplikojnë, për t'u njohur si pakicë kombëtare në Shqipëri. 

Projektvendimi pritet të hapë debat në opinionin publik dhe Komisioneri ishte i ftuar në 

emisionin “Wake Up” në Top Channel bëri të ditur pozicionin e tij. 

Diskriminimi i minoriteteve mbetet një nga shqetësimet më të mëdha shoqërore në vendin tone, 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, tha për TVT se Shqipëria ka nevojë për një 

kulturë më të gjerë arsimore në edukimin e brezave të shoqërisë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte i ftuar në emisionin “Mirëmëngjes 

Shqipëri” në TVSH për të folur rreth projektvendimit të ri për minoritetet. 
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 Bashkëpunime 
 

 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 2020, 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 Evropës, konkretisht në: 

 

 Grupin e Punës për Legjislacionin e Barazisë 

 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:  

 

 Webinar 8 Maj - Projekt Equinet mbi standardet për organet e barazisë.  

 

 Webinar 18 Maj: Shkelje të të drejtave të njeriut për personat me aftësi të kufizuara gjatë 

COVID-19 

 

 Webinar 19 Qershor - Konferenca për trajtimin e diskriminimit dhe intolerancës ndaj 

muslimanëve.  

 

 Webinar 29 Qershor - "Rekomandim për një Evropë të drejtë dhe të barabartë: Rindërtimi 

i Shoqërive pas COVID-19".  

 

 

Përgjatë 6 mujorit të parë të vitit 2020 janë realizuar: 

 

 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me Rezolutën 33/34 

të OKB-së “Mbi format bashkëkohore të racizmit, diskriminimit Racor, ksenofobisë 

dhe intolerancën”, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. 

 

 Kontributit për pyetësorin e Equinet: “Roma Discrimination Perspective Survey” 
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 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me Rezolutën 74/136 

të OKB-së “Për të luftuar glorifikimin e nazizmit, neo-nazizmit dhe politikave të tjera 

që nxisin racizmin, diskriminimin racor, ksenofobinë dhe intolerancën”,  Ministrisë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. 

 

 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me pyetësorin e 

përbashkët të Raportuesve Special të KDNJ-së mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 

në respektimin e të drejtave të njeriut, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. 

 

 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me informacionin 

mbi zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore për vitin 2016-2020, drejtuar 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale. 

 

 Informacion i  përditesuar mbi impaktin e COVID-19 dhe veprimet e ndermarra nga 

KMD, për periudhën Maj – Qershor 2020, dërgauar EQUINET. 

 

 

 

 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. 

Në dispozicion të publikut në faqen zyrtare janë të gjitha rekomandimet e KMD-së dhe 

vendimet e Gjykatave. 

KMD   publikon   në   faqen   zyrtare   kategoritë   e   mëposhtme   të informacionit: 

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

zyrtar. 

 Funksionin dhe kompetencat e KMD 

 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; 

 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  kontaktete  koordinatorit  për  të drejtën e 

informimit; regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve të programit të transparences 

 

http://www.kmd.al/
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Në periudhën janar - qershor të vitit 2020 në  Programin  e  Transparencës  pranë  regjistrit  të  

kërkesave  dhe  përgjigjeve  janë  regjistruar  33  kërkesa. 

Kthim përgjigjet kanë qenë me shkresë ose me postë elektronike sipas kërkesës dhe të gjitha 

brenda afatit të parashikuar në ligjin për të drejtën e informimit. 

Kryesisht kërkesat për informacion janë në lidhje me ankesat dhe tërheqjen e një kopje të 

dosjes.  Ankuesit duan edhe informacionin, nëse Vendimet e KMD janë ankimuar në 

Gjykatë. 

Media, shoqata, qendra studimi kanë kërkuar informacione në lidhje me ankesat sipas 

shkaqeve të diskriminit në periudha të ndryshme. 

 

 

 

2 Zyrat Rajonale 
 

 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Shkodër 
 

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Shkodër:  

 

Janar 

 Më 10 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin informues me temë: 

"Drejtësia penale për të mitur", e organizuar nga “Intelektualët e Rinj, Shpresë”.  

Qëllimi i takimit ishte informimi në lidhje me legjislacionin penal për të miturit, rritja 

ndërgjegjësimit në lidhje me qasjet restauruese dhe ndërmjetësimin për të rinjtë në konflikt 

me ligjin, identifikimi i shqetësimeve kryesore dhe strategjitë e parandalimit të konflikteve 

për të rinjtë  dhe fëmijët, në Bashkinë Shkodër. 

 Më 13 janar, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me Kryetarin e Shoqatës 

“Për të drejtat e komunitetit egjiptian”, me objekt ankesën që kjo shoqatë i ka drejtuar 

KMD-së. 

 Më 15 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar disa takime, në kuadër të 10 vjetorit 

të miratimit të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe krijimin e institucionit: Takim 

me përfaqësues të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Takim me nënkryetarin e 

Bashkisë Shkodër; Takim me Drejtorin e Zyrës Vendore Arsimore Shkodër; Takim me 

asistenten e drejtorit të OSSHE Shkodër; Takim me përfaqësuesin e organizatës 

“Intelektualët e Rinj, Shpresë”. Qëllimi i takimeve ka qenë ftesa për të bashkëpunuar në 

aktivitetet e Komisionerit, përgjatë javës kundër diskriminimit dhe 10 vjetorit të 

institucionit të KMD.   
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 Më 21 janar, specialisti i Zyrës Rajonale, ka zhvilluar një takim për bashkëpunim me 

përfaqësues të organizatës “Intelektualët e Rinj, Shpresë”, në kuadër të javës kundër 

diskriminimit.  

 Më 24 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga 

organizata “Intelektualët e Rinj, Shpresë”, me përfaqësues të Shërbimeve Sociale të 

Bashkisë Shkodër. Ky takim kishte si qëllim mbledhjen e grupeve të interesit lidhur me 

zbatimin e projektit "Second Chance", në qytetin e Shkodrës. 

 Më 24 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim pune me asistenten e 

Kryetarit së Bashkisë Shkodër, në kuadër të bashkëpunimit për javën kundër diskriminimit. 

 Më 24 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën VIII kombëtare me 

temë: "Fëmijët, Mirëqenia dhe Roli i Sistemit Arsimor", organizuar nga Universiteti i 

Shkodrës "Luigj Gurakuqi" dhe shoqata "Psikologët e Shqipërisë". Në këtë konferencë u 

prezantuan punime shkencore të pedagogëve, si dhe modeli i shërbimeve sociale, që 

Bashkia Shkodër ka ndjekur ndër vite. 

 Më 29 janar, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me temë: “Java kundër 

diskriminimit”, me Administratorin e Njësisë Administrative Dajç, Bashkia Shkodër, me  

qëllim organizimin e një takimi me gratë e kësaj Njësie Administrative, në kuadër të javës 

kundër diskriminimit. 

 Më 31 janar, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me temë : “Java kundër 

diskriminimit”, me përfaqësues të OSSHE Shkodër; Drejtoreshën e Zyrës Vendore 

Arsimore; përfaqësuesin e organizatës IRSH, për të bashkëpunuar me Komisionerin, duke 

sjellë modelet e suksesit mes institucioneve, në aktivitetin e planifikuar për 10 vjetorin e 

KMD.  

Shkurt 

 

 Më  3 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale, ka realizuar një takim me temë: “Për një shoqëri 

pa diskriminim”, me gratë në Njësinë Administrative Dajç, Bashkia Shkodër, në kuadër të 

javës kundër diskriminimit dhe 10 vjetorit të KMD. 

 Më 4 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me drejtorin e Shërbimeve 

Sociale në Bashkinë Shkodër. Qëllimi i takimit ishte zgjidhja e problematikës së një 

qytetari që i përket Komunitetit Egjiptian, përsa i përket shërbimeve që ofron kjo drejtori.  

 Më 5 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesit e shoqatës 

së invalidëve të punës, dega Shkodër. Qëllimi i takimit ishte ftesa në aktivitetin në kuadër 

të 10 vjetorit të KMD, në Shkodër. 

 Më 5 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesit e shoqatës 

“Të drejtat e Komunitetit Egjiptian”. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i  problematikave të 

tyre dhe adresimi i rasteve në formën e ankesës, pranë KMD. 

 Më 7 shkurt, në qytetin e Shkodrës u organizua aktiviteti me temë: “Për një shoqëri pa 

diskriminim - Në fokus gruaja”, në kuadër të javës kundër diskriminimit dhe 10 vjetorit të 

KMD. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve dhe organizatave 

që veprojnë në qarkun e Shkodrës dhe në qytetin e Lezhës. Në takim morën pjesë dhe disa 

gra të ngujuara për shkak të  gjakmarrjes. 
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 Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: "Fuqizimi 

i grupeve komunitare", të organizuar nga Drejtoria e Shërbimit Social, Bashkia Shkodër, 

në bashkëpunim me “Terre Des Hommes”, në kuadër të projektit “IRMA”, projekt kushtuar 

përmirësimit të aksesit dhe ri-integrimit të fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të rikthyera nga 

emigrimi, si dhe aksesit të tyre në edukim, punësim dhe shërbime sociale. Ky projekt po 

implementohet  në qendrën komunitare “Për familjen” nr. 5, në qytetin e Shkodrës.  

 Më 13 dhe 14 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: 

"Mbrojtja e të Dhënave Personale", të organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i 

Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Ky trajnim realizohet në kuadër të projektit “Safe Harbor”, me 

grup pjesëmarrës punonjës të administratës, juristë dhe avokatë. 

 Më 18 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me organizatën 

“Intelektualët e Rinj, Shpresë”, për organizimin e një workshop-i të përbashkët, për 

trajnimin e të rinjve, lidhur me diskriminimin në sporte.  

 Më 19 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: 

“Ndërmjetësimi, sipas “Kodit Penal për të Mitur””, organizuar nga “Intelektualët e Rinj, 

Shpresë”. Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit "Second Chance", zbatuar nga IRSH, 

në Shkodër.   

 Më 21 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale, në bashkëpunim me organizatën “Intelektualët 

e Rinj, Shpresë”, ka realizuar një workshop me temë: “Të gjithë të ndryshëm, të gjithë të 

barabartë". Ky workshop kishte si qëllim trajnimin e të rinjve përsa i përket evidentimit 

dhe formave të diskriminimit në sport.   

 Më 21 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e grupit komunitar. 

Takimi kishte si qëllim ndjekjen e problematikave të paracaktuara nga grupi komunitar, i 

krijuar në bazë të projektit "IRMA", “Përmirësimi i aksesit dhe ri-integrimi i fëmijëve, të 

rinjve dhe familjeve të rikthyera nga emigrimi, në edukim, punësim dhe shërbime sociale”, 

që zbatohet nga Bashkia Shkodër dhe “Terre Des Hommes”. 

 Më 26 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim  pune me shoqatën "Për të 

drejtat e Komunitetit Egjiptian". Ky takim u realizua për diskutimin e problematikave të 

ndryshme të komunitetit që ato përfaqësojnë. 

 Më 28 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e radhës të grupit 

komunitar në “Qendrën Rinore Atelie”. Synimi kryesor i takimit ishte informimi i grave 

me probleme sociale rreth mundësive, që Zyra e Punës apo organizata të ndryshme ofrojnë, 

për ndjekjen falas të kurseve profesionale. 

 

Gjatë muajit janar, specialisti i Zyrës Rajonale, ka komunikuar dhe ka qenë në kontakt të 

vazhdueshëm me institucionet lokale dhe përfaqësuesit e organizatave. Gjithashtu, specialisti i 

Zyrës Rajonale Shkodër, ka informuar qytetarët dhe ankuesit lidhur me procedurën e shqyrtimit 

të ankesave nga KMD. 

 

Mars 

 Më 5 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: “Drejtësia 

penale për të mitur”, e organizuar nga organizata “Intelektualët e Rinj, Shpresë” dhe Terre 
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Des Hommes. Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit "Second Chance", ku  specialisti 

i Zyrës Rajonale Shkodër mori pjesë për të diskutuar lidhur me parimin e barazisë dhe 

mosdiskriminimit. Pjesëmarrës ishin studentë dhe punonjës socialë. 

 Më 5 mars, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me drejtorin e shkollës 9 vjeçare 

“Pashko Vasa”, në qytetin e Shkodrës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi për realizimin e një 

takimi në formën e diskutimit me nxënësit, me temë: “Bulizmi”. 

 Më 6 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e grupit komunitar pranë 

Qendrës Rinore “Atelie”, në qytetin e Shkodrës, qëllimi i të cilit ishte diskutimi për  

realizimin e broshurave informuese, në kuadër të iniciativave të marra nga grupi komunitar. 

 Gjatë muajit mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka monitoruar shpërndarjen e ndihmave 

ushqimore për personat në nevojë, si rezultat i situatës së krijuar nga pandemia e Covid-19. 

 Më 27 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka kontaktuar përfaqësues të Bashkisë Malësi e 

Madhe, Bashkisë Shkodër dhe Lezhë për t’u informuar lidhur me numrin e familjeve në 

nevojë  të mbështetura  nga këto bashki gjatë situatës së krijuar nga Covid-19. 

 Më 30 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka kontaktuar me Organizatat e Shoqërisë Civile 

për referimin e problematikave të ndryshme të personave në nevojë dhe jo vetëm, të krijuara 

gjatë pandemisë së Covid-19. Organizatat u njohën me Rekomandimin e Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi drejtuar Qeverisë, për mbështetjen e familjeve në nevojë dhe 

kategorive të ndryshme, të cilat  mund të gjenden në pa mundësi për të përballuar situatën 

e krijuar nga Covid-19.   

 Më 30 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me përfaqësues të shoqatës “Të 

drejtat e Komunitetit Egjiptian”, nëse ka pasur ose ka problematika të diskriminimit, lidhur 

me shpërndarjen e ndihmave ushqimore për Komunitetin Rom dhe Egjiptian.  

 

Prill 

 

 Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka monitoruar dhe raportuar në mënyrë 

periodike pranë Komisionerit dhe Drejtorisë së Pritjes së Ankesave, në lidhje me 

shpërndarjen e ndihmave ushqimore për familjet në nevojë dhe veçanërisht familjet e 

Komunitetit Rom dhe Egjiptian, gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, si rezultat 

i pandemisë dhe efekteve të Covid-19.   

Monitorimi është shtrirë në Bashkinë Shkodër, Bashkinë Malësi e Madhe dhe Bashkinë 

Lezhë. 

 

Maj 

 

 Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: “Buxhetimi 

i përgjigjshëm gjinor”, organizuar nga ASPA. 

 Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka bërë azhornimin e informacionit, lidhur me 

shpërndarjen e ndihmave ushqimore për familjet në nevojë, sipas programit të mbështetjes 

për këto familje gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, për shkak të Covid-19. Ky 

informacion pasqyron punën e Bashkisë Shkodër dhe Bashkisë Lezhë, në mbështetje të 

familjeve në nevojë. 
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 Më 5 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me Drejtoreshën e Zyrës Vendore 

Arsimore Shkodër për ta informuar mbi procedurën e shqyrtimit të një ankese nga 

Komisioneri.  

 Më  6 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar  me përfaqësuesen e Zyrës për 

Ndihmë Ligjore Falas, në Shkodër, me qëllim konsultimin rreth projektligjit për disa 

ndryshime në ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, pasi Komisioni i Ligjeve ka kërkuar 

opinionin e tyre për këtë gjë.                                                

 Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Procesi 

i integrimit evropian, prioritetet, detyrimet dhe instrumentet”, organizuar nga ASPA. 

 Më 12 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka bërë të mundur sigurimin e informacionit 

lidhur me shpërndarjen e ndihmave për personat në nevojë nga Bashkia Shkodër dhe 

Bashkia Lezhë. 

 Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me drejtuesin e ADISA Shkodër, 

për inagurimin e zyrave të ADISA-s, ku Komisioneri do të ketë një postacion të vetin, 

falë marrëveshjes së bashkëpunimit me këtë institucion.   

 Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: “Si të 

mendojmë në mënyrë kritike”, organizuar nga ASPA. 

 Më 19 maj specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: “Faktorët 

që kontrollojnë suksesin tënd”, organizuar nga ASPA. 

 Më 22 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: “Ndalimi 

i diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike”, organizuar nga ASPA. 

 Më 25 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: 

“Transparenca dhe e drejta për informim”, organizuar nga ASPA. 

 Më 26 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: “Hartimi 

i legjislacionit”, organizuar nga ASPA.  

 Më 27 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin  me temë: 

“Parandalimi i konfliktit të interesit”, organizuar nga ASPA. 

 Më 27-28 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin online të 

organizuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me 

Avokatin e Popullit dhe përfaqësuesit e Zyrave Rajonale të tyre. Qëllimi i këtij trajnimi 

ishte bashkëpunimi i ndërsjellë dhe ndërveprimi në procesin e marrjes së ankesave, 

përmes Zyrave Rajonale të të dy institucioneve. 

 Më 29 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: 

“Pa(ligjshmëria) dhe pa(vlefshmëria) e aktit administrativ”, të organizuar nga ASPA. 

Qershor 

 Më 1 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, ka marrë pjesë në mbledhjen e online 

të organizuar nga Drejtoria e Pritjes të Ankesave pranë KMD, ku u diskutuan problematikat 

në marrjen e ankesave gjatë periudhës së pandemisë dhe mënyra e trajtimit të tyre.  

 Më 2 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: “Forcimi i 

shërbimeve ligjore falas për njerëzit në nevojë. Standardet Ndërkombëtare të aksesit në 

drejtësi dhe përvojat e ofruesve të shërbimeve”. Ky aktivitet u organizua nga Qendra për 
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Nisma Ligjore në kuadër të projektit: “Rritja e aksesit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë 

përmes ndihmës ligjore falas, edukimit ligjor dhe rrjetëzimit të OJF-ve dhe institucioneve 

në Shkodër”, me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim PNUD. 

Në këtë aktivitet, i cili u realizua në një platformë online kishte si pjesëmarrës ofrues të 

shërbimeve ligjore në qytetin e Shkodrës, duke përfshirë këtu përfaqësues të organizatave 

që ofrojnë shërbime ligjore falas për shtresat në nevojë dhe OJF, të cilat ofrojnë mbështetje 

për viktimat e dhunës në familje dhe që  i asistojnë ato në ndjekjen e procedurave ligjore. 

 Më 4 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale, ka marrë pjesë në takimin online të organizuar 

nga Komisioneri, në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, me pjesëmarrjen edhe të 

përfaqësuesve të Shoqërisë Civile. Bazuar në rastin e të miturës 15 vjeçare, publikuar në 

media, u diskutua për sigurinë e fëmijëve në shkolla dhe shtrëngimin e masave në mbrojtje 

të fëmijëve.  

 Më 9 qershor, përfaqësuesit e dy Zyrave Rajonale të Komisionerit dhe Avokatit të Popullit 

zhvilluan një takim diskutimi online, në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë për adresimin 

e rasteve të qytetarëve nga zyrat respektive, kundrejt njëra-tjetrës.   

 Më 10 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në mbledhjen online të 

organizuar nga  Drejtoria e  Pritjes të Ankesave, për të diskutuar rreth unifikimit të hartimit 

të Raportit Vjetor dhe 6 mujor, bazuar në gjetjet e Rezolutës së Kuvendit. 

 Më 19 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesit e 

shoqatës “Invalidët e Punës”, dega Shkodër, për diskutimin e problematikave të ndryshme 

që shqetësojnë këtë kategori dhe adresimin e tyre pranë Zyrës së Komisionerit.   

 Më 10 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Të 

kuptosh veten dhe të tjerët, inteligjenca emocionale”, të organizuar nga ASPA. 

 Më 30 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur webinarin me temë: “Edukimi 

gjithëpërfshirës në kohën e Covid-19”, i organizuar nga ECRI dhe Këshilli i Europës. 

 

Gjatë muajit qershor, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër, ka pasur komunikime të 

vazhdueshme me përfaqësuesit e Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, që operojnë në 

Shkodër, Lezhë, Kurbin, Kukës dhe Malësi e Madhe, për të diskutuar mbi problematika të 

përbashkëta dhe adresimin e zgjidhjes së tyre. Po ashtu janë zhvilluar takime të vazhdueshme 

me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, që operojnë në Qarkun e Shkodrës dhe 

bashkitë përreth. 

  

 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Korçë 

 

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë:  

Janar 

 Më 20 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takim me përfaqësuesin e 

ROMACTED dhe Drejtorin e Liceut Korçë. Qëllimi i takimit kishte në fokus çeljen e 

ekspozitës në Korçë, me rastin e 10 vjetorit të KMD. 
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 Më 20 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me drejtorin e Drejtorisë së 

Kujdesit Social Korçë, për të folur për problematikat e strehimit të komunitetit rom dhe 

egjiptian.  

 Më 20 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me përfaqësues të Ujësjellësit 

Korçë, për të diskutuar mbi mundësitë e zgjidhjes së problemit të ujit të pijshëm për 

banorët e zonës së njohur me emrin “Gjeologjike”. 

 Më 21 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar takim me përfaqësues të Drejtorisë 

Arsimore, për vendosjen e mësuesit mbështetës në shkollën "Stavri Themeli" dhe 

përmbushjen e Rekomandimit të Komisionerit për dy fëmijë të kësaj shkolle, raste të 

paraqitura pranë KMD.  

 Më 22 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me përfaqësuesen e organizatës 

së MEDPAK, për të diskutuar mundësinë e zgjidhjes së problematikës së transportit për 

fëmijët me aftësi të kufizuara. 

 Më 23 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me përfaqësuesen e Njësisë 

për Mbrojtjen e Fëmijëve, në Bashkinë Korçë, ku u diskutuan problematikat e fëmijëve, 

rastet e ndryshme të diskriminimit, por theksi u vendos më tepër tek trajtimi që u bëhet 

fëmijëve nëpër shkolla, në veçanti ata që i përkasin një grupi të veçantë.   

 Më 27 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me përfaqësues të 

institucioneve, me qëllim bashkëpunimin për organizimin e aktiviteteve në kuadër të 

10 vjetorit të institucionit të KMD.  

Shkurt 

 Më 5 shkurt, Zyra Rajonale ka organizuar aktivitetin “Për një shoqëri pa diskriminim”, 

me rastin e 10 vjetorit te KMD, ku të ftuar ishin përfaqësues të Bashkisë, UNDP, 

ROMACTED, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, OJF që trajtojnë 

problematikat e komunitetit rom dhe egjiptian, jo vetëm në Korçë, por edhe në rrethe, 

si edhe qytetarë, ankesat e të cilëve janë zgjidhur nga Komisioneri në bashkëpunim me 

institucionet.  

 Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar takim me drejtoren ekzekutive 

të "Qendrës për të Drejtat e Gruas Rome", me fokus barazia gjinore dhe problematikat 

që has gruaja rome, në realitetin shqiptar.  

 Më 11 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga 

Qendra Europiane, me temë: "Të drejtat e mija. Përmirësimi i njohurive mbi barazinë 

gjinore, nëpërmjet internetit". Në takim u theksua rëndësia e faqes së internetit dhe 

aksesi në marrjen e një shërbimi të kërkuar, lidhur me të drejtat dhe diskriminimin.  

 Më 12 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga 

“Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”, mbështetur 

nga Swedish Development. Tema e diskutimit: “Policimi në Komunitet dhe Aftësia e 

Kufizuar-Partneritet për Përfshirje”. Po ashtu u diskutua mbi lidhjen e policisë me 

komunitetin; shërbimet dhe problematikat e hasura nga personat me aftësi të kufizuara.  

 Më 18 shkurt, deputetët e Komisionit Parlamentar të Çështjeve Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut, kanë zhvilluar një takim në Zyrën Rajonale të 
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Komisionerit në Korçë, me fokus ndihma ligjore parësore për minoritetin rom dhe 

egjiptian; çështjet e strehimit social, punësimi dhe integrimi i tyre.  

  Më 19 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar një takim pune me 

përfaqësuesen e Zyrës së Dhunës në Familje, pranë Bashkisë Korçë. Qëllimi i takimit 

ishte diskutimi i problematikave dhe vështirësive që hasin gratë e dhunuara, ato 

kryefamiljare dhe të vetmuara, për marrjen dhe trajtimin me asistencë ose përkrahje 

sociale, nga institucionet përgjegjëse.  

 Më 21 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në aktivitetin e zhvilluar nga 

Zyra e Dhunës në Familje dhe Aleanca Gjinore për Zhvillim, për të diskutuar mbi  

zbatimin e “Planin e veprimit për barazinë gjinore” gjatë vitit 2019 dhe aktivitetet që 

do të zhvillohen për vitin 2020. 

 Më 25 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka organizuar një takim me një grup banorësh 

të Bashkisë Pogradec, të cilëve iu prezantua Zyra Rajonale e Komisionerit në Korçë, si 

një mundësi e re më pranë qytetarëve, për adresimin e rasteve të diskriminimit, për 

shqyrtim nga KMD. Banorët ngritën problemin e strehimit dhe pamundësia e zgjidhjes 

së ngërçit të pajisjes me certifikatën e pronësisë edhe pse kanë 45 vjet që jetojnë në këto 

banesa. 

 Më 26 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale, me një grup banorësh të qytetit të Pogradecit, 

kanë marrë takim me Këshilltarin e Bashkisë së qytetit, të cilit i kanë adresuar 

mundësinë e zgjidhjes së problemit të strehimit për banorët që jetojnë në zonën e 

stadiumit të qytetit dhe në Gurin e Kuq.  

 

Mars 

 Gjatë muajit mars, specialisti i Zyrës Rajonale Korçë ka marrë pjesë në takimin që është 

organizuar nga Bashkia e qytetit, me qëllim nxitjen e dialogut social, përsa i përket 

situatës së pandemisë, krijuar nga Covid-19, si dhe ka ndjekur nga afër monitorimin e 

shpërndarjes së paketave ushqimore në Bashkinë Korçë, Pogradec dhe Maliq. 

 Më 20 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online organizuar 

nga aktivistët e komunitetit rom dhe egjiptian, me mbështetjen e Fondacionit 

“SOROS”, për të diskutuar mbi përballimin e situatës së pandemisë dhe mbështetjen e 

grupeve të veçanta.  

 Më 26 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online organizuar 

nga Bashkia Korçë, mbi ecurinë e punës për monitorimin e situatës së Covid-19 dhe 

punën e bërë nga kjo bashki, gjatë kësaj periudhe.  

 

Prill 

 Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka monitoruar dhe raportuar mbi 

shpërndarjen e ndihmave ushqimore për familjet në nevojë dhe veçanërisht për familjet 

e Komunitetit Rom dhe Egjiptian, gjatë periudhës së karantinës.  

 Më 17 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me drejtorin e Inspektoriatit të 

Punës Korçë, specialisten e Zyrës së Punës dhe një grup grash, punëtore fasonerie në 
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qytetin e Korçës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi mospërfitimin e pagës së 

luftës, dhe bashkëpunimin mes institucioneve për zgjidhjen e problemit.  

 Më 22 prill, specialisti i Zyrës Rajonale Korçë, ka marrë pjesë në takimin e organizuar 

nga nën/Kryetarja e Bashkisë. Në takim merrnin pjesë drejtues të Shërbimit Social, 

Drejtoria e Ndihmës Ekonomike, përfaqësues të OJF-ve, si dhe koordinatorja e Grupit 

Social Korçë, me qëllim informimin për situatën e pandemisë dhe hartimi  listave të 

përfituesve  të paketave ushqimore. 

 

Maj 

 Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me drejtorin e Zyrës Vendore 

Arsimore, për të diskutuar mbi problematikat e mësimdhënies online, për nxënësit e 

shkollave dhe zbatimin e udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për këtë 

problem.  

 Më 13 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takim online me 

përfaqësues të klinikës ligjore TLAS, ku u diskutua mbi ecurinë e shkollës nga 

nxënësit; regjistrimi i tyre; vështirësitë për të ndjekur mësimin online etj. 

 Më 14 maj, specialisti i Zyrës Rajonale Korçë, ka marrë pjesë në takim online, me 

rrjetin e organizatave MEDPAK, ku në qendër të diskutimit ishte puna dhe sfidat e 

fëmijëve dhe prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, gjatë kësaj periudhe, si 

dhe masat e marra nga qeveria për këtë kategori. 

 Më 20 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me Drejtorin e Inspektoriatit të 

Punës, për të adresuar shqetësimin e grave të fasonerisë  “Lorenco Co”, për mos 

përfitimin e pagës së luftës. 

 Më 26 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me Drejtorin e Kujdesit Social, 

për problematikat e strehimit për komunitetin rom dhe egjiptian, ende e pazgjidhur.   

 Më 27-28 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online të 

organizuar nga Komisioneri, në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, me qëllim 

trajnimin e ndërsjellë të Zyrave Rajonale të dy institucioneve, për marrjen dhe 

regjistrimin e ankesave për llogari të njëra-tjetrës. 

Qershor 

 Më 1 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e punës (përmes 

platformës Zoom) me Drejtorinë e Pritjes së Ankesave për të diskutuar mbi ecurinë e 

marrjes së ankesave, në kushtet e pandemisë dhe mbrojtjes nga Covid-19.  

 Më 3 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takim online me 

përfaqësues të Shoqërisë Civile, ROMACTED dhe përfaqësues të Bashkisë Korçë, mbi 

“Miratimin e Planit Vendor të Veprimit për Romët dhe Egjiptianët”.  

 Më 4 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e organizuar nga 

Komisioneri për të diskutuar mbi episodet e fundit të dhunës seksuale ndaj të miturve.  

 Më 9 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në tryezën e organizuar nga 

Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, me përfaqësues të institucioneve të ndryshme, për 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, nga abuzimi dhe dhuna.  
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 Më 10 qershor, mbledhje pune online me Drejtorinë e  Pritjes të Ankesave, ku u 

diskutua për problematikat e ngritura nga Komisioneri, në lidhje me raportin vjetor 

dhe 6 mujor të KMD, në zbatim të Rezolutës së Kuvendit të RSH për këtë qëllim.  

 Më 10 qershor, pjesëmarrje në webinarin e organizuar nga ASPA për nëpunësit civil, 

me temë: "Të kuptosh veten dhe të tjerët. Inteligjenca emocionale".  

 Më 11 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: 

“Ndërtimi i programeve psiko-sociale dhe të shëndetit mendor në situata emergjence”, 

organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me 

Zyrën e UNICEF në Shqipëri dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. 

 Më 12 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar një takim pune me 

përfaqësuesen e Zyrës së Punës Korçë, për të diskutuar mbi sfidat dhe vështirësitë e 

punëkërkuesve në kohë pandemie, si dhe monitorimi dhe informimi për numrin e 

punonjësve që kanë përfituar pagën e papunësisë. 

 Më 15 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur në takim koordinatoren e ERRC 

për Shqipërinë. Qëllimi i takimit ishte problematikat e Komunitetit Rom dhe Egjiptian, 

si dhe diskutimi i mundësive të bashkëpunimit për adresimin dhe zgjidhjen e tyre, të 

cilat prekin fusha të ndryshme si: punësimi, strehimi, arsimimi, përdorimi i “gjuhës së 

urrejtjes” dhe diskriminimi që i bëhet kësaj kategorie, nga institucionet. 

 Më 16 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me drejtorin e shkollës së 

mesme profesionale ”Isuf Gjata". Qëllimi i takimit ishte problematika e ngritur nga një 

grup prindërish, të cilët nuk përfitojnë mbështetjen financiare (bursë), prej 4500 lekësh 

në muaj, ndërkohë që nxënësit e dy shkollave të tjera profesionale të qytetit e përfitojnë. 

Ky shqetësim është ngritur edhe nga vetë drejtuesit dhe mësuesit e kësaj shkolle, si dhe 

i është përcjellë për mendim Ministrisë së Financave, e cila është shprehur se “është në 

kompetencat e  pushtetit vendor”, zgjidhja e çështjes.  

 Më 16 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin: “Forcimi i 

kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të njerëzve me aftësi të 

kufizuara në Shqipëri”, projekt që po zbatohet nga World Vision Albania, Fondacioni 

Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (ADRF) dhe Shoqata për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuar (MEDPAK), me 

mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE). Takimi kishte si qëllim informimin 

mbi përdorimin e indeksit/mekanizmit për monitorimin e zbatimit të Planit Kombëtar 

të Veprimit për Personat me aftësi të kufizuar. 

 Më 16 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e zhvilluar nga 

ASPA “Si të ngre një strategji për zhvillimin personal, gjatë eksperiencës së punës në 

Administratën Publike".  

 Më 17 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e zhvilluar nga 

ASPA mbi "Programimi dhe monitorimi i fondeve të BE" .  

 Më 18 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin online zhvilluar 

nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me zyrën e 

OBSH-së dhe e UNICEF-it, në Shqipëri për “Shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-

sociale, për fëmijët dhe adoleshentët gjatë, situatave të emergjencës”.  
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 Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën online të 

organizuar nga Universiteti F.S. Noli, Korçë, me temë: “Early childhood education and 

care: Challanges and perspectives”.  

 Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online me temë: 

“Sfidat e komunitetit egjiptian në Shqipëri”, organizuar nga Qendra "T'Reja", "Lëvizja 

Rinore Egjiptiane Rome", Qendra "Për Aksion Komunitar", Qendra "Fuqizim dhe 

Organizimi Komunitar", Qëndra “Për Advokim Social. Takimi u zhvillua në kuadër të 

24 Qershorit, Ditës së Minoritetit Egjiptjan. Në takim morën pjesë Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokati i Popullit, nën/Kryetarja e Kuvendit të RSH, 

përfaqësues nga ROMACTED dhe shoqëria civile. Në këtë takim u diskutua mbi 

problematikat e shumta të tyre dhe bashkëpunimi mes institucioneve, me qëllim 

zgjidhjen e tyre.  

 Më 25 qershor specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online me temë 

“Shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-sociale në situatë emergjence”, organizuar nga 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me zyrën  e OBSH-së 

dhe e UNICEF-it në Shqipëri, për të diskutuar mbi situatën aktuale dhe përballimin e 

saj, në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme.  

 

Dalje në Media të Zyrës Rajonale Korçë 

Më 24 janar, dalje në TV Lokale Korçë për të folur mbi punën dhe rezultatet e e Zyrës 

Rajonale gjatë vitit 2019.  

Më 31 janar, dalje në emisioni i mëngjesit në TV Korça, në kuadër të javës kundër 

diskriminimit dhe 10 vjetorit të KMD.  

Më 21 maj, dalje në TV Korça, në Ditën e Diversitetit Kulturor. 

Më 26 maj, 2020, dalje në TV lokale Lobi dhe Tv Korça, për punën dhe mbështetjen që 

Zyra Rajonale ka ofruar për qytetarët gjatë periudhës së pandemisë.  

 

 

 

 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Fier 

 

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Fier:  

Janar  

 

 Gjatë muajit janar, specialisti i Zyrës Rajonale Fier ka shpërndarë broshura dhe kopje 

të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” në disa shkolla 9 vjeçare të qytetit të Fierit.  
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Shkurt 

 Më 6 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori  pjesë në aktivitetin me temë "Gjuha e 

urrejtjes dhe aleanca kundër urrejtjes" e zhvilluar nga KMD, në kuadër të javës kundër 

diskriminimit, në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë,  me mbështetjen e Programit 

të Përbashkët BE&KiE, "Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Shqipëri". 

 Më 12 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin me temë: 

"Diskriminimi në vendin e punës, dhuna me bazë gjinore", organizuar nga Bashkia 

Patos në mbështetje nga Ambasada Suedeze. 

 Më 17 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në një takim institucional me ISSH 

(Instituti i Sigurimeve Shoqërore) Fier, në kuadër të njohjes të Institucionit të 

Komisionerit dhe funksionit të Zyrës Rajonale. 

 Më 25 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në inagurimin e Qendrës 

Komunitare Multifunksionale në Bashkinë Fier, falë mbështetjes së Qeverisë Gjermane 

e bashkëpunimit të kësaj bashkie me “Terre des Hommes” dhe Qendrës Sociale 

“Murialdo”. 

 Më 26 shkurt, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi z. Robert Gajda dhe 

specialisti i Zyrës Rajonale Fier, morën pjesë në çeljen e Qendrës së Shërbimit Ligjor 

Falas, pranë Gjykatës së Rrethit Fier, e mbështetur nga PNUD, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë dhe financuar nga “Agjencia Austriake për Zhvillim” (Austrian 

Development Agency). Fondacioni për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

(ADRF), do të jetë porta e ofrimit të këtyre shërbimeve, duke përfshirë ndihmë ligjore 

parësore dhe dytësore për të gjithë komunitetet në nevojë, në mënyrë që të kenë më 

shumë akses në drejtësi.  

 Më 27 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin me temë: "Trajtimi i 

shkaqeve të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm" organizuar nga “Qendra e 

Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm-Shqipëri”, në bashkëpunim me 

Bashkinë Fier e me mbështetjen e USAID. 

Maj 

 Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Procesi 

i Integrimit Evropian, Prioritetet, Detyrimet dhe Instrumentet", ASPA. 

 Më 14 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Intervista në Media", organizuar nga ASPA. 

 Më 19 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Faktorët 

që kontrollojnë suksesin tënd ", organizuar nga ASPA. 

 Më 20 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Pandemia, Partneriteti Publik Privat dhe Forca Madhore", organizuar nga ASPA. 

 Më 22 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Ndalimi 

i diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike", organizuar nga ASPA. 

 Më 26 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Hartimi i 

Legjislacionit", organizuar nga ASPA. 

 Më 27 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Parandalimi 
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i Konfliktit të Interesit", organizuar nga ASPA. 

 Më 27 dhe 28 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin online të 

organizuar nga Komisioneri, në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, me përfaqësuesit 

e Zyrave Rajonale të të dy institucioneve. Qëllimi i këtij trajnimi ishte bashkëpunimi 

dhe ndërveprimi i ndërsjellë, në procesin e marrjes së ankesave nga Zyrat respektive.  

 Më 29 maj specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Pa(ligjshmëria) dhe pa(vlefshmëria) e aktit administrativ" të organizuar nga ASPA. 

 

Qershor 
 

 Më 2 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Lidershipi: Rrugëtimi drejt karakterit -Shtysat e brendshme dhe presioni i jashtëm", 

organizuar nga ASPA. 

 Më 2 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Hartimi i legjislacionit, roli i hartuesit dhe interpretimi”, organizuar nga ASPA. 

 Më 4 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin e organizuar nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokati i Popullit. Në këtë webinarin 

u diskutua mbi episodet e fundit të dhunës seksuale ndaj të miturve, ku morën pjesë 

rreth 61 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.  

 Më 10 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Të 

kuptosh veten dhe të tjerët, inteligjenca emocionale" të organizuar nga ASPA. 

 Më 16 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Si të 

ngre një strategji për zhvillimin personal, gjatë eksperiencës së punës në Administratën 

Publike", organizuar nga ASPA. 

 Më 17 qershor specialisti i Zyrës Rajonale, në bashkëpunim me  programin  e 

përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED "Promovimi 

i Qeverisjes së mirë dhe Fuqizimi Rom në Nivelin Vendor", zhvilluan një takim 

informues në zonat komunitare Levan dhe Baltëz, në Bashkinë Fier. Në këtë takim, 

përfaqësuesit e Komuniteti Rom u njoh më gjerë me institucionin e KMD dhe Zyrën 

Rajonale të Komisionerit në Fier, si dhe domosdoshmërinë e kontaktit dhe komunikimit 

me publikun, në veçanti me grupet vulnerabël, për të rritur shkallën e përgjegjësisë dhe 

ndërgjegjësimit të tyre, kundrejt problematikave që lidhen me shkeljen e të drejtave 

dhe diskriminimin.  

 Më 26 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:  

"Procedimi disiplinor në Shërbimin Civil" të organizuar nga ASPA. 

 Më 29 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: 

"Vetëvlerësimi, identifikimi dhe krijimi i kyçit emocional dhe hapat e përmirësimit të 

inteligjencës emocionale", organizuar nga ASPA. 

 Më 29 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Inclusive 

Eduacation in times of Covid-19", organizuar nga ECRI and the Greek Chairmanship 

of the Council of Europe. 

 Më 30 qershor specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Aftësitë 

Prezantuese", organizuar nga ASPA. 
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3 Aspekte të Shërbimeve  
 

 Veprimtaria e Burimeve Njerëzore për 6 mujorin e parë të vitin 2020 
 

I. Janë kryer vlerësimet e performancës së punonjësve për 6 mujorin e pare të vitit 2020, si 

dhe janë dorzuar pranë ILDKPKI- së dektarat e pasurive të subjekteve që mbartin detyrimin 

e deklarimit sipas parashikimeve ligjore për vitin 2019.  

 

II. Është punuar në 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 me anë te webinareve nga, Shkolla Shqipëtare e Administratës Publike 

(ASPA) dhe institucione të tjera. 

 

III. Në trajnimin e organizuar me webinar nga ASPA dhe institucione të tjera si (Qendra 

Europiane, Aleanca Gjinore e Grave, TLAS, Ministria e Drejtësisë, Avokati i Popullit etj), 

janë trajtuar tema si: 

 

-  “Lidershipi: Rrugëtimi drejt karakterit- Përmirësimi i vetes” 

- “Si të ngre një strategji për zhvillimin personal, 

-  gjatë eksperiencës së punës në Administratën Publike” 

- “Hartimi i legjislacionit: Llojet e dispozitave ligjore dhe gjuha normative” 

- “Ndalimi i diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike” 

- "Hartimi i legjislacionit, roli i hartuesit dhe interpretimi" 

- “Ndalimi i diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike” 

- “Transparenca dhe e drejta për informim” 

- “Parandalimi i konfliktit të interesit” 

- “Buxhetimi i përgjithshëm gjinor” 

- “Procesi i Integrimit Evropian, Prioritetet, Detyrimet dhe Instrumentet” 

- “Pa(ligjshmëria) dhe pa(vlefshmëria) e aktit administrativ” 

- "Struktura e Aktit Normativ" 

- “Deklaratat e pasurisë, llojet dhe mënyra e plotësimit të tyre” 

- Auditimi i kontrollit të brendshëm 

 

IV. Punonjësit u përfshinë në një proces trajnimesh, të cilat mundësuan shkëmbimin e 

eksperiencës dhe njohjen me praktikat më të mira si dhe në aktivitete të ndryshme të 

organizuarë në fushën e të drejtave të njeriu/diskriminimit me tema: 

 

- “Statistika si mjet për të ndihmuar vendimmarrjen dhe për të   

argumentuar vendimet e marra” 

- "Të drejtat e mija. Përmirësimi i njohurive mbi barazinë gjinore  

nëpërmjet internetit" 

- “Hartimi i Planit të veprimit për barazinë gjinore 2019-2020” 
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- "Rritja e bashkëpunimit midis institucioneve dhe shoqërisë civile  

në mbështetje të familjeve në nevojë” 

- ”Regjistrimi i fëmijëve, sfidat që hasin  

& masat që duhet të meren për t’u ardhur në ndihmë atyre”. 

- "Fuqizimi i Grupeve Komunitare" 

- "Mbrojtja e të Dhënave Personale" 

- "Procesin e marrjes së anksave ndërmjet zyrave rajonale" 

- " Trajtimi i shkaqeve të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm" 

- Bashkëpunimi & ndërveprimi i ndërsjelltë në 

 procesin e marrjes së anksave ndërmjet zyrave rajonale. 

- "Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore" 

 

V. Punonjësit e Zyrës Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi kanë marrë pjesë në 

aktivitete të ndryshme me tema: 

 

- "Fëmijët,Mirëqenia dhe Roli i Sistemit Arsimor" 

- “Forcimi i shërbimeve ligjore falas për njerëzit në nevojë. Standardet 

Ndërkombëtare të aksesit në drejtësi dhe përvojat e ofruesve të shërbimeve” 

- " Gjuha e urrejtjes, Aleanca kundër urrejtjes" 

- "Diskriminimi në vendin e punës, dhuna me bazë gjinore" 

- "E drejta e informimit" 

 

  

 Menaxhimi i burimeve financiare 
 

Në zbatim të ligjit “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2020’’, po Ju raportojmë mbi performancën 

e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Qershor 2020.  

Gjithashtu ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të 

realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për këtë program buxhetor. 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej 50.960,00 (në mijë 

lekë) për vitin 2020 i rishikuar. Totali i vlerës së akorduar përbëhet nga: 

 

Fondi i Pagave:        34. 400   mijë lekë (zëri 600) 

Fondi i Sigurimeve Shoqërore:      6. 000   mijë lekë (zëri 601) 

Fondi për Shpenzime Operative: 9. 560   mijë lekë (zëri 602-606) (ishte 11.450 mijë lekë          

 dhe bëhet 9.560 mijë lekë për zërin 602-606) 

Fondi për Investime:                1. 000   mijë lekë (zëri 231) 
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Nga fondi i planifikuar për 6-mujorin që është 26.130,00 (në mijë lekë), për periudhën e 

raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën buxhetore dhe 

jashtë buxhetore 24.346,48 në mijë lekë ose 93,17 % e buxhetit total 6-mujor të akorduar. 

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, (zëri 600-601), 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 33 

nëpunës, nga 34 të miratuar. 

Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej 20.400 (në mijë 

lekë) për këtë periudh, është realizuar 19.320,29 (në mijë lekë) për paga dhe për kontribute në 

sigurimet shoqërore e shëndetësore ose 94,71 % e fondit mujor të planifikuar në të dy zërat 

bashkë. 

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 6-mujorin e vitit 

2020, është planifikuar në vlerën 5.120 në mijë lekë. Për periudhën respektive është realizuar 

vlera prej 5.026,19 (në mijë lekë) ose 98,17 %, e fondit të vitit të palnifikuar.  

Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e përgjithshme prej 1.000 (në mijë lekë) 

për periudhën e raportuar, nuk është realizuar vlera për arsye të situatës COVID-19. 

Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm programi 

dhe realizimi ka qënë në masën 93,17 %. 

 

 

 


