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     R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 
        KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI                                                     

 

Nr. 1016 Prot.                                                Tiranë, më 20. 10. 2017 

 

 

           V E N D I M 
 

         Nr. 107, Datë   20. 10. 2017 

 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa numër 25, datë 25.04.2017, e bërë nga                      

H. C., si përfaqësues i djalit të tij B. C., kundër Shërbimit Social Shtetëror (në vijim SHSSH)  

dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Dibër (në vijim DRSHSSH), në të cilën 

pretendohet për diskriminim për shkak të “Gjendjes shëndetësore”. 

 

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

K O N S T A T O I : 

Sipas informacionit të dhënë në ankesë, H. C. deklaron se, djali i tij B. C., ka përfituar pagesë 

invaliditeti që prej vitit 1992 nga ana e DRSHSSH-së Dibër. Sipas vendimit të Komisionit 

Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë Mat (KMCAP Mat), nr. 350, datë 25.05.2016, ankuesi 

duhet të komisionohej edhe nga ana e KMCAP Epror Tiranë, pasi sipas KMCAP Mat nuk mund 

të përfitonte pension invaliditeti. Më datë 26.01.2017 është paraqitur pranë KMCAP Epror në 

Tiranë, i cili me vendim nr. 709, datë 26.01.2017, ka vendosur se ankuesi është pa grup 

invaliditeti dhe është këshilluar të integrohet.  

Në këto kushte, H. C. pretendon se, është trajtuar në mënyrë të pabarabartë dhe diskriminuese 

nga ana e KMCAP Mat dhe KMCAP Epror në raport me dy persona
1
 të tjerë të së njëjtës Njësi 

Administrative me të, të cilët me të njëjtën diagnozë përfitojnë pagesë invaliditeti.   

 

                                                           
1 M. N. dhe Sh. D. 
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Diskriminimi për shkak të gjendjes shëndetësore është një nga shkaqet e mbrojtura nga ligji nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikohet se: “Diskriminim” është 

çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të 

këtij ligji, që ka si qëllim apo pasoje pengesën apo bërjen të pamundur të ushtrimit në të njëjtën 

mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në 

fuqi". 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërmori hapat 
procedurialë si më poshtë vijojnë : 

Pas analizimit të ankesës, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vijoi proçedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj.  

1. Mbështetur në nenin 33, pika 5 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, me anë të shkresës nr. 392/2 prot., datë 28.04.2017, u kërkua nga Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, plotësimi i ankesës nga ana e ankuesit dhe informacion 

shtesë për shqyrtimin e mëtejshëm të saj. 

 

- Në përgjigje të shkresës së sipërcituar H. C., me anë të shkresës datë 15.05.2017 vuri në 

dispozicion të KMD-së  informacionin e kërkuar për pranimin e ankesës dhe shqyrtimin e 

mëtejshëm të saj.  

 

2. Me anë të shkresës nr. 392/4 prot., datë 17.05.2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, iu drejtua Shërbimit Social Shtetëror dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror Dibër,  në të cilën kërkoi informacion mbi pretendimet e subjektit ankues.  

 

- Me shkresën nr. 334 prot., datë 25.05.2017, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 

Shtetëror Dibër, informoi Komisionerin lidhur me pretendimet e ngritura nga ankuesi, ku 

ndër të tjera sqaroi se: “...B. C. është komisionuar në KMCAP Mat me datë 25.08.2016, 

me numër Vendimi 350, ku është vlerësuar me Grup të Dytë dhe është dërguar me 

divergjencë në KMCAP Epror. KMCAP Epror e ka komisionuar më datë 26.01.2017, me 

Nr. Vendimi 709, ku është vlerësuar pa grup dhe është lënë detyrë të integrohet. B. C. ka 

paraqitur Fletë Drejtimi të re pranë KMCAP Mat dhe është komisionuar më datë 

17.05.2017. Për arsye procedure KMCAP Rajonal e ka dërguar rastin përsëri në 

KMCAP Epror.”. Bashkëngjitur KMCAP Mat vuri në dispozicion të KMD-së kopje të 

dosjes së B. C. 
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- Me shkresën nr. 981/3 prot., datë 24.07.2017, Shërbimi Social Shtetëror, informoi 

Komisionerin lidhur me pretendimet e ngritura nga ankuesi, ku ndër të tjera sqaroi se, z. 

B. C. është caktuar për tu komisionuar sërish pranë KMCAP Epror më datë 27.07.2017. 

Gjithashtu sqaroi se: “...KMCAP Epror për Sëmundjet e Shëndetit Mendor, i ngritur me 

VKM nr. 787, datë 22.09.2015 “Për përbërjen e Komisioneve Eprore të Caktimit të 

Aftësisë për Punë” ka vlerësuar 27 raste të përfitimit të pagesës, me diagnozën 

Surdomutizëm që kanë pasur të mbivendosur edhe diagnozë dytësore (Prapambetje 

mendore, Epilepsi)”. Rasti i B. C. pasi u shqyrtua, është vlerësuar vetëm me diagnozën 

Surdomutizëm pa mbivendosje të ndonjë diagnoze të shëndetit mendor. Kjo diagnozë e 

vetme, me kriteret e parashikuara në legjislacionin në fuqi, është përfituese deri në 

moshën 7 vjeç. B. C. është komisionuar nga ana e KMCAP Epror “Për Sëmundjet e 

Shëndetit Mendor” dhe më vendim Nr. 709, datë 26.01.2017, është vlerësuar pa grup (pa 

përfitim të pagesës së aftësisë së kufizuar). KMCAP Epror “Për Sëmundjet e Shëndetit 

Mendor”, përbëhet nga tre mjekë ekspert të fushës, nga një psikolog dhe një jurist, të 

cilët ushtrojnë profesionin në respekt të Betimit të Hipokratit, si dhe në respekt të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Parimet e humanizmit dhe barazisë janë parimet 

themelore të çdo mjeku dhe anëtari të Komisionit. Prania e juristit në këtë komision është 

garanci e shtuar në respektimin e të drejtave themelore të njeriut të parashikuar në 

Kushtetutë, si dhe të legjislacionit përkatës. Nuk ka asnjë rast të dyshuar nga ky komision 

në mosrespektim të këtyre parimeve.” 

 

3. Duke qënë se përgjigja e Shërbimit Social Shtetëror dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror Dibër, nuk ishte plotësisht e bazuar në kërkesat e shkresave të nisura nga 

KMD dhe mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr. 10221/2010 "Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi", për shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi vendosi të realizojë një seancë dëgjimore mes palëve.  

 

Sipas njoftimeve të realizuara nga KMD me anë të shkresës nr. 864 prot., datë 07.09.2017, në 

seancën dëgjimore të zhvilluar më datë 14.09.2017, ishin prezent, A. P., me detyrë Specialist në 

Drejtorinë e Shërbimit Social Shtetëror Dibër, si dhe D. S., me detyrë Juriste pranë KMCAP 

Epror.  

Fillimisht mbështetur në kërkesat e parashtruara nga KMD, A. P. u shpreh se, ankuesi krahasuar 

me dy subjektet
2
 e tjera të pretenduara prej tij, përfitues të pagesës së invaliditetit, nuk ka 

paraqitur pranë KMCAP Mat konsultën nga ana e organeve të specializuara (si Qendra Spitalore 

“Nënë Tereza” Tiranë apo Spitali Psikiatrik Shkodër), lidhur me diagnozën e çrregullimeve 

mendore. Dy subjektet, me të cilët ankuesi pretendon të krahasohet, krahas dokumentacionit që 

vërteton diagnozën e Surdomutizmit, kanë paraqitur konsultën dhe dokumentacionin e duhur për 

                                                           
2
 M. N. dhe Sh. D. 
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diagnozën e çrregullimeve mendore. Në këto kushte, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe 

dokumentacionin e paraqitur, anëtarët e KMCAP Mat, nuk ka rënë dakord që ankuesi të jetë 

përfitues i pagësës së invaliditetit, pasi me diagnozën e surdomutizmit (për të cilën kishte 

paraqitur dokumentacionin përkatës), ankuesi mund të përfitonte pagesë invaliditeti deri në 

moshën 7 vjeç. Aktualisht B. C. ka plotësuar dokumentacionin përkatës dhe nga ana e KMCAP 

Mat, dosja e tij është dërguar për vlerësim pranë KMCAP Epror. 

Në mbështetje të kërkesave të cituara në shkresën nr. 864 prot., datë 07.09.2017, A. P. vuri në 

dispozicion të KMD-së, kopje të dosjeve të shtetasve M. N. dhe Sh. D. 

Në vijim të seancës dëgjimore, D. S. informoi se KMD-së se në kohën që po zhvillohej seanca 

dëgjimore, ankuesi po komisionohej pranë KMCAP Epror. Në këto kushte, D. S. kërkoi afat 10 

ditë për të vënë në dispozicion vendimin e marrë nga ana e KMCAP Epror dhe të gjithë 

informacionin e kërkuar nga KMD. 

Më anë të shkresës
3
 nr. 25/9 prot., datë 25.09.2017, KMCAP Epror informoi KMD-në se: 

“...KMCAP Epror për Sëmundjet e Shëndetit Mendor, në datë 14 shtator 2017 shqyrtoi dosjen e 

ridërguar, rivlerësoi gjendjen e B. C. në kushte të reja dhe konstatoi se dosja ishte plotësuar me 

dokumentacionin mjekësor të kërkuar nga ky komision. Në këto kushte, me Vendim Nr. 1134, 

vendosi që shtetasi B. C. të jetë përfitues i pagesës për personat me aftësi të kufizuar...” 

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

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”. 

Për sa më sipër, gjatë proçesit të hetimit, pas shqyrtimit të dokumentacionit të vënë në 
dispozicion nga ankuesi dhe palët kundrejt së cilës drejtohej ankimi, Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatoi :  
 

Sipas informacionit të administruar, B. C., ka përfituar pagesë invaliditeti që prej vitit 1992 nga 

ana e DRSHSSH-së Dibër, për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Në muajin Maj 2016, ankuesi 

është paraqitur pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë Mat (KMCAP Mat), 

i cili me vendim nr. 350, datë 25.05.2016, ka vendosur që ankuesi nuk i plotëson kushtet për të 

përfituar pagesën e invaliditetit dhe në këto kushte është dërguar për tu komisionuar pranë 

KMCAP Epror Tiranë. Pas komisionimit në KMCAP Epror, më datë 26.01.2017, nga ky i fundit 

është vendosur se ankuesi është pa grup invaliditeti dhe është këshilluar të integrohet. 

Gjatë procedurave hetimore dhe nga informacioni i administruar
4
, Komisioneri, mori dijeni se 

ankuesi ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar pranë KMCAP Epror për Sëmundjet e Shëndetit 

                                                           
3
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 864/1 prot., datë 26.09.2017 

4
 Cituar në shkresën nr. 25/9 prot., datë 25.09.2017, të KMCAP Epror 
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Mendor. Më datë 14 shtator 2017, ankuesi është paraqitur përpara KMCAP Epror, i cili pasi 

shqyrtoi dosjen e ridërguar, rivlerësoi gjendjen e B. C., ka konstatuar se dosja ishte plotësuar me 

dokumentacionin mjekësor të kërkuar nga ky komision. Në këto kushte, KMCAP Epror për 

Sëmundjet e Shëndetit Mendor, me Vendim Nr. 1134, datë 14.09.2017, vendosi që shtetasi B. C. 

të jetë përfitues i pagesës për personat me aftësi të kufizuar. 

Për sa më sipër, gjykojmë dhe vlerësojmë se kërkesa e B. C., është plotësuar dhe ai tashmë është 

përfitues i pagesës për personat me aftësi të kufizuar. Njëkohësisht, falë ndërhyrjes së 

Komisionerit, është arritur qëllimi për të cilin është iniciuar procedura hetimore.  

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 32, gërma “c”, nenit 33, pika 10, e Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 
V E N D O S I : 

1. Pushimin e shqyrtimit të ankesës nr. 25, datë 25.04.2017, të H. C., kundër Shërbimit 

Social Shtetëror dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Dibër, pasi është 

arritur qëllimi për të cilin është iniciuar procedura hetimore. 

 

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

Tiranë, brenda afateve ligjore. 

 

 

                                                                                      KOMISIONERI 
 

                                                                                                                                             ____________ 

                                                                                            Irma BARAKU   
 

 

 

 

(Shkaku: Gjendja shëndetësore) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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