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

 
 

V E N D I M 
 

 

Nr. 117,   Datë  10 / 11 / 2017 

 

Mbështetur në ligjin nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 106, datë 08.08.2017, nga 

shtetasja V.U, ku pretendon diskriminim për shkak të “racës” nga ana e Bashkisë Korçë. 

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

 

K O N S T A T O I :  

 

Sipas informacionit të dhënë, shtetasja V. U pretendon se deri në muajin Mars 2017 ka përfituar 

ndihmë ekonomike nga ana e Bashkisë Korçë.Ajo ankohet kundër këtij institucioni, pasi verbalisht 

nga ana e punonjësit të Zyrës së Ndihmës Ekonomike, i ështe thënë se pagesa e ndihmës 

ekonomike i është ndërprerë për shkak se duhet të kërkojë punë pranë Zyrës së Punës Korçë. 

Subjekti ankues kërkon që Bashkia Korçë të mos i ndërpresë dhënien e ndihmës ekonomike. 

Raca është një nga shkaqet për të cilat Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin 

gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose 

shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen 

familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione 

gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”. 

 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32, pika 2 dhe 33, të ligjit nr. 10 
221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Me shkresën nr. 809/1prot., datë10.08.2017, i është kërkuar informacion Bashkisë Korçë 

mbi pretendimet e ngritura nga ankuesi. 
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Me shkresën nr. 3681/1 prot., datë 14.08.2017, Bashkia Korçë, informoi Komisionerin lidhur me 

pretendimet e ngritura nga subjekti ankues, ku ndër të tjera sqaroi se: “...kjo qytetare trajtohej me 

ndihmë ekonomike deri në muajin Mars 2017, me një pagesë prej 1.300 lekësh për vehte dhe 

djalin, pasi bashkëshorti është invalid pune. Ndërprerja e kësaj ndihme për këtë famijle ka ardhur 

për shkak të mosfirmosjes së statusit të punëkërkuesit të papunë tek Zyra Rajonale e Punësimit 

Korçë nga ana e ankueses...”. 

2. Me shkresën me nr.812/3 prot., datë 05.10.2017 i është kërkuar informacion më i detajuar 

Bashkisë Korçë, lidhur me rastin e subjektit ankues. 

3. Në vijim të procedurës për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës, me datë 09.10.2017
1
, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, realizoi një inspektim pranë ambjenteve të 

Drejtorisë së Kujdesit Social/Bashkia Korçë. 

 

Grupi i inspektimit të Komisionerit u takua me Drejtorin e kësaj Drejtorie dhe Administratoren
2
, të 

cilët theksuan faktin se znj.U ka rezultuar përfituese e ndihmës ekonomike deri në muajin Mars 

2017. Ata cituan se: “...Më pas për shkak të refuzimit të punës së ofruar nga Zyra Rajonale e 

Punësimit Korçë, ka humbur statusin e punëkërkuesit të papunë. Mosplotësimi i këtij kriteri ka 

penalizuar subjektin ankues duke bërë që ajo të mos jetë përfituse e ndihmës ekonomike. Kjo bën 

që për 6 muajt në vijim, Zyra Rajonale e punës Korçë ta nxjerrë nga sistemi si punëkërkuese, për 

shkak të refuzimit nga ana e saj. Znj.U ka të drejtë të aplikojë si punëkërkuese pranë kësaj Zyre 

pas 6 muajve (duke filluar nga muaji i fundit kur ka refuzuar punën e ofruar nga ZyraRajonale e 

Punës Korçë)”. 

Mbështetur në provat e administruara nga të dy palët, rezultoi se: 

- Lidhur me trajtimin ndryshe dhe të pafavorshëm 

Mbështetur nëinformacionin dhe dokumentacionin e administruar, rezultoi se subjekti ankues është 

trajtuar me ndihmë ekonomike deri në muajin Mars 2017, kjo verifikuar nga këqyrja e Listë 

pagesave të ndihmës ekonomike, ku rezulton se është trajtuar me ndihmë ekonomike në masën 

1.300 lekë të rinj dhe 300 lekë të rinj kompensim shkolle, për fëmijën që ndjek arsimin 9-vjeçar; 

pra në total me shumën prej 1.600 lekësh të rinj. (Dosja e ankueses mban nr.1780 dhe nr.rendor të 

listë pagesave: 107 për muajin Janar, 109 për muajin Shkurt dhe 107 përmuajin Mars). 

Gjatë këqyrjes së akteve në dosjen e ankueses, u verifikua Kartela personale e saj, regjistruar me 

nr.3360.Rezultoi se për muajt Janar, Shkurt 2017
3
 kartela është plotësuar dhe sigluar si nga ana e 

saj, ashtu dhe e punonjësit të Zyrës Rajonale të Punësimit Korçë. Kjo do të thotë se ankuesja 

figuron si punëkërkuese pranë kësaj Zyre, pra me statusin e punëkërkuesit të papunë. Mirëpo, për 

muajin Mars 2017 e në vijim rubrika e ankueses figuron e pa sigluar prej saj, gjë që do të thotë se 

                                                           
1Në zbatim të Urdhërit nr.123, datë 05.10.2017, të Komisionerit. 
2Evidentimi në procesverbalin e mbajtur me datë 09.10.2017, ora 1100në ambjentet e këtij institucioni. 
3Respektivisht në datat: 12.01.2017 dhe 07.02.2017. 
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nuk ka pranuar ta nënshkruajë
4
, gjë që ka sjellë për pasojë edhe humbjen e statusit të punëkërkuesit 

të papunë.  

VKM nr.955, datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave, dokumentacionit dhe 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, nëpjesën II të saj “Procedura për përfitimin e ndihmës 

ekonomike”, nëpikën 9, germa e) të saj ka përcaktuar se: “përjashtohen nga përfitimi i ndihmës 

ekonomike, për një periudhë 6 mujore, familjet të cilat kanë në përbërje të tyre edhe një anëtar të 

vetëm që plotëson kushtet e mëposhtme:......e) Anëtarët në moshë aktive pune, të aftë për punë, nuk 

rezultojnë punëkërkues të papunë, apo të vetëpunësuarpranë zyrave të punës”. 

Për sa më sipër, V. U i përket datëlindjes 01.03.1984, pra është në moshë aktive për punë si dhe e 

aftë për punë, pasi nuk ka sjellë ndonjë dokument mjeko-ligjor (as në dosje nuk figuron një 

dokument i tillë) ku të provojë paaftësinë e saj për punë. 

Nga ana e Drejtorisë së Kujdesit Social, pranë Bashkisë Korçë pas verifikimit të plotësimit të 

kritereve formale për përfitimin e ndihmës ekonomike, ka rezultuar se znj.Urshini nuk plotëson 

pikën 9, germa e) të VKM-sënr.955, datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave, 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, pasi ankuesja ka humbur statusin 

e  punëkërkuesit të papunë. Me kalimin e afatit 6 mujor, ankuesja mund të aplikojë sërisht pranë 

Zyrës Rajonale të Punës Korçë, për të rifituar statusin e punëkërkuesit të papunë dhe më pas 

tëaplikojë pranë Drejtorisë së Kujdesit Social për përfitimin e ndihmës ekonomike. Zbatimi i 

parashikimeve dhe rregullimeve ligjore është detyrim ligjor i çdo punonjësi të administratës dhe 

institucioneve  shtetërore, dhe si i tillë nuk përbën shkak për diskriminim. 

Në përfundim, pretendimi ishtetases V. U se raca është bërë shkak për diskriminim ndaj saj, 
nuk mbështetet në asnjë nga provat dhe faktet e administruara nga Komisioneri gjatë 
procedurave hetimore. 
 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenin 20, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe 

nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 të 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. Konstatimin e mosdiskriminimit, për shkak të racës, të shtetases V. U, nga ana e Drejtorisë së 

Kujdesit Social pranë Bashkisë Korçë. 

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

brenda afateve ligjore. 

                                                           
4Ankuesja ka deklaruar në formularin e ankesës se nuk mund të punojë pasi nuk ka kush të kujdeset për djalin e saj. 
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KOMISIONERI 

                                                                                                                              ______________ 

Irma BARAKU 

 

Fusha:  Shërbime  

Shkaku: Racë 

Lloji i vendimit: Mosdiskriminim  
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