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Hyrje
Bazuar në ligjin Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i
ndryshuar, 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” i ndryshuar, 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 2020”, kanë përbërë një udhëzues në veprimtarinë e institucionit për
garantimin e barazisë dhe mbrojtjes efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje
që nxit diskriminimin.

II.

Kuadri ligjor mbi barazinë dhe antidiskriminimin

2.1 Aktet Ndërkombëtare në Fushën e të Drejtave të Njeriut dhe
Antidiskriminimit
Ka standarde të shumta në këtë fushë të krijuara dhe zbatuara në nivelin e Kombeve
të Bashkuara, Këshillit të Evropës, dhe Bashkimit Evropian, të cilat mund të
shërbejnë si bazë e dobishme për çdo vlerësim të pjesëve të kuadrit ligjor të barazisë
dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri. Pas nënshkrimit dhe ratifikimit të
instrumenteve të legjislacionit ndërkombëtar që merren me të drejtat e njeriut dhe
pas ndalimit të instrumenteve të diskriminimit, Shqipëria i ka bërë ato pjesë të rendit
të brendshëm ligjor.
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2.1.1 Instrumentet në kuadrin e OKB-së
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ) e vitit 1948, ndonëse ka
karakter thjesht deklarativ, pra konsiderohet si një dokument “soft law”, ka një vlerë
kolosale për formulimin dhe zbatimin e konventave ndërkombëtare, formulimin e
ligjeve të çdo shteti, të politikave, veprimeve të autoriteteve dhe individëve si edhe
vendimeve të gjykatave.
DUDNJ, në nenin 1, nënvizon se: “Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në
dinjitet dhe në të drejta...”. Neni 2/1 parashikon se secili gëzon të gjitha të drejtat dhe
liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës,
ngjyrës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, mendimit politik ose tjetër, origjinës kombëtare
a shoqërore, pasurisë, lindjes ose tjetër”. Në nenin 7 kemi “të drejtën për barazi
përpara ligjit”, ku parashikohet shprehimisht se “Të gjithë janë të barabartë para ligjit
dhe kanë të drejtë pa asnjë diskriminim të mbrohen barabar nga ligji .Të gjithë kanë të drejtën
për t’u mbrojtur barabar kundër çdo diskriminimi që cenon këtë Deklaratë, si dhe kundër çdo
nxitje për një diskriminim të tillë”.
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike është nënshkruar në vitin
1966 dhe ka hyrë në fuqi në vitin 1976. Ky pakt, i ratifikuar nga Shqipëria në vitin
19911, parashikon parimin e barazisë para ligjit dhe të drejtën për mbrojtje të
barabartë nga ligji, pa asnjë diskriminim. Ky pakt ka sanksionuar në përmbajtjen e tij
se: “Tё gjithë njerëzit janё tё barabartё përpara ligjit dhe kanё tё drejtё mbrojtjeje tё barabartё
tё ligjit pa kurrfarё dallimi. Lidhur me kёtё, ligji duhet tё ndalojё çdo diskriminim dhe tё
garantojё pёr tё gjithë, mbrojtje tё barabartё dhe efektive, kundër çdo diskriminimi e sidomos
pёr shkak tё racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesë, opinionit politik dhe çdo opinioni tjetër,
origjinës kombëtare apo shoqërore, pasurisë, lindjes ose çdo situate tjetër”.
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore është
nënshkruar në vitin 1966 dhe ka hyrë në fuqi në vitin 1976. Shqipëria e ka ratifikuar
Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore në vitin 19912.
Ky pakt ka sanksionuar detyrimin e shteteve palë për të garantuar ushtrimin e të
drejtave të shprehura në të, pa asnjë diskriminim për shkak të racës, ngjyrës, gjinisë,
gjuhës, fesë, mendimit politik apo tjetër, origjinës kombëtare ose sociale, pasurisë,
lindjes, ose ndonjë statusi tjetër.
Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara3 (CRPD) është
miratuar në 13 dhjetor 2006 dhe ka hyrë në fuqi me 3 maj 2008. Shqipëria e ka
ratifikuar Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në vitin
20124. Bashkimi Evropian e ka ratifikuar këtë Konventë në Dhjetor të vitit 2010.

1

Ligj nr. 7510 date 08.08.1991
Ligj Nr. 7511 date 08.08.1991
3
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
4
Ligji Nr. 108 datë 15.11.2012
2
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KDPAK ndalon diskriminimin ndaj kujtdo për shkak të aftësisë së kufizuar, duke
marrë në konsideratë faktin që diskriminimi pengon njerëzit të gëzojnë të drejtat e
tyre në mënyrë të barabartë me të tjerët. Konventa parashikon edhe hapat që duhen
ndërmarrë për të siguruar përshtatjen e arsyeshme, ndaluar diskriminimin de facto
dhe forma diskriminuese që mund të shfaqen në të ardhmen, si dhe për të
promovuar të drejtën e personave me aftësi të kufizuara të kenë mundësi të
barabarta me të tjerët. Ndalimi i diskriminimit, përveç se një e drejtë e veçantë, është
edhe një nga parimet bazë të Konventës që udhëheq interpretimin dhe zbatimin e të
drejtave të tjera të mbrojtura në të.
Dispozitat e tjera shpjegojnë çfarë përbën diskriminim mbi bazën e aftësisë së
kufizuar në fushat e përkatëse, si dhe masat, përfshirë edhe ato pozitive, për të
arritur barazinë në praktikë.
Konventa sqaron se këto masa pozitive nuk duhet të konsiderohen si diskriminuese.
Po kështu, kuadri kundër diskriminimit plotësohet edhe nga Nenet 6 dhe 7 që kanë
të bëjnë me masat anti diskriminuese për fëmijët dhe gratë me aftësi të kufizuara.
Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave5
(CEDAW) , u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 18
Dhjetor 1979 dhe hyrë në fuqi më 1981. Shqipëria ka ratifikuar CEDAW-n në vitin
19936. Ndërsa Protokolli Fakultativ i Konventës mbi Eliminimin e të gjitha Formave
të Diskriminimit ndaj Gruas, i vitit 1999 i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2000, është
ratifikuar nga Kuvendi i R.Sh në vitin 20037.
Në preambulën e saj, Konventa ka përcaktuar se diskriminimi ndaj grave shkel
parimet e barazisë së të drejtave dhe të respektimit të dinjitetit njerëzor, pengon
pjesëmarrjen e grave, në të njëjtat kushte me burrat, në jetën politike, shoqërore,
ekonomike dhe kulturore të vendeve të tyre, pengon ngritjen e mirëqenies së
shoqërisë e të familjes, dhe vështirëson më tepër zhvillimin e potencialeve të grave
në shërbim të vendeve të tyre dhe njerëzimit, Konventa ka përcaktuar në nenin 1 të
saj kuptimin e termit “diskriminim ndaj grave” si çdo dallim, përjashtim ose kufizim
që bëhet mbi bazën e gjinisë, e që ka për pasojë ose për qëllim të dëmtojë¸ ose të
shfuqizojë njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga statusi i tyre
martesor, mbi bazën e barazisë së burrave dhe të grave, të të drejtave dhe të lirive
themelore të njeriut në fushën politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose
në çdo fushë tjetër.
Në këtë Konventë sanksionohet mbrojtja nga diskriminimi ndaj grave nëpërmjet
masave të përkohshme të veçanta që synojnë përshpejtimin de facto të barazisë
midis burrave dhe grave; si dhe masat e përshtatshme për të eliminuar
diskriminimin ndaj grave me qëllim që t‟i sigurohen atyre të drejta të barabarta me
burrat në fusha të ndryshme si: në jetën politike dhe publike të vendit; në fushën e
arsimit; në fushën e punësimit; për të parandaluar diskriminimin ndaj grave për
5

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
Ligji 1769/ 9.11.1993
7
Ligj Nr. 9052, date 17.04.2003
6
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shkaqe martesore apo amësie, dhe për të siguruar të drejtën e tyre efektive për punë;
në fushën e kujdesit shëndetësor për t‟u siguruar, mundësitë për të përfituar
shërbime mjekësore, duke përfshirë edhe ato të planifikimit familjar; në fushat e tjera
të jetës ekonomike dhe shoqërore, si dhe masat e përshtatshme për të eliminuar
diskriminimin ndaj grave në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me martesën dhe me
marrëdhëniet familjare.
Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit
Racial, e miratuar në vitin 1966 dhe hyrë në fuqi në vitin 1969, ratifikuar nga
Shqipëria në vitin 19938 , ka përcaktuar në Preambulën e saj se “tё gjithë njerëzit janё të
barabartё përpara ligjit dhe se kanë të drejtë të mbrohen në mënyrë të barabartё nga ligji
kundër çdo diskriminimi si dhe kundër çdo nxitjeje për diskriminim”.
Sipas kësaj Konvente, “diskriminimi racial” nënkupton çdo dallim, përjashtim,
kufizim, ose preferencë që bazohet në racën, ngjyrën, prejardhjen ose origjinën
kombëtare e etnike, që ka për qëllim apo për efekt të shkatërroje ose të
komprometojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin, në kushte barazie, të të drejtave dhe
të lirive themelore tё njeriut në fushat politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore
ose në çdo fushë tjetër të jetës publike. (neni 1).
Konventa përcakton detyrimin e shteteve palë të ndalojё dhe të eliminojnё
diskriminimin racial në të gjitha format e tij dhe të garantojё të drejtën e secilit për
barazi përpara ligjit pa dallim race, ngjyre ose origjine etnike ose kombëtare,
sidomos lidhur me gëzimin e këtyre tё drejtave: Të drejtat politike ku përfshihen
kryesisht: e drejta e pjesëmarrjes në zgjedhje, e drejta e votimit apo e drejta pёr tё
qenë kandidat, dhe pёr tё pasur hyrje tё barabartё nё shёrbimet publike. Të drejtat e
tjera civile ku përfshihen kryesisht: e drejta e lëvizjes sё lirё dhe e zgjedhjes sё
vendbanimit në territorin e një shteti; e drejta shtetёsisë; e drejta e martesёs dhe e
zgjedhjes sё bashkëshortit/bashkëshortes; e drejta e pronёs; e drejta e trashëgimisë; e
drejta e lirisë sё mendimit, ndërgjegjes dhe besimit fetar; e drejta e lirisё sё mbledhjes
dhe krijimit të organizatave paqёsore.
Të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore ku përfshihen kryesisht: e drejta e
punёs; e drejta e krijimit tё sindikatave dhe e anёtarёsimit në to; e drejta e strehimit;
e drejta e trajtimit shëndetësor, sigurimit shoqëror dhe shërbimeve sociale; e drejta e
arsimit dhe përgatitjes profesionale etj. (neni 5).
Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës (CRC)9 , e miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, ka hyrë në
fuqi në vitin 1990. Shqipëria e ka ratifikuar këtë Konventë në vitin 199210.
Konventa garanton parimin e barazisë dhe përcakton detyrimin e shteteve pale që të
ndërmarrin të gjitha masat e përshtatshme pёr tё siguruar që fëmija të jetё i mbrojtur
nga të gjitha format e diskriminimit ose ndëshkimit, për shkak të pozitës,
8

Ligji Nr. 7768, datë 09.11.1993
Convention on the Rights of the Child
10
Ligj datë 27.02.1992
9
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veprimtarive, opinioneve të shprehura ose bindjeve të prindërve të tij, të
përfaqësuesve të tij ligjor ose të anëtarëve të familjes sё tij.
Gjithashtu, Konventa përmban edhe 2 Protokolle Opsional, të ratifikuar nga R.Sh.
Protokolli Opsional i Konventës së OKB-së “Për Të Drejtat e Fëmijëve”, Për
Përfshirjen e Fëmijëve në Konflikte të Armatosur11 dhe Protokolli Opsional i
Konventës Së OKB-së “Për të Drejtat e Fëmijëve”, Për Shitjen e Fëmijëve,
Prostitucionin dhe Pornografinë me Fëmijë12.

2.1.2 Instrumentet në kuadrin e Këshillit të Evropës
Sipas standardeve të Këshillit të Evropës, legjislacioni për trajtimin e barabartë duhet
të ndalojë diskriminimin, ngacmimin dhe viktimizimin për shkaqe të tilla, si gjinia
ose seksi, origjina racore ose etnike, aftësitë e kufizuara, orientimi seksual, mosha
dhe feja ose besimi, midis të tjerash, të ofrojë të drejta të zbatueshme në këto fusha,
dhe të krijojë struktura kombëtare për promovimin e barazisë.
Të njëjtat standarde identifikojnë që fusha e legjislacionit të trajtimit të barabartë
mbulon më së shumti punësimin, trajnimin dhe formimin profesional, por mund të
përfshijë gjithashtu edhe fusha jashtë punës, si aksesi në mallra dhe shërbime,
strehimi, arsimi, mbrojtja sociale, kujdesi shëndetësor ose përparësi të tjera sociale.
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore13
është nënshkruar në Romë me 4 nëntor 1950 dhe hyri në fuqi me 3 shtator të vitit
1953. Shqipëria e ka ratifikuar Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të
Njeriut dhe Lirive Themelore në vitin 199614.
Standardet e Këshillit të Evropës bazohen në nenin 14 të KEDNJ, “ndalimi i
diskriminimit”, në përmbajtjen e të cilit parashikohet se: “Gëzimi i të drejtave dhe i
lirive të njohura në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të
tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina
kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo situatë
tjetër”. Siç mund të konstatohet, në këtë nen mbrojtja nga diskriminimi gjen zbatim
në lidhje me ato të drejta dhe liri themelore të parashikuara në Konventë dhe në
Protokollet e saj shtesë.
Protokolli 12 (2000) i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të
Lirive Themelore, i cili është ratifikuar nga Shqipëria në nëntor 2004 dhe ka hyrë në
fuqi me 5 prill 2005i, e zgjeron fushën e ndalimit të diskriminimit duke garantuar
trajtim të barabartë lidhur me gëzimin e çdo të drejte të parashikuar me ligj
(përfshirë të drejtat sipas legjislacionit kombëtar).
11

Ratifikuar me Ligj Nr.9833, datë 22.11.2007
Ratifikuar me Ligj Nr.9834, datë 22.11.2007
13
KEDNj u nënshkrua në nëntor 1950 dhe hyri në fuqi në shtator 1953 pas ratifikimit të dhjetë të saj nga Dukati
i Luksemburgut
14
Ligji Nr. 8137, datë 31.07.1996, "Për ratifikimin e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
dhe Lirive Themelore", i ndryshuar
12
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Në nenin 1 “ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit”, sanksionohet në mënyrë të shprehur se
“Gëzimi i çdo të drejte të parashikuar me ligj duhet të sigurohet pa asnjë diskriminim të
bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim
tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja
ose çdo situatë tjetër” dhe se “Askush nuk duhet të diskriminohet nga një autoritet publik për
ndonjë nga arsyet e parashikuara në paragrafin 1”.
Karta Sociale Evropiane e rishikuar15, e nënshkruar më 1998 dhe e ratifikuar nga
Kuvendi i R.Sh-së në vitin 2002, sanksionon parimin e barazisë dhe parimin e
mosdiskriminimit. Karta Sociale Evropiane e vitit 1961/1965 përbën një traktat
kryesor evropian dhe plotëson Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në
fushën e të drejtave ekonomike dhe sociale.
Karta Sociale Evropiane e rishikuar, e nënshkruar në vitin 1998 dhe e ratifikuar nga
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në vitin 2002, po zëvendëson gradualisht Kartën
Sociale Evropiane.
Konventa Kuadër e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare e
ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në vitin 1999 16, ka qëllim themelor
sigurimin e zbatimit të parimeve të barazisë dhe mos-diskriminimit për personat që i
përkasin pakicave kombëtare. Kjo konventë ndalon çdo diskriminim bazuar në
përkatësinë në një pakicë kombëtare, duke përcaktuar detyrimin e shteteve
nënshkruese të kësaj Konvente për t‟u garantuar personave që i përkasin pakicave,
të drejtën e barazisë para ligjit dhe mbrojtjen e barabartë nga ligji.
Konventa Për Parandalimin dhe Luftën Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës
në Familje17 është ratifikuar nga Shqipëria në vitin 2012. Qëllimi i kësaj konvente
është të angazhojë shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe shtetet e tjera
nënshkruese për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve nga të gjitha format e dhunës dhe
parandalimin, ndjekjen penale dhe eliminimin e dhunës kundër grave dhe dhunës
në familje; duke kontribuar ndaj eliminimit të të gjitha formave të diskriminimit
kundër grave dhe promovimit të barazisë thelbësore midis burrave dhe grave;
ofrimi i mbështetjes dhe ndihmës për organizatat dhe agjencitë e zbatimit të ligjit për
të bashkëpunuar në mënyrë efektive, me qëllim miratimin e një përqasjeje të
integruar për të eliminuar dhunën kundër grave dhe dhunën në familje.
Konventa garanton të drejtat themelore, barazinë dhe mosdiskriminimin e grave
nëpërmjet parashikimit të masave për mbrojtjen e të drejtave të viktimave, pa
diskriminim mbi bazë gjinie, race, ngjyre, gjuhe, feje, mendimi politik ose mendimi
tjetër, origjine kombëtare ose sociale, përkatësie në një pakicë kombëtare, pasurie,
lindjeje, orientimi seksual, identiteti gjinor, moshe, gjendjeje shëndetësore, aftësie të
kufizuar, statusi civil, statusi emigranti ose refugjati ose statusi tjetër.
15

Ligji Nr. 8960, datë 24.10.2002
Ligji Nr. 8496, date 03.06.1999
17
Ligj Nr. 104 date 11.08.2012 ‘Për Ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për Parandalimin dhe Luftën
Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje”
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2.1.3 Standardet e Bashkimit Evropian
Standardet më gjithëpërfshirëse në lidhje me mosdiskriminimin janë zhvilluar në
nivelin e Bashkimit Evropian. Ato përbëhen nga një sërë burimesh të ndryshme
ligjore që përcaktojnë format e ndryshme të diskriminimit dhe i detyrojnë shtetet
anëtare t‟i zbatojnë këto standarde në kornizën e tyre legjislative, si dhe në praktikën
gjyqësore. Këto njohje kanë çuar në zhvillimin e disa standardeve legjislative për
mbrojtjen nga diskriminimi, me vëmendje të veçantë tek ata persona dhe grupe që
konsiderohen të jenë më të prekshëm sesa të tjerët.
Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian (Karta) i dedikon një
kre/titull të tërë “barazisë”. Neni 20 parashikon barazinë përpara ligjit dhe Neni 21 i
saj kërkon ndalimin e çdo diskriminimi për çdo shkak, të tillë si gjinia, raca, ngjyra,
origjina etnike ose shoqërore, karakteristikat gjenetike, gjuha, feja ose besimi, opinioni politik
apo ndonjë mendim tjetër, anëtarësia e një pakice kombëtare, pasuria, lindja, mosha ose
orientimi seksual.
Të drejtat dhe parimet e sanksionuara në Kartë duhet të zbatohen në praktikën
ligjore kombëtare në rastet kur:
- Legjislacioni që zbaton të drejtën e BE-së ka rëndësi (si instrument interpretimi).
- Legjislacioni kombëtar konsiderohet se ndërhyn me të drejtën e BE-së.
- Autoritetet e BE-së kanë vepruar në zbatim të së drejtës së BE-së.
Neni 19 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU) i ka mundësuar
Bashkimit Evropian... të marrë veprimet e duhura për të luftuar diskriminimin në
bazë të gjinisë, origjinës racore ose etnike, fesë ose besimit, aftësisë së kufizuar, moshës, ose
orientimit seksual. Kjo kompetencë ka çuar në miratimin e:
- Direktivës 2000/43/KE “Për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet
personave, pavarësisht prejardhjes racore apo etnike”; (Direktiva për racën)
- Direktivës 2000/78/KE “Për përcaktimin e një kuadri të përgjithshëm për
trajtimin e barabartë në punësim dhe në marrëdhëniet gjatë punës”; (Direktivën
për barazinë në punësim)
- Direktivave 2004/113/KE “Për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë
ndërmjet burrave dhe grave në mundësinë për të pasur dhe për t‟u furnizuar me
mallra dhe shërbime”; 2006/54/KE “Për zbatimin e parimit të mundësive të
barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e
punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës” 2010/41/BE (Direktivat për barazinë
gjinore).
Direktivat për Trajtim të Barabartë e Bashkimit Evropian përcaktojnë standardet
minimale në legjislacionin për trajtimin e barabartë. Ato ndalojnë diskriminimin,
ngacmimet dhe ngacmimet seksuale, viktimizimin në punësim dhe profesion për
shkak të përkatësisë gjinore, origjinës racore ose etnike, orientimit seksual, fesë ose
besimit dhe aftësisë së kufizuar; dhe në sigurimin e mallrave dhe shërbimeve për
shkak të përkatësisë gjinore dhe origjinës racore ose etnike.
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Direktiva për Racën ndalon diskriminimin në bazë të përkatësisë racore ose etnike
në fushën e punësimit, arsimit, aksesit dhe furnizimit me mallra dhe shërbimeve që
janë në dispozicion të publikut, duke përfshirë strehimin, mbrojtjen sociale, përfshirë
sigurimin social dhe kujdesin shëndetësor, avantazhet sociale, etj.
Direktiva për Barazinë në Punësim ndalon diskriminimin në bazë të fesë dhe
besimit, orientimit seksual, moshës, aftësisë së kufizuar në fushën e punësimit.
Direktivat për Barazinë Gjinore synojnë eliminimin e diskriminimit në fushën e
punës, duke përfshirë vetëpunësimin dhe aksesin në mallra dhe shërbime në bazë të
gjinisë. Praktika gjyqësore e GJED-së tregon se këtu përfshihet edhe identiteti
gjinor.

2.2 Kuadri Ligjor Shqiptar
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon, në pjesën e dytë të saj, të drejtat
dhe liritë themelore të njeriut si vlera që qëndrojnë në themel të të gjithë rendit
juridik shqiptar. Këto të drejta dhe liri janë të ndara në: liri dhe të drejta vetjake; liri
dhe të drejta politike; si dhe liri dhe të drejta ekonomike, sociale dhe kulturore.
Në nenin 18/1 të Kushtetutës është parashikuar parimi i barazisë në të cilin
sanksionohet se “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit” dhe në nenin 18/2 parimi i
mosdiskriminimit, në përmbajtjen e të cilit sanksionohet se “Askush nuk mund të
diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet
politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore”
dhe se “Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse
nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive”.
Në vitin 2016, Kuvendi ka miratuar me unanimitet amendimet kushtetuese në
kuadër të reformës në drejtësi, një nga të cilët paraqet ndryshim në kompetencat e
KMD. Konkretisht, është amendimi Kushtetutës i cili sanksionon të drejtën e KMD
për të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, përmes ligjit nr. 76/2016, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”,
të ndryshuar, duke sanksionuar, ne nenin 134, se “Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me
kërkesë të: ... (e) çdo komisioneri të krijuar me ligj për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
themelore të garantuara nga Kushtetuta”.
Ligji nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” , i ndryshuar
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin Nr. 10 221, datë 04.02.2010
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, i cili pas dekretimit nga Presidenti i
Republikës dhe botimit në Fletoren Zyrtare, hyri në fuqi më datë 13 Mars 2010. Ky
ligj erdhi me propozim të një grupi deputetësh dhe është një hap konkret në fushën e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut nën frymën e dokumenteve ndërkombëtarë dhe
njëkohësisht, një hap konkret i përmbushjes së standardeve të anëtarësimit në BE.
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Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, është në përputhje të plotë me
Direktivat e Bashkimit Evropian në fushën e barazisë dhe konkretisht është
përafruar plotësisht me: Direktivën 2000/43/KE për “Zbatimin e parimit të trajtimit të
barabartë ndërmjet personave pavarësisht prejardhjes racore apo etnike”, Direktivën
2000/78/KE për “Përcaktimin e një kuadri të 12 përgjithshëm për trajtimin e barabartë në
punësim dhe marrëdhëniet gjatë punës”, Direktivën 2004/113/KE për “Zbatimin e parimit
të trajtimit të barabartë ndërmjet burrave dhe grave në mundësinë për të pasur dhe për t’u
furnizuar me mallra dhe shërbime” dhe Direktivën 2006/54/KE për “Zbatimin e parimit
të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e
punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës”.
Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me një listë
joshteruese të shkaqeve te mbrojtura te diskriminimit, duke iu referuar shprehimisht
gjinisë, racës, ngjyrës, përkatësisë etnike, gjuhës, identitetit gjinor, orientimit seksual,
bindjeve politike, fetare ose filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore apo sociale,
shtatzënisë, prindërve, përgjegjësisë prindërore, moshës, gjendjes familjare ose
martesore, statusit civil, banimit, gjendjes shëndetësore, predispozitave gjenetike,
paaftësisë, përkatësisë në një grup të caktuar - ose çdo shkak tjetër (neni 1). Qëllimi i
këtij ligji është të sigurojë të drejtën e çdo personi për barazi përpara ligjit dhe
mbrojtje të barabartë nga ligji, barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të
drejtat dhe liritë e individit si dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi. Fushat
kryesore në të cilat sigurohet kjo mbrojtje ligjore përfshijnë mbrojtjen nga
diskriminimi në punësim si dhe gjatë periudhës së ushtrimit të marrëdhënieve të
punës, në fushën e arsimit, si dhe në fushën e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve.
Me qëllim zbatimin efektiv të këtij ligji, është themeluar institucioni i Komisionerit
për Mbrojtjen nga Diskriminimi si i vetmi autoritet përgjegjës, që siguron mbrojtjen
efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.
Komisioneri shtrin kompetencat jo vetëm në sektorin publik, por edhe në sektorin
privat. Në nenin 39, ligji ka parashikuar detyrimin e Këshillit të Ministrave që
brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të
nenit 18 të këtij ligji. Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i
ndryshuar, ka 9 vite nga miratimi dhe hyrja në fuqi e tij dhe këto akte nënligjore nuk
janë nxjerrë ende.
Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë18, ndalon çdo formë diskriminimi, të
parashikuar në këtë Kod dhe në legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen nga
diskriminimi, në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion. Neni 9/2,
përkufizon diskriminimin si çdo dallim, përjashtim, kufizim ose parapëlqim, që
bazohet në gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin
seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose
shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën,
gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen
shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësinë e kufizuar, jetesën me HIV/AIDS,
18

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995, ndryshuar në vitin 2015.
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bashkimin ose përkatësinë në organizata sindikale, përkatësinë në një grup të
veçantë, ose në çdo shkak tjetër, që ka si qëllim ose pasojë të pengojë ose të bëjë të
pamundur ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, në të njëjtën mënyrë
me të tjerët19.
Përshtatja e arsyeshme e vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar ose
persona të ndodhur në kushte të tjera, të përmendura në pikën 2, të këtij neni është
përcaktuar si detyrim për punëdhënësin. Mohimi i përshtatjes së arsyeshme përbën
diskriminim.
Në kuptim të këtij neni, ndalimi i diskriminimit dhe zbatimi i parimit të trajtimit të
barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion zbatohet në lidhje me:
a) mundësinë për punësim, vetëpunësim dhe profesion, duke përfshirë kriteret e
përzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, të çfarëdo lloj dege të aktivitetit dhe në të
gjitha nivelet e hierarkisë profesionale, si dhe ngritjen në detyrë; b) qasjen në të gjitha
llojet dhe në të gjitha nivelet e orientimit profesional, trajnimit profesional, trajnimit
dhe ritrajnimit të avancuar profesional, përfshirë edhe përvojën e punës në praktikë;
c) kushtet e punës dhe punësimit, përfshirë zgjidhjen e kontratës së punës dhe
pagën; ç) anëtarësimin dhe aktivizimin në organizata sindikale dhe organizata të
punëdhënësve, ose ndonjë organizatë, anëtarët e së cilës ushtrojnë një profesion të
caktuar, duke përfshirë përfitimet e siguruara nga këto organizata.
Ndryshimet e rëndësishme të vitit 2015, referojnë në ndjekjen e procedurave të
ankimit, të përcaktuar në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi, kur një
person pretendon se është cenuar nga moszbatimi i parimit të trajtimit të barabartë
në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion dhe në të gjitha procedurat e
ankimit lidhur me sa më lart, zbatohet parimi i zhvendosjes së barrës së provës.
Në Kodin e Punës, parimi i trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit
parashikohet edhe në dispozita të tjera si: Ndalimi i përdorimi të punës së detyruar
si masë diskriminimi racial, shoqëror, kombëtar ose fetar (neni 8, prg. 2, germa (e);
Barazia në shpërblim (neni 115); Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme (neni
146) ku konkretisht parashikohet se: “1. Zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi,
konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme kur: c) shkel ndalimin e diskriminimit, sipas
përcaktimeve në këtë Kod dhe në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi”;
Ndalimi i diskriminimit ndaj përfaqësuesve të sindikatës (neni 181/3) dhe mos
dhënia e pëlqimit nga përfaqësuesit e organizatës sindikale për zgjidhjen e kontratës,
nëse zgjidhja e kontratës shkel parimin e trajtimit të barabartë (neni 181/4); Ndalimi
i diskriminimit për shkak të pjesëmarrjes ose jo në grevë (neni 197/4); Trajtimi i
barabartë (neni 149/2) lidhur me përfundimin e kontratave me afat të caktuar, ku
përcaktohet shprehimisht se “Punëmarrësit e punësuar me kontratë me afat të caktuar
nuk mund të trajtohen në mënyrë më pak të favorshme se punëmarrësit e punësuar me
kontratë me afat të pacaktuar, lidhur me kushtet e punësimit, trajnimit dhe mundësive të
karrierës në punë. Punëmarrësit me kontratë pune me afat të caktuar gëzojnë të njëjtat të
drejta, përpjesëtimisht, si punëmarrësit me kontratë me afat të pacaktuar.” etj.
19
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Kodi Penal20 ka pësuar ndryshime të rëndësishme në vitin 2013 lidhur me mbrojtjen
e komunitetit LGBTI. Konkretisht, Parlamenti shqiptar miratoi, si rrethanë rënduese
për dënimin e një krimi, përfshirjen e orientimit seksual si shkak të ri, kur vepra
penale është kryer e shtyrë nga motive që kanë të bëjnë, ndër të tjera, me këtë shkak,
(neni 50/j). Konkretisht, është parashikuar se “Rëndojnë dënimin rrethanat që vijojnë: j)
kur vepra është kryer e shtyrë nga motive që kanë të bëjnë me gjininë, racën, ngjyrën, etninë,
gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen
shëndetësore, predispozicione gjenetike ose aftësinë e kufizuar.”
Shkelja e barazisë së shtetasve (neni 253) parashikon dënimin e kryerjes për shkak të
detyrës e në ushtrim të saj, nga ana e punonjësit me funksion shtetëror apo në
shërbim publik, të dallimeve mbi bazë origjine, seksi, orientimi seksual ose identiteti
gjinor, gjendjes shëndetësore, bindjeve fetare, politike, të veprimtarisë sindikale ose
për shkak të përkatësisë në një etni, komb, racë apo fe të caktuar, që konsiston në
krijimin e privilegjeve të padrejta ose në refuzimin e një të drejte ose përfitimi që
buron nga ligji. Me amendimet e vitit 2013, u shtua orientimi seksual dhe identiteti
gjinor21.
Dispozita në lidhje me nxitjen e urrejtjes ose grindjeve (neni 265) u ndryshua
gjithashtu në vitin 2013 duke shtuar orientimin seksual si shkak të mbrojtur nga
diskriminimi, si dhe duke zgjeruar fushëveprimin e tij me aktin e përhapjes dhe
shpërndarjes së çdo përmbajtjeje që nxit urrejtje ose grindje. Sipas kësaj dispozite,
“Nxitja e urrejtjes dhe e grindjeve, për shkak të racës, etnisë, fesë ose orientimit seksual, si
dhe përgatitja, përhapja ose ruajtja, me qëllim përhapjen e shkrimeve me përmbajtje të tilla, e
kryer me çdo mjet ose formë, dënohet me burgim nga dy deri në dhjetë vjet”.
Nevoja për ndryshime në Kodin Penal është ende prezente, Komisioneri ndër vite ka
rekomanduar heqjen e termit “marrëdhënie homoseksuale” që përmendet si në titull
ashtu edhe në përmbajtje të neneve 100 deri 107 të Kodit Penal, Seksioni VI, ku
parashikohen krimet seksuale. Shprehja “marrëdhënie homoseksuale” përfshin si
marrëdhëniet seksuale midis individëve të të njëjtës gjini ashtu edhe atyre të gjinive të
ndryshme. Për këtë arsye, marrëdhënia juridike apo vlera shoqërore që kërkohet të
mbrohet nga legjislacioni penal nëpërmjet këtyre veprave penale, garantohet më së miri
pa referuar në përmbajtjen e neneve të mësipërme termin “marrëdhënie homoseksuale”.

Kodi i Familjes22. Statusi ligjor i një çifti lidhet me një sërë implikimesh ligjore në
fusha të ndryshme të jetës. Në Shqipëri, martesa është ende e kufizuar tek një burrë
dhe një grua të moshës 18 vjeç e sipër. Martesat e të njëjtit seks nuk janë ende të
pranuara. Megjithatë, në jetën e përditshme, të drejtat që rrjedhin nga bashkëjetesa
janë të rëndësishme për dhënien me qira të një banese, për kontratat e sigurimit, për
përfitimet sociale etj. Megjithatë, bashkëjetesa në Kodin e Familjes që është në fuqi
në Shqipëri, përkufizohet si një bashkim faktik midis një burri dhe një gruaje që
jetojnë si çift, të cilët jetojnë përbashkërisht në një jetë të qëndrueshme dhe të
vazhdueshme.
20

Ndryshuar nga Ligji Nr. 144/2013; ndryshuar në vitin 2017.
Në këtë dispozitë janë shtuar fjalë, me ligjin Nr. 144/2013, datë 2.5.2013.
22
Kodi i Familjes i Shqipërisë, Ligji Nr. 9062, miratuar në maj, 2003.
21
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Kodi i Procedurës Administrative23 parashikon si një nga parimet e përgjithshme
parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit (neni 17), sipas të cilit “1.Organi publik
ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me parimin e barazisë” dhe “3. Organi publik, gjatë
ushtrimit të veprimtarisë së tij, shmang çdo diskriminim për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës,
etnisë, shtetësisë, gjuhës, identitetit gjinor, orientimit seksual, bindjeve politike, fetare ose
filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzënisë, përkatësisë prindërore,
përgjegjësisë prindërore, moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes civile,
vendbanimit, gjendjes shëndetësore, predispozicioneve gjenetike, aftësisë së kufizuar,
përkatësisë në një grup të veçantë ose për çdo shkak tjetër”.
Lidhur me mjetet e kërkimit të provës në kuadër të hetimit administrativ, Kodi i
Procedurave Administrative ka parashikuar një rregullim të posaçëm të barrës së
provës për çështjet e diskriminimit (neni 82, paragrafi 2). Konkretisht, ky Kod ka
parashikuar parimin e zhvendosjes së barrës së provës për çështjet e diskriminimit,
duke sanksionuar shprehimisht se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon
pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka
pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk
përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të
palëve provat e zotëruara prej saj”.
Kodi i Procedurës Civile
Ndryshimet e fundit që i janë bërë Ligjit Nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës
Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, të miratuara përmes Ligjit nr. 38/2017,
datë 30.3.2017 dhe botuar në Fletoren Zyrtare nr. 98, datë 5 maj 2017, kanë hyrë në
fuqi në nëntor 2017.
KMD konstaton se edhe me këto ndryshime, nuk është ndërmarrë ndonjë nismë për
të ndryshuar barrën provës gjatë procesit civil, në rastet kur gjykata shqyrton një
çështje diskriminimi, një kërkesë kjo e direktivave të Bashkimit Evropian në fushën e
trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit. Në përputhje me to, ligji Nr. 10 221,
datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, në Kreun VI “Procedurat
përpara gjykatës”, ka parashikuar zhvendosjen/shpërndarjen e barrës së provës në
rastet kur gjykata shqyrton një çështje diskriminimi, ndryshe nga parimi i
përgjithshëm për barrën e provës, sipas të cilit detyrimi për të vërtetuar faktet e
nevojshme për të provuar pretendimin është i palës që e pohon atë.
Bazuar në këto standarte, KMD në mënyrë të përsëritur ka dërguar rekomandime
për zhvendosjen e barrës së provës në procesin civil, kur një çështje ka të bëjë me
pretendim diskriminimi, të cilat nuk janë marrë parasysh.
Parimi i barrës së provës parashikohet nga Kodi i Procedurës Civile në nenin 12, ku
thuhet: “Pala që pretendon një të drejtë, ka detyrim që, në përputhje me ligjin, të provojë
faktet mbi të cilët bazon pretendimin e saj”. Pra, nëse normalisht detyrimin për të
provuar pretendimet duhet t‟a kishte paditësi, sipas legjislacionit të BE-së në çështjet
e diskriminimit, në momentin që paditësi vërteton rastin prima facie -“në pamje të

23

Miratuar me Ligjin Nr. 44/2015, Fletore Zyrtare 87/2015
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parë”24, atëherë i kërkohet të paditurit, që të paraqesë prova se ai/ajo nuk e ka diskriminuar
paditësin, duke rrëzuar prezumimin faktik se ka patur diskriminim.
Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, e shtrin zbatimin e tij si në sektorin publik
ashtu edhe në atë privat. Me Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, Kodin e Procedurave
Administrative (Kodi i ri), dhe ndryshimet e fundit në Kodin e Punës, është
harmonizuar dhe rregulluar shpërndarja e barrës së provës lidhur me çështjet e
diskriminimit në sektorin publik. Me qëllim rregullimin dhe harmonizimin e
zhvendosjes së barrës së provës për çështjet e diskriminimit edhe në sektorin privat,
është e nevojshme që një parashikim i tillë të shtohet edhe në Kodin e Procedurës
Civile.
Kodi i Procedurës Civile është ligji bazë për procedurat që gjykatat duhet të
respektojnë gjatë veprimtarisë së tyre, duke e bërë këtë Kod me rëndësi nga
këndvështrimi i garantimit të mbrojtjes efektive nga diskriminimi. Kodi i Procedurës
Civile, duke qenë në një nivel më të lartë në hierarkinë e normave, se sa ligjet e
miratuara me shumicë të thjeshtë, përfshirë këtu ligjin 10221/2010 “Për mbrojtjen nga
diskriminimi”, i ndryshuar, e bën problematike zbatimin e këtij standarti. Kështu,
gjykatat gjenden midis kërkesave të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i
ndryshuar, i cili ka parashikuar zhvendosjen e barrës së provës, në përputhje me
legjislacionin e BE, dhe Kodit të Procedurës Civile, i cili sanksionon rregullin e
përgjithshëm, sipas të cilit, pala që pretendon një të drejtë ka detyrimin të provojë
pretendimin e saj.
Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur
Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, miratuar me Ligjin nr. 37/2017, datë 30 mars
2017, ka hyrë në fuqi me 1 janar 2018. Ky Kod përmban rregullime të posaçme lidhur
me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,
ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal,
rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si
dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale. Ky Kod përmban
rregullime edhe për të rinjtë nga grupmosha 18 deri në 21 vjeç, sipas parashikimeve
në nene të veçanta (neni 1).
Në Kreun II të Kodit parashikohen Parime të Drejtësisë Penale për të Mitur, ku, ndër
të tjerë, sanksionohet “Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi”, neni 11, i cili parashikon
shprehimisht se “1. Të drejtat që burojnë nga ky Kod i garantohen pa asnjë lloj
diskriminimi çdo të mituri në konflikt me ligjin, viktimë ose dëshmitar, pavarësisht nga
gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare
ose filozofike, gjendja ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzania, përkatësia prindërore,
përgjegjësia prindërore, gjendja familjare ose martesore, gjendja civile, vendbanimi, gjendja
shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësia e kufizuar, përkatësia në një grup të veçantë
24

Paditësi sjell fakte nga të cilat mund të prezumohet se ka ndodhur diskriminimi në mungesë të një shpjegimi
të përshtatshme.
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dhe çdo gjendje tjetër e të miturit, prindërve ose përfaqësuesve ligjorë të të miturit”, dhe “2.
Të drejtat për të miturin, të parashikuara në këtë Kod, mbrohen nga të gjitha format e
diskriminimit për një nga shkaqet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni”.
Kështu, mbrojtja nga diskriminimi i çdo të mituri në konflikt me ligjin, viktimë ose
dëshmitar, prindërve ose përfaqësuesve ligjorë të të miturit, garantohet për të gjitha
shkaqet e diskriminimit të listuara me ligj por jo shteruese, ç‟ka është në përputhje të
plotë me parashikimet e nenit 1 të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,
i ndryshuar. Gjithashtu, kjo mbrojtje garantohet për të gjitha format e diskriminimit,
citohet në Kod, duke referuar në parashikimet e nenit 3 të Ligjit 10221/2010 “Për
Mbrojtjen nga Diskriminimi“, i ndryshuar, ku parashikohen ato, sipas përkufizimeve
përkatëse.
Ligji “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”
Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”, është miratuar në shkurt
të vitit 2017 dhe ka hyrë në fuqi tre muaj pas miratimit, pra në qershor të vitit 2017.
Ky ligj përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe
autoritetet përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, respektimin,
promovimin e këtyre të drejtave, si dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës (neni 1).
Bazuar në këtë ligj, realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës bëhet duke zbatuar
këto parime: 1. Fëmija është bartës i të drejtave dhe këto të drejta janë universale, të
patjetërsueshme, të pandashme, të ndërvarura dhe progresive. 2. Interesi më i lartë i
fëmijës është konsiderata parësore në çdo veprim që ka të bëjë me fëmijën. 3. Barazia
dhe mosdiskriminimi. 4. Përgjegjësia parësore e prindit dhe kujdestarit për t‟i
krijuar kushtet e jetesës, për t‟i garantuar mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien,
edukimin dhe arsimimin fëmijës. 5. Ndarja e përgjegjësive ndërmjet prindit ose
kujdestarit të tij, autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë për mbrojtjen e fëmijës. 6. Çdo
fëmijë duhet të jetojë e të rritet në një mjedis të përshtatshëm familjar dhe ndarja e
fëmijës nga familja duhet parë si zgjidhja e fundit. 7. Decentralizimi i shërbimeve që
ofrohen për mbrojtjen e fëmijës, ndërhyrja ndërsektoriale 4 dhe partneriteti ndërmjet
institucioneve publike e jopublike, të autorizuara me ligj. 8. Ofrimi i shërbimit të
personalizuar e të specializuar për çdo fëmijë. 9. Respektimi i dinjitetit, nderit dhe
personalitetit të fëmijës. 10. Pjesëmarrja, dëgjimi dhe respektimi i mendimit të
fëmijës, në përputhje me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar. 11. Garantimi i
stabilitetit e vazhdimësisë në kujdesin, rritjen e edukimin e fëmijës, duke mbajtur
parasysh formimin e tij etnik, fetar, kulturor dhe gjuhësor. (neni 5, “parime të
përgjithshme”).
Me këtë ligj, një rregullim i veçantë parashikohet për fëmijët me aftësi të kufizuar
(neni 32) dhe atyre që i përkasin pakicave kombëtare (neni 33).
Ligj Nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri”
Ky ligj rregullon çështjet themelore të barazisë gjinore në jetën publike, të mbrojtjes
dhe trajtimit të barabartë të grave e burrave, për mundësitë dhe shanset e barabarta
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për ushtrimin e të drejtave, si dhe për pjesëmarrjen e ndihmesën e tyre në zhvillimin
e të gjitha fushave të jetës shoqërore. (neni 1)
Qëllimi i këtij ligji është që të sigurojë mbrojtje efikase nga diskriminimi për shkak të
gjinisë dhe nga çdo formë sjelljeje, që nxit diskriminimin për shkak të gjinisë dhe të
përcaktojë masa për garantimin e mundësive të barabarta ndërmjet grave e burrave,
për të eliminuar diskriminimin e bazuar në gjini, në çfarëdo forme me të cilën
shfaqet. (neni 2). Ndër të tjera, ky ligj bazohet edhe në parimin e barazisë e të
mosdiskriminimit.
Ndalimi i diskriminimit për shkak të gjinisë parashikohet në nenin 6 të këtij ligji,
sipas të cilit “1. Çdo trajtim më pak i favorshëm i një personi për shkak të gjinisë, në
krahasim me trajtimin që i bëhet, i është bërë ose do t’i bëhej një personi të gjinisë tjetër, në
një situatë të ngjashme, përbën diskriminim të drejtpërdrejtë për shkak të gjinisë dhe
ndalohet”.
Gjithashtu, ky ligj parashikon në pjesë të veçanta, mbrojtjen dhe trajtimin e
barabartë, në bazë të përkatësisë gjinore , në marrëdhëniet e punës; në arsim dhe
kualifikim; dhe në media. Organet përgjegjëse për mbarëvajtjen e barazisë gjinore, të
parashikuar me këtë ligj bashkë me detyrat përkatëse janë: Këshilli i Ministrave;
Këshilli Kombëtar i Barazisë Gjinore; Autoriteti shtetëror përgjegjës për zbatimin e
ligjit dhe të programeve shtetërore për barazinë gjinore (ministri që mbulon çështjet
e barazisë gjinore); dhe organet e qeverisjes vendore.
Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ka parashikaur si
kompetence të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskrikiminimi në nenin 32 pika dh)
monitorimin e zbatimit e Ligjit Nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për Barazinë Gjinore në
Shoqëri” .
Ligj “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”
Ligji Nr. 96/2017 “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”,
është miratuar me datë 13.10.2017 dhe ka hyrë në fuqi në nëntor 2017.
Sipas objektit të tij, të parashikuar në nenin 1, ky ligj rregullon ushtrimin e të
drejtave të personave që u përkasin pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë,
në përputhje me parimet e parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,
Konventën Kuadër të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare,
ratifikuar me ligjin nr. 8496, datë 3.6.1999, dhe marrëveshjet ndërkombëtare në
fushën e të drejtave të njeriut, ku Republika e Shqipërisë është palë.
Ky ligj ka për qëllim të sigurojë ushtrimin e të drejtave specifike të personave që u
përkasin një pakice kombëtare, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e identitetit
dallues të pakicave kombëtare, si një përbërës thelbësor i një shoqërie të integruar
dhe që garantojnë mosdiskriminimin dhe barazinë e plotë para ligjit. (neni 2, pika 1).
Në nenin 8, thuhet se: “1. Ndalohet çdo diskriminim ndaj cilido personi për shkak të
përkatësisë së tij/së saj në një pakicë kombëtare. 2. Institucionet publike, qendrore dhe
vendore, miratojnë dhe zbatojnë masat e nevojshme: a) për të garantuar barazi të plotë dhe
efektive në jetën ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore ndërmjet personave që i përkasin
një pakice kombëtare dhe atyre që i përkasin shumicës; b) për të mbrojtur personat që u
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përkasin pakicave kombëtare nga kërcënimet, diskriminimi, armiqësia apo dhuna për shkak të
identitetit të tyre të dallueshëm kulturor, etnik, gjuhësor, fetar ose tradicional; c) për të
forcuar dialogun ndërkulturor; ç) për të nxitur respektin e ndërsjellë, mirëkuptimin dhe
bashkëpunimin ndërmjet të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, pa dallim për sa i
përket identitetit të tyre të dallueshëm kulturor, etnik, gjuhësor, fetar ose tradicional. 3.
Masat e miratuara në përputhje me pikën 2, të këtij neni, nuk përbëjnë akte diskriminimi”.
Ky ligj parashikon gjithashtu njohjen e pakicave kombëtare, sipas një procedure të
caktuar dhe liston të drejtat dhe liritë e pakicave kombëtare në R.Sh. Bazuar në këtë
ligj, është ngritur Komiteti për Pakicat Kombëtare, si një institucion qendror në
varësi të Kryeministrit, me qëllim sigurimin e mbrojtjes dhe promovimit të të
drejtave dhe të interesave të pakicave kombëtare, sipas parashikimeve të këtij ligji
dhe legjislacionit në fuqi.
Lidhur me këtë ligj janë miratuar vetëm një pjesë e akteve nënligjore, të
parashikuara nga vetë Ligji. Mos miratimi i plotë i akteve nënligjore i bën disa nga
segmentet e ligjit jo efektiv, duke lënë të pa zbatuara një numër të drejtash të
rëndësishme të pakicave.
Ligj “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”
Ligji i ri për ndihmën juridike Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga
shteti” përcakton format, kushtet, procedurën dhe rregullat për organizimin dhe
administrimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti, me qëllim mbrojtjen e të
drejtave themelore të individit dhe të interesave të ligjshëm të tij.
Parimet e ndihmës juridike, sipas nenit 4 të këtij ligji, përcaktojnë se, dhënia e
ndihmës juridike bazohet, ndër të tjera, në parime si: akses i barabartë i individëve
në ndihmën juridike; barazi dhe mosdiskriminim i individëve që gëzojnë të drejtën
për ndihmë juridike si dhe në mbrojtjen e të drejtave të personave vulnerabël.
Ky ligj, ka parashikuar, në nenin 11, kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës
juridike, sipas të cilit: Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm,
pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: a) viktimave të dhunës në familje; b)
viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në
çdo fazë të procedimit penal; c) viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me
ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; ç) fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e
përkujdesit shoqëror; d) fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces
pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; dh)
personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me
legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe
personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; e) personave, të cilët i nënshtrohen
trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas
dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; ë) personave, të cilët i
nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për
sëmundjet e rënda mendore; f) personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi
i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi; g) personave, të cilëve u është
hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër
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kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e
kujdestarit ligjor; gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;
h) personave, të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi
që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit
në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi.
Ligj “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara”
Ligji Nr. 93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të
Kufizuara”, ka për qëllim të garantojë nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe
efektive në të gjitha sferat e shoqërisë, në kushte të barabarta me të tjerët, duke
mundësuar autonominë dhe jetesën e pavarur për të gjithë personat me aftësi të
kufizuara, nëpërmjet ofrimit të ndihmës e të mbështetjes.
Në këtë ligj jepen përkufizime të termave si “Diskriminim i personave me aftësi të
kufizuara”, “Mohim i përshtatjes së arsyeshme” apo edhe “Përshtatje e arsyeshme” të cilat
janë në përputhje me përkufizimet e Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”, i ndryshuar.
Në nenin 4 përcaktohet shprehimisht se, parimet bazë të këtij ligji, janë, ndër të tjera:
a) mosdiskriminimi, me anë të të cilit garantohet se personat me aftësi të kufizuara të
mos trajtohen në mënyrë të diferencuar, nisur nga dëmtimi që kanë; b) barazia,
përfshirë barazinë gjinore, që siguron se personat me aftësi të kufizuara të kenë
mundësi të barabarta.
Në nenin 16, “monitorimi”, paragrafi 2, parashikon se: “Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi monitoron zbatimin e këtij ligji në përputhje me Konventën për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara, në zbatim të detyrimeve të parashtruara në ligjin nr.
10 221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar.
Ligji 44/2012 “Për shëndetin mendor”
Ligji Nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, sipas objektit të tij në nenin 2, përcakton
procedurën dhe kushtet për mbrojtjen e shëndetit mendor, nëpërmjet sigurimit të
kujdesit shëndetësor, sigurimit të një mjedisi social të përshtatshëm për personat me
çrregullime të shëndetit mendor dhe nëpërmjet politikave parandaluese për
mbrojtjen e shëndetit mendor.
Në nenin 3 jepen përkufizimet, ku termi “diskriminim” përkufizohet në përputhje me
ligjin 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar. Ndër parimet e
përgjithshme të kujdesit në shërbimet e shëndetit mendor parashikohet, sipas nenit
5/1, germa (a), trajtimi i barabartë dhe pa diskriminim i personave me çrregullime të
shëndetit mendor, në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit
njerëzor.
Neni 8 parashikon mbrojtjen nga diskriminimi, sipas të cilit “Personave me
çrregullime të shëndetit mendor u sigurohet mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo
formë sjelljeje që nxit diskriminimin, në bazë të këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi, në këtë
fushë”.
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Ky ligj është në përgjithësi në përputhje me nenin 25 dhe nene të tjera të KPDAK
përsa i përket shërbimeve që parashikon për trajtimin e personave me aftësi të
kufizuara dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. Përjashtim bën neni 9 që parashikon
heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar dhe nenet 21-25 mbi trajtimin e
pavullnetshëm, të cilat nuk janë në përputhje me KPDAK.
Ligji Nr. 7889/1994 “Për statusin e invalidit të punës”, i ndryshuar
Ligji Nr. 7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit të punës”, i ndryshuar,
parashikon se Shoqëria dhe shteti marrin ne mbrojtje invalidët, ne mënyrë qe ata te
marrin pjese ne jetën shoqërore njëlloj si te tjerët, t„u sigurohet niveli ekonomik i
nevojshëm për te jetuar ne mënyrë dinjitoz, te kenë kushte banimi, te shfrytëzojnë
mjedisin e jashtëm, te kenë një pune te përshtatshme, si dhe t„u krijohen mundësi
normale për kurim, arsimim dhe veprimtari çlodhëse e argëtuese (neni 2).
Ky ligj parashikon disa lehtësi për individët që gëzojnë statusin e invalidit të punës,
si: pajisjen me a) mjete lëvizëse përfshi edhe autovetura dhe pajisje te ndryshme
ortopedike. b) me mjete ndihmëse dëgjimore e pamore speciale; c) me mjete
ndihmëse kardiake etj; - Për të paralizuarit dhe të gjymtuarit rëndë që nuk lëvizin,
organizohet shërbimi mjekësor në banesë falas; Udhëtimi i invalidëve me mjetet e
komunikacionit shtetëror dhe privat qytetas bëhet falas ndërsa udhëtimi me mjetet e
komunikacionit shtetëror dhe privat ndërqytetas bëhet me 50 përqind të vlerës se
biletës; Invalidët favorizohen në ndjekjen e kurseve të kualifikimit e të rikualifikimit
profesional, si dhe ndjekjen e shkollave të larta.
Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbrit”, i ndryshuar
Bazuar në nenin 1, përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose
të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të
paaftë për punë në kushte normale.
Shteti mbron të verbërit nga të gjitha llojet e shfrytëzimit, diskriminimit, abuzimit,
fyerjes dhe talljes. Kur këto përbëjnë vepër penale, iniciativën për fillimin e çështjes
penale, përveç kujdestarit e ka edhe organi i prokurorisë apo organizata, në të cilën
ata bëjnë pjesë ose përkujdeset për ta (neni3).
Ligji Nr. 8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i
ndryshuar
Nga ky ligj përfitojnë të gjithë invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, pavarësisht
nga mosha, koha, vendndodhja e aksidentit dhe çasti i sigurimit. (neni 1).
Shteti krijon kushte për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, që ata të marrin
pjesë në jetën shoqërore njëlloj si të tjerët, duke siguruar për ta një nivel ekonomik të
nevojshëm për të jetuar në mënyrë dinjitoze, kushte banimi, jetesë e punë të
përshtatshme, si dhe u krijon mundësi normale për kurim, arsimim, veprimtari
çlodhëse, argëtuese dhe sportive (neni 3).
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Shteti mbron të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë nga të gjithë llojet e
shfrytëzimit, të diskriminimit, të abuzimit dhe të fyerjes (neni 4). Edhe ky ligj
parashikon disa lehtësi dhe përfitime për personat që gëzojnë këtë status.
Ligji “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar
Ligji Nr. 44/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, në përputhje edhe me standartet e
Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (KDPAK), si dhe ligjit nr.
93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e PAK”, ka integruar konceptet e “Vlerësimit
bio-psiko-social” dhe “Komisionit shumëdisiplinor për vlerësimin e aftësisë së kufizuar”.
Ligji ka shtuar si përfitues të shërbimeve shoqërore azilkërkuesit e mitur, të
pashoqëruar.
Ligji nr. 44/2016, ka përcaktuar se përfituesve të klasifikuar me vendim të KMCAPit në grupet e aftësisë së kufizuar, u ndërpritet pagesa pas 48 muajve punësimi, duke
i mbajtur në skemë personat edhe për 24 muaj të tjerë, ndryshe nga parashikimi i
mëparshëm ligjor i futur me ligjin nr. 47/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, i cili
parashikonte se “Përfituesve, të klasifikuar me vendim të KMCAP-it në grupet e aftësisë së
kufizuar, u ndërpritet pagesa pas 24 muajsh punësimi”.
Gjithashtu, ligji nr. 44/2016 ka parashikuar të drejtën e ankimit edhe në gjykatë. Ligji
përcakton se, aplikuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe personat me aftësi
të kufizuar, që pretendojnë se u është shkelur dhe/ose mohuar një e drejtë ligjore,
gëzojnë të drejtën për të ngritur padi në gjykatë, në përputhje me përcaktimet e bëra
në ligjin nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe
gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.”
Ligji nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”
Ky ligj ka si qëllim përcaktimin e rregullave për sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve
të kujdesit shoqëror, të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore të
individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror. (neni 1).
Ligji përcakton llojet e përfitimeve dhe lehtësive, individët dhe grupet e individëve
që përmbushin kushtet për të përfituar, si dhe procedurat e kërkimit e të përfitimit të
të drejtave të shërbimeve të kujdesit shoqëror, si dhe rolin dhe përgjegjësitë e
organeve publike dhe jopublike të ngarkuara me zbatimin e tij.(neni 2)
Ligji jep një përkufizim të diskriminimit, që është në përputhje dhe harmoni me
ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar (neni 3, pika 19).
Gjithashtu, ligji parashikon se, shërbimet shoqërore administrohen në bazë të
parimeve universale në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe në mënyrë të
veçantë në bazë të këtyre parimeve themelore, ku ndër të tjera, edhe parimin e
mosdiskriminimit. Sipas kësaj të fundit, në nenin 4 pika (ë) përcaktohet se, ndalohet
çdo formë e diskriminimit të përfituesit të shërbimeve të kujdesit shoqëror, bazuar
në shkaqet e përmendura në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi.
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Ligj nr. 22/2018 “Për strehimin social”
Ky ligj është miratuar rishtazi në Maj 2018 dhe ka hyrë në fuqi në muajin nëntor
2018. Objekti dhe qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave dhe procedurave
administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit dhe të
shpërndarjes së programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive
për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësitë
paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe në ndihmën e institucioneve
shtetërore përgjegjëse.
Në nenin 10, ligji ka parashikuar parimin e mosdiskriminimit, si një ndër parimet e
politikave të strehimit, duke theksuar shprehimisht se: “1. Të drejtat që burojnë nga ky ligj i
garantohen pa asnjë lloj diskriminimi çdo individi, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra, feja,
etnia, gjuha, identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendja
ekonomike, arsimore, sociale, shtatzënia, përkatësia ose/dhe përgjegjësia prindërore, gjendja
familjare ose martesore, gjendja civile, gjendja shëndetësore, predispozicionet gjenetike,
aftësia e kufizuar, përkatësia në një grup të veçantë dhe çdo gjendje që sjell pasoja
diskriminuese. 2. Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për të përfituar strehim në një nga
programet sociale të strehimit për shkaqe të përmendura në pikën 1, të këtij neni, përveç
rasteve kur një program social strehimi është i programuar në mënyrë të posaçme dhe të
shprehur për t’i ardhur në ndihmë individëve ose grupeve në nevojë.”
Ligj nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”
Qëllimi i këtij ligji është, nga njëra anë, parandalimi dhe goditja e korrupsionit, si në
sektorin publik ashtu edhe në atë privat dhe nga ana tjetër, mbrojtja e individëve që
sinjalizojnë veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit në vendin e tyre të
punës. Edhe pse qëllimi i këtij ligji në vetvete ka të bëjë me parandalimin dhe
goditjen e korrupsionit, nga veprimtaria e deritanishme e institucionit të
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka rezultuar se individët të cilët
denoncojnë apo sinjalizojnë veprime korruptive të ndodhura në vendin e tyre të
punë, janë përballur me situata diskriminuese. Për këtë arsye, vlerësojmë se
rregullimi dhe mbrojtja me ligj e personave që sinjalizojnë veprime apo praktika të
dyshuara korruptive, përbën një zhvillim pozitiv edhe në fushën e mbrojtjes nga
diskriminimi.
Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë”
Ligji “Për arsimin para-universitar në Republikën e Shqipërisë” i miratuar në vitin
2012 ka parashikuar si shkaqe të diskriminimit edhe “orientimin seksual”. Neni 5/1
ndonëse nuk i përfshin të gjitha shkaqet e parashikuara në Nenin 1 të Ligjit “Për
Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ka lënë hapësira të mjaftueshme për
zbatimin e këtij të fundit nga sistemi arsimor parauniversitar25 .
Në nenin 5, ku parashikohet e drejta për arsimim, thuhet shprehimisht se “1. Në Republikën e
Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj dhe personave pa
25

KMD, Raport i Veçantë “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI në Shqipëri”
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shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet
politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose
për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin shqiptar.”
Ligji parashikon edhe parimet e përgjithshme, ku në Nenin 6/3, thuhet se: “Në
sistemin arsimor parauniversitar, nxënësve dhe punonjësve u ofrohet mbrojtje nga çdo formë
veprimi ose mosveprimi që mund t’u shkaktojë diskriminim, dhunë, keqtrajtim ose dëm
moral”.
Ligj nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim
dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar
Ligji nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim
dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, parashikon respektimin e të drejtave të njeriut,
në nenin 5, ku të paraburgosurit dhe të dënuarit trajtohen me dinjitet, pa
njëanshmëri dhe pa diskriminim dhe duke respektuar të drejtat njerëzore të tyre, të
grave të paraburgosura dhe të dënuara, të të miturve të paraburgosur, të
paraburgosurve dhe të dënuarve me çrregullime të shëndetit mendor dhe të
paraburgosurve dhe të dënuarve me aftësi të kufizuar. Këto ndryshime kërkojnë
parandalimin e çdo akti dhune me bazë gjinore që sjell dëmtim fizik, seksual ose
psikologjik, vuajtje ose çdo formë tjetër abuzimi e keqtrajtimi ndaj grave të
paraburgosura dhe të dënuara. Në përputhje me legjislacionin për barazinë gjinore
dhe mosdiskriminimin, ky ligj parashikon se, masat e veçanta, që janë të nevojshme
të zbatohen për grupe të veçanta të të paraburgosurve dhe të dënuarve nuk
konsiderohen diskriminim. Masa mbrojtjeje, mbështetjeje dhe këshillime ligjore, me
qëllim rehabilitimin u ofrohen të paraburgosurve dhe të dënuarve që kanë pasur
përvoja të përballjes me forma të ndryshme dhune, para ose gjatë qëndrimit në
institucion. Me këto ndryshime ligjore, trajtimi i të paraburgosurve dhe të dënuarve
orientohet nga rehabilitimi dhe ri-integrimi i individualizuar sipas nevojave.
Programe kulturore të veçanta parashikohen të ofrohen për të paraburgosurit dhe të
dënuarit që i përkasin minoriteteve etnike dhe gjuhësore, të huajve dhe personave
pa shtetësi. Edhe shërbimi shëndetësor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve
penale organizohet pa diskriminim, për shkak të statusit ligjor të personit në
institucion ose për çdo shkak tjetër.
Ligji “Për mediat audiovizive në Shqipëri”
Ligji 97/2013, në nenin 32 parashikon që shërbimet e mediave audio dhe/ose
audiovizive nuk duhet të transmetojnë programe me përmbajtje që të nxisin urrejtjen
mbi baza racore, gjinie, fetare, etnike, kombëtare dhe çdo forme tjetër diskriminimi.
Gjithashtu, neni 42 paragrafi 3/b parashikon se komunikimet audiovizuale tregtare
nuk duhet të kenë përmbajtje që përfshijnë ose promovojnë diskriminim për shkak të
gjinisë, origjinës racore ose etnike, kombësisë, fesë ose besimit, paaftësisë, moshës
ose orientimit seksual.
Gjithashtu, sipas Seksionit 4/10 të kodit të udhëzimeve etike për transmetimet
audiovizuale të miratuara nga Bordi i Autoritetit të Mediave Audiovizuale (AMA),
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informacioni i transmetimit nuk duhet të përmbajë përmbajtje diskriminuese në lidhje me
shkaqe të tilla si raca, ngjyra, përkatësia etnike, gjuha, identiteti gjinor, orientimi seksual,
mendimet politike, bindjet fetare ose filozofike, gjendja ekonomike, arsimore ose sociale, ose
për ndonjë shkak tjetër.
Ndyshimet ligjore në Ligjin Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.
Në datë 15.10.2020, me Ligjin Nr. 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.
10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi””, u miratuan ndyshimet
ligjore në Ligjin “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.
Këto ndryshime konsistojnë të përmbledhura si më poshtë:
- Shtimin e shkaqeve të mbrojtura për të cilat ndalohet diskriminimi, si: shtetësia,
karakteristikat e seksit, jetesa me HIV/AIDS dhe pamja e jashme, neni 1.
- Shtimin e formave të reja të diskriminimit si: diskriminimi i shumëfishtë,
diskriminimi ndërsektorial, gjuha e urrejtjes, veçimi, shqetësimi seksual, diskriminimi i
strukturuar, nxitja dhe ndihma për diskriminim dhe qëllimi i shpallur për diskriminim,
duke i‟u referuar praktikës ndërkombëtare si dhe rrethanave shoqërore aktuale.
Gjithashtu është bërë një riformulim i formave ekzistuese të diskriminimit, siç
është rasti i “viktimizimit”. (Neni 3)
- Janë parashikuar si një dispozitë më vete, format e rënda të diskriminimit, të cilat
do të konsiderohen të tilla në ato raste kur sjellja diskriminuese është e motivuar
nga më shumë se një shkak, është kryer më shumë se njëherë, kur ka zgjatur për
një periudhë të gjatë kohore, ose kur ka sjellë pasoja veçanërisht të dëmshme për
viktimën. Në raste të tilla ligji ka parashikuar dyfishim të sanksioneve. (Neni 3/1
dhe neni 33)
- Është theksuar detyrimi i autoriteteve publike për të promovuar barazinë dhe
për të parandaluar diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. (Neni 7,
pika 3)
- Janë shtuar dhe riformuluar kriteret e zgjedhjes së Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi, ku ndër të tjera është parashikuar që: kandidati duhet të ketë
integritet të lartë moral e veprimtari të shquar në komunitet; të ketë një diplomë
universitare të ciklit të dytë ose diplomë të njësuar me të, në përputhje me
rregullat për njësimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi; apo të ketë
eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në fushën e lirive dhe të drejtave të njeriut
dhe të ligjit. (Neni 24, gërma “a”, “b”, dhe “c”)
- Është riformuluar një nga rastet e shkarkimit nga detyra të Komisionerit, atëherë
kur vërtetohet fakti i pamundësisë për të ushtruar detyrën për më shumë se tre
muaj. (Neni 28, gërma “b”).
- Janë shtuar dhe ndryshuar disa nga kompetencat që ligji i njeh Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku ndër të tjera përmendim kompetencën për të
shqyrtuar ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë
diskriminuar, siç parashikohet jo vetëm në Ligjin për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, por tanimë edhe në Ligjin “Për barazinë gjinore në shoqëri”;
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Kompetencën për të monitoruar zbatimin e Ligjit “Për barazinë gjinore në
shoqëri”; Kompetencën për shqyrtimin e ankesave 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
ose në emër të tyre për çështje që lidhen me interesa kolektive;
Vlen të theksohet si një arritje, shtimi në ligj i të drejtës së Komisionerit për të
paraqitur padi, në mbrojtje të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, për
çështje që lidhen me interesa kolektive, si dhe e drejta për të vënë në lëvizje
Gjykatën Kushtetuese, kur gjatë veprimtarisë së tij konstaton se ligji ose akti
normativ cenon të drejtat dhe liritë themelore të individëve. (Neni 32)
Është ritheksuar detyrimi i të gjitha institucioneve publike dhe subjekteve private
që të mbështesin Komisionerin, duke i dhënë informacionin që i nevojitet dhe
duke i garantuar aksesin në informacion në përmbushjen e detyrave të tij, në
përputhje me legjislacionin që rregullon të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të
dhënave personale. (Neni 32)
Për të motivuar rritjen e numrit të ankesave që lidhen me individë të komunitetit
LGBTI por edhe të ankesave që lidhen me denoncimin e rasteve të shqetësimit
seksual në vendin e punës, është shfuqizuar nga ligji i mëparshëm dispozita e
cila sanksiononte që Komisioneri nuk merr në shqyrtim ankesa anonime, që
nënkupton se tani rastet e cituara më sipër mund të depozitojnë ankesa anonime.
(Neni 33)
Është zgjeruar mundësia e subjekteve ankuese për t‟iu drejtuar Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi, pasi me ndryshimet e reja është rritur afati kohor
nga një në dy vjet, brenda të cilit pala ankuese mund të paraqesi ankesën.
Konkretisht, ky ndryshim konsiston në detyrimin e ankuesit për ta paraqitur
ankesën jo më vonë se tre vjet nga ndodhja e diskriminimit ose jo më vonë se dy
vjet nga marrja dijeni për sjelljen diskriminuese. Ndërkohë nga ana tjetër janë
kufizuar afatet që subjektet e pretenduara në shkelje kanë në dispozicion për t‟ju
përgjigjur Komisionerit gjatë shqyrtimit të një çështje, nga 30 ditë në 10 ditë pune.
(Neni 33)
Në ndryshimet ligjore, përcaktohet roli aktiv i organizatave me interesa legjitime
duke u mundësuar atyre paraqitjen e ankesave drejtpërdrejtë pranë institucionit,
në përfaqësim të interesave kolektivë ose mund të paraqesin informacion të
besueshëm për nisjen e hetimeve kryesisht nga Komisioneri. Ngritjen e padive
për diskriminim në mbrojtje të interesave kolektivë organizatat e shoqërisë civile
tashmë mund ta bëjnë drejpërdrejt edhe në gjykatë. (Neni 33 dhe neni 34)
Një nga risitë e ndryshimeve të ligjit është edhe “zhvendosja e barrës së provës”,
duke i kaluar subjektit ndaj të cilit pretendohet se ka kryer sjellje diskriminuese.
(Neni 33)
Mundësia e marrjes së ekspertëve kur shqyrtohet çështja në varësi të
kompleksitetit të fushës ku po hetohet (mendim profesional).
Ndryshimet e reja ligjore mundësojnë detyrimin e medias kombëtare për të
publikuar vendimet e Komisionerit që kanë gjetur diskriminim përmes gjuhës së
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urrejtjes. Vendosja e një detyrimi të tillë do të mundësonte një efektivitet më të
madh.
Ndryshimet sigurojnë gjithashtu, mundësinë e bashkimit të rasteve, për ekonomi
procedurale, që vijnë nga subjekte të ndryshme, por që kanë të njëjtin objekt dhe i
referohen të njëjtës sjellje diskriminuese të pretenduar. (Neni 33)
Është shtuar si një dispozitë më vete proçedura për ekzekutimin e gjobave dhe
vendimeve të Komisionerit, sipas të cilës vendimet e gjobave të Komisionerit, të
paankimuara brenda afatit të parashikuar në ligj, shndërrohen në titull ekzekutiv
dhe ekzekutohen në mënyrë të detyrueshme nga zyra e përmbarimit, me kërkesë
të Komisionerit. (Neni 33/1).

2.3 Kuadri Ligjor për Themelimin dhe Funksionimin e KMD
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe struktura organizative e tij
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin Nr. 10 221, më datë 04.02.2010 “Për
mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar i cili hyri në fuqi më datë 13 Mars 2010,
pas Dekretimit nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 6433, datë 24.2.2010 dhe
botimit në Fletoren Zyrtare Nr. 15 datë 25 shkurt 2010.
Bazuar në këtë ligj, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është i vetmi
autoritet përgjegjës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo
formë sjelljeje që nxit diskriminimin.
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.
Zyra e KMD
Bazuar në nenin 22 pika 2 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i
ndryshuar, Komisioneri mbështetet nga Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi. Zyra ka personelin dhe pajisjet e nevojshme për të mbështetur
Komisionerin në përmbushjen e detyrave të ngarkuara me ligj.
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me Vendimin me vendimin 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” miratoi strukturën
organizative të Zyrës së Komisionerit.
Me ketë strukturë organizative, Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi
ka funksionuar me 4 drejtori dhe 1 sektor, nga viti 2010 kur është themeluar si
institucion deri ne vitin 2018. Me vendimin nr. 88, datë 23.07.2018, të Kuvendit të
Shqipërisë, është vendosur ndryshimi i strukturës dhe organikës së Zyrës së
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në bazë të këtyre ndryshimeve është
rritur numri i stafit të Zyrës, nga 23 punonjës që ishin me strukturën e vjetër në 34
punonjës me strukturën e re. Në kuadër të projektit të përbashkët të BE/KiE “Rritja e
efektivitetit të sistemit Shqiptar të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe anti26
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diskriminimit”, KMD pilotoi 3 zyra rajonale në qytetet Korçë, Gjirokastër dhe
Shkodër. Me strukturën e re, tre zyrat rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, në qytetet Korçë, Fier, Shkodër, bëhen zyra të përhershme. Në bazë të
strukturës së re, me qëllim forcimin e kapaciteteve monitoruese të KMD, janë
parashikuar specialist të posaçëm për monitorim dhe raportim.
Struktura organizative e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Kompetencat e Komisionerit
Direktiva e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit Evropian, 2006/54/KE, në nenin 20
të saj, lidhur me organet e barazisë, parashikon detyrimin për vendet anëtare të
ngritjes së organeve të posaçme në nivel kombëtar për promovimin, analizën,
monitorimin dhe mbështetjen e trajtimit të barabartë të individëve.
Në këtë nen parashikohen, gjithashtu, edhe kompetencat kryesore që duhet të
gëzojnë këto organe të barazisë dhe, konkretisht:
- të ofrojnë ndihmë të pavarur për viktimat e diskriminimit në ndjekjen e
ankesave të tyre në lidhje me diskriminimin;
- të kryejnë sondazheve të pavarura në lidhje me diskriminimin;
- të publikojnë raporte dhe të japin rekomandime për çdo çështje që lidhet me
diskriminimin.
Kompetencat e KMD-së janë parashikuar në nenin 32 të ligjit “Për mbrojtjen nga
diskriminimi”, i ndryshuar. Sipas parashikimeve të këtij neni, KMD-ja gëzon një sërë
kompetencash që shkojnë përtej parashikimeve të Direktivës 2006/54/KE.
Kompetenca të KMD-së, të parashikuara në ligjin përkatës dhe që kanë për qëllim
ofrimin e ndihmës për viktimat e diskriminimit në ndjekjen e ankesave të tyre për
diskriminim, përshijnë:
- shqyrtimin e ankesave nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se
janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj;
27

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

-

-

2020

shqyrtimin e ankesave 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 ose në emër të tyre për
çështje që lidhen me interesa kolektive;
kryerjen e hetimeve administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm
për shkelje të këtij ligji;
vendosjen e sanksioneve administrative sipas përcaktimit të këtij ligji;
të paraqesë padi, në mbrojtje të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, për
çështje që lidhen me interesa kolektive;
të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, kur gjatë veprimtarisë së tij konstaton se
ligji ose akti normativ cenon të drejtat dhe liritë themelore të individëve.

Kompetenca të KMD-së të parashikuara në nenin 32 të ligjit “Për mbrojtjen nga
diskriminimi”, i ndryshuar dhe që kanë për qëllim kryerjen e sondazheve të
pavarura në lidhje me diskriminimin, përfshijnë:
- kryerjen e sondazheve në lidhje me diskriminimin;
- monitorimin e zbatimit të këtij ligji dhe ligjit “Për Barazi Gjinore në Shoqëri”.
Kompetenca të KMD-së që kanë për qëllim publikimin e raporteve dhe dhënien e
rekomandimeve për çdo çështje që lidhet me diskriminimin, përfshijnë:
- adresimin e rekomandimeve autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar
miratimin e legjislacionit të ri ose ndryshimin apo reformimin e legjislacionit
ekzistues;
- publikimin e raporteve dhe përgatitjen e rekomandimeve për çfarëdolloj
çështjeje që lidhet me diskriminimin;
- kontribuimin në raportimet dhe, sipas rastit, prezantimin e raporteve para
organizmave ndërkombëtarë dhe rajonalë.
Kompetenca të KMD-së, të parashikuara në ligjin e mësipërm dhe që kanë për qëllim
rritjen e ndërgjegjësimit, përfshijnë:
- nxitjen e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, veçanërisht duke
sensibilizuar dhe informuar për këto çështje, përfshirë edhe ofrimin e
informacioneve të shkruara, ndër të tjera për këtë ligj, në gjuhën shqipe, në
gjuhët e pakicave, si dhe në formate të përdorshme nga persona me aftësi të
kufizuar;
- adresimin drejtpërdrejt opinionit publik për çfarëdolloj çështjeje që lidhet me
diskriminimin;
- informimin për të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore të
disponueshme për këtë mbrojtje;
- zhvillimin e dialogut të rregullt për çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse
sociale, duke përfshirë organizatat joqeveritare;
- zhvillimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe edukuese që ndihmojnë në
zbatimin e këtij ligji.
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Mbrojtja nga Diskriminimi dhe Promovimi i Barazisë
Ofrimi i ndihmës për viktimat e diskriminimit

Bazuar në Ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (KMD),
i ndryshuar26, asistenca ndaj viktimave të diskriminimit realizohet përmes:
 Shqyrtimit të çështjeve nga KMD;
 Parashtrimit të mendimit me shkrim, me kërkesë të gjykatës që shqyrton
çështjen, për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin.
 Paraqitjes së padive në mbrojtje të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit,
për çështje që lidhen me interesa kolektive;
 Vënies në lëvizje të Gjykatës Kushtetuese, kur gjatë veprimtarisë së tij
konstaton se ligji ose akti normativ cënon të drejtat dhe liritë themelore të
individëve;

3.2 Shqyrtimi i çështjeve nga KMD
Bazuar në Ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i
ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kompetencë:
- Të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se
janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj dhe në ligjin “Për barazinë
gjinore në shoqëri”;
- 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 ose në emër të tyre për
çështje që lidhen me interesa kolektive;
- 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.

3.3 Procedura e shqyrtimit të ankesave
Procedura para Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi fillon me plotësimin e
një ankese.
Një person ose grup personash që pretendojnë se janë diskriminuar, ose një
organizatë me interesa legjitimë që pretendon diskriminim në emër të një personi
apo grupi personash, mund të paraqesë ankesë së bashku me provat e
disponueshme para Komisionerit, me shkrim ose, në raste përjashtimore, gojarisht,
26
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në mënyrë që të mund të mbahet procesverbal (neni 33 i Ligjit “Për mbrojtjen nga
diskriminimi” të ndryshuar).
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 ankuesi 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.
Në qoftë se ankesa plotëson kushtet e ligjit për t‟u pranuar ajo i nënshtrohet një
shqyrtimi të mëtejshëm bazuar në nenin 33 të Ligjit “Për mbrojtjen nga
diskriminimi” të ndryshuar. 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 dita e regjistrimit të 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 rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative.
3.3.1 Çështjet e trajtuara27 nga KMD, gjatë vitit 2020.
Në periudhën nga 1 Janar 2020 deri në 31 Dhjetor 2020, KMD ka trajtuar gjithsej 226
çështje, (213 ankesa dhe 13 çështje ex-officio). Nga këto, 174 çështje (165 ankesa dhe 9
çështje ex-officio) janë të regjistruara në vitin 2020 dhe 52 çështje (48 ankesa dhe 4
çështje ex-officio) janë të mbartura nga Viti 2019.

27

Çështjet e mbyllura me vendim dhe ato në proçes gjatë vitit 2020.
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Çështje të regjistruara

Ex - officio

Çështje të trajtuara

9
13
165

Ankesa

213

Grafiku 1. Çështje të vitit 2020.

3.3.2 Ankesat
Gjatë vitit 2020 pranë Drejtorisë së Pritjes së Ankesave (DPA) janë regjistruar për t‟u
shqyrtuar 165 ankesa, respektivisht:





10 (dhjetë) ankesa janë paraqitur pranë DPA-së.
94 (nëntëdhjetë e katër) kanë ardhur me postë.
35 (tridhjetë e pesë) kanë ardhur përmes adresës info@kmd.al
26 (njëzet e gjashtë) kanë ardhur nga Zyrat Rajonale, konkretisht:
 11 ( njëmbëdhjetë) ankesa nga Zyra Rajonale Shkodër
 7 ( shtatë) ankesa nga Zyra Rajonale Korçë
 8 (tetë) ankesa nga Zyra Rajonale Fier

Kanë ngelur në pritje dhe nuk janë regjistruar 33 (tridhjetë e tre) ankesa, për shkak se
ankuesit nuk i janë përgjigjur kërkesave ligjore për plotësim dokumentacioni, ose
nuk kanë plotësuar saktë të dhënat e formularit: Adresa e banimit ose numri i
telefonit apo adresa e email-it.
Gjatë kësaj periudhe në KMD janë pritur 125 qytetarë të interesuar për të marrë
informacion për mënyrën e paraqitjes së një ankese, procedurën që ndjek institucioni
dhe kriteret ligjore që duhen plotësuar.
Nga KMD janë pritur rreth 380 (treqind e tetëdhjetë) telefonata (hyrëse dhe dalëse)
nga institucionet, përfaqësues të organizatave të ndryshme, qytetarë të interesuar
për të marrë informacion, por sidomos ankues të cilët kanë kërkuar të kontaktojnë
Drejtorinë e Hetimit Administriati/Inspektorin që ndjek çështjen.
Janë përcjellë për kompetencë nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
kundrejt:
 Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, 5 ankesa
 Avokatit të popullit, 2 ankesa
 Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, 3 ankesa
I janë deleguar për kompetencë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, nga:
 Avokati i Popullit, 5 ankesa
 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, 1 ankesë.
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3.3.3 Ankuesit
Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërmat a dhe b, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010
“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ankuesit janë: individë, grupe
individësh dhe organizata me interesa legjitime.
Nga 226 çështje që janë trajtuar gjatë vitit 2020, për 213 çështje ka filluar shqyrtimi
në bazë të ankesës, nga të cilat në 175 raste ankesat janë paraqitur nga individë (134
ankesa të regjistruara gjatë vitit 2020 dhe 41 ankesa të mbartura nga 2019), në 21
raste, ankesat janë paraqitur nga organizata me interesa legjitime (18 ankesa të
regjistruara në vitin 2020 dhe 3 ankesa të mbartura nga 2019), në 17 raste ankesat
janë paraqitur nga grup personash (13 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2020 dhe 4
ankesa të mbartura nga 2019).

Ankesa të mbartura
nga 2019

Ankesa të regjistruara
në vitin 2020
8%

8%
6%

11%

Individë (134)

Individë (41)

Organizata (18)

Organizata (3)

Grup personash (13)

81%

86%

Grup personash (4)

Grafikët 2 & 3. Ankesat e regjistruara dhe të mbartura sipas subjekteve ankuese.

Ndarja sipas subjekteve për çështjet e
trajtuara gjatë vitit 2020.

8%
6%

Gra (63)

27.9%
9.3%

Burra (112)
OJF (21)
Ex-officio (13)
49%

Grup personash (17)

Grafiku 4. Ndarja sipas subjekteve për çështjet e trajtuara gjatë vitit 2020.

Pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë vitit 2020 përveç
ankesave individuale, janë depozituar edhe 21 ankesa nga organizata me interes
legjitim dhe sindikata (3 ankesa të mbartura dhe 18 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
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çështjet e mbartura nga viti 2019 dhe të trajtuara gjatë vitit 2020, 17 ankues janë
mbështetur nga OJF të ndryshme për të depozituar ankesë pranë KMD-së, ndërkohë
që në vitin 2020, në 5 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, sindikatave dhe medias ka shërbyer si indicie apo informacion për
Komisionerin për nisjen kryesisht të çështjeve. Gjatë këtij viti është vënë re një
sensibilizim i sindikatave të ndryshme, të cilat kanë adresuar pranë Komisionerit,
problematikat që lidhen me grupet e punonjësve që ato përfaqësojnë.
3.3.4 Ex-officio (Çështje të nisura me iniciativën e KMD-së
Mbështetur në nenin 32, pika 1/c, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen
nga Diskriminimi”, i ndryshuar, gjatë vitit 2020, janë trajtuar gjithësej 13 çështje exofficio, nga të cilat 4 çështje janë të mbartura nga viti 2019. Gjatë vitit 2020, KMD ka
filluar hetimin administrativ për 9 raste, pas marrjes së informacionit të besueshëm.
5 (pesë) çështje 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, 2 (dy) çështje janë filluar kryesisht mbështetur në
problematika të evidentuara nga vetë Komisioneri.

3.3.5 Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive
Gjatë 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: Tiranë, Fier, Korçë, Shkodër, Elbasan, Berat, Mat,
Durrës, etj.

Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive
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Grafiku 5. Shpërndarja e ankesave të regjistruara gjatë vitit 2020, sipas Bashkive.
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3.3.6 Shkaqet e pretenduara në çështjet e shqyrtuara
Ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 1 të tij,
rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me racën, etninë,
ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen
ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual,
karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore,
përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile,
vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme,
aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.
Mbështetur në LMD, është parashikuar një listë e 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 vitit 2020, janë depozituar 57 ankesa, në të cilat ankuesit kanë
pretenduar më shumë se një shkak diskriminimi.
Në grafiqet e mëposhtëm pasqyrohen të dhënat mbi shpërndarjen e ankesave të
trajtuara gjatë vitit 2020 dhe atyre të mbartuara nga viti 2019, të ndara sipas
shkaqeve:

Shkaqet e ankesave të regjistruara gjatë vitit 2020
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Grafiku 6. Shkaqet e ankesave të rregjistruara gjatë vitit 2020

Shkaqet e ankesave të mbartura nga viti 2019
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Grafiku 7. Shkaqet e ankesave të mbartura nga viti 2019
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3.3.7 Fushat në të cilat janë paraqitur ankesat.
Ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (LMD), i
ndryshuar, ofron mbrojtje në 3 (tre) fusha: fusha e punësimit, fusha e arsimit dhe
fusha e të mirave dhe shërbimeve. Gjatë vitit 2020, pranë zyrës së Komisionerit janë
trajtuar gjithsej 226 çështje, (213 ankesa dhe 13 çështje ex-officio). Nga këto, 174
çështje (165 ankesa dhe 9 çështje ex-officio) të regjistruara në vitin 2020, si dhe 52
çështje (48 ankesa dhe 4 çështje ex-officio) të mbartura nga viti 2019.

Fushat e çështjeve
të trajtuara
37 %

7%

Fushat e çështjeve të
rregjistruara
4%

Arsim (16)

Arsim (6)

40%
56 %

56 %

Punesim (127)

Punësim (98)
Të mira dhe
Shërbime (70)

Të mira dhe
Shërbime (83)

Grafiku 8 & 9. Çështjet e trajtuara dhe të regjistruara gjatë vitit 2020, të ndara sipas fushave.

3.3.7.1 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e të mirave dhe shërbimeve.
Numri i çështjeve të regjistruara në fushën e të mirave dhe shërbimeve, për vitin
2020, ka qenë 70 të tilla, ndërkohë që numri i ankesave të trajtuara, në këtë fushë
duke përfshirë këtu edhe ankesat e mbartura nga viti 2019, ka qenë 83 ankesa, nga të
cilat, 60 ankesa drejtohen kundër subjekteve publike dhe 23 ankesa drejtohen kundër
subjekteve private.
Nga 60 ankesat e trajtuara kundër
subjekteve publike, në 32 raste ato janë
drejtuar kundër institucioneve të
28%
pushtetit qendror dhe në 28 raste
kundër institucioneve të pushtetit
72%
vendor. Ankesat e paraqitura në këtë
fushë, kanë të bëjnë kryesisht me mos
dhënien e shërbimeve të nevojshme nga
njësitë e qeverisjes vendore ndaj
Publik (60)
Privat (23)
individëve të ndryshëm, që u përkasin
komuniteteve
te
ndryshme
apo
Grafiku 10. Çështjet në fushën e tè mirave dhe
shërbimeve, 2020.
shtresave 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.
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3.3.7.2

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
71%
private. Objekti i ankesave të trajtuara në këtë
fushë konsiston kryesisht në problematika të
29%
shfaqura në marrëdhëniet e punës, të tilla si
aksesi në punësim dhe zgjidhja e
marrëdhënieve të punës.
Publik (90)
Privat (37)
Numri i përgjithshëm i ankesave, në fushën e
punësimit, që janë trajtuar gjatë vitit 2020,
është 127, nga të cilat 29 ankesa/çështje ex- Grafiku 11. Çështjet në fushën e punësimit,
2020.
officio janë të mbartura nga viti 2019 dhe 98
ankesa/çështje ex-officio të regjistruara në
vitin 2020. Nga të gjithë ankesat e trajtuara, 90 ankesa/çështje ex-officio drejtohen
kundër subjekteve publike dhe 37 të tilla kundër subjekteve private.
Nga 90 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 25 raste ato janë drejtuar
kundër institucioneve të pushtetit qendror dhe në 65 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,
vendbanimin, aftësinë e kufizuar etj.
3.3.7.3 Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimit.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka trajtuar 16 çështje, në fushën e
arsimit, nga të cilat 10 çështje janë të mbartura nga viti 2019 dhe 6 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 3 raste ato janë
drejtuar kundër institucioneve qendrore të arsimit dhe në 13 raste kundër
institucioneve vendore të arsimit.
Objekti i ankesave të paraqitura në fushën e
arsimit ka qënë përjashtimi i komuniteteve
18.8%
në nevojë nga tarifat e rregjistrimit në
shkolla dhe kopshte, caktimi i mësuesit
Institucione
ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara,
qendrore (3)
Institucione
aksesi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në
vendore (13)
shkollat me arsim të orientuar, fenomeni i
81.3%
bullizmit në shkolla etj. Shkaqet kryesore të
pretenduara në ankesa
kufizuar, raca etj.

janë

aftësia
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Grafiku 12. Çështjet në fushën e arsimit, 2020.
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3.3.7.4

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 2017-202028, 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.
Komisioneri ka shqyrtuar 11 ankesa dhe 3 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 4 ankesa dhe 1 ex-officio janë të regjistruara gjatë vitit
2020.
Përgjatë vitit 2020, Komisioneri është
shprehur me 12 vendime dhe 2
Rekomandime. Vendimet klasifikohen në 3
vendime diskriminimi, ne fushën e arsimit
për shkak të aftësisë së kufizuar janë 2 dhe
gjendjes shoqërore është 1.
Të tre vendimet janë zbatuar nga subjektet
përkatëse.
4
janë
vendime
mosdiskriminimi dhe po 4 vendime për
arritje efektiviteti, si dhe 1 vendim është
mospranim.

Diskriminim (3)

8%
25%
33%

34%

Mosdiskriminim
(4)
Arritje efektiviteti
(4)
Mospranim (1)

Grafiku 13. Çështjet në fushën e mrojtjes së të
drejtave të fëmijëve 2020.

Rekomandimet e Komisionerit janë dhënë mbi çështje ex officio, ku subjekt kanë
qenë fëmijët.
 Rekomandimi i parë ka patur si synim parandalimin e situatave diskriminuese
për shkak të vendbanimit dhe ofrimin e arsimimit me të njëjtën cilësi, pavarësisht
vendbanimit të fëmijëve. Ky Rekomandim është zbatuar pjesërisht.
 Rekomandimi i dytë ka patur të bëjë posaçësisht me zhvillimin e arsimit në
situatën e shkaktuar nga Covid -19. Subjektet kanë marrë masa për të adresuar
rekomandimet e Komisionerit.
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 të
veçantë të nxënësve me aftësi të kufizuara dhe problematika e bullizmit në
shkollat 9 vjeçare Tiranë, etj.
28

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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3.3.8 Vendimet sipas fushave, në të cilat janë paraqitur ankesat
Në fushën e të mirave dhe shërbimeve, KMD ka dhënë gjithsej 53 vendime, nga të
cilat, 10 vendime për çështjet e mbartura nga viti 2019 dhe 43 vendime për çështjet e
regjistruara gjatë vitit 2020. Nga 53 vendime, 39 vendime janë dhënë kundër
subjekteve publike dhe 14 vendime janë dhënë kundër subjekteve private.
Në këto vendime është konstatuar diskriminim në 10 raste, ndër të cilat 6 vendime
kundër subjekteve publikë dhe 4 vendim kundër një subjekti privat. KMD është
shprehur gjithashtu me 11 vendime mosdiskriminimi, 20 vendime për mospranim të
ankesës, 8 vendime për ndërprerje e procedurave të shqyrtimit të çështjes, pasi është
arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar proçedura hetimore, 3
vendime për ndërprerjen e procedurave për shkak se subjektet ankues janë tërhequr
nga ankimi i bërë tek Komisioneri, 1 vendim pushimi për shkak të pamundësisë për
sigurimin e provave dhe sanksion me gjobë pasi subjekti ndaj të cilit është paraqitur
ankesa nuk ka vënë në dispozicion të Komisionerit informacionin e kërkuar.
Në fushën e punësimit, KMD ka dhënë gjithsej 98 vendime, nga të cilat, 31 vendime
për çështjet e mbartura nga viti 2019 dhe 67 vendime për çështje të regjistruara gjatë
vitit 2020. 71 vendime janë dhënë kundër subjekteve publike dhe 27 vendime kundër
subjekteve private. Në këto vendime është konstatuar diskriminim në 40 raste, ku
në 31 raste kundër subjekteve publike dhe 9 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 29 raste, në 16 raste është
shprehur për mospranimin e ankesës, në 2 raste është shprehur për ndërprerje e
procedurave të shqyrtimit të çështjes, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të
cilin kishte filluar proçedura hetimore, në 2 raste është shprehur për ndërprerjen e
procedurave për shkak se subjektet ankues janë tërhequr nga ankimi i bërë tek
Komisioneri, në 7 raste Komisioneri është shprehur me vendim për pushimin e
çështjeve, për shkak se subjektet ankuese i janë drejtuar organeve gjyqësore me
ankim për diskriminim dhe në 2 raste është shprehur me sanksion me gjobë për
shkak se subjektet ndaj të cilëve janë paraqitur ankesat nuk kanë vënë në dispozicion
të Komisionerit informacionin e kërkuar.
Në fushën e arsimit, KMD ka dhënë gjithsej 11 vendime dhe 2 rekomandime, të
cilat, janë të gjitha të drejtuara kundër subjekteve publike. Në këto vendime është
konstatuar diskriminim në 5 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.
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3.3.9 Vendimet e çështjeve sipas shkaqeve
3.3.9.1 Vendimet e çështjeve me shkak racën29
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 18 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:
 6 vendime diskriminimi;
 1 vendime mospranimi;
 5 vendime mosdiskriminimi;
 6 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore.

Vendimet me shkak racën
27.8%

Diskriminim (6)

33.3%

Mospranim (1)
Arritje efektiviteti (6)
33.3%

Mosdiskriminim (5)

5.6%

Grafiku 14, vendimet me shkak racën,2020.

Gjithashtu, janë marrë edhe 2 sanksione me gjobë për shkak të moszbatimit të
vendimeve me diskriminim. Ankesat janë drejtuar kryesisht kundër institucioneve
publike qëndrore dhe vendore. Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave
ku pretendohet diskriminim për shkak të racës, janë si vijojnë:
 Regjistrimi në arsimin parashkollor të fëmijëve të komunitetit rom dhe atij
egjiptian;
 Përdorimi në media i shprehjeve diskriminuese nga persona që bëjnë pjesë në
jetën publike të vendit, për të etiketuar persona të komunitetit egjiptian;
 Mungesa e një procedure standarde ligjore për konstatimin, bllokimin dhe
shoqërimin e mjeteve dhe mbetjeve të riciklueshme të anëtarëve të
komuniteteve rome dhe egjiptiane.
 Vonesat në procesin e legalizimit të banesave të anëtarëve të kominiteteve
rome dhe egjiptiane.
 Mosnjohja e praktikës profesionale nga ana e institucioneve arsimore.
 Mosofrimi e shërbimeve, nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore (si p.sh.:
ndihma ekonomike).

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”.
29
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3.3.9.2 Vendimet e çështjeve me shkak aftësinë e kufizuar
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 19 vendime themeli dhe 2 vendime
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:
 6 vendime diskriminimi;
 4 vendime mosdiskriminimi;
 5 vendime mospranimi;
 3 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
 1 vendim ndërprerje të proçedurave hetimore pasi subjekti ankues është
tërhequr nga shqyrtimi i mëtejshëm i ankesës;
 2 vendime me gjobë, për moszbatim të vendimit.

Vendimet me shkak aftësinë e kufizuar
21.1%

Diskriminim (6)

31.6%

Mospranim (5)

5.3%

Arritje efektiviteti (3)
Pushim-Tërheqje (1)

15.8%

Mosdiskriminim (4)

26.3%

Grafiku 15, vendime me shkak aftësinë e kufizuar,2020.

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 orientuar30, 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;
 Shpërndarja e informacionit të gabuar rreth sindromës down nga kompani
farmaceutike;
 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.
Mbështetur në Ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, “Shkolla të arsimit të orientuar” janë shkollat artistike, shkollat sportive, shkollat për gjuhët e huaja
dhe shkollat për fusha të tjera të të nxënit.
30
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Referuar subjekteve ankues në çështjet e shqyrtuara, rezulton se subjekti ankues ka
qenë femër në 5 raste, në 10 raste subjekti ankues ka qenë mashkull, në 2 raste
subjektet ankues kanë qenë grup personash, në 5 raste subjektet ankues kanë qenë
organizatë me interesa legjitime dhe në 6 raste subjekti që ka iniciuar çështjen ka
qënë Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Sa i përket moshës së subjekteve ankues, në 3 raste kanë qënë të moshës nga 0-18
vjeç, në 2 raste kanë qënë të grup moshës nga 20-40 vjeç, në 4 raste nga 40-60 vjeç,
ndërsa sa i përket çështjeve të tjera i përkasin të gjithë kategorisë së personave me
aftësi të kufizuara dhe nuk mund të saktësohet një grup moshë e caktuar individësh,
për shkak se janë çështje të nisura ex-officio apo të ardhura nga OJF të ndryshme, të
cilat përfaqësojnë një grup të gjërë personash.
3.3.9.3 Vendimet e çështjeve me shkak bindjen politike
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 48 vendime themeli dhe 2 vendime
gjobë për moszbatim vendimi 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:
 23 vendime diskriminimi;
 15 vendime mosdiskriminimi;
 6 vendime mospranimi;
 3 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
 1 vendim pezullimi të proçedurave hetimore;
 2 vendime me gjobë për moszbatim të vendimeve me diskriminim të KMD-së.

Vendimet me shkak bindjen politike
31.3%

Diskriminim (23)
Mospranim (6)

47.9%

Arritje efektiviteti (3)

2.1%
6.3%

Pushim-Tërheqje (1)
12.5%

Mosdiskriminim (15)
Grafiku 16, vendime me shkak bindjen politike, 2020.

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të bindjes politike kanë konsistuar
kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e marrëdhënieve të
punës në institucione të administratës shtetërore qendrore ose vendore, për këtë
shkak.
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3.3.9.4 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen ekonomike
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 11 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:
 3 vendime diskriminimi;
 2 vendim mosdiskriminimi;
 3 vendime mospranimi;
 2 vendime ndërprerje e proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
 1 vendim ndërprerje të proçedurave hetimore pasi subjekti ankues është
tërhequr nga shqyrtimi i mëtejshëm i ankesës;
 1 Rekomandim31.

16.7%

Vendimet me shkak gjendjen ekonomike
25.0%
Diskriminim (3)

8.3%

Mospranim (3)
Arritje efektiviteti (2)

8.3%

16.7%

Pushim-Tërheqje (1)
Rekomandim (1)

25.0%

Mosdiskriminim (2)
Grafiku 17, vendime me shkak gjendjen ekonomike, 2020.

Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për
shkak të gjendjes ekonomike, janë si vijojnë:
 Mungesa e mbështetjes financiare të familjeve në nevojë, nga ana e
institucioneve të pushtetit vendor.
 Mosofrimi i shërbimeve apo mungesa e parashikimeve që lidhen me
përjashtimin e familjeve në nevojë nga tarifa të caktuara, si p.sh.: lidhjen e
kontratës së energjisë elektrike;
 Trajtimi dhe zgjerimi i kategorive në nevojë, si përfitues të pagës së luftës që
dhe ndihmës financiare gjatë periudhës së pandemisë së COVID 19;
 Rimbursimi i gjobave të vendosura shtetasve shqiptarë, jashtë RSH-së si
pasojë e situatës së shkaktuar nga Covid-19.

31

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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3.3.9.5 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen shëndetësore
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 9 vendime themeli dhe 1 vendim
gjobe 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:
 3 vendime diskriminimi;
 2 vendime mosdiskriminimi
 3 vendime mospranimi;
 1 vendim ndërprerje e proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe
qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
 1 vendim me gjobë për moszbatim të vendimit me diskriminim të KMD-së.

Vendimet me shkak gjendjen shëndetësore
22.2%
33.3%

Diskriminim (3)
Mospranim (3)

11.1%

Arritje efektiviteti (1)
Mosdiskriminim (2)
33.3%
Grafiku 18, vendime me shkak gjendjen shëndetësore, 2020.

Nga analiza e bërë, referuar ankesave të shqyrtuara me këtë shkak, ankesat janë
drejtuar kryesisht kundër institucioneve publike qëndrore dhe vendore, në fushën e
punësimit dhe shërbimeve. Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku
pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore, janë si vijojnë:
 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes shëndetësore.
 Skualifikimi nga konkurimi për të ndjekur Akademine e Sigurise për shkak të
gjendjes shëndetësore.

3.3.9.6 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen arsimore.
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 6 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;
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2 vendim pushim shqyrtimi, pasi ankuesi është tërhequr.

Vendimet me shkak gjendjen arsimore
33.3%

33.3%

Diskriminim (2)
Pushim-Tërheqje (2)
Mosdiskriminim (2)

33.3%
Grafiku 19, vendime me shkak gjendjen arsimore.

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të gjendjes arsimore kanë
konsistuar kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e
marrëdhënieve të punës në institucione të administratës shtetërore qendrore ose
vendore, për këtë shkak.
3.3.9.7 Vendimet e çështjeve me shkak të përkatësisë në një grup të veçantë.
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 10 vendime themeli mbi
ankesat/çështjet ex-officio dhe 1 vendim për pezullimin e procedurës, 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:
 3 vendim diskriminimi;
 3 vendim mosdiskriminimi;
 4 vendim mospranimi;
 1 vendim pezullimi për shkak se çëshja lidhet me vendimarrjen e organeve
gjyqësore.

Vendimet me shkak të përkatësisë
në një grup të veçantë

30.0%

30.0%

Diskriminim (3)
Mospranim (4)
Mosdiskriminim (3)

40.0%

Grafiku 20, vendime me shkak përkatësine në një grup të veçantë, 2020.
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Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë
kanë konsistuar kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e
marrëdhënieve të punës në institucione private dhe të administratës shtetërore
qendrore ose vendore. Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku
pretendohet diskriminim për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë, janë si
vijojnë:
 Largimet nga puna nga ana e punëdhënësve, pikërisht pasi ata kanë marrë
dijeni për veprimtarinë e ankuesve si pjesë e këtyre grupeve të veçanta, psh.
qënia në një grupim sindikal mbrojtje të të drejtave të punonjëve;
 Trajtimi i ndryshëm i punonjësve në vendin e punës, pas marrjes dijeni nga
punëdhënësi të përfshirjes në një grupim të caktuar të subjekteve ankues.
 Diferencat në page për grupe të ndryshme punonjësish gjate periudhës së
pandemisë Covid 19.

3.3.9.8 Vendimet e çështjeve me shkak gjendjes shoqërore.
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 5 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;
 1 vendim pushimi për shkak të pamundësisë për sigurimin e provave dhe 1
vendim me gjobë për shkak se subjekti ndaj të cilit është paraqitur ankesa nuk
ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar nga KMD.

Vendimet me shkak gjendjen shoqërore
20.0%

20.0%
Diskriminim (1)
Mospranim (2)

20.0%
Pushim-Pamundësi (1)
40.0%

Mosdikriminim (1)

Grafiku 21, vendime me shkak gjendjen shoqërore, 2020.

Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për
shkak të gjendjes shoqërore, janë si vijojnë:
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Mosofrimi i shërbimeve publike, si p.sh.: pajisja me tokë për shkak të faktit që
subjekti ankues i përket kategorisë së pensionistëve dhe është i ve;
Trajtimi i pabarabartë nga ana e institucioneve private që ofrojnë shërbime
për shkak të statusit si ish gjyqtarë i shkarkuar;
Gjendja shoqërore bëhet shkak që femijet në shkolla të jene viktima të
bullizmit dhe sjelljeve diskriminuese ndaj tyre.

3.3.9.9 Vendimet e çështjeve me shkak gjininë.
Gjatë vitit 2020, Komisioneri është shprehur me 7 vendime themeli mbi
ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të gjininë. Në
përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:
 1 vendim diskriminimi;
 3 vendim mosdiskriminimi;
 2 vendim mospranimi;
 1 vendim ndërprerje e proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe
qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore.

Vendimet me shkak gjininë

14.3%

Diskriminim (1)
42.9%
Mospranim (2)
28.6%
Arritje efektiviteti (1)
Mosdikriminim (3)

14.3%

Grafiku 22, vendime me shkak gjininë.

Pretendimet e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave
diskriminimin në punësim për shkak të gjinisë.

lidhen kryesisht me

3.3.10 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”, i ndryshuar, të ndryshuar, me regjistrimin e ankesës, komisioneri
verifikon faktet. Për këtë qëllim, Kur e çmon të nevojshme, komisioneri merr
informacion edhe nga çdo person ose burim tjetër. 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 brenda 10
ditëve pune nga dita që ka marrë njoftimin të plotësojë kriteret e kërkuara nga KMD,
për ta bërë atë të vlefshme.
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Kanë qenë të shumta rastet në të cilat, falë bashkëpunimit me përfaqësuesit e KMDsë, në Zyrat Rajonale të 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”, i
ndryshuar.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për vitin 2020, është shprehur me 160
vendime themeli32 dhe 2 Rekomandime. Nga këto, 46 vendime dhe 1 Rekomandim
për ankesa/çështje ex-officio të mbartura nga viti 2019 dhe 114 vendime dhe 1
Rekomandim, për ankesa të depozituara apo çështje ex-officio të iniciuara gjatë
periudhës janar-dhjetor 2020.
Vendimet e dhëna nga KMD, klasifikohen si më poshtë:









55 vendime konstatim diskriminimi;
42 vendime konstatim mosdiskriminimi;
36 vendime për mospranim të ankesës;
13 vendime për ndërprerje të proçedurave të hetimit, pasi është arritur
efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur shqyrtimi i ankesave;
6 vendime pushimi për shkak se ankuesi është tërhequr nga procedura
hetimore;
7 vendime pushimi për shkak se po ndiqet në gjykatë;
1 vendim pushimi për shkak të pamundësisë për sigurimin e provave;
2 Rekomandime.

Për vitin 2020, Komisioneri është shprehur me vendime gjobë, si vijojnë:
- 7 vendime 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 nga
KMD, pasi janë zbatuar nga subjektet respektive, brenda afatit 7 ditor të
përcaktuar në vendim.
Në total, numri i vendimeve të Komisionerit për vitin 2020, është 170 vendime (ku
përfshihen edhe 10 vendimet me gjobë, pavarësisht se dy prej tyre janë shfuqizuar)
dhe 2 Rekomandime.

32

Këtu nuk përfshihen vendimet me gjobë për moszbatim vendimi apo mosdhënie informacioni nga subjektet
përkatës;
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Vendimet e dhëna gjatë vitit 2020
8.2%
Diskriminim (55)

8.2%
34.6%

Mosdiskriminim (42)
Mospranim (36)

22.6%

Arritje efektiviteti (13)
26.4%

Pushim/tërheqje, pamundësi, gjykatë (13)

Grafiku 23, vendimet e KMD në tërësi gjatë vitit 2020.

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 8 vendime. Rekomandimet e KMD-së janë zbatuar një
pjesërisht dhe një i plotë.
Gjatë shqyrtimit të çështjeve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka
dërguar 485 kërkesa për informacion ndaj palëve në proçes dhe në vijim të
shqyrtimit dhe hetimit administrativ të ankesave, ka zhvilluar 6 inspektime dhe 37
seanca dëgjimore publike, ku ka ftuar palët dhe çdo person tjetër të interesuar për të
parashtruar pretendimet e tyre.
Nga 54 ankesa/çështje ex-officio, për të cilat, KMD është shprehur me vendime
diskriminimi përgjatë vitit 2020, për 24 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:
-

485 shkresa, kërkesë për informacion dërguar subjekteve;

-

Janë organizuar 6 inspektime;

-

Janë zhvilluar 37 seanca dëgjimore publike.

Referuar subjekteve ankues, rezulton se subjekti ankues ka qenë femër në 18
vendime diskriminimi, në 27 vendime diskriminimi subjekti ankues ka qenë
mashkull, në 5 vendime subjektet ankues kanë qenë grup personash, në 3 vendime
diskriminimi subjektet ankues kanë qenë komunitet apo grup vulnerabel dhe në 1
vendim diskriminimi subjekti ka qënë një sindikatë që përfaqëson një grup
punonjësish dhe në 1 vendim diskriminimi është dhënë për çështje e cila është nisur
me iniciativë të KMD-së.
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Gjuha e urrejtjes
Gjatë vitit 2020, Komisioneri ka shqyrtuar
7 ankesa1, dhe 3 çështje ex-officio, të cilat
Gjuha urrejtjes sipas shkaqeve
trajtojnë problematika mbi gjuhën e
Racës (4)
10.0%
urrejtjes. 4 nga ankesat trajtojnë gjuhën e
urrejtjes për shkak të racës ndërsa sa i
Aftësisë së
20.0%
40.0%
kufizuar (2)
takon çështjeve ex-officio kemi për shkak
Orientimi
të aftësisë së kufizuar (2 çështje) dhe
seksual (1)
LGBTI (2)
orientimit seksual (një çështje). Ndërsa 3
10.0%
ankesa trajtojnë gjuhën e urrejtjes
Disa Shkaqe (1)
20.0%
kundrejtë komunitetit LGBTI (2 çështje)
dhe 1 ankesë me 3 shkaqe: gjininë, Grafiku 24. Çështjet me problematika mbi gjuhën
e urrejtjes.
gjendjen civile dhe gjendjen shoqërore.
Për sa më sipër, 3 ankesa dhe 1 çështje exofficio janë të mbartuara nga viti 2019 dhe 4 ankesa e 2 çështje ex-officio janë iniciuar
gjatë vitit 2020.
Për 3 ankesa dhe 2 çështje ex-officio të trajtuara në vitin 2020, Komisioneri është
shprehur me 5 vendime, ku është kontatuar diskriminim dhe përdorim i gjuhës së
urrejtjes. Për 1 ankesë është arritur efektiviteti për të cilin ishte inicuar çështja dhe
për 1 ankesë është marrë vendimi i mospranimit, ndërkohë që 1 ankesë dhe 1 çështje
ex-officio janë ende në proçes shqyrtimi.

3.4 Proceset Gjyqësore
3.4.1 Pjesëmarrja në proceset gjyqësore
Ligji Nr.10 221/2010 “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 proçeset
gjyqësore. Vendimet e dhëna nga Komisioneri,
janë të ankimueshme në gjykatë. Gjithashtu, Ligji
parashikon detyrimin e gjykatës për t‟a njoftuar
Komisionerin për paraqitjen e çdo padie për
46%
54%
diskriminim (Neni 36, pika 3) dhe ka të drejtë t'i
Viti 2019
kërkojë Komisionerit, që në çdo fazë të
Viti 2020
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
Grafiku 25, proceset gjyqsore, 2020.
për çështjen (Neni 36, pika 4 dhe neni 32,
pika1/gj).
Gjatë vitit 2020, KMD është thirrur në 101 proçese gjyqësore në raport me 86
proçese të ndjekura gjatë vitit 2019.
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Rritja e numrit të proçeseve gjyqësore në vite tregon se zbatimi i Ligjit Nr. 10
221/2010 “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 në proceset gjyqësore të ndjekura në vitin 2020, paraqitet si më
poshtë:
 Palë e paditur në 50 proçese 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, në raport me 52
proçese gjyqësore për vitin 2019:
- Në 11 proçese Komisioneri është paditur nga individë lidhur me vendimet ku
është vendosur mosdikriminim.
- Në 39 proçese Komisioneri është paditur nga persona juridikë (institucione),
lidhur me vendimet ku është vendosur diskriminim.




Person i interesuar/palë e tretë në 40 proçese gjyqësore, ku KMD është
thirrur në gjykim nga gjykata kompetente, në çështje ku kërkohet
dëmshpërblimi për diskriminim në gjykatë, në raport me 31 proçese në vitin
2019. Në këto cështje, 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.
- 26 raste janë çështje të pa shqyrtuara nga Komisioneri, ku palët i janë drejtuar
direkt gjykatës për konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim.
- 14 raste Komisioneri i ka shqyrtuar.
Në përputhje me parashikimet ligjore, KMD i është drejtuar gjykatës me 11
kërkesa për lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të
KMD, në raport me 3 raste në vitin 2019. Në raport me Gjykatën, KMD
ndërvepron gjithashtu si kërkues, duke i‟u drejtuar asaj me kërkesa për
lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të Komisionerit.

Roli i KMD në proceset gjyqësore
2020
Kërkesa për Urdhra Ekzekutimi

2019

11
3

40

Person i tretë

31

50

Palë e paditur

52

Grafiku 26,roli i KMD në proceset gjyqsore, 2020.
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3.4.2 Vendime Gjyqësore33
Në periudhen vitin 2020, Gjykatat kompetente kanë dalë me 8734 vendime gjyqësore
për çështje ku KMD ka qenë palë, në raport me 54 vendime në vitin 2019, nga të cilat:
- 54 vendime gjyqësore ku KMD ka qenë palë e paditur,
- 24 vendime gjyqësore ku KMD ka qenë palë e tretë, dhe
- 9 vendime ku KMD ka qenë kërkues për lëshimin e Urdhrave të
Ekzekutimit.
Në 54 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 45 vendime, duke
vendosur:
- 23 vendime për rrëzimin e padisë, duke lënë ne fuqi vendimin e Komisionerit
për Mbrojtjen nga Diskriminimi;
- 11 vendime për pranimin e padisë, duke rrëzuar vendimin e Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi;
- 6 vendime për pranimin e pjes‟shëm të padisë, duke lënë në fuqi vendimin e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, por duke rrëzuar rikthimin në
punë të vendosur nga KMD-ja.
- 5 vendime (jo themeli të çështjes) ka vendosur rrëzimin e kërkesave të palëve.
 Gjykata Administrative e Apelit ka dhënë 7 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);
- 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);
- 1 vendim për lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë (ky i fundit ka rrëzuar vendimin e KMD-së);
- 1 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).
 Gjykata e Lartë ka dhënë 2 (dy) vendime (jo themeli), duke vendosur:
- Mospranimin e kërkesave për pezullimin e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore.
33

Kjo pjesë nuk detajon të dhënat në lidhje me përfundimin e proçeseve gjyqësore, si më sipër. Këtu trajtohen
vendimet e dhëna nga gjykatat gjatë periudhës janar - dhjetor 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 periudhës janar – dhjetor 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 – dhjetor 2020 dhe
KMD-së i komunikohet vendimi i zbardhur në një kohë më të vonë.
34
Përfshihet momenti i komunikimit zyrtar të vendimit në institucion, deri në datë 31 dhjetor 2020.
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Në 24 vendime të dhëna nga gjykatat kompetente ku Komisioneri ka qenë e palë e
tretë, me objekt konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim, janë marrë vendimet
si më poshtë:
 Gjykata e Shkallës së Parë ka dhënë 16 vendime, ku Komisionerin ka qenë palë
e tretë në proçes, duke vendosur:
- 7 vendime per pranim të pjes‟shëm të padisë;
- 5 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).
- 1 vendim është vendosur pushim gjykimi.
- 1 vendim eshte vendosur pranimi i padise duke konstatuar diskriminim.
 Gjykata Administrative e Apelit ka dhënë 8 vendime, duke vendosur:
- 4 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).
- 1 vendim vendim ka vendosur pranim i pjesëshëm i padisë (në këtë rast
Gjykata e Apelit ka Gjykuar si Shkallë e Parë).
Në çështjet ku KMD ka kërkuar lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit nga gjykata, kjo
e fundit ka dhënë 9 vendime:
-

4 vendime për lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit.
2 vendim për rrezimin e kërkesës.

-

3 vendime për moskompetencë.

3.5 Rekomandime të Zyrës së KMD
3.5.1 Mendime dhe sugjerime për projekt-akte
Në zbatim të kompetencës ligjore të parashikuara nga neni 32, pika1, germa “ë”, të
Ligjit Nr. 10 221/2010 “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.
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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 Europës 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 më i fundit i OSBE
(2019) mbi dhunën ndaj grave në Shqipëri, e vendos theksin tek dhuna ndaj grave.
-

“Dhuna ndaj grave” të parashikohet si përkufizim.

Ligji 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. Rekomandimet e GREVIO-s 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”.
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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 grave35, në mënyrë specifike.
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, kemi ri-sjellë 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:
ç) 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, 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 Europiane “Për
shtetësinë”, të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me Ligjin Nr. 8942, datë
19.09.2002, 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

35

Rekomandim i 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 për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si mbrojtës të viktimave të dhunës ndaj grave.”
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te huaji, si dhe as ndryshimi i shtetësisë nga njeri prej bashkëshorteve gjatë martesës nuk do
të ndikojë automatikisht shtetësinë e bashkëshortit tjetër.”
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 motorike36 të Forcave të Armatosura. 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 Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen
nga Diskriminimi”, i ndryshuar për më tepër që nuk ka një shpjegim të shprehur
lidhur me këtë, në dokumentacionin shpjegues.
Rekomandime mbi 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".
Në vijim të kërkesës së Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë,
Kuvendi i Shqipërisë, për të dhënë sugjerime në lidhje me Projekt-ligjin "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:

36

Sipas përkufizimeve në nenin 3 pika 3 të Projekt-ligjit: “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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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.

-

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 trashëgimtarëve37,
siç ndodh në rastet e zakonshme të zbatimit të dispozitave te Kodit Civil mbi
trashëgiminë ligjore, përjashtohen nga trashëgimia ligjore edhe “Trashëgimtari i
paaftë për punë”.

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, duke i është kërkuar mendime nëse
legjislacioni ynë i brendshëm është në përputhje me parashikimet e kësaj Konvente
dhe ndryshimet e nevojshme ligjore, nëse është e nevojshme. 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

37

Në rastet kur nuk ka trashëgimtarë të rradhëve para-ardhëse.
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tekstin e Konventës 190 dhe Rekomandimit 206, 2019 të ILO-s, me qëllim ndreqjen
para ratifikimit.38
-

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”. 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.
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.
Rekomandim për marrjen e veprimeve pozitive, në pikat kufitare, duke i
dhënë përparësi: të moshuarve, fëmijëve, personave me gjendje të rënduar
shëndetësore, personave me aftësi të kufizuara dhe grave shtatzëna.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, duke marrë shkas nga situata e krijuar,
në pikat kufitare të kalimit mes vendit tonë dhe shtetit Grek, bazuar ne nenin 12 te
kodrës38 Duke patur parasysh se dy aktet e dërguara per mendim, përkthimi nga shërbimi zyrtar është
“Ngacmim”.
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Ligjit per mrbojtjen nga diskriminimi, kërkoi marrjen e masave të menjëhershme nga
ana e Ministrisë së Brendshme, nëpërmjet veprimeve pozitive, duke i dhënë
përparësi në kalimin e kufirit: të moshuarve; fëmijëve, personave me gjendje të
rënduar shëndetësore; personave me aftësi të kufizuara dhe grave shtatzëna të cilët
janë më vulnerabël dhe që për pasojë nevojitet një trajtim i veçantë në këto kushte të
vështira.
Rekomandim për miratimin e një fondi shtesë të skemës së ndihmës
ekonomike, në vlerën prej 500 lekësh në muaj, për çdo fëmijë të familjeve që
trajtohen me ndihmë ekonomike, të cilët ndjekin rregullisht proçesin
mësimor.
Komisioneri ka rekomanduar ne Shtator 2020, marrjen e masave, për miratimin e një
fondi shtesë tek skema e Ndihmës Ekonomike, për familjet në nevojë, që janë
përfituese sipas përcaktimeve të saj, fëmijët e të cilave frekuentojnë rregullisht
shkollën. Kjo shtesë të jetë minimalisht në shumën prej 500 lekësh në muaj për çdo
fëmijë, anëtarë të këtyre familjeve, të cilët ndjekin rregullisht procesin mësimor.
Rekomandim për miratimin e një pagese shtesë për përfituesit e ndihmës
ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar, me qëllim përmbushjen e detyrimit,
për përdorimin e barrierave mbrojtëse (maskave) jashtë shtëpisë nga çdo
individ. të përcaktuar në Aktin normativ të Këshillit të Ministrave Nr. 32,
datë 12.10.2020.
Komisioneri i ka drejtuar rekomandim institucioneve përgjegjëse për marrjen e
masave në kuadër të detyrimit për vendosjen e barrierave mbrojtëse (maskave) për
çdo individ jashtë shtëpisë, përcaktuar nëpërmjet aktit normativ të Këshillit të
Ministrave nr. 32, datë 12.10.2020, i cili ka filluar efektet nga data 15.10.2020, sjell
vështirësi në situatën financiare të familjeve në nevojë, veçanërisht përfituesve të
ndihmës ekonomike dhe të pagesës së aftësisë së kufizuar. Për sa kohë, situata e
pandemisë, izolimi, përshtatja me protokollet e reja, ka thelluar edhe më shumë
gjendjen e vështirë të këtyre grupeve vulnerabël, kjo situatë kërkon një përgjigje
urgjente ndaj nevojave të këtyre shtresave duke siguruar fonde shtesë për lehtësimin
e situatës, në kushtet kur ata nuk mund të përballojnë financiarisht një detyrim të
tillë.
Komisioneri ka kërkuar, miratimin e një pagese shtesë për përfituesit e ndihmës
ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar, me qëllim përmbushjen e detyrimit të
përcaktuar në Aktin normativ të Këshillit të Ministrave Nr. 32, datë 12.10.2020, për
vendosjen e barrierave mbrojtëse (maskave) për çdo individ jashtë shtëpisë.
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Sugjerime mbi Projektvendimin “Për miratimin e Rregullores “Përpunimin e
të dhënave të regjistrit të pasagjerit”.
Komisioneri, i ka dërguar disa sugjerime Ministrisë së Brendshme mbi draft
rregulloren “Për miratimin e Rregullores “Përpunimin e të dhënave të regjistrit të
pasagjerit”.
Komisioneri ka propozuar të shtohet në rregullore një parashikim lidhur me të
drejtën “për barazi dhe mosdiskriminim”, si dhe ka theksuar që të mbahet në
konsideratë parimi i mos-diskriminimit në proçesin e përpunimit të të dhënave të
pasagjerit.
Rekomandim për marrjen e masave në kuadër të proçesit zgjedhor, për
zgjedhjet parlamentare të datës 25.04.2021, me qëllim garantimin e të drejtës
së votës për personat me aftësi të kufizuara.
Komisioneri i ka drejtuar disa rekomandime Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve,
referuar problematikave të hasura në zgjedhjet parlamentare të mëparshme ka
rekomanduar marrjen e masave me qëllim qarantimin e të drejtës së votës për
personat me aftësi të kufizuara, dhe konkretisht lidhur me kutitë e votimit, formatin
e listës së zgjedhësve, evidentimin e qëndrave të votimit, përfshirja e organizatave
joqeveritare, spotet informuese në gjuhë të kuptueshme, sistemimin e qëndrave të
votimit me hapësira sa më të përshtatshme etj.
Sugjerime lidhur me Planin Kombëtar të Veprimit të Personave me Aftësi të
Kufizuar 2021-2025.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka dërgaur rekomandime Ministrisë së
Mirëqenies dhe Mbrojtjes Sociale lidhur me Planin e ri Kombëtar të Personave me
Aftësi të Kufizuara 2021-2025. Disa nga Sugjerimet e Komisionerit konsistojnë në:
- Mbledhja dhe publikimi i të dhënave sipas treguesve të VKM për statistikat,
- Aksesushmëria,
- Punësimi dhe aftësimi,
- Arsimi.

3.5.2 Rekomandime për situatën e COVID-19.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka nxjerrë 4 (kater) Rekomandime, në
përgjigje të situatës së COVID-19 në vendin tonë, të cilat paraqiten në vijim:
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
27.03.2020.
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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 Nr. 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
papunë, gjithashtu edhe për aplikimin për ndihmë ekonomike.
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, e 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 Nr. 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.
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.
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Rekomandime mbi projektligjin “Për një ndryshim në Ligjin Nr. 7895, datë
27.01.1995, “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:
Lidhur me ndryshimet e propozuara për nenin 130/a “Dhuna ne familje”.
Në lidhje me ndryshimet e propozuara për nenin 130/a “Dhuna ne 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 COVID19.
-

-

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, 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.
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Rekomandim për marrje masash emergjente për shpërndarjen e
medikamenteve “Faktor” për pacientët hemofilikë, në spitalet rajonale në
Republikën e Shqipërisë.
Komisioneri i ka dërguar rekomandim Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe
Shëndetësisë për të marrë masa për të siguruar medikamentin “FAKTOR”, për
pacientët hemofilik, në spitalet afër vendbanimeve të tyre. Në kohë pandemie të
virusit COVID – 19, nevoja për ofrimin e një shërbimi të tillë ndaj pacientëve
hemofilikë, është shumë herë më tepër emergjente.
Me qëllim për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të këtij infeksioni, të gjithe shtetasit
shqiptarë, që jetojnë në Republikën e Shqipërisë, janë kufizuar me një sërë ndalesash,
duke filluar nga vetëizolimi, lëvizja me orare të kufizuara gjatë ditës, e deri tek
bllokimi i transportit urban ndërqytetas, pacientët hemofilikë e kanë të pamundur të
udhëtojnë drejt Tiranës, për të tërhequr medikamentin Faktor pranë QSUT-së.
Komisioneri i ka kërkuar Ministrisë gjetjen e mënjëherëshme të një zgjidhjeje dhe
marrjen e masave përkatëse, për t‟i siguruar medikamentet e nevojshme kësaj
kategorie të sëmurësh, pranë vendbanimeve të tyre.

3.5.3 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.
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 pjes’shme 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 te 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”
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3.6 Ndërgjegjësimi
Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik është një nga veprimtaritë themelore të
KMD-së, parashikuar nëpërmjet një serë kompetencash për këtë qëllim, si: nxitja e
parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, veçanërisht duke sensibilizuar dhe
informuar për këto çështje, përfshirë edhe ofrimin e informacioneve të shkruara për
këtë ligj, në gjuhën shqipe, në gjuhët e pakicave, si dhe në formate të përdorshme
nga persona me aftësi të kufizuar; adresimi drejtpërdrejt opinionit publik për
çfarëdolloj çështjeje që lidhet me diskriminimin; informimi për të drejtën e mbrojtjes
nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje; zhvillimi
i dialogut të rregullt për çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse sociale, duke
përfshirë organizatat joqeveritare dhe zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe
edukuese që ndihmojnë në zbatimin e këtij ligji.
Gjatë vitit 2020 KMD ka bashkëpunuar me median si burim i mundshëm
informacioni, për promovimin e luftës kundër diskriminimit, për të luftuar dhe
parandaluar gjuhën e urrejtjes, gjuhën diskriminuese, homofobinë, ksenofobinë,
racizmin etj, në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut me daljet në media vizuale dhe e shkruar si më poshtme:
Janar - Top Channel, Euronews Al, TVSH dhe TV Korça
Shkurt - A2 CNN, Ora News, Vlorë 6+1, Scan TV, TV1 Channel, VOA, Tv Klan
Mars - Vizion Plus
Prill - A2 News, Euro News, Top Channel, TvT, Ora News, Fjala.al
Maj - SCAN TV, Star Plus, TV Korça dhe TV Lobi
Qershor - Top Channel, TVT, Antena TV, TV Rozafa, RTSH, TV Korça dhe TV Lobi
Shtator - Top Channel, Citizen TV, Ora News, TVT, Zëri i Amerikës,
Tetor - RTSH, Inform.al, Reporters Al, Reporter.al, Scan.TV, Top Channel,
Shendeti.com.al,
Nëntor - Reporter.al, Reporters Albania, Arberianews.net. Informim.al,
Tirananews.al
Dhjetor - News24, Ballkanweb, Euronews, Report Tv, A2CNN, TV SOT 7, TV Korça
dhe TV Lobi
Në total 46 raportim në media për promovimin e luftës kundër diskriminimit dhe
të drejtave të njeriut.

3.6.1 Organizimi, pjesëmarrja në Aktivitete dhe Media
Gjatë vitit 2020, Komisioneri dhe Zyra kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme si,
seminare, trajnime, tryeza diskutimi, grupe pune, workshop, si takime ashtu edhe
online me webinare, zoom, etj., në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me
institucione shtetërore apo organizata, kombëtare apo ndërkombëtare, që mbrojnë të
drejtat e njeriut.
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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 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.
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.
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 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.
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.
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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.
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.
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.
Për shkak të Pandemisë të Covid-19, të gjitha aktivitetet e programuara u
anulluan.
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
dhe ka raportuar në Parlament punën e bërë gjatë vitit 2019, nga institucioni i
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
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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.
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 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.
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Korrik
Stafi i zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në
trajnimin 3 ditor në kuadër të projektit “Europa Respekton të Drejtat e Njeriut”,
zbatuar nga Shoqata Together for Life në partneritet me Center ACT for
SOCIETY, mbështetur financiarisht nga European Union in Albania.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin online të
organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë, për të ndarë mendime dhe sugjerime mbi
projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.
Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, zhvilluan një seancë
informuese me përfaqesues të organizatave të shoqërisë civile të qytetit të
Shkodrës në kuadër të projektit me fokus Barazinë, Mosdiskriminim dhe
Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara përmes vetë-avokatisë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takimin, me temë: “Të
njohim Institucionet Kombëtare për të Drejtat e Njeriut”, në Elbasan, së bashku
me përfaqësues të tjerë të institucioneve të pavarura, institucionet lokale, OSHCtë, median, studentët dhe qytetarët.
Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në bashkëpunim me
Komiteti Tiranë, organizoi një mbrëmje diskutimi mbi problematikën e racizmit,
përmes shfaqjes së Dokumentarit „The13-th‟, të krijuar nga Ava DuVernay. Një
dokumentar që eksploron historinë e bashkëjetesës mes rracave dhe sistemin e
drejtësisë penale në Shtetet e Bashkuara.
Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në sesionin trajnues të
një grupi gazetarësh së medias së shkruar dhe vizive mbi rolin e institucioneve të
pavarura si mbrojtës i të drejtave të njeriut - organizuar nga Shoqata Together for
Life, si pjesë e projektit “Europa respekton të Drejtat e Njeriut”.
Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në ceremoninë e 2
vjetorit të Aleancës për Dhurimin e Gjakut, me ftesë të Presidentit të Republikës.
Komisioneri në partneritet me UNDP Albania dhe Ambasadën Norvegjeze
zhvilluan takimin e parë të projektit: “Për drejtësi më të aksesueshme për gratë
dhe burrat në Shqipëri”. Në këtë bashkëbisedim me përfaqësues të lartë të
institucionet qëndrore, si dhe aktorët kryesorë për rregullimin e kuadrit ligjor në
fushën e energjisë për Klientin në Nevojë, gjë e cila ka shkaktuar pengesa dhe
vështirësi të shumta - u paraqit nevoja për një studim në shkallë vendi.
Shtator
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në çeljen e Festivalit
Ndërkombëtar të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (IHRFFA), programi
përfshin 3 filma premierë, me tematikë komunitetin LGBTI+ dhe përjetimet e tyre
në realitete të ndryshme e të vështira në botë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbajti një fjalë në punimet
seminarit dy ditor të Komisionit të Këshillit të Europës Kundër Racizmit dhe
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Intolerancës (ECRI) në të cilin marrin pjesë përfaqësues të institucioneve më të
rëndësishme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut nga e gjithë Europa.
















Tetor
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në një ceremoni solemne
të organizuar me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, në të cilin
Presidenti i Republikë, vlerësoi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” zotin
Emiliano Lule: “Për kontributin e tij të madh në përmirësimin e jetës së mijëra
njerëzve që nuk shikojnë”; si aktivist i shoqërisë civile si dhe për ndjenjën e thellë
të solidaritetit drejt gjithë komunitetit të personave me aftësi të kufizuara.
Komisioneri Gajda mori pjesë në Forumin e Hapur Rajonal 2 ditor me temë
"Statusi i Punësimit të Grave dhe Vajzave në Shqipëri dhe Kosovë, me praktikat
më të mira nga rajoni" - të organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
(GADC) dhe Democracy for Development (D4D). Pjesë e këtij forum të hapur
rajonal ishin përfaqësues të institucioneve kryesore nga Kosova dhe Shqipëria.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në takim online mbi
gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin në media, prezantim i gjetjeve të
monitorimit të medias. Organizatat e shoqërisë civile "Historia Ime" dhe "ProLGBT" prezantuan gjetjet e raportit të monitorimit të medias mbi gjuhën e
urrejtjes dhe asaj diskriminuese.
KMD mori pjesë në aktivitetin me temë: "Luftimi i diskriminimit racor dhe
intolerancës në Shqipëri".
KMD mori pjesë në tryezën e rrumbullakët organizuar në Tiranë për të diskutuar
me aktorët kyç rekomandimet e raportit të ECRI-t. Aktualisht iniciativat e
përbashkëta në Shqipëri të BE dhe Këshillit të Evropës “Promovimi i Diversitetit
dhe Barazisë” dhe “ROMACTED - Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit
të Komunitetit Rom në Nivel Vendor” për promovimin e të drejtave të
komunitetit LGBTI dhe lufta kundër gjuhës së urrejtjes në përputhje me
standarded dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës.
Komisioneri Gajda takoi Ambasadorin e Austrisë në Tiranë, Dr. Christian Steiner.
Komisioneri e informoi Ambasadorin mbi veprimtarinë e institucionin e KMD
për luftimin e diskriminimit dhe gjendjen aktuale të komuniteteve, grupeve
vulnerabël dhe minoritetet etnike në raport me ankesat pranë zyrave tona në
territor.
Nëntor
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një takim me Z. Arben
Rakipin, drejtor i Shkollës së Magjistraturës, në kuadër të bashkëpunimit dhe
ofrimit të ekspertizës të specializuar për magjistratët e rinj, të cilët nesër do të
promovojnë barazinë para ligjit dhe mosdikriminim.
Komisioneri Gajda prit në një takim Zv. Ambasadorin e Hollandës në Shqipëri,
Z. Rogier Nouwen. Komisioneri e informoi për veprimtarinë e KMD gjatë vitit të
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fundit, duke vënë theksin tek monitorimi i situatës pandemike në vend që prek
komunitetet dhe grupet vulnerabël.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në një takim me aktivistë
të Shoqërisë civile mbi temën: "E Drejta e Protestës në Kohë Pandemie", të
organizuar nga Qendresa Qytetare, CLR dhe Olaf Palme Center se bashku me
aktorët institucionalë.
Komisioneri Gajda mori pjesë në trajnimin dy-ditor me organizata të shoqërisë
civile dhe gazetarë në kuadër të projektit “Luftojmë dezinformimin dhe rrisim
transparencën dhe llogaridhënien në sistemin", të organizuar nga Shoqata
“Together for Life” në bashkëpunim me Birn Albania. Në trajnim morën pjesë
organizata të shoqërisë civile dhe gazetarë nga zona të ndryshme të vendit që
morën informacion lidhur me funksionimin e sistemit shëndetësor, buxhetimin e
tij, si dhe rolin e institucioneve të pavarura në rritjen e mbrojtjes së të drejtave të
njeriut.
Në ditën Ndërkombëtare për paqe dhe zhvillim, Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi në bashkëpunim me Institutin Shqiptar për Çështje Publike AIPA,
organizoi një tryezë bashkëbisedimi online me pjesmarrjen me pedagogë dhe
studentë të Universitetit "Barleti" në Tiranë.
Komisioneri Gajda nënshkroi sot një "Marrëveshje Bashkëpunimi" me Institutin
Shqiptar për Çështje Publike, AIPA, pranë Universitetit "Barleti" në Tiranë.
Marrëveshja synon bashkëpunimin dhe bashkërendimin e nismave të ndryshme,
aktiviteteve trajnuese dhe informuese mes personelit akademik dhe specialistëve
të KMD në fushën e të Drejtave të Njeriut, promovimin e barazisë dhe luftimin e
diskriminimit.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në aktivitetin online mbi
"Komponentin gjinor në radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm në
Shqipëri", të organizuar nga Qendra e Gruas për Zhvillimi dhe Kulturë,
WCDCA.
Përfaqësues nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi morën pjesë në
takimin vjetor të Unionit për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit Rom në
Shqipëri.
Dhjetor
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në mbledhjen e Grupit të
Deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, drejtuar nga Kryetari i Kuvendit. Mbledhja
diskutoi mbi problemet e shkaktuara nga pandemia Covid-19 mbi fëmijet. Në
këtë takim, Komisioneri Gajda, paraqiti rekomandimet e tyre për përmirësimin e
masave të Qeverisë për përballimin e situatës së pandemisë prej institucioneve
shtetërore për fëmijët.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në një takim me
Organizatat e shoqërisë Civile në qytetin e Durrësit për të biseduar rreth
ndryshimeve të reja në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
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3.7 Veprimtaria monitoruese e KMD
3.7.1 Raporti monitorimit me fokus të veçantë fëmijët në arsim
Në përmbushje të rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë përmes “Rezolutës për
vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD)
për vitin 2020”, për monitorimin me fokus të veçantë fëmijët në arsim, KMD në
funksion të veprimtarisë së tij për promovimin e një shoqërie me mundësi dhe
shanse të barabarta dhe duke luftuar çdo veprim apo mosveprim që sjell
diskriminim, synon të ndërmarrë të gjitha nismat e nevojshme në mbështetje të
personave me aftësi të kufizuar, për t‟i garantuar të drejtën për barazi përpara ligjit,
mbrojtje të barabartë nga ligji dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe çdo formë
sjellje që nxit diskriminimin.
Qëllimi i raportit është paraqitja e situatës të Drejtorive Rajonale të Arsimit
Parauniversitar në lidhje me respektimin e Ligji nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor
Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” në kombinim me Ligji Nr. 18/2017 “Për
të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, duke konstatuar, por dhe duke propozuar e
rekomanduar zgjidhje për rregullimin e situatës.
Në funksion të realizimit të këtij procesi monitorues, është përgatitur një pyetësor,
pyetësori për përgatitjen e raportit të monitorimit për përfshirjen e fëmijëve me aftësi
të kufizuara dhe fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsim për vitin shkollor 2018 - 2019
dhe 2019 – 2020.
Monitorimi tregoi se fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët romë dhe egjiptianë
vazhdojnë të përballen me sfida në sisteim arsimor shqiptar, e për rrjedhojë të mos
kenë një arsim të mirëfilltë gjithëpërfshirës.
Në përfundim të monitorimit dhe të problematikave të konstatuara për një arsim
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët romë dhe fëmijët
egjiptianë, konstatohet se gjendja e respektimit të të drejtave dhe lirive të këtyre
nxënësve, ka nevojë për përmirësim.
Nga analiza dhe vlerësimet e sipërpërmendura Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi rekomandon:
- Marrjen e masave të menjëhershme nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe
Rinisë (MASR), të ndërtimit të një sistemi të qartë, të organizuar, të unifikuar, të
mbledhjes së të dhënave në lidhje me nxënësit me aftësi të kufizuar, nxënësve
romë dhe nxënësve egjiptianë në arsimin bazë dhe të mesëm.
- Marrjen e masave nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për ndjekjen e zbatimit të
Vendimit KM Nr. 708, datë 26.8.2015 “Për llojet, periodicitetin dhe mënyrën e
raportimit të të dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga strukturat
shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor”, përmes të cilit ngarkohen
institucionet përgjegjëse që të mbledhin të dhëna statistikore për aftësinë e
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kufizuar, dhe veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara në fushën e
edukimit, sipas treguesve të kërkuar për llojin e statistikave. Këto të dhëna kanë
si qëllim hartimin, përmirësimin dhe zbatimin e politikave në mbështetje të
programeve të aksesit dhe përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, dhe
në këtë kuadër do të shërbejnë edhe në mbështetje të fëmijëve me aftësi të
kufizuara në fushën e arsimit.
Marrjen e masave nga MASR për të siguruar një monitorim të vazhdueshëm
dhe proaktiv të procesit të arsimit gjithpërfshirës, me qëllim eleminimin e
barrierave që pengojnë të drejtën për arsimim, të fëmijëve me aftësi të
kufizuara, fëmijëve romë dhe fëmijëve egjiptianë, për të përshtatur nevojat dhe
për të garantuar përfshirjen e fëmijëve në arsim gjithëpërfshirës, cilësor dhe
efektiv.
Marrjen e masave nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për përshtatjen e të gjitha
institucioneve arsimore në juridiksionin e tyre në mënyrë që të garantojnë
aksesueshmërinë e fëmijëve me aftësi të kufizuar.
Marrjen e masave nga ana e MASR për monitorimin nga afër të infrastrukturës
së shkollave, sidomos në lidhje me aksesin e fëmijëve me aftësi të kufizuar, si
dhe bashkëpunimin e me njësinë e vetëqeverisjes vendore për realizimin e plotë
të kësaj infrastrukture sipas legjislacionit në fuqi.
Marrjen e masave për të garantuar mbrojtjen nga diskriminimi, në mënyrë të
veçantë për vajzat me aftësi të kufizuara, si dhe për të gjithë fëmijët me aftësi të
kufizuar, që i përkasin grupeve të disavantazhuara, siç janë fëmijët me aftësi të
kufizuar romë, egjiptianë, fëmijët me aftësi të kufizuara nga familjet e varfra.
Këto kategori fëmijësh janë të rrezikuar për të përjetuar situata diskriminuese
më të rënda, për pasojë të ndërveprimit apo mbivendosjes së më shumë se një
shkaku të mbrojtur të diskriminimit.
Marrjen e masave për të siguruar ngritjen dhe funksionimin e Komisioneve
Multidisiplinare në nivel ZVA brenda afateve të përcaktuara, si dhe Komisionet
në institucionet arsimore të zakonshme. Përcaktimin e rregullave dhe
procedurave për funksionimin e komisioneve si më sipër, si dhe përcaktimin e
detyrimeve dhe përgjegjësive për mospërmbushjen e detyrimit për ngritjen dhe
funksionimin e Komisioneve Multidisiplinare, si në nivel ZVA ashtu edhe në
nivel shkolle.
Marrjen e masave, për përgatitjen e Planeve Edukative Individuale (PEI), sipas
nevojave të vlerësuara të fëmijëve me aftësi të kufizuara nga komisionet
multidisiplinare, si dhe marrjen e masave për mbështetjen me mësues ndihmës
të kualifikuar, sipas nevojave të vlerësuara të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Marrjen e masave për programe kualifikimi dhe trajnime në rang vendi për
mësuesit e shkollave, me qëllimin që të pajisen me një paketë njohurish të
specializuara teorike dhe praktike në fushën e aftësisë së kufizuar.
Marrjen e masave për plotësimin e të gjitha nevojave të DRAP-ve për mësues
ndihmës sipas kërkesave të tyre. Marrjen e menjëhershme të masave për
përfshirjen në sistemin arsimor të personave që kanë mbaruar arsimin special.
Me qëllim që të gjitha masat e mësipërme të jenë efektive, veçanërisht për vitin
shkollor pasardhës, vlerësojmë se ato duhet të realizohen në një kohë sa më të
shkurtër.
Marrjen e masave për evidentimin e fëmijëve romë dhe fëmijëve egjiptianë të
paregjistruar, të pavaksinuar dhe që nuk frekuentojnë kopshtet/shkollat.
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Të merren masa nga njësite e vetëqeverisjes vendore në bashkëpunim me të
gjithë aktorët publikë dhe shoqërorë, për rritjen e numrit të fëmijëve të
regjistruar nga komuniteti rom dhe komuniteti egjiptian në të gjitha nivelet e
sistemit arsimor parauniversitar duke garantuar një arsim më cilësor, si dhe
mënjanimin e sjelljeve dhe qëndrimeve stigmatizuese dhe përjashtuese për këta
fëmijë. Rritja e kapaciteteve të institucioneve për të nxitur pjesëmarrjen dhe
regjistrimin e komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian në arsimin e mesëm.
Gjithashtu, të nxitet dialogu ndërkulturor përmes aktiviteteve të ndryshme për
promovimin e kulturave, identitetit rom dhe egjiptian dhe bashkëjetesës
harmonike të trashëgimisë kulturore, si dhe informimin dhe ndërgjegjësimin e
prindërve dhe të komuniteteve rome dhe komuniteteve egjiptiane për
rëndësinë e arsimit.
Marrjen e masave nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për numrin total të
popullsisë rome dhe egjiptiane që banojnë në territorin e tyre dhe mbajtjen e të
dhënave në mënyrë korrektë dhe të qartë. Një numër i saktë i këtyre familjeve,
do të shërbejë për të planifikuar politika sociale dhe për të bërë të mundur
regjistrimin e fëmijëve në institucionet arsimore. Numri i fëmijëve 0-3 vjeç
identifikon fëmijët të cilët mund të regjistrohen në çerdhe, 3-6 vjeç do të
ndihmojë ZVA-të dhe Bashkinë për regjistrimin e tyre në kopshte dhe klasa
përgatitore, 6-15 vjeç evidenton numrin e atyre që janë frekuentues ose që
duhet të regjistrohen në arsimin e detyruar bazë.
Marrjen e masave nga MASR për zbatimin e Dispozitave Notmative në lidhje
me regjistrimin e fëmijëve në shkolla, sidomos duke ndjekur kriterin e
vendbanimit.
Gjithashtu, marrjen e masave për mbajtjen e statistikave të qarta për numrin e
fëmijëve rom dhe fëmijëve egjiptian në çdo IAP, dhe monitorimin e tyre me
qëllim shmangien në kohë të tendencave segreguese që mund të evidentohen.
Marrjen e masave nga MASR për sigurimin e transportit për të gjithë fëmijët që
ndjekin arsimin bazë dhe të mesëm, me aftësi të kufizuar, fëmijë të komunitetit
rom, fëmijët e komunitetit egjiptian, fëmijët në pamundësi ekonomike dhe
fëmijët që ndjekin arsimin në shkolla në zonat ruale. Për këtë qëllim, distanca
prej 2 km duhet rikonsideruar dhe të pakësohet dhe të bëhet i mundur
garantimi efektiv i sigurimit të transportit për fëmijët e sipërpërmendur.
MASR të marrë masat për afishimin e përmbledhjes së Ligjit Nr.10221 datë
4.2.2010, të ndryshuar, në formate të kuptueshme nga fëmijët dhe të
aksesueshme për të gjitha kategoritë e fëmijëve.

3.7.2 Bashkëpunime
3.7.2.1 Projekti: "Për drejtësi më të aksesueshme për gratë dhe burrat në Shqipëri"
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në partneritet me UNDP Albania dhe
me financim të Ambasadës Norvegjeze janë angazhuar për implementimin e
projektit me teme: Mbështetje për forcimin e kapaciteteve institucionale të
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në zbatimin e mandatit të tij për të
mbrojtur gratë dhe burrat në Shqipëri nga diskriminimi në kuadër të projektit: "Për
drejtësi më të aksesueshme për gratë dhe burrat në Shqipëri".
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Ky projekt përbëhet nga tre komponent:
 Përmirësimi i mbrojtjes të “Konsumatorëve në Nevojë” ndaj diskriminimit,
përmes forcimit të zbatimit të kornizës përkatëse ligjore dhe rregullatore.
 Rritje e ndikimit të vendimeve të çështjeve të KMD-së për të sjellë praktikat
më të mira gjyqësore në jurisprudencë në lidhje me mbrojtjen e grave dhe
burrave shqiptarë nga format e ndryshme të diskriminimit.
 Roli i forcuar i KMD-së në kontaktin me qytetarët e prekshëm nga
diskriminimi përmes referimit efektiv për ofrimin e shërbimit të ndihmës
juridike falas dhe ndjekjes adekuate të rasteve të diskriminimit.
Komponenti parë ku KMD është lider implementohet në bashkëpunim me pesë
NGO të financuara nga KMD: Qendra T‟REJA, Levizja Rinore Egjiptiane dhe Rome,
Qendra për Advokim Social, Qendra Aksion Komunitar dhe Qendra Konsumatorit
Shqiptar, dhe ka si qëllim mbrojtjen e Konsumatorëve në Nevojë në lidhje me
energjine elektrike. Në dy komponentet e tjerë implementimi bëhet nga UNDP
Albania dhe KMD si partner, është përfituese e drejtpërdrejt nga rezultatet e tyre.
Komponenti i dytë do te sjelli një qasje të re, atë të pasqyrimit në jursiprudencë të
vendimeve më të mira të KMD-së duke u bërë praktitë për tu ndjekur.
3.7.2.2 Horizontal Facility II
Horizontal Facility II është një program i përbashkët i financuar nga Bashkimi
Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe implementuar nga Këshilli i Evropës. Rezultatet
e arritura në fazën e parë të programit, Horizontal Facility II do të sigurojë asistencë
teknike dhe ekspertizë për Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Mali i
Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia.
Programi mbështet reformën e përshtatur proceset në fushat e sigurimit të drejtësisë;
luftimi i krimit ekonomik; luftimin e diskriminimit dhe mbrojtjen e të drejtave të
grupeve të cenueshme (përfshirë LGBTI, pakicat dhe romët) dhe liria e shprehjes dhe
liria e medias. KMD është pjesë në implementimin e këtij projekti.
3.7.2.3 Mbështetje për ofrimin e ndihmës juridike falas
Projekti “Mbështetje për ofrimin e ndihmës juridike parësore, efektive dhe cilësore
për individët dhe komunitetet e margjinalizuara”, i cili po zbatohet me mbështetjen e
Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) dhe në bashkëpunim me
Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, me financim të
Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC). Ky projekt ka për qëllim garantimin e
aksesit të barabartë të të gjithë individëve në sistemin e drejtësisë nëpërmjet ofrimit
të ndihmës juridike të garantuar nga shteti. KMD është pjesë në implementimin e
këtij projekti në qytetin e Durrësit, Fierit, Tiranës dhe Shkodrës.
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3.7.2.4 KMD anëtar i EQUINET - Rrjetit Europian të Organeve të Barazisë
Stafi i KMD është përfshirë në shtatë grupe pune të rrjetit EQUINET gjatë vitit 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

3.7.3 Pjesëmarrja në grupe pune ndërinstitucionale.
KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Planit të Veprimit
të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2019-2022. Në kuadër të kësaj Strategjie, është
kryer një studim për të vlerësuar kapacitetet institucionale për qeverisjen efektive të
Migracionit.
KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të kapitullit
“Kriteri Politik” dhe Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, për të cilin
institucion lider është Ministria e Drejtësisë.
KMD, anëtari Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Kapitullit 2 & 19, për
të cilin institucion lider është Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
KMD është institucioni përgjegjës për monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit
për Persona me Aftësi të Kufizuara 2016 – 2020.
Aktivitetet në Webinar me tema:
-

Projekt Equinet mbi standardet për organet e barazisë.
Shkelje të të drejtave të njeriut për personat me aftësi të kufizuara gjatë
COVID19.
Konferenca për trajtimin e diskriminimit dhe intolerancës ndaj muslimanëve.
Rekomandim për një Evropë të drejtë dhe të barabartë: Rindërtimi i Shoqërive
pas COVID-19.
Seminari i vitit 2020 të ECRI me Organet e Barazisë, me temë: “Joining Forces to
Communicate the Equality and Diversity Message”.
Eventi: “The Role of Equality Bodies in Combating Hate Speech” organizuar nga CoE
dhe ECRI.
Equinet: “Angazhimi me Mekanizmat e UN, me fokus UPR”
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Përgjatë 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”
 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 vitin 2020, dërgauar EQUINET.
 Kontributi i KMD për raportin e EQUINET mbi “Aftësinë e kufizuar,
përshtatjen e arsyeshme”.
 Kontributi i KMD mbi Planin e Veprimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të
Publikut për vitin 2020.
 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me Strategjinë
Drejtesia Penale për të Mitur, 2020.
 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për raportin e 5-të
periodik të Republikës së Shqipërisë, lidhur me rekomandimet e Komitetit
Këshillimor të Konventes Kuadër për Pakicat.
 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbi “Mbi proçesin e
përgatitjes së Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2021-2023 - Kriteri
Politik”.
 Kontributi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për “Proçesin e
përgatitjes së Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2021-2023 Kapitulli 23 & Kapitullin 19”.

3.7.4 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 opnionet ligjore.
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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

Në vitin 2020 në Programin e Transparencës pranë regjistrit të kërkesave dhe
përgjigjeve janë regjistruar 42 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. Media, shoqata, qendra studimi kanë kërkuar informacione në lidhje
me ankesat sipas shkaqeve të diskriminit në periudha të ndryshme.

IV.

Zyrat Rajonale

4.1 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në
Korçë
Aktivitetet të zhvilluara nga Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi në Korçë:
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.
 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.
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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”.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë takim me Drejtorin e Kujdesit Social, për
problematikat e strehimit për komunitetin rom dhe egjiptian, ende e pazgjidhur.
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
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.
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”.
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.
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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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.
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.
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.
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.
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.
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".
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e zhvilluar nga ASPA
mbi "Programimi dhe monitorimi i fondeve të BE".
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”.
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”.
80

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi


















2020

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.
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.
Korrik
Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar një takim me Drejtorin e Kujdesit Social,
për të diskutuar mbi dizifektimin i banesave të qytetarëve të komunitetit Rom
dhe Egjiptian, në kushtet e Covid-19.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka qënë pjesë e një takimi të organizuar nga Bashkia e
qytetit, me përfaqësues të OJF-ve. Qëllimi i takimit ishte diskutimi mbi situatën e
banorëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian gjatë pandemisë dhe mospagimin e
pagës së luftës për të punësuarit e këtij komunitetit.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar një takim me Përgjegjësen e Zyrës së
Gjendjes Civile në Korçë. Takimi lindi si nevojë për të diskutuar mbi shqetësimin
e ngritur nga një qytetare pranë zyrës së KMD-së për mospagimin e bonusit të
lindjes.
Pjesëmarrëse në webinarin: “Shëndeti Mendor dhe Mbështetja Psikosociale në
Situatë Emergjence”, ku u trajtuar tema e çrregullimeve dhe stresit gjatë
emergjencave humanitare; hidhërimi, humbja dhe depresioni.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar administratoren e Rajonit Nr. 2 të qytetit të
Korçës për të diskutuar lidhur me ankesat e qytetarëve për përjashtimin nga
sistemi i ndihmës ekonomike, mungesa e aksesit në platformën E-Albania për
gjenerimin e dokumentacionit të nevojshëm për përfitimin e ndihmës ekonomike
(shkarkimi i formularit, formularin si punëkërkues etj).
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë ne webinarin me temë “Akti
administrativ II”, organizuar nga ASPA .
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar drejtorin e Drejtorisë Mbështetëse pranë
Bashkisë Korçë. Në takim është kërkuar midis të tjerash informacion mbi
përfitimin e bursave për nxënësit e shkollës profesionale “Irakli Tërova”,
ndërkohë nxënësit e 4 shkollave të tjera profesionale nuk e marrin këtë shërbim
me përjashtim të nxënësve që janë të përfshirë në VKM.
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Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar takim me përfaqësuesen e zyrës së
deputetëve në Korçë. Takimi ka patur në fokus problemet e strehimit për disa
familje të cilat gëzojnë statusin e familjeve të pastreha dhe janë strehuar në
banesat të dhëna nga Bashkia, por për shkak të disa pengesave ligjore nuk mund
të privatizohen edhe pse ka kaluar afati i tyre.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e organizuar nga
UNICEF me temë: “Shëndeti Mendor dhe Mbështetja Psikosociale në Situatë
Emergjence, II”. Ky webinar u fokusua në çështje të çrregullimeve të rënda
mendore për shkak të përdorimit të substancave narkotike, si dhe trajtimi i
epilepsisë”.
Specialistja e Zyrës Rajonale ka kontaktuar me Specialisten e Zyrës së Punës në
Bashki për të diskutuar mbi ankesën e një grup grash të fasonerisë, të cilat nuk
kanë marrë akoma pagën e luftës edhe pse kishin aplikuar.
Takim me banorët e stadiumit në qytetin e Pogradecit, me qëllim diskutimin e
zgjidhjes së problemit të strehimit për 5 familje të cilat jetojnë në këtë zonë dhe
për shkak të ndryshimit të infrastrukturës, duhet të shpërngulen.
Specialistja e Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online organizuar nga
ROMACTED, mbështetur nga KE, me pjesëmarrjen e disa aktorëve të
rëndësishëm publik: Kryetarë Bashkie, KMD, kordinatorë lokalë etj. Në takim u
diskutuan çështjet e pakicave dhe miratimi i Planit të Veprimit për vitin në
vazhdim.
Specialistja e Zyrës Rajonale ka marrë pjesë si vëzhguese në seancën gjyqësore
ndërmjet AlBMinierës dhe banorëve të Gurit të Kuq, për çështjen e strehimit të
tyre.
Specialistja e e Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e rrjetit MEDPAK,
fokusuar në problematikat e personave me aftësi të kufizuar dhe bashkëpunimin
ndërinstitucional për zgjidhjen e tyre.
Specialistja e e Zyrës Rajonale, një përfaqësues nga OSHC-të dhe koordinatori e
Qendrës Multifunksionale në Pogradec kanë zhvilluar një takim me
nën/kryetarët e Bashkisë së qytetit të Pogradecit. Në fokus të takimit ishin sfidat
e komunitetit Rom dhe Egjiptian, në veçanti strehimi i 5 familjeve që jetojnë tek
stadiumi i qytetit e që për shkak të investimeve në infrastrukturën e qytetit,
duhet të largohen nga banesat e tyre. Ky shqetësim është ngritur pranë zyrës së
KMD-së nga vetë banorët.
Gusht
Takim me organizatat e shoqërisë civile që operojnë në Korçë dhe Tiranë. Në
takim janë diskutuar vështirësitë ekonomiko-sociale të komunitetit Rom dhe
Egjiptian dhe diskriminimi që ata po vuajnë në kohë pandemie. Papunësia dhe
vështirësitë për të siguruar të ardhura kanë ndikuar në rritjen e varfërisë.
Mungesa e energjisë elektrike është një tjetër problem. Shumë familje të këtij
komuniteti janë pa energji. Kjo vjen si rezultat i mungeses së lidhjes së
kontratës për shkak të pamundësisë së pagesës së tarifës së lidhjes prej tyre.
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Takim me përfaqësues të “Qendrës Streha”. Në takim është diskutuar për
diskriminimin e komunitetit LGBTI, rastet e paraqitura pranë Zyrës Rajonale,
mundësinë e bashkëpunimit për integrimin e tyre.
Takim me përfaqësuesin e Avokatit të Popullit në Pogradec. Në takim u
diskutua për shkeljen e të drejtave dhe diskriminimin kundrejt grupeve të
ndryshme vulnerabël, ne veçanti komunitetit LGBTI. Paraqitja e rasteve dhe
delegimi i tyre nga një institucion tek tjetri për të gjetur zgjidhjen e mundshme.
Shtator
Specialistja e Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online organizuar nga
ASPA.
Specialistja e Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në në prezantimin e aktivitetit me
titull: “Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë,
përmes zbatimit të përmirësuar të kuadrit ligjor dhe rregullator”, organizuar nga
KMD në bashkëpunim me UNDP Albania.
Tetor
Komunikim dhe takim me Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Kujdesit Social, për
të ndërmjetësuar mbi zgjidhjen e rastit të një qytetari që ka paraqitur ankesë
pranë KMD, në lidhje me ndërprerjen e ndihmës ekonomike të një qytetari.
Takim me Administratorin e Zonës së Vithkuqit, për të diskutuar rastin e 4
fëmijëve që nuk mund të ndiqnin mësimin në shkollë, për shkak të distancës dhe
mungesës së transportit.
Specialisti i Zyrës Rajonale Korçë, ka zhvilluar një takim me nën/kryetarin e
Bashkisë së qytetit, për të diskutuar mundësinë e zgjidhjes së transportit të
shkollës për fëmijët të Vithkuqit.
Nëntor
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën online në organizuar
nga Qendra “Streha” me temë: “Adresimi i nevojave dhe standartizimi i
shërbimeve për komunitetin LGBTI në Shqipëri”, ku u prezantuan gjetjet
paraprake të raportit dhe hapat për të ardhmen. Në konferencë u prezantua
drafti-dokumenti “Standardet e kujdesit rezidencial për personat në Shqipëri”.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë “Ne mundemi! –
Fuqizimi i grave në jetën sociale, ekonomike dhe politike nëpërmjet inovacionit”,
organizuar nga Fondacioni “Qendra Europiane”. Qëllimi i trajnimit synon të
kontribuojë në përmirësimin e barazisë gjinore, përmes fuqizimit të grave dhe
vajzave në aspektin social, ekonomik dhe politik.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin me temë: “Diskriminimi me
bazë gjinore dhe puna në Shqipëri” organizuar nga GADC. Në takim u
prezantuan raporti me gjetjet e fundit qe janë bërë nga GADC në bashkëpunim
me aktorë të ndryshëm, ku një ndër ta ka qënë edhe KMD. Specialistja e Zyrës
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Rajonale prezantoi mbrojtjen që ky ligj i bën grave në fushën e punësimit, si dhe
masat që duhet të merren për përmirësimin e rezultateve.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga “Qendra
Konsumatori Shqiptar” me temë: “Mbrojtja e konsumatorit dhe vetëqeverisja
vendore”.
Specialisti i Zyrës Rajonale është takuar me përfaqësues të Bashkisë Korçë për të
folur mbi problematikën e ngritur nga një qytetar, për humbjen e fëmijës së
porsalindur.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka patur një takim pune me Kryetarin e Shoqatës së
Jetimëve, në qytetin e Korçës. Në takim u diskutua mbi problematikat e kësaj
kategorie, vështirësitë e hasura dhe diskriminimi që u bëhet në institucione dhe
shoqëri, ku vendin kryesor e zënë vështirësitë për punësimin e tyre.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online të organizuar nga
shoqata “Gruaja në zhvillim”, me fokus mbrojtjen e të drejtave të gruas. Takimi u
zhvillua në kuadër të 25 nëntorit, ditës “Kundër dhunës”.
Dhjetor
Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar takim me specialisten e Njësisë për
Mbrojtjen e Fëmijëve, në Korçë, për të folur mbi shqetësimin e ngritur nga disa
qytetarë, në lidhje me tarifën e vendosur nga Këshilli Bashkiak për regjistrimin
në kopësht të fëmijëve që vijnë nga familjet e komunitetit Rom dhe Egjiptian,
ndërkohë që regjistrimi duhet t‟u ofrohet falas. Rasti u zgjidh me
ndërmjetësim.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online “Dhuna me bazë
gjinore, pas dyerve të mbyllura - Koha për ta thyer heshtjen", organizuar nga
OSCE.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka organizuar dy takime me Zyrën e Punësimit dhe
Administratorin Social për ndihmën ekonomike. Fokusi i takimit ka qënë
përjashtimi i disa qytetarëve nga aplikimi për ndihmën ekonomike për shkak
të mos pajisjes me kartonin e punëkërkuesit si pasojë e pamundësisë për të
përdorur portalin E-Albania.

Aktivitet ndërgjegjësuese, ditë të hapura
 Më 25 shkurt, Specialisti i Zyrës Rajonale ka organizuar një takim me banorët e
Bashkisë Pogradec, të cilëve iu prezantua Zyra Rajonale, ligji “Për mbrojtjen nga
diskriminimi”, i ndryshuar, si t‟i drejtohemi Komisionerit, si të plotësojmë
formularin e ankesës.
 Më 8 prill, Dita Ndërkombëtare e Romëve, Zyra Rajonale organizoi një takim me
përfaqësues të OJF-ve Rome dhe Egjiptiane dhe përfaqësues të shoqërisë civile
për të folur mbi kushtet aktuale të këtij komunitetit gjatë pandemisë.
 Më 24 qershor, Dita e Egjiptianëve të Ballkanit, u zhvillua një takim pune me
anëtarë të komunitetit egjiptian.
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Më 5-7 tetor, Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me Qendrën T‟REJA,
ka organizuar në Pogradec dhe Korçë një takim me familjet e varfëra dhe në
nevojë për të folur për vështirësitë financiare dhe pamundësinë për të paguar
energjinë elektrike.
Më 5 nëntor, Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me shkollën e mesme
”Ymer Dishnica” ka zhvilluar një takim me të rinj, të cilëve iu është prezantuar
ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe ndryshimet e fundit të tij.
Më 23 nëntor, në kuadrin e Ditës së të Drejtave të Fëmijëve, Specialisti i Zyrës
Rajonale në bashkëpunim stafin e Qëndrës Ditore të Fëmijëve organizuan një
aktivitet me punime në pikturë, me temë: “Të drejtat e mia”, ku fëmijët nëpërmjet
punimeve të tyre shprehën se çfarë dëshironin të kishin në jetën e tyre.
Më 25 nëntor, Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me “Misionin
Emanuel” ka organizuar takim me gratë e komunitetit Rom dhe Egjiptian. Kjo në
kuadër të Ditës kundër Dhunës ndaj Grave. Takimi kishte në fokus rolin e gruas
në shoqëri, familje dhe vendimarrje.
Më 3 dhjetor, u organizua Ditë e Hapur me përfaqësues të shoqatës MEDPAK.
Në takim u fol për ndryshimin e ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,
problematikat që ata hasin si dhe mbështetjen që KMD i ofron kësaj kategorie.
Takimi u organizua në kuadër të 15 ditëve të të drejtave të njeriut dhe të Ditës së
Personave me Aftësi të Kufizuar.
Më 10 dhjetor, në kuadër të Ditës së të Drejtave të Njeriut, në bashkëpunim me
Prefekturën, Bashkinë Korçë dhe përfaqësuesen e Avokatit të Popullit, Zyra
Rajonale ka zhvilluar një takim me gratë, me tema e takimit ka qënë “Të luftojmë
të gjithë së bashku për një shoqëri pa diskriminim”.
Më 11 dhjetor, Specialisti i Zyrës Rajonale me mbështetjen e Fondacionit
“Misioni Emanuel”, ka zhvilluar sesion informimi, pyetje-përgjigje, me një grup
të rinjsh të qytetit.

Ndërmjetësime
Rastet e ndërmjetësimt janë referuar pranë Zyrës Rajonale nga përfaqësues të
shoqërisë civile, individë, grup individësh, studentë etj. Këto raste kanë prekur fusha
të ndryshme si: punësim, ndërprerje e ndihmës ekonomike, arsimim, strehim,
transport, regjistrim i fëmijëve në Gjendjen Civile dhe përfitimin e bonusit të lindjes.
Rastet janë zgjidhur falë bashkëpunimit të ngushtë me Pushtetin Vendor, por edhe
me përfaqësuesit e Ndihmës Ligjore Falas.
 Përfitimin e pagesës së papunësisë dhe pagën e luftës për 60 gra të firmës Elda
shpk, të cilat iu drejtuan Zyrës Rajonale të KMD me ankesë. Në bashkëpunim me
Zyrën e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Zyrën e Punës u arrit zgjidhja
pozitive e rastit.
 Zyra Rajonale ka referuar 5 raste të familjeve nga komunitetit Rom dhe Egjiptian,
për t‟u përfshirë në programin e nxitjes së punësimit.
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Në bashkëpunim me Zyrën e Inspektoriatit Shtetëror të Punësimit Korçë dhe
Zyrën e Punës Korçë është arritur që 5 ankues të pajisjen me kartonin si
punëkërkues.
Regjistrimin e një anëtari të komunitetit LGBTI si punëkërkues për ndjekjen e
kursit profesional nga ana e tij.
Përfitimi i ndihmës ekonomike të një anëtari të komunitetit LGBTI.
Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Social dhe Administratorët e
rajoneve është bërë e mundur përfshirja në skemën e ndihmës ekonomike të një
grupi anëtarësh përfaqësues të komunitetit rom dhe egjiptian, të përjashtuar
padrejtësisht prej saj.
Po ndërmjetësohet me Zyrën e Punës dhe Administratorin Social për Ndihmë
Ekonomike për lehtësimin e procedurave përmes platoformës E-Albania, për
shkak të vështirësive që hasin grupe të caktuara në lidhje me aksesin në përdorim
të saj.
Në bashkëpunim me Specialistin për Programin e Strehimit pranë Bashkisë
Korçë, janë ndihmuar 9 familje nga komunitetit Rom dhe Egjiptian të cilat kanë
përfituar nga ky program për restaurimin e banesave të tyre. Po ashtu janë
ndihmuar 5 familje të tjera për të aplikuar në programet e strehimit. Kjo falë
bashkëpunimit me Specialistin e këtij institucioni 9 familje Rome dhe Egjiptiane
në nevojë, kanë qënë pjesë e restaurimit të banesave të tyre.
Kanë përfituar bonusin e qerasë 2 gra kryefamiljare.
Në bashkëpunim me Drejtorinë e Kujdesit Social është bërë i mundur strehimi në
ambientet e konviktit i një qytetari të vetmuar.
Në bashkëpunim me Bashkinë dhe Drejtorinë Mbështetëse është bërë e mundur
rilidhja e ujit të pijshëm për 30 familjeve të komunitetit Rom dhe Egjiptian, të
strehuar tek konvikti i ish shkollës bujqësore. Bashkia ka vendosur faljen e
detyrimeve të prapambetura për këto familje.
Është ndërmjetësuar me bashkinë për dezinfektimin e ambjenteve të përbashkëta
ku jetojnë anëtarët e komunitetit Rom dhe Egjiptian.
Në bashkëpunim me Zyrën për Ndihmë Ligjore Falas, banorët e Gurit të Kuq në
qytetin e Pogradecit, strehuar tek godina e e quajtur AlbMiniera, kanë fituar
procesin gjyqësor në shkallë të parë.
Është siguruar transport për 4 nxënës të fshatit Shtyllë në Vithkuq, të cilët çdo
ditë ecnin në këmbë 7 km, për të shkuar në shkollë. Pas komunikimit me
administratorin e zonës, drejtoreshën e shkollës dhe me vetë prindërit e fëmijëve,
Fondacioni Soros ka mundësuar mbështetjen financiare për transportin,
internetin si dhe pajisjen me 2 kompjutera për këta fëmijë për ndjekjen online të
mësimit, deri në miratimin e buxhetit për 2021 ku vlera e transportit për nxënësit
do të jetë një zë më vete.
Në bashkëpunim me Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve është arritur që 3 fëmijëve
të përjashtohen nga pagesa e tarifës për kopshtin.
Në bashkëpunim me TLAS dhe Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve në Maliq, janë
referuar për regjistrimin në Gjendjen civile 2 fëmijë të lindur në Greqi.
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Është arritur të sigurohet mbështetje dhe asistencë për 3 gra të dhunuara. Rastet
janë paraqitur pranë Zyrës së Dhunës në Bashkinë Korçë dhe Maliq.
Falë komunikimit të vazhdueshëm me këshilltaren e Ministres së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale u bë i mundur përfitimi i bonusit për fëmjën e lindur në
emigracion.
Në bashkëpunim me Bashkinë Korçë, Zyrën për Ndihmë Ligjore Falas është
arritur të sigurohet transporti falas për varrosjen e trupit të fëmijës së
porsalindur, i cili ndërroi jetë në spitalin e Tiranës, por që prindërit ishin në
kushte ekstreme të varfërisë për përballimin e kostove të varrimit.

4.2 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Fier
Aktivitetet të zhvilluara 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.
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".
 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.
 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.
 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”.
 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.
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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
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Procesi i
Integrimit Evropian, Prioritetet, Detyrimet dhe Instrumentet", ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Intervista në
Media", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Faktorët që
kontrollojnë suksesin tënd ", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Pandemia,
Partneriteti Publik Privat dhe Forca Madhore", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Ndalimi i
diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike", organizuar nga
ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Hartimi i
Legjislacionit", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Parandalimi i
Konfliktit të Interesit", organizuar nga ASPA.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Pa(ligjshmëria)
dhe pa(vlefshmëria) e aktit administrativ" të organizuar nga ASPA.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Hartimi i
legjislacionit, roli i hartuesit dhe interpretimi”, organizuar nga ASPA.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Të kuptosh veten
dhe të tjerët, inteligjenca emocionale" të organizuar nga ASPA.
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.
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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.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Procedimi
disiplinor në Shërbimin Civil" të organizuar nga ASPA.
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.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Aftësitë
Prezantuese", organizuar nga ASPA.
Korrik
Specialisti i Zyrës Rajonale ka mbajtur kontakte me Organizata të Shoqërisë
Civile për të identifikuar dhe raportuar problematika të ndryshme, si edhe
kontakte me kryetarë te njësive administrative, të Bashkisë Fier, ku janë referuar
problematika dhe jane ndjekur per zgjidhje nga Zyra Rajonale.
Gusht
Specialisti i Zyrës Rajonale ka kontaktuar me Njësinë për Koordinimin Europian
dhe Hartimin e Projekteve për Investimet e Huaja dhe Vendase, në Bashkinë Fier,
me qëllim bashkëpunimi në ato trajnime apo seminare, të cilat kanë në fokus
mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Specialisti i Zyrës Rajonale, ka pasur komunikim me Bashkinë Berat dhe Lushnje,
për të realizuar një takim me Drejtorinë e Shërbimit Social, në mënyrë që të
vëndosen pika kontakti bashkëpunimi ndërmjët Zyrës Rajonale dhe këtyre
Bashkive.
Specialisti i Zyrës rajonale, ka kontaktuar me përfaqësues të komunitetit Rom, në
njësinë administrative Mbrostar Ura, të Bashkisë Fier, në lidhje me shqetësimin e
banorëvetë cilët po përballen me veshtiresitë e jetesës për shkak të mungesës së
kanalizemeve të ujrave të zeza.
Shtator
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e zhvilluar nga Qendra Rinore
"Epoka e Re", në kuadër të projektit POP (Përballja e Ofertave Politike), e cila
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është një nismë e rrjetit të 11 Organizatave të Shoqërisë Civile. Qëllimi i këtij
takimi ishin gratë, në lidhje me përmbushjen e kontratës sociale ≠ POP,
nënshkruar nga Bashkia Fier.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur “Trajnimin e detyrueshëm” online,
"Prezantimi me administratën publike", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online të organizuar nga KMD
me temë: “Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në
nevojë, përmes zbatimit të përmirësuar të kuadrit ligjor dhe rregullator”, në
kuadër të projektit me temë: “Mbështetje për fuqizimin e kapaciteteve
institucionale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në përmbushjen e
mandatit për mbrojtjen nga diskriminimi të grave dhe burrave në Shqipëri”,
projekt i cili financohet nga Ambasada Norvegjeze në Shqipëri.
Tetor
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin me temë: "Qasja e grave në
punë dhe diskriminimi në vendin e punës" zhvilluar në Njësinë Administrative
Ruzhdie, Bashkia Patos. Gjatë aktivitetit prezantues, pjesëmarrëset u njohën me
disa nga çështjet kryesore që lidhen kryesisht me punësimin, qasjen e vajzave
dhe grave në tregun e punës, njohjen e tyre me të drejtat dhe institucionet që
trajtojnë çështje të punësimit në Shqipëri, konkretisht me funksionet e Drejtorisë
Rajonale të Punësimit dhe detyrat funksionale të Zyrës Rajonale Fier, shpjegoi
veprimtarinë e KMD, misionin dhe kompetencat e Komisionerit në zgjidhjen e
çështjeve të referuara nga persona të cilët pretendojnë se janë diskriminuar.
Specialisti i Zyrës Rajonale Fier mori pjesë në promovimi i Qendrës për Ndihmë
Ligjore Falas për komunitetet në nevojë, vendosur pranë Gjykatës së Rrethit Fier.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e organizuar nga FSHDPAK
për "Dhuna ndaj grave me aftësi të kufizuara". Gjatë takimi u prezantuar
mekanizmat institucionalë pjesë e proçesit të ndihmës së grave të dhunura dhe
referimin e rasteve të shkeljes së të drejtave pranë institucioneve kompetente.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin me temë: "Parandalimi dhe
mbrojtja e personave pa shtetësi në Shqipëri", organizuar nga TLAS. Në mënyre
që të identifikojnë dhe adresojnë me efektivitet rastet e personave pa shtetësi; të
advokojmë për të përmirësuar masat mbrojtëse ndaj personave në rrezik
pashtetësie, të rrisin aksesin në drejtësi të viktimave të diskriminimit, që të
trajtohen në mënyrë të barabartë, dhe të rrisim ndërgjegjësimin dhe
informacionin lidhur me mbrojtjen që ofron korniza ligjore vendore dhe ajo
ndërkombëtare.
Nëntor
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me Kryetaren e Shoqatës së të
Verbërvë në Fier, për të diskutuar mbi problematikat e shumta të këtij target
grupi dhe bashkëpunimin për referimin e rasteve të diskriminimit, apo
ndërmjetësimin me institucionet për zgjidhjen e tyre.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim preznatues me përfaqësuesen e
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Avokatit të Popullit në Vlorë, ku u diskutua për zhvillimin e aktiviteteve të
përbashkëta ndërgjegjësuse në komunitet.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me përfaqësuesen e shoqatës
“Qendra Rinore e Vlorës”, në qytetin e Vlorës. Takimi kishte si qëllim
prezantimin dhe informimin mbi veprimtarinë e KMD-së, njohjen me ligjin,
kompetencat e Komisionerit, si edhe vendosja e kontaketve për bashkëpunim te
mëtejshëm me aktiviteteve konkrete ndërgjegjësuese si dhe për referimin e
rasteve të diskriminimit.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim në Drejtorinë e Shërbimit Social,
Bashkia Berat. Qëllimi i takimit ishte prezantimi dhe nxitja e bashkëpunimit
midis Zyrës Rajonale Fier dhe Bashkisë Berat.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me Përfaqësuesen e Avokatit të
Popullit në Berat, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve, si
edhe u diskutuan problematika të ndryshme në lidhje me ankesat dhe
bashkëpunimi në të ardhmen për aktivitete ndërgjegjësuese në qytetin e Beratit.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim informues dhe prezantues në
Drejtorinë e Shërbimit Social, Bashkia, Ura Vajgurore, me Përgjegjësen e
Shërbimit Social dhe Qendrës Multifunksionale dhe me Koordinatoren e kundër
dhunës të kësaj Bashkie.
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me drejtoren e shkollës “Sotir
Çapo” në Zharrez, në Bashkinë Patos, nisur nga rasti i bërë mediatik, ku
pretendohej se nxënësit e zhvillonin mësimin në ambient të hapur. U konstatua
se nga ana e Drejtorisë ishin marrë masa dhe klasat ishin pajisur me mjete
ngrohëse.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Detyrimet e
autoriteve publike në kuadër të së drejtës së informimit", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Barra e provës në
rastet e diskriminimit në administratën publike", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Pezullimi dhe
lirimi nga shërbimi civil", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në Webinarin me temë: "Si të bëjmë
prezantime profesionale", organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale Fier, mori pjesë ne Webinarin me temë: "Si të jemi
efektivë në aktivitetet online", organizuar nga ASPA.
Dhjetor
Specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim në Drejtorinë e Shërbimit Social,
Përfaqësuesen e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe me Koordinatoren e
Dhunës në Familje, në Bashkinë Lushnje. Qëllimi i takimit ishte prezantues dhe
dhe informues në lidhje me Zyrën Rajonale të KMD në Fier, si dhe nxijtja e
mundësisë për të bashkëpunuar në të ardhmen
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin me teme: "Vlerësimi i
Transparencës dhe Llogaridhnëies në Bashkinë Fier", të zhvilluar nga Qendra
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Rinore "Epoka e Re", në bashkëpunim me IDM ( Instituti për Demokraci dhe
Ndërmjetesim). Më 09 dhjetor, Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në
platformën on-line në zoom ≠FemSaloon me teme: "Dhuna me bazë gjinore pas
dyerve të mbyllura - koha për ta thyer heshtjen", moderuar nga:Sihana Nebiu,
drejtuese e Departamentit të Demokratizimit, “Prezenca e OSBE-së” në Shqipëri.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online me teme: "Për një qasje
të sigurtë dhe gjithëpërfshirëse në shërbime për gratë dhe vajzat e dhunuara të
komunitetit Rom dhe Egjyptian, LGBTI dhe atyre me aftësi të kufizuar",
organizuar nga Bashkia Fier, Drejtoria e Shërbimit Social, në bashkëpunim me
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si edhe
me Qendrën për të Drejtat e Grave Rome dhe Aleancën kundër Diskriminimit të
Komunitetiti LGBTI.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online me temë: "Buxhetimi i
Përgjithshëm Rom", zhvilluar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
(ASPA), në bashkëpunim me “Programin e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të
Evropës”, ROMACTED, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Ky webinar ka si qëllim të lehtësojë
procesin e buxhetimit me pjesëmarrje (në distancë) dhe ndërveprimin midis
përfaqësuesve të bashkisë dhe pakicave rome dhe egjiptiane dhe mbi reflektimin
e projekteve prioritare të “Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe
Egjiptiane 2019-2022”, në buxhetin vendor të vitit 2021.

Aktivitete ndërgjegjësuese dhe ditë të hapura
Zyra Rajonale Fier në kuadër të informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut ka
realizuar takime sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese në disa bashki të Qarkut të
Fierit.
 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 komunitetit Rom e njohën 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.
 Gjatë gjithë muajve Nëntor - Dhjetor 2020, Speciasti i Zyrës Rajonale organizoi
Ditë të Hapura, në qytetet Vlorë, Berat dhe Lushnje. Objekti i zhvillimit të Ditëve
të hapura ishte sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me
zbatimin e Ligjit 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar,
kompetencat e institucionit të KMD, njohja me Zyrat Rajonale. Gjatë Ditëve të
Hapura janë shpërndarë fletëpalosje dhe broshura informuese për qytetarët.
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Bashkëpunim me përfaqësuësit e Avokatit të Popullit Vlorë, Berat, Sarandë dhe
Dropull
Kontaktet e Zyrës Rajonale Fier me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit në qytetet Vlorë,
Berat, Sarandë dhe Dropull janë të vazhdueshme. Gjatë vitit 2020, bashkëpunimi ndërmjet
zyrave ka konsistuar kryesisht në referimin e ndërsjelltë të rasteve konkrete.
 Gjatë vitit 2020 Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Vlorë, ka referuar 2
ankesa pranë Zyrës Rajonale të KMD-së në Fier.
 Zyra Rajonale Fier ka referuar 1 ankesë pranë Avokatit të Popullit në Vlorë.
 Gjatë vitit 2020 Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Berat, ka referuar pranë
Zyrës Rajonale te KMD-së në Fier, 2 ankesa.
 Gjatë vitit 2020 Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Sarandë, ka referuar
pranë Zyrës Rajonale të KMD-së në Fier, 1ankesë.
 Gjithashtu, Zyra Rajonale Fier, ka ndjekur dhe monitoruar nga afër bashkërisht
me Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit në Vlorë:
- Rastin e shkollës "Sotir Capo'' në Zharrëz, ku denoncohej në media mësimi në
ambjentet e jashtme të shkollës për shkak të mungesës së ngrohjes.
- Rasti i qytetares L. L në qytetin e Fierit, denoncuar në TV lokal Apollon, si e
pastrehë, që jetonte jashtë. Me ndërmjetësimin e Zyrës Rajonale Fier dhe në
bashkëpunim me Bashkinë Fier, u arrit që qytetarja të marrë përfitojë bonusi
qeraje për strehim.
- Rasti i një çifti bashkëshortësh me aftësi të kufizuara, në fshatin Kallm i
Vogël, Njësia Administrative Mbrostar, ndërsa KMCAP i ka hequr të drejtën
e Kempit bashkëshortes, për shkak të padijenisë për aplikim. Pas vizitës së
bërë në familje, bashkë me përfaqësuesen e Avokatit të Popullit, rasti i është
referuar “Shoqatës së të verbërve" për ndihmë.
- Rasti i 3 vëllezërve të kategorisë PAK (parapelgjikë), banues në fshatin Suk1,
në Bashkinë Roskovec, të cilët nuk përfitonin më trajtimin me KEMP. Rasti në
fjalë është ndjekur nga Zyra Rajonale Fier në bashkëpunim me Avokatin e
Popullit dhe janë referuar si ankesë pranë KMD.
Bashkëpunime me zyrën për Ndihmë Juridike Falas
 Gjatë vitit 2020 Zyra Rajonale Fier ka referuar 2 raste pranë Zyrës për Ndihmë
Ligjore Falas si dhe ka qënë në kontakt të vazhdueshëm për t‟u konsultuar në
lidhje me raste të ndryshme.
 Më 13 tetor, Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me Zyrën për Ndihmë
Ligjore Falas, organizuan një takim informues me komunitetet në nevojë në
Njësinë Administrative Levan, Bashkia Fier. Specialisti i Zyrës Rajonale Fier bëri
një prezantim të Ligjit Nr. 10221 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", i ndryshuar,
kompetencat e KMD, rolin lehtësues dhe ndihmues të Zyrës Rajonale në rastet e
paraqitjes së një ankese pranë KMD. Gjatë takimit u shpërndanë dhe materiale
dhe broshura informuese të KMD-së.
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4.3 Aktivitete të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Shkodër
Aktivitetet të zhvilluara nga Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi në Shkodër:
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.
 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.
 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale, ka zhvilluar një takim për bashkëpunim me
përfaqësues të organizatës “Intelektualët e Rinj, Shpresë”, në kuadër të javës
kundër diskriminimit.
 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim pune me asistenten e Kryetarit
së Bashkisë Shkodër, në kuadër të bashkëpunimit për javën kundër
diskriminimit.
 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.
 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.
 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
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Komisionerin, duke sjellë modelet e suksesit mes institucioneve, në aktivitetin e
planifikuar për 10 vjetorin e KMD.





















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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale, në bashkëpunim me organizatën “Intelektualët e
Rinj, Shpresë”, ka realizuar një workshop me temë: “Të gjithë të ndryshëm, të
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gjithë të barabartë". Ky workshop kishte si qëllim trajnimin e të rinjve përsa i
përket evidentimit dhe formave të diskriminimit në sport.
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”.
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.
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.
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 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.
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”.
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.
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.
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.
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.
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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
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Buxhetimi i
përgjigjshëm gjinor”, organizuar nga ASPA.
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.
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.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Procesi i
integrimit evropian, prioritetet, detyrimet dhe instrumentet”, organizuar nga
ASPA.
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.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Si të
mendojmë në mënyrë kritike”, organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Faktorët që
kontrollojnë suksesin tënd”, organizuar nga ASPA.
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Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Ndalimi i
diskriminimit dhe barra e provës në administratën publike”, organizuar nga
ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Transparenca dhe e drejta për informim”, organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: “Hartimi i
legjislacionit”, organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Parandalimi i konfliktit të interesit”, organizuar nga ASPA.
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.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Pa(ligjshmëria) dhe pa(vlefshmëria) e aktit administrativ”, të organizuar nga
ASPA.
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.
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 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.
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.
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.
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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.
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.
Korrik
Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar takim me përfaqësuesit e shoqatës
“Invalidët e punës”, qëllimi i të cilit ishte diskutimi i problematikave dhe sfidave
të këtij grupi dhe adresimi i rasteve të diskriminimit, pranë KMD,
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin online të organizuar nga
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në
bashkëpunim me KMD. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit u njohën me ligjin “Për
Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe procedurën që ndiqet për shqyrtimin e një
ankese nga KMD.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur në takim përfaqësues të shoqatës “Invalidët
e punës”, të cilët ngritën shqetësimin e mos/zgjidhjes së problemit të transportit
urban falas për personat me aftësi të kufizuar.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur në takim ankues, të cilët i ka asistuar në
plotësimin e formularit të ankesës dhe dokumentacionit përkatës të saj.
Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar me përfaqësues të
institucioneve lokale të OJF-ve për të nxitur bashkëpunimin për zgjidhjen me
ndërmjetësim të rasteve të diskriminimit që prekin grupe të caktuara sociale.
Gusht
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar përfaqësuesin e shoqatës “Të drejtat e
komunitetit Egjiptian”, ku u diskutua mbi problematikën e fondit të akorduar
nga Bashkia Shkodër për këtë shoqatë, fond i cili ende nuk është xhiruar.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar kordinatoren e projektit “Për
parandalimin e dhunës në familje”, financuar nga Terre Des Hommes, me
synim bashkëpunimin për evidentimin e rasteve të diskriminimit.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesin e shoqatës
“Të drejtat e komunitetit Egjiptian”. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i
problematikave të ndryshme.
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Gjatë këtij muaji, Specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me përfaqësues të
shoqatës “Të drejtat e komunitetit Egjiptian”, të cilët ngritën problematikat e
këtij konumitetit në fushën e ofrimit të shërbimeve.
Shtator
Specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur përfaqësuesin e shoqatës “Të drejtat e
komunitetit Egjiptjan”, për të shpjeguar plotësimin e rubrikave të formularit të
ankesës, asistencën që ofrohet nga përfaqësuesi i zyrës për çdo paqartësi dhe
përcjelljen për shqyrtimi pranë KMD.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar përfaqësuesen e “Mekanizmit Kundër
Dhunës” për qytetin e Shkodrës, ku u diskutuan pikat e përbashkëta të
bashkëpunimit të ndërsjelle për adresimin
e rasteve të dhunës dhe
diskriminimit.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online të organizuar nga
KMD me temë: “Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në
nevojë, përmes zbatimit të përmirësuar të kuadrit ligjor dhe rregullator” në
kuadër të projektit me temë: “Mbështetje për fuqizimin e kapaciteteve
institucionale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në përmbushjen e
mandatit për mbrojtjen nga diskriminimi të grave dhe burrave në Shqipëri”,
projekt i cili financohet nga Ambasada Norvegjeze në Shqipëri.
Gjatë këtij muaji, Specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online cilkin e trajnimeve
të detyrueshme për nënpunësin në periudhë prove të organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me përfaqësues të OJF-të të
ndryshme që veprojnë në qytetin e Shkodrës: “Të drejtat e komunitetit
Egjiptian”; “Qëndra për sherbime dhe këshillime psikologjike”; “Mekanizmi
kundër dhunës në qytetin e Shkodrës”; “Qendra e këshillimit për PAK”, si dhe
përfaqësues të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale Bashkia Lezhë dhe Bashkia
Shkodër, për të nxitur bashkëpunimin konkret kundër diskriminimit.
Tetor
Specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur përfaqësuesin e shoqatës “Të drejtat e
komunitetit Egjiptian”, për adresimin e disa rasteve të diskriminimit lidhur me
mos regjistrimin e femijëve në gjendjen civile dhe për pasojë edhe mospranimin
në shkollë.
Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me kryetarin dhe sekretarin e
shoqatës “Të drejtat e komunitetit Egjiptian” kanë takuar një grup të këtij
komuniteti për të folur mbi problematikat e diskriminimit dhe të drejtave të tyre.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: “Mbrojtja e
konsumatorit dhe vetëqeverisja vendore”,
organizuar nga Qendra
“Konsumatori shqiptar, me mbështetjen e “Lëviz Albania”, një projekt i
“Agjencisë zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim” SDC, me synim fuqizimin
e organizatave dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile në Shkodër, përmes njohjes
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së kuadrit ligjor në fuqi për mbrojtjen e konsumatorëve, kompetencat e bashkive
në mbrojtje të konsumatoërve, mënyrat e advokimit dhe presioni qytetar.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë: “Ne mundemi!
Fuqizimi i grave në jetën sociale, ekonomike dhe politike nëpërmjet inovacionit”,
që po zbatohet nga Qendra Europiane në bashkëpunim me Fondin kanadez për
iniciativa lokale (CFLI). Projekti synon të kontribuojë në përmirësimin e barazisë
gjinore duke fuqizuar gratë dhe vajzat në aspektin social, ekonomik dhe politik.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjese në takimin online nëpërmjet
platformës zoom me temë: “Prezantimi e gjetjeve dhe rekomandimeve të
Raportit POP”, mbi monitorimin e përmbushjes së prioriteteve të kontratës
sociale, në Bashkinë Shkodër. Ky takim u organizua nga organizata
“Intelektualët e Rinjë, Shpresë”, me pjesmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve
lokale.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar dhe ka mbajtur kontakte të
vazhdueshme me përfaqësues të OJF-ve dhe institucioneve lokale në qytetin e
Shkodrës dhe jo vetëm, si dhe ka pritur e sqaruar 3qytetarë mbi mënyrën e e
drejtimit të ankesës për Zyrën e KMD.
Nëntor
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “Kuotat gjinore
në organet vendimmarrëse” , e organizuar nga ASPA.
Specialisti i Zyrës Rajonale zhvilloi një takim pune me përfaqësues të Bashkisë
Lezhë (Drejtori i Shërbimeve Sociale dhe Specialisti për Barazinë Gjinore dhe
Dhunën në Familje), me synim prezantimin e Zyrës Rajonale Shkodër dhe
diskutimi i mundësive të bashkëpunimit ndërinstitucional. Në takim u fol
konkretisht për mundësinë e realizimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi
ndërmjet KMD dhe Bashkisë Lezhë.
Specialisti i Zyrës Rajonale vizitoi Qendrën për Zhvillim Ditor në Bashkinë
Lezhë, ku u takua me drejtorin e kësaj qendre. Në takim u diskutua për cështje
të të drejtave të fëmijëve dhe diskriminimit.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e organizuar nga Komisioni
ad-hock kundër diskriminimit në Lezhë, i organizuar nga shoqata “Sot për të
ardhmen”, me synim koordinimin institucional për problematikat e
diskriminimit në punë.
Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin me temë: “Programi i
angazhimit qytetar për përparimin e të drejtave të komunitetit LGBTI në
Shqipëri - Politika dhe përfaqësimi‟‟. Ky trajnim organizohej nga Open Mind
Spectrum Albania (OMSA), me mbështetjen e NDI dhe Victory Institute, me
fokus angazhimin qyetar, të drejtat, përfaqësimin dhe politikat për
promovimin e diversitetit dhe të barazisë në Shqipëri. Programi synon të nxisë
gjithëpërfshirjen brenda partive politike dhe të zbusë diskriminimin dhe
stigmën ndaj komunitetit LGBTI.
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Specialisti i Zyrës Rajonale ka zhvilluar një takim pune me me përfaqësuesen e
shoqatës së “Invalidëve të lindur dhe të aksidentuar gjatë jetës”, për të diskutuar
mbi problematikat e shumta të këtij target grupi, në vëcanti në fushën e
shërbimeve dhe punësimit.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur për informim dhe sqarim në lidhje me
ankesat drejtuar Komisionerit 5 qytetarë.
Dhjetor
Specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar kryetarin e shoqatës “Të drejtat e
komunitetit Egjiptjan”, për të diskutuar mbi mundësinë e ndërmjetësimit për
zgjidhje të problematikës së mosregjistrimit në gjendjen civile të një fëmije të këtij
komuniteti.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në fushatën online të organizuar nga
shoqata “Gruaja tek Gruaja”, në kuadër të 16-ditëve të aktivizmit kundër dhunës
ndaj gruas.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online me temë: Të drejtat e
grave janë të drejta të njeriut! Dëgjo! Beso! Mbështet gratë dhe vajzat!, organizuar
nga Avokati i Popullit, në kuadër të 16-të ditëve të aktivizmit kundër dhunës me
bazë gjinore. Në takim u prezantuan gjetjet e raportit alternativ të zbatimit të
Konventës për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim bashkëpunimi me
përfaqësuesen e shoqatës “Intelektualët e Rinjë, Shpresë”, shoqatë e autorizuar
tashmë nga Ministria e Drejtësisë për dhënien e Ndihmës Juridike Parësore Falas,
ku u vendos realizimi i një sesioni informues për qytetarët, mbi rolin e të dy
zyrave.
Specialisti zhvilloi një takim informues me përfaqësues të shoqatës “Gruaja tek
Gruaja”, ku u fol mbi ndryshimet e ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.
Specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me qëndren Streha kanë realizuar
dy sesione informuese në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit për të
drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psiko-sociale të personave LGBTI”,
që jetojnë në zona të thella dhe rurale të Shqipërisë”.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë “Avancimi i të
drejtave të të pandehurit, drejt standarteve të Bashkimimit Europian”, trajnim i
organizuar nga Qendra Res Publica me mbështetjen financiare të Bashkimit
Evropian dhe me partneritet me organizaten ndërkombëtare Fair Trails
International.

Bashkëpunim me zyrat që ofrojnë Ndihmë Ligjore Falas
Zyra Rajonale Shkodër mban kontakte të vazhdueshme me Zyrën për Ndihmë
Ligjore Falas në qytetin e Shkodrës. Gjatë vitit 2020, bashkëpunimi ndërmjet zyrave
ka konsistuar kryesisht në adresimin e rasteve në mënyrë të ndërsjelltë ndërmjet
zyrave.
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Gjatë vitit 2020 Zyra për Ndihmë Ligjore Falas pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Shkodër, ka adresuar 2 ankesa pranë Zyrës Rajonale Shkodër.
Zyra Rajonale Shkodër ka adresuar 3 ankesa pranë Zyrës për Ndihmë Ligjore Falas.
Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka qenë pjesë e aktiviteteve, me qëllim edukimin
ligjor të publikut:
 Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka marrë pjesë në trajnimin me temë:
“Drejtësia penale për të mitur”, e organizuar nga organizata “Intelektualët e Rinj,
Shpresë” dhe Terre 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër 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.
 Specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër 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 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.

V.

Aspekte të Shërbimeve

5.1 Veprimtaria e Burimeve Njerëzore për 6 mujorin e parë të vitin
2020
I. Janë kryer vlerësimet e performancës së punonjësve për të dy gjatë mijorët e vitit
2020, si dhe janë dorzuar pranë ILDKPKI- së dektarat e pasurive të subjekteve që
mbartin detyrimin e deklarimit sipas parashikimeve ligjore.
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II. Është kryer procedura e rekrutimit të specialistit në Drejtorinë Juridike si dhe
është kryer Cikli i detyrueshëm i trajnimit nga ASPA për nëpunësit civilë në
periudhë prove, me temë “Prezantimin me administratën publike”. Është bërë
konfirmi si nëpunës civil i nëpunësve që kanë përfunduar periudhën e provës.
III. 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 si
ECRI, EQUINET etj.
IV. 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, Ecri, Equinet 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”
“Ndryshimet dhe shfuqizimet e akteve ligjore”.
“Kufizimet e të drejtës për informim”
“Kuotat gjinore në organet vendimarrëse”
“Afati në procedurat Administrative”
“Pezullimi dhe lirimi nga shërbimi civil”
“Barra e provës në rastet e diskriminimit në administratën publike”
“Transparenca dhe e drejta për informim”
“Kuptimi i negocimit”
“Negocimi dhe vendimmarrja”
“Procedimi disiplinor në shërbimin civil”.
“Edukimi gjithpërfshirës në kohën e COVID-19”
“Komunikimi Strategjik",
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"Çfarë kërkohet nga administrata shtetërore për zhvillimin e negociatave të
anëtarësimit në BE”
“Mbrojtja e të drejtave të nëpunësve në nivel evropian”
- “Të drejtat dhe detyrimet e nëpunësve civil dhe organizimi i dosjes së
personelit”.

V. 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:
VI.

-

“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”
“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"
“Parandalimi dhe mbrojtja e personave pashtetësi në Shqipëri”.
“Forcimi i rolit të OSHC-ve në vendimarrje në Shqipëri”
“Plani i veprimit 2020- 2023 në zbatim të strategjisë për edukim ligjor”.
“Për një plan të ri veprimi për personat LGBTI në Shqipëri”
“Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut”
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”
“Forcimi i bashkëpunimit të Kuvendit me Institucionet e Pavarura”.
“Takimi i Mekanizmit Institucional për Monitorimin e Strategjisë së Drejtësisë
për të Mitur”
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“Takim me student për implementimin e projektit "Europa Respekton te Drejtat
e Njeriut”.
“Takimi online I grupit te SELP mbi Planin e Veprimit të Strategjisë për
edukimin ligjor të publikut (SELP), miratuar me VKM nr.878, datë 11.11.2020”.
“Takimi online lidhur me procesin e monitorimit të Planit të Veprimit 20202023 në zbatim të Strategjisë së Edukimit Ligjor për Publikun 20192023, metodologjinë që do të ndiqet për këtë proces, si edhe për raportimin e
masave por edhe të indikatorëve”.
“Pjesëmarrje në Seminarin e vitit 2020 të ECRI me Organet e Barazisë, me temë:
“Joining Forces to Communicate the Equality and Diversity Message”,
“Pjesëmarrje në eventin: “The Role of Equality Bodies in Combating Hate
Speech” organizuar nga CoE dhe ECRI”.
“Pjesëmarrje në mbledhjen e Grupit të Punës së Equinet për Hartimin e
Politikave (WG on Policy Formation)”.
“Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes
zbatimit të përmirësuar të kuadrit ligjor dhe rregullator”, në kuadër të projektit
me temë: “Mbështetje për fuqizimin e kapaciteteve institucionale të Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi në përmbushjen e mandatit për mbrojtjen nga
diskriminimi të grave dhe burrave në Shqipëri”, projekt i cili financohet nga
Ambasada Norvegjeze në Shqipëri”.
“Në seminarin e hapur online “Trans&Intersex Rights and Discrimination”,
organizuar nga Equinet”.

5.2 Menaxhimi i burimeve financiare
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), në zbatimin të buxhetit të vitit
2020, është mbështetur në kërkesat më të domosdoshme institucionale, në zbatim të
detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen
nga diskriminimi”. Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me
performancën financiare buxhetore, ka vepruar me korrektësi në zbatim të Ligjit Nr.
9936, datë 26.06. 2008 ”Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, ndryshuar , të ligjit “Për Buxhetin e vitit 2020”, ndryshuar, në vijim
Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 2 datë 06. 02. 2012, ”Për proçedurat
standarte të zbatimit të buxhetit”, ndryshuar.
Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
Buxheti i akorduar për këtë program është në funksion të realizimit të politikës së
përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit: Organizimi dhe ndërtimi i
kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi dhe harmonizimi i legjislacionit në fushën e
zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e vendeve të
tjera të bashkimit europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe hartimi
i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrëdhënjeve dhe hartimi
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marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e
kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe
ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithë
shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar
maksimalisht të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Në zbatim të ligjit “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2020‟‟, po Ju raportojmë mbi
performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Dhjetor 2020, sipas
modeleve standarte të monitorimit. 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. 610

mijë lekë (zëri 602-606)

Fondi për Investime:

1. 000

mijë lekë (zëri 231)

Fondi për Shpenzime Operative Donator:

1. 318 ,57

mijë lekë (zëri 602-606)

Nga fondi i planifikuar për 12-mujorin që është 54.318,57 (në mijë lekë), për
periudhën e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar
vlerën buxhetore dhe jashtë buxhetore 49.968,66 në mijë lekë ose 91,99 % e buxhetit
total 12-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
40.400 (në mijë lekë) për këtë periudh, është realizuar 38.840,58 (në mijë lekë) për
paga dhe për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose 95,04 % e fondit
mujor të planifikuar në të dy zërat bashkë.
Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 12-mujorin
e vitit 2020, është planifikuar në vlerën 9.610 në mijë lekë. Duke i ardhur në ndihmë
situatës të COVID-19, në këtë zë institucioni i KMD ka shkurtuar fondin me vlerë
1.890 në mijë lekë, duke e kthyer në buxhetin e shtetit. Për periudhën respektive
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është realizuar vlera prej 9.070,51 (në mijë lekë) ose 94,39 %, e fondit të vitit të
planifikuar.
Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e përgjithshme prej 1.000 (në
mijë lekë) për periudhën e raportuar, është realizuar vlera prej 783,4 (në mijë lekë)
ose 78,34 %, e fondit të vitit të planifikuar.
Fondi i Donacioneve (zëri 602); për vitin 2020, është në vlerën 1.318,57 (në mijë
lekë)(Kësti i parë). Për periudhën respektive është realizuar vlera prej 1.274,18(në
mijë lekë) ose 96,63 %, e fondit të vitit të planifikuar.
Formati nr 9
Realizimi dhe monitorimi i përdorimit të fondeve publike në nivel të përgjithshëm
programi dhe realizimi ka qënë në masën 91,99 %.
Aneksi nr 9
Për Aneksin nr. 9 gjeni bashkëlidhur Formatet nr. 6, 7, 8, 9 dhe 10.
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