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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
                                   

Nr.  1338/4 prot.                               Tiranë, më  20.12.2021 

 

V E N D I M 

Nr. 244 , datë  20 . 12 . 2021 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, shkronja a), të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi
1”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

2
 mori në shqyrtim 

ankesën me nr. 171 Regj., datë 22.09.2021, të shtetasit E. G, kundër Shërbimit Social Shtetëror, me 

pretendimin e diskriminimit për “çdo shkak tjetër
3”.  

 

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

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Bazuar në deklarimet e subjektit ankues, E. G, rezulton se ai është banor i qytetit të Korçës. Ai 

shprehet se për shkak të gjendjes së vështirë ekonomiko-sociale të familjes së tij, e cila përbëhet 

nga 5 (pesë) anëtarë, është detyruar të largohet nga Shqipëria në 2018, në drejtim të Francës, ku ka 

qëndruar deri në vitin 2020. Me datë 09.08.2019, në Thionville, Moselle, Francë, ka lindur vajza e 

tij A. G. Në muajin shtator 2020 ai së bashku me familjen ka emigruar nga Franca në Gjermani, ku 

kanë qëndruar për rreth një vit.  

 

Ankuesi shprehet se: “Gjendja e pandemisë, e shpallur në gjithë botën më penalizoi që unë të bëja 

regjistrimin e fëmijës në kohën e duhur, dhe për pasojë të mund të përfitoja bonusin e lindjes së 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin LMD. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD ose Komisioneri. 

3
 Ankuesi ka referuar tek ky shkak, faktin se ai nuk ka qene rezident në Shqipëri, në momentin e lindjes së fëmijës së 

tij, gjatë periudhës së pandemisë, (në atë periudhë ka qenë në Francë) në  ndryshim nga prinderit e bebeve te lindura 

ne Shqipëri në atë periudhë. 
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bebes. Nuk mund të merrja dot vulën Apostile nga zyra e Ambasadës Shqiptare në Francë, pasi 

Zyra ishte e mbyllur për shkak të pandemisë. Jam kthyer në Shqipëri në shtator 2021 dhe 

menjëherë, pas 3 ditëve kam shkuar në Zyrën e Gjendjes Civile Korçë ku kam bërë regjistrimin e 

vajzës. Aty më kanë thënë që nuk mund të përfitosh bonusin e lindjes së bebit sepse je me vonesë 

dhe kanë kaluar afatet ligjore. Nuk më kanë dhënë certifikatën e shpërblimit edhe pse u kam 

shpjeguar që për shkak të pandemisë nuk mund të bëja regjistrimin në kohën e duhur, qoftë edhe 

nga një i afërm i imi sepse nuk mund të dërgoja dokumentat (mungonte vula apostile e cila e bënte 

zyrtare dokumentin)”. 

 

Ankuesi shprehet se ndihet i diskriminuar për faktin se i janë shkelur të drejtat e fëmijës për 

përfitimin e bonusit të bebes, pikërisht për shkak se ai nuk ndodhej në Shqipëri në momentin e 

lindjes së fëmijës dhe pengesë ishte bërë pandemia dhe masat ndaluese për qarkullimin e shtetasve 

nga shteti në shtet, që ishin në fuqi nga muaji mars 2020. 

 

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të marrë 

masa për ndalimin e diskriminimit të tij, duke urdhëruar Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH) për 

dhënien e bonusit për lindjen e fëmijës.  

 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet 

objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të 

barazisë dhe mosdiskriminimit 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”. 

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

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

publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi 

personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata 

ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a të LMD-së, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i 

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

                                                           
4
Shkurtesë për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 

 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

 Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kodi Postar 1001, Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

   3 

 

Përsa më lart, referuar nenit 33, të ligjit nr. 10221/2010, i ndryshuar, ankesa përmban elementët e 

kërkuar nga ky ligj.  

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

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

Diskriminimi”, i ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka 

shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 1338/1 prot., datë 29.09.2021, Komisioneri ka njoftuar dhe i ka 

kërkuar parashtrime: Zyrës së Gjendjes Civile, pranë Bashkisë Korçë dhe Shërbimit Social 

Shtetëror (SHSSH), lidhur me pretendimin e subjektit ankues. 

 

 Nëpërmjet shkresës me nr. 1778/1 prot., datë 07.10.2021, Shërbimi Social Shtetëror, ka 

dërguar parashtrimet dhe dokumentacionin e kërkuar nga Komisioneri, si dhe ka informuar 

ndër të tjera, se:  

 

“Lidhur me rastin e subjektit E. G, bazuar në kreun III, pika 28, e VKM nr. 288, datë 10.04.2020 

“Për përcaktimin e masës dhe të procedurës së dhënies së ndihmës së menjëhershme financiare 

për foshnjat e porsalindura dhe mënyra e bashkëpunimit, ndërmjet Institucioneve të Shërbimit 

Spitalor dhe atyre të Gjendjes Civile”, tërheqja e çekut të bebes bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Ankuesi e ka humbur 

të drejtën e përfitimit të ndihmës së menjëhershme financiare, pasi vajza e tij ka mbushur moshën 

një vjeç (ka lindur me datë 09.08.2019, në Francë dhe regjistrimin në Zyrën e Gjendjes Civile 

Korçë, e ka bërë në shtator 2021), gjë e cila ka bërë që të humbasë mundësinë e përfitimit të këtij 

bonusi”.  

Bonusi tërhiqet sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 288/2020 nga prindi/prindërit e fëmijës, 

ose, në rastet kur prindërit nuk kanë mundësi për tëheqjen e çekut të bebes, mund ta tërheqë një 

familjar, i cili duhet të pajiset me prokurë të posaçme. 

 

Lidhur me të dhënat statistikore, të diponuara nga SHSSH, evidentohet se gjatë periudhës mars 

2020 – mars 2021, janë lëshuar 12 859 çeqe, të cilat janë përfituar nga prindërit, fëmijët e të cilëve 

kanë lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë ose në spitalet private në Shqipëri. 

 

Nga ana e SHSSH, janë dërguar dy praktika të ndjekura prej tyre, për dy raste, për fëmijë të lindur 

në Francë, prindërit e të cilëve kanë tërhequr çeqet, në njërin rast personalisht nga babai i fëmijës, 

dhe në rastin tjetër, janë paraqitur për ta tërhequr familjarët me prokurë me vulë apostile. 

 

SHSSH, gjithashtu, ka informuar se, referuar bazës ligjore për përfitimin e bonusit të bebes, nuk ka 

ndonjë parashikim ligjor, ku kërkohet të merret në konsideratë situata e krijuar nga pandemia, apo 
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parashikim ligjor nëpërmjet të cilit, ankuesi mund të rivendosë në afat të drejtën e aplikimit për 

përfitimin e bonusit të bebes. 

 

 Nëpërmjet shkresës me nr. 657/1 prot., datë 07.10.2021, Zyra e Gjendjes Civile, pranë 

Bashkisë Korçë, ka informuar Komisionerin, se:  

 

“Fëmija A. G, është regjistruar në Zyrën e Gjendjes Civile Korçë në datën 14.09.2021. Gjatë 

periudhës gusht 2019 - shtator 2021, nuk është paraqitur as prindi i fëmijës dhe asnjë person tjetër 

i interesuar për regjistrimin e tij. Dokumentacioni i kërkuar nga ana jonë është certifikata nga akti 

i lindjes, me vulë apostile, e përkthyer dhe noterizuar sipas ligjit nr. 10129/2009, dhe në mungesë 

të personave që ju lejohet të regjistrojnë fëmijën, prokurë e posaçme, e mbajtur në përfaqësitë tona 

diplomatike ose autorizim me vulë apostile. Arsyeja e mospërfitimit të bonusit të lindjes së bebit 

nga ankuesi është paraqitja e dokumentit të lindjes jashtë afatit që parashikon ligji, sipas 

përcaktimit të pikës 28, të VKM nr. 288/2020”. 

 

 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes. 

 
A. Lidhur me trajtimin e  padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm  të ankuesit nga 

ana e Shërbimit Social Shtetëror. 
 

Ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë 

se: “Diskriminim” është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të 

ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi”. 

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

parashikimet ligjore ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, 

lidhur me rastin e ankuesit, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij 

për trajtim të padrejtë dhe diskriminues. 

Kodi i Procedurës Administrative, i ndryshuar
5
 ka saktësuar se barra e provës në çështjet e 

diskriminimit të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast SHSSH, i cili duhet të 

provonte se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe të pafavorshme, për 

shkakun e pretenduar prej tij. 

                                                           
5
Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton 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”. 
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Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij:                       

“ Organi publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në 

gjendje të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive 

dhe të lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, përfshirë të 

gjithë informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat ligjore të 

veprimeve ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin, duke i 

dhënë informacionin që i nevojitet dhe duke i garantuar aksesin në informacion në përmbushjen 

e detyrave të tij”. 

 

Nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi janë marrë të gjitha masat që subjekti 

kundër të cilit është bërë ankesa të vihet në dijeni për ankesën e bërë dhe i janë ofruar mundësitë që 

të jepte shpjegime, informacion dhe dokumentacion provues mbi pretendimet e ngritura nga 

subjekti ankues.  

Nga këqyrja e dokumentacionit dhe kronologjia e ngjarjeve dhe fakteve rezulton se:  

Subjekti ankues është larguar së bashku me familjen e tij nga Shqipëria për në Francë, në vitin 

2018. Gjatë kohës së qëndrimit të tij në Francë, me datë 09.08.2019, në Thionville, Moselle, 

Francë, ka lindur vajza e tij A. G. Në muajin shtator 2020, së bashku me familjen ka emigruar nga 

Franca në Gjermani, ku kanë qëndruar për rreth një vit. Në shtator 2021 është kthyer sërish në 

Shqipëri.  

 

Ankuesi ka regjistruar fëmijën e lindur në Francë, A. G, në Zyrën e Gjendjes Civile Korçë në datën 

14.09.2021. Punonjësit e kësaj Zyre nuk e kanë pajisur me certifikatën e shpërblimit, në mënyrë që 

të përfitonte çekun e bebes, pas regjistrimit të tij, me arsyetimin se kishte kaluar afati i parashikuar 

ligjor, i cili është një vit nga data e lindjes së fëmijës. Ankuesi ka pretenduar se duhet ta përfitojë 

atë, pasi ka qenë në pamundësi për të bërë aplikimin pranë Ambasadës Shqiptare në Francë apo për 

të ardhur personalisht në Shqipëri, për shkak të situatës së pandemisë në të gjithë botën. 

 

Në kontekst të shqyrtimit të pretendimit të subjektit ankues, Komisioneri ka analizuar aktet ligjore 

e nënligjore, të cilat përcaktojnë afatet, masën dhe procedurën e dhënies së ndihmës së 

menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura jashtë shtetit. 

 

Ligji nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile”, i ndryshuar, në nenin 41
6
, të tij, përcakton 

se: 

“...........4. Kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 

90 ditëve, për lindjen jashtë vendit, nëna përfiton shpërblim në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.  

                                                           
6
 Regjistrimi i lindjes. 
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5. Fondi për shpërblimin për regjistrimin e lindjes brenda afatit, sipas përcaktimit të bërë në pikën 

4, të këtij neni, përballohet nga Buxheti i Shtetit. Procedurat për përfitimin e shpërblimit 

përcaktohen me udhëzim të ministrit që mbulon shërbimin e gjendjes civile”. 

 

Lidhur me aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të nenit 41, të këtij Ligji, Komisioneri vëren se: 

 

Në momentin e lindjes së fëmijës së ankuesit, ka shtrirë efektet ligjore, VKM nr. 740, datë 

12.12.2018 “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (Bonusi) për nënat 

me foshnja të porsalindura dhe procedura e dhënies së tij”, vendim i cili, në pikën 4, të tij kishte të 

përcaktuar se: 

“...nënat, fëmijët e të cilave kanë lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, përfitojnë 

ndihmën e menjëhershme financiare (bonusin) pas kryerjes së procedurës së regjistrimit të 

foshnjës”.  

Pra, sikurse shihet, bazuar në këtë përcaktim ligjor, e drejta e përfitimit të bonusit të foshnjës nuk 

kishte një afat të kufizuar kohor, por mund të përfitohej në çdo moment, pas regjistrimit të fëmijës 

në Zyrën e Gjendjes Civile. 

 

Vendimi sipërcituar, i ka pasur efektet vepruese dhe fuqinë ligjore, për një periudhë të caktuar 

kohore, nga data 01.01.2019 deri në hyrjen në fuqi të aktit të mëvonshëm, VKM nr. 288, datë 

10.04.2020 “Për përcaktimin e mësës dhe të procedurës së dhënies së ndihmës së menjëhershme 

financiare për foshnjat e porsalindura dhe mënyra e bashkëpunimit, ndërmjet Institucioneve të 

Shërbimit Spitalor dhe atyre të Gjendjes Civile”, pra deri më datë 10.04.2021. 

 

Në Kreun II, pika 1/a, të kësaj VKM-je është përcaktuar se: 

 

“1.Ndihmën e menjëhershme financiare (bonusi), sipas pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi, e  

përfitojnë:  

a) prindi/prindërit, shtetas shqiptarë për foshnja  të lindura brenda ose jashtë vendit dhe të  

regjistruara sipas afateve ligjore të përcaktuara në  ligjin për gjendjen civile…” 

 

Pikat 25, 26 dhe 28, të Kreut III, të kësaj VKM-je, kanë specifikuar si më poshtë: 

 

“25.Në rastet kur akti i lindjes është mbajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë,  nëpunësi 

i zyrës së gjendjes civile pasqyron lindjen në RKGJC, sipas procedurës. Nëpunësi, pasi  

verifikon nëse lindja është pasqyruar sipas afateve  ligjore brenda 90 ditëve pajis deklaruesin me  

certifikatën personale e familjare me shënimin: - Lindje jashtë shtetit, nr... akti, datë..., muaj..., viti,  

vendin ku ka ndodhur lindja, lëshohet për efekt të përfitimit  të ndihmës së menjëhershme 

financiare, regjistruar brenda  afatit 90-ditor (Bonusi), i cili do të paraqitet pranë Shërbimit 

Social  Shtetëror për tërheqjen e çekut, sipas vlerave të  përcaktuara në këtë vendim. Përfituesit e 

çeqeve  paraqesin pranë Shërbimit Social Shtetëror:   

a) certifikatën e lindjes, të lëshuar nga zyra e  gjendjes civile;   

b) certifikatën familjare, të lëshuar nga zyra e  gjendjes civile;   

c) kartat e identitetit të prindit/prindërve.  
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26. Në rast se deklarimi i aktit të lindjes të  mbajtur jashtë vendit kryhet jashtë afatit 90- ditor, 

nëpunësi i gjendjes civile kryen pasqyrimin e  lindjes në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile,  

pajis deklaruesin me certifikatën personale e  familjare me shënimin:  -- Lindje jashtë shtetit, 

nr..akti, datë..., vendin ku ka  ndodhur lindja, “Për përfitim të ndihmës së menjëhershme  

financiare Bonus, regjistruar jashtë afatit 90-ditor, nuk  përfiton çekun prej 5 000 pesë mijë 

lekësh).  Në këto raste prindi/prindërit nuk përfitojnë  pagesën prej 5 000 (pesë mijë) lekësh. 

 

28. Tërheqja e çekut (Baby Bonus) bëhet  personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1  vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës, për  foshnjat e lindura brenda ose jashtë shtetit”. 

 

Pika 1, e Kreut V, e vendimit sipërcituar, përveç sa më sipër, u jep mundësinë të gjithë atyre 

personave (fëmijët e të cilëve kanë lindur gjatë kohës që ishte në zbatim VKM nr. 740, datë 

12.12.2018, pra nga 01.01.2019 deri me datë 10.04.2020) me kushtin që, ata të kenë filluar 

procedurat për marrjen e ndihmës së menjëhershme financiare, përpara datës 10.04.2020, datë kur 

fillon efektet ky vendim, për tërheqjen e bonusit të bebes, edhe pse ka kaluar afati kalendarik një 

vit nga lindja e foshnjës, duke përcaktuar shprehimisht se: 

 

“1.Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi)  do të jepet sipas përcaktimeve në vendimin nr. 

740,  datë 12.12.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për  përcaktimin e masës së ndihmës së 

menjëhershme  financiare (Bonusi) për nënat me foshnja të  porsalindura dhe procedurën e 

dhënies së tij”, për të gjithë përfituesit që kanë nisur procedurat për marrjen e këtij përfitimi, 

përpara hyrjes në fuqi të  këtij vendimi”.  

 

Referuar sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, subjekti ankues nuk ka dokumentuar a provuar në 

ndonjë mënyrë, se kishte iniciuar procedurën për përfitimin e bonusit të bebes, para datës 

10.04.2020, datë kur kishte hyrë në fuqi VKM nr. 288, datë 10.04.2020 dhe do të shtrinte efektet e 

saj ligjore. Për rrjedhojë, ai nuk mund të ishte subjekt i përfitimeve nga përcaktimet e VKM nr. 

740, datë 12.12.2018, e cila përfitimin e këtij bonusi nuk e kufizonte në afate të përcaktuara 

kohore, por e lidhte vetëm me momentin pas regjistrimit të foshnjës në Zyrën e  Gjendjes Civile. 

Në këtë kuptim, ankuesi automatikisht ishte subjekt përfitues sipas përcaktimeve të VKM nr. 288, 

datë 10.04.2020. 

 

Fëmija i ankuesit ka lindur me datë 09.08.2019, rreth 8 muaj përpara se VKM-ja sipërcituar të 

hynte në fuqi dhe të shtrinte efektet e saj ligjore, pra, me datë 10.04.2020. Njëherësh data e lindjes 

së fëmijës, (09.08.2019) përkon edhe me periudhën rreth 7 muaj para shpalljes së gjendjes së 

pandemisë botërore COVID-19. (Shpallur në 11 mars 2020 COVID-19, nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSH) si pandemi globale). 
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Në faqen zyrtare të Ambasadës Shqiptare në Francë
7
 është e sqaruar në mënyrë të detajuar 

procedura dhe hapat që duhen ndjekur, nga shtetasit shqiptarë me banim ne Francë, (për foshnjat e 

lindura në shtetin francez), për regjistrimin dhe përfitimin e bonusit të bebes. 

 

Lidhur me pajisjen me prokura dhe deklarata noteriale, në faqen e Ambasadës, është publikuar 

shprehimisht: 

 

“Për të aplikuar klikoni për prokurat e posaçme: 

 https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9783  

Për të aplikuar për deklaratë noteriale: 

 https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9784 

 

Shërbimi konsullor i Ambasadës harton vetëm prokura të thjeshta dhe, më konkretisht, ato që kanë 

të bëjnë me tërheqje dokumentesh të gjendjes civile, tërheqje pensioni dhe shpallje martese. 

Për të gjitha prokurat e tjera, personi i interesuar duhet të drejtohet pranë një noteri francez dhe, 

përpara se ta dërgojë prokurën për veprim në Shqipëri, duhet ta pajisë atë me vulen Apostille në 

Cour d'Appel (Gjykata e Apelit) të departamentit përkatës në Francë. 

 

Për hartimin e prokurës personi i interesuar duhet të paraqitet fizikisht pranë shërbimit konsullor 

të Ambasadës, si dhe të ketë me vete një dokument identifikimi të vetin dhe të dhënat (numër 

pasaporte ose letërnjoftimi, datëlindje dhe vendlindje) e personit që do të autorizojë me anë të 

prokurës. Shërbimi konsullor i Ambasadës harton gjithashtu deklarata të ndryshme noteriale, si 

për udhëtim fëmijësh, përdorim automjteti, etj., sipas rastit. Për më tepër kontaktoni në adresën e-

mail (shiko paragrafin: kontakte). (Tarifa: 20 euro)”. 

 

Po ashtu, Ambasada, në faqen e saj ka sqaruar se: “Me qëllim që një akt lindjeje, martese, apo 

vdekjeje i një shtetasi shqiptar me banim në Francë të regjistrohet në gjendjen civile shqiptare, 

duhet të jetë i plotë (copie intégrale), jo ekstrakt (extrait), dhe i pajisur me vulën Apostille, e cila 

në France gjendet në gjykatën e apelit (Cour d'Appel) të çdo departamenti. Pas kësaj, ky akt mund 

të përkthehet në gjuhën shqipe pranë një zyre përkthimi e noterie në Shqipëri dhe të depozitohet 

pranë zyrës përkatëse të gjendjes civile për regjistrim”. 

 

Referuar publikimeve e njoftimeve të bëra nga Ambasada Shqiptare në Francë, në faqen zyrtare të 

saj, Komisioneri ka konstatuar se, shërbimet e saj kundrejt shtetasve shqiptarë me banim në Francë, 

nuk kanë qenë të “mbyllura” por janë ofruar në çdo moment (varësisht nga shërbimi i kërkuar: 

online, me postë ose fizikisht, pranë zyrave të Ambasadës). 

 

Referuar dy praktikave të sjella nga SHSSH, për dy raste, për fëmijë të lindur në Francë, prindërit e 

të cilëve kanë tërhequr çeqet (përfituar shpërblimin e lindjes së bebes), konstatohet se, në njërin 

                                                           
7
Shërbime të Ambasadës: 

http://www.ambasadat.gov.al/france/sq/sh%C3%ABrbime-t%C3%AB-ambasad%C3%ABs 
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rast bonusi i bebes është tërhequr personalisht, nga babai i fëmijës dhe në rastin tjetër, janë 

paraqitur familjarët me prokurë me vulë apostile.  

 

Në këto kushte, ankuesi për të rezultuar përfitues i bonusit të bebes, sipas VKM sipërcituar, duhet 

të kishte dokumentuar: 

 

- Ose, se kishte iniciuar procedurën për përfitimin e bonusit të bebes, para datës 10.04.2020, 

gjë të cilën nuk e ka provuar, dhe as argumentuar në mënyrë bindëse. 

- Ose të provonte e faktonte pretendimin e tij se ishte në pamundësi reale, për të aplikuar 

pranë Ambasadës Shqiptare në Francë, për t’i dhënë autorizimin ndonjë familjari nëpërmjet 

prokurës së posaçme, pasi ishte në kushtet e pandemisë. 

- Një pretendim i tillë nuk rezultoi i vërtetë, pasi Komisioneri verifikoi se (nga publikimet e 

bëra në faqen zyrtare të Ambasadës Shqiptare në Francë) mundësia e ankuesit për të marrë 

shërbimin, qoftë edhe online, ka qenë e arritshme, dhe se, masat kufizuese, në kuadër të 

pandemisë së COVID-19, dhe në Francë, si në çdo shtet tjetër të Evropës kanë qenë të 

pjesshme dhe të përkohëshme. Një fakt i tillë nuk ka afektuar në mundësinë reale të 

ankuesit për t’u pajisur me prokurë të posaçme, dhe se ai kishte kohë mjaftueshëm, që nga 

momenti i lindjes së fëmijës (09.08.2019) dhe deri në shpalljen e masave të përkohshme 

kufizuese (16.03.2020) dhe deri në lehtësimin e tyre (12.04.2020
8
), apo dhe deri në 

përfundimin e afatit ligjor për përfitimin e bonusit të bebes, me datë 09.08.2020 (kur 

udhëtimi i shtetasve të huaj dhe shqiptarë ishte i lejuar, në respektim të masave mbrojtëse, 

të detyrueshme në kuadër të pandemisë COVID-19). 

- Po ashtu, edhe për pretendimin se në muajt në vijim, (referuar periudhës kur edhe shtetasit 

francezë apo të huaj që jetonin në Francë gjatë periudhës së izolimit social e masave 

kufizuese dhe nuk lejoheshin të dilnin apo të merrnin shërbimet fizikisht), ai nuk kishte 

mundur të merrte shërbimin pranë Zyrës së Ambasadës Shqiptare në Francë,  Komisioneri 

vëren se ai nuk ka dokumentuar apo provuar në ndonjë mënyrë të besueshme që të kishte 

aplikuar online apo me postë për ta aksesuar atë shërbim. (I referohemi edhe mundësisë të 

ankuesit që, në pamundësi për t’u paraqitur personalisht pranë Zyrës së Gjendjes Civile në 

Shqipëri (ai apo bashkëshortja) mund të autorizonte një familjar të tijin në Shqipëri 

nëpërmjet një prokure të posaçme me vulë apostile). 

  

Për rrjedhojë, në kushtet, kur vetë ankuesi minimalisht nuk arriti të dokumentojë apo provojë në 

ndonjë mënyrë të besueshme se kishte aplikuar e provuar të merrte shërbimin e pretenduar pranë 

Ambasadës Shqiptare në Francë apo të bënte një prokurë të posaçme me vulë apostile, për 

autorizimin e ndonjë të afërmi të tij për të regjistruar fëmijën A. G në Zyrën e  Gjendjes Civile, dhe 

as që kishte iniciuar procedurën për përfitimin e bonusit para datës 10.04.2020
9
; Komisioneri 

vlerëson si të bazuar dhe të drejtë argumentimin e sjellë nga SHSSH, lidhur me arsyet e 

mospërfitimit të bonusit të bebes nga ana e ankuesit. 

                                                           
8
 Referuar rubrikës së njoftimeve për shtetasit shqiptarë me banim në Francë, publikuar  në faqen zyrtare të Ambasadës 

Shqiptare në Francë. 
9
 Sipas përcaktimeve të VKM nr. 288, datë 10.04.2020. 
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Për rrjedhojë, në analizë të sa më sipër, Komisioneri gjykon se, nga ana e SHSSH nuk ka patur 

veprime të padrejta, të pafavorshëm apo të paligjshme kundrejt ankuesit, përsa ai ka pretenduar.  

 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të 

ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi.”. 

Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”.  

Një nga format e diskriminimit parashikuar nga ligji, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në nenin 1 të 

këtij ligji.  

 

Neni 20/1 i LMD-së, përcakton qartë detyrimin e personave fizik ose juridik që ofrojnë të 

mira apo shërbime për publikun, duke cituar shprehimisht:  

 

“Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, 

ndalohet të diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: 

a) duke refuzuar t’i japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për 

shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji; 

b) duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo shërbime në mënyrë të ngjashme, 

ose me cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato në të cilat këto të mira apo 

shërbime i ofrohen publikut në përgjithësi”.  

 

Për sa më sipër, në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri gjykon se ankuesi nuk i është nënshtruar një trajtimi 

të padrejtë  dhe të pafavorshëm nga ana e Shërbimit Social Shtetëror.  

Në mungesë të një trajtimi të tillë, Komisioneri, arrin në konkluzionin që nuk kemi të bëjmë me 

një sjellje diskriminuese nga ana e SHSSH, kundrejt ankuesit, për shkakun e pretenduar prej tij. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/a), si dhe nenin 33, pika 10 të ligjit nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar,  
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të subjektit ankues, E. G, për “çdo shkak tjetër
10”, nga ana e 

Shërbimit Social Shtetëror, në fushën e të mira dhe shërbimeve. 

 

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

KOMISIONERI 

 

Robert GAJDA 
 

Fusha: Të mira dhe shërbime 

Shkaku:  Çdo shkak tjetër 

Lloji i vendimit: Mosdiskriminim 

 

 

                                                           
10

 Ankuesi ka referuar tek ky shkak, faktin se ai nuk ka qene rezident në Shqipëri, në momentin e lindjes së fëmijës së 

tij, gjatë periudhës së pandemisë, (në atë periudhë ka qenë resident në Francë) në  ndryshim nga prinderit e bebeve te 

lindura ne Shqipëri në atë periudhë. 
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