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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
 Nr.______ prot.                                                                         Tiranë, më ____/_____/2021 

 

Lënda: Rekomandim për marrjen e masave për të siguruar aksesin paralel të 

viktimave të dhunës në familje, si një masë për të adresuar diskriminimin 

ndërsektorial.  

 
KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr.4, Tiranë 

 

KËSHILLIT TË MINISTRAVE 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë 

 
MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

Rruga e Kavajës, Tiranë 

 

SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR 
Rruga e Durrësit, nr.83, Tiranë 

 
 
Për dijeni: QENDRËS “TË DREJTAT E NJERIUT NË DEMOKRACI” 

Rruga “Panorama”, kompleksi Pajtoni, Ap.B 31 (pranë Hipotekës), Tiranë 

 
      

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në vijim Komisioneri), është krijuar dhe 

funksionon në bazë të Ligjit nr. 10221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, si institucion i pavarur, i cili siguron mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga 

çdo formë sjellje që nxit diskriminimin. 

Bazuar në nenin 32, pika 1, germa “c”, të ligjit Nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioneri ka kompetencë të kryejë 

hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të këtij ligji”.  
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Bazuar në informacionin e marrë nga Qendra “Të drejtat e Njeriut në Demokraci”( në vijim 

QDNjD)
1
,  Komisioneri, në ushtrim të kompetencës së parashikuar nga neni 32/1/c të ligjit 

nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, me urdhërin nr. 1 datë 

06.01.2021, filloi procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes mbi aksesin paralel të 

viktimave të dhunës në familje në skemën e mbështetjes ekonomike, si kategori në nevojë 

dhe si viktimë dhune. 

 

I. Informacioni i parashtruar nga QDNjD 

 

QDNjD, parashtron se, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, si një organizatë që ofron 

shërbime mbështetëse për viktimat/të mbijetuarat e dhunës në familje, ka konstatuar 

problematikën e përfitimit të ndihmës ekonomike nga viktimat e dhunës në familje, në rastet 

kur viktima është njëkohësisht përfituese e ndihmës ekonomike si kategori në nevojë. Ligji 

sipas tyre e lidh të drejtën e përfitimit të ndihmës ekonomike për viktimat e dhunës në 

familje vetëm me pajisjen e viktimës me UMM
2
/UM

3
, ç’ka do të thotë se viktima e dhunës 

në familje duhet ta përfitojë këtë ndihmë pavarësisht, nëse është e përfshirë në ndonjë nga 

skemat e tjera të mbështetjes me të ardhura. Megjithëse viktimat  e dhunës në familje kanë të 

drejtë të përfitojnë ndihmë ekonomike përgjatë afatit të vlefshëmrisë së urdhërit të mbrojtjes, 

atyre i’u kërkohet të zgjedhin nga cila skemë kërkojnë të përfitojnë (si viktima dhune apo si 

familje në nevojë).  

QDNjD shprehet se, në praktikë kanë konstatuar se viktimat e dhunës në familje trajtohen 

me ndihmë ekonomike nëse janë në marrëdhënie pune apo nëse përfitojnë nga ndonjë skemë 

tjetër e mbështetjes social-ekonomike, siç mund të jenë përfitimi i pensionit të invaliditetit, 

përfitimi i pensionit të pleqërisë etj. Përjashtimi ndodh vetëm në rastin kur viktima është e 

përfshirë në skemën e mbështetjes si familje në nevojë. Në një rast të tillë, ku viktima e 

dhunës në familje është më vulnerabël se një viktimë e dhunës në marrëdhënie pune, asaj i 

duhet të zgjedhë nëse do të përfitojë nga ndihma ekonomike si viktimë dhune ose si kategori 

në nevojë. 

Gjatë vitit 2020, QDNJD, deklaron se ka përfaqësuar në gjykatë 130 raste të dhunës në 

familje ku 85 % e këtyre rasteve janë pajisur me urdhër mbrojtje nga gjykata. Rreth 24 

viktima të dhunës në familje kanë qenë të përfshira në skemën e mbështetjes me ndihmë 

ekonomike dhe për pasojë nuk i’u është mundësuar përfitimi paralel i ndihmës ekonomike si 

familje në nevojë dhe i pagesës që përfitojnë si viktima dhune. Sipas QDNjD, kjo praktikë 

                                                           
1
 Informacioni administruar me shkresat nr. 1754 prot., datë 15.12.2020 dhe nr. 1850 prot., datë 29.12.2020. 

2
 Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje 

3
 Urdhër  Mbrojtje 
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ndiqet me pretendimin që i njëjti individ nuk mund të përfitojë nga dy skema njëkohësisht, 

praktikë e cila ndiqet në të gjithë vendin. 

Në teori, një viktimë dhune qoftë në marrëdhënie pune ose jo (e përfshirë në skemën e 

ndihmës ekonomike), ligji e trajton në mënyrë të padiferencuar, ndërsa praktika e vendos në 

pozitë të pabarabartë në momentin që viktimës së papunë, të dhunës në familje i kërkohet të 

zgjedhë njërën skemë të ndihmës ekonomike. Pra, sipas QDNjD, kemi një trajtim të 

diferencuar dhe të padrejtë ndërmjet viktimave të dhunës në familje të dy kategorive të 

ndryshme që janë, një viktimë e punësuar dhe një viktimë pa të ardhura (që përfiton nga 

skema e ndihmës ekonomike si kategori në nevojë). 

QDNjD shprehet se kjo praktikë diferencuese ndiqet nga ana e institucioneve të 

vetëqeverisjes vendore, të cilat janë subjektet përgjegjëse për shpërndarjen e ndihmës 

ekonomike. 

Ndjekja e kësaj praktike ku viktimës nuk i mundësohet aksesi paralel (si kategori në nevojë 

dhe si viktimë dhune) në skemën e mbështetjes me ndihmë ekonomike, vendos në pozita të 

pabarabarta me kategoritë e tjera, viktimat e dhunës në familje që janë të përfshira në 

skemën e ndihmës ekonomike si kategori në nevojë. Viktimat e papuna të dhunës në familje 

janë vendosur në pozitë jo të favorshme, krahasuar me viktimat e dhunës në familje që janë 

në marrëdhënie pune, duke ju mohuar atyre në mënyrë të drejtëpërdrejtë mundësinë për të 

përfituar ndihmë ekonomike si viktimë e dhunës në familje dhe si kategori në nevojë. 

Viktimat e dhunës në familje duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë pavarësisht 

rrethanave në të cilat ato ndodhen.  

QDNjD, pretendon se, në këto kushte jemi përballë diskriminimit të tërthortë, pasi praktika e 

njësive të vetëqeverisjes vendore e vendos grupin e viktimave të dhunës në familje  të cilat 

përfitojnë ndihmë ekonomike, si kategori në nevojë, në kushte jo të favorshme, për më tepër 

që kemi të bëjmë me një kategori që përballet me vështirësi të mprehta ekonomike dhe 

sociale. 

 

II. Procedura e ndjekur nga Komisioneri.   

 

Në lidhje me pretendimet e paraqitura, Komisioneri kërkoi infromacion nga ana e Shërbimit 

Social Shtetëror (ShSSh)
4
. Në përgjigjen e dërguar Shërbimi Social Shtetëror, informoi 

Komisionerin se
5
:  

                                                           
4
 Shkresa nr. 22/1 prot., datë 02.02.2021. 

5
 Shkresa nr. 230/1 prot, datë  09.02.2021, protokolluar pranë Komisionerit me  nr.22/2 prot, datë 11.02.2021. 
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Viktimat e dhunës në familje, përcaktohen si subjekte përfituese të ndihmës ekonomike,  në 

bazë të ligjit nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”, neni 7, gërma 

“d” dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.597, datë 4.09.2019 “Për përcaktimin e 

procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike 

dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, Kreu I, 

pika 2, gërma “d”. Për të përfituar nga skema e ndihmës ekonomike, në Kreun I, pika 4.5 të 

VKM nr. 597, datë 04.09.2019, viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e 

vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, paraqesin : (a) 

kopjen e kartës së identitetit, (b) urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të 

mbrojtjes. 

Procedura dhe përgjegjësitë e strukturave përgjegjëse të përfshira në procesin e dhënies së 

ndihmës ekonomike, përcaktohen në Kreun II, të VKM nr.597, datë 4.09.2019. Familjet pa 

të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme si dhe kategorië e veçanta, aplikojnë për 

përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore/bashkisë ku kanë vendbanimin. 

Aplikimi bëhet nga kryefamiljari/anëtari madhor, së bashku me bashkëshortin/en ose të 

vetëm kur nuk ka bashkëshort/e, nga data 1-10 të çdo muaji, pranë administratorit shoqëror 

të seksioneve të ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë. 

Administratori, në prani të aplikantit, plotëson on-line në sistem aplikimin për ndihmë 

ekonomike, i cili përmbledh informacione për: demografinë e familjes, arsimin dhe 

punësimin, llojin e banesës, pasuritë/asetet shtëpiake, të ardhurat nga programet e mbrojtjes 

sociale. 

Brenda muajit të aplikimit për familjet që aplikojnë për herë të parë dhe dy herë në vit për të 

gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, administratori shoqëror i hedh të dhënat 

në regjistrin Elektronik Kombëtar. Nëpërmjet Regjistrit Elektronik Kombëtar, administratori 

shoqëror paraqet pranë strukturës përgjegjëse për shërbimet sociale në bashki, listën e 

familjeve/individëve në nevojë që kanë aplikuar për ndihmë ekonomike.Struktura 

përgjegjëse për shërbimet sociale në bashki, dërgon në formë shkresore dhe elektronike, 

nëpërmjet Regjistrit Elektronik Kombëtar, listën e plotë të familjeve/individëve në nevojë 

nën juridiskionin e bashkisë pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror për 

trajtimin me ndihmë ekonomike, brenda datës 15 të çdo muaji (Kreu II, pika 7) 

Lista e familjeve aplikante verifikohet automatikisht nga sistemi elektronik me të gjitha 

institucionet dhe pasi përfundon ky verifikim në lidhje me saktësinë e informacionit, merret 

vendimi për këto familje. Përgjegjësitë e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, 

për realizimin e procesit të vendimarrjes për përfituesit e ndihmës ekonomike, përcaktohen 

në Kreun II, pika 8, të VKM  nr.597, datë 04.09.2019. Vendimi për trajtimin me ndihmë 

ekonomike merret brenda muajit të aplikimit të qytetarëve nga Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror, nëpërmjet formulës së pikëzuar që përfshin parametra të lidhur 
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me vlerësimin e situatës ekonomike të familjeve të tilla, si : kushtet e jetesës, zotërimi i 

pasurive, të ardhurat nga remitancat. 

ShSSh, sqaron se, në ndryshim nga familjet në nevojë, kategoritë e veçanta ku bëjnë pjesë 

edhe viktimat e dhunës në marëdhëniet familjare nuk i nënshtrohen formulës së unifikuar të 

pikëzimit. Viktimat e dhunës përfitojnë automatikisht nga skema e ndihmës ekonomike kur 

aplikojnë si të tilla përgjatë gjithë kohës së vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit 

të menjëhershëm të mbrojtjes. 

Sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga ShSSh, për vitin 2020,  përfituesit e ndihmës 

ekonomike si kategori e viktimave të dhunës në familje janë si më poshtë: 

Periudha Aplikime të regjistruara Përfitues Refuzuar 
Janar 557 503 54 

Shkurt 565 496 69 

Mars 554 482 72 

Prill 525 468 57 

Maj 518 468 50 

Qershor 579 532 47 

Korrik 620 546 74 

Gusht 591 526 65 

Shtator 601 534 67 

Tetor 641 568 73 

Nëntor 670 592 78 

Dhjetor 676 600 76 

 

Arsyet e refuzimit për kategorinë viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare janë: (a) 

përfundimi i afatit të vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes apo urdhrit të menjëhersëm të 

mbrojtjes dhe (b) refuzuar automatikisht nga sistemi për arsye të mosparaqitjes për të bërë 

deklaratën 3 mujore, detyrim ky i përcaktuar në pikën 4, Kreu II, të VKM nr. 597, datë 

4.9.2019. 

Sipas legjislacionit në fuqi, e drejta e aplikimit në skemën e ndihmës ekonomike i njihet çdo 

individi/familje në nevojë të cilat nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme. 

Çdo familje/individ në nevojë, përfshi këtu edhe viktimat e dhunës në marrëdhënie 

familjare, gëzojnë të drejtën për të aplikuar në skemën e ndihmës ekonomike si kategori e 

veçantë, por edhe si familje në nevojë, duke respektuar përcaktimet e pikës 12, Kreu III, të 

VKM nr. 597, datë 4.9.2019, në të cilën përcaktohet se: Anëtarit të familjes në nevojë, që 

është person me aftësi të kufizuara, invalid pune apo individ, përfitues i ndihmës 

ekonomike, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës 

ekonomike për familjen. Pra një individ, i cili është i pajisur me urdhër mbrojtje ose urdhër 

të menjëhershëm mbrojtje, mund të aplikojë për përfitim të ndihmës ekonomike si anëtar i 
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familjes në nevojë, por nuk i llogaritet masë përfitimi në strukturën e masës së ndihmës 

ekonomike për familjen. 

Komisioneri, kërkoi në mënyrë specifike informacion lidhur me faktin se, si veprohet në 

rastet kur viktima e dhunës në familje e pajisur me urdhër mbrojtje është përfituese e 

ndihmës ekonomike si anëtare e familjes në nevojë dhe kërkon të përfshihet paralelisht edhe 

në programin e mbështetjes si viktimë e dhune, si dhe  numrin e rasteve të viktimave të 

dhunës në familje, të mbështetura paralelisht me ndihmë ekonomike si anëtare të familjes në 

nevojë dhe me ndihmë ekonomike si viktima dhune
6
. 

Në përgjigjen e dërguar, në mënyrë të përsëritur, Shërbimi Social Shtetëror, theksoi faktin 

se e drejta për të aplikuar për ndihmë ekonomike i njihet çdo familje/individi në nevojë, 

duke respektuar përcaktimet e pikës 12, të Kreut III, të VKM  nr. 597, datë 4.9.2019. Pra një 

individ, i cili është i pajisur me urdhër mbrojtje ose urdhër të menjëhershëm mbrojtje, mund 

të aplikojë për përfitim të ndihmës ekonomike si anëtar i familjes në nevojë, por nuk i 

llogaritet masë përfitimi në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen.
7
 

Në lidhje me numrin e viktimave të dhunës që përfitojnë paralelisht edhe si familje në 

nevojë, Shërbimi Social Shtetëror vuri në dispozicion të dhënat e mëposhtme, të gjeneruara 

nga sistemi në bashkëpunim me kompaninë e mirëmbajtjes së Regjitrit Elektronik Kombëtar 

të Ndihmës Ekonomike (IKUB-i): 

Periudha e përfitimit viti 2020 Nr.përfituesve në të dyja kategoritë 
Janar 24 

Shkurt 32 

Mars 31 

Prill 32 

Maj 50 

Qershor 70 

Korrik 85 

Gusht 72 

Shtator 84 

Tetor 89 

Nëntor 96 

Dhjetor 92 

 

 
 
 
 

                                                           
6
 Shkresa nr.22.3 prot., datë 23.03.2021. 

7
 Shkresa nr.680/1 prot., datë 31.03.2021, protokolluar pranë Komisionerit me nr.22/4 prot., datë 01.04.2021. 
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III. Legjislacioni i zbatueshëm 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

Neni 18  

1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.  

2. 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. 

3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk 

ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive. 

 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
 
Neni 14  
Ndalimi i diskriminimit  
 

Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara 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 status tjetër. 

 

Protokolli 12, i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut 
 
Neni 1  
Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit 
 
 1. 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.  

2. Askush nuk duhet të diskriminohet nga një autoritet publik për ndonjë nga arsyet e 

parashikuara në paragrafin 1 

 

Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave 
dhe dhunës në familje (në vijim Konventa e Stambollit) 
 
Neni 3  
 Përkufizimet  
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Për qëllim të kësaj Konvente:  

a “dhunë kundër grave” kuptohet si shkelje e të drejtave të njeriut dhe një formë 

diskriminimi kundër grave dhe nënkupton të gjitha aktet e dhunës gjinore që çojnë ose 

mund të çojnë në dëmtim ose vuajtje fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike për gratë, 

duke përfshirë kërcënime për kryerjen e këtyre akteve, shtrëngim ose heqje arbitrare të 

lirisë, qoftë nëse ndodh në jetën publike ose private; 

 

Neni 4  
Të drejtat themelore, barazia dhe mosdiskriminimi 
 

3 Zbatimi i dispozitave të kësaj Konvente nga Palët, veçanërisht masat për mbrojtjen e të 

drejtave të viktimave, sigurohen 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. 

 

Neni 20  
Shërbimet e përgjithshme mbështetëse  
 

1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të garantuar që viktimat 

të kenë akses në shërbime që lehtësojnë rehabilitimin e tyre nga dhuna. Këto masa duhet të 

përfshijnë, sipas nevojës, shërbime të tilla si konsulenca ligjore dhe psikologjike, ndihma 

financiare, strehimi, arsimi, trajnimi dhe ndihma në gjetjen e një pune.  

2 Palët marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të garantuar që viktimat 

të kenë akses në shërbime sociale dhe në kujdes shëndetësor, dhe që shërbimet të kenë 

burime të mjaftueshme dhe profesionistët të jenë trajnuar për të ndihmuar viktimat dhe për 

t’i drejtuar ata tek shërbimet përkatëse. 

 
Ligji nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar (në 

vijim ligji nr.10221/2010) 

 
Neni 1  
Objekti  
 
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, 
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vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë 

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

 

Neni 2  
Qëllimi 
 
 Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë të drejtën e çdo personi për:  

a) barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji;  

b) barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të 

marrë pjesë në jetën publike; 

c) mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin. 

 

Neni 3  
Përkufizimet  
1.“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. 

 

3. “Diskriminim ndërsektorial” është ajo formë diskriminimi në të cilën disa shkaqe 

veprojnë dhe bashkëveprojnë me njëra-tjetrën në të njëjtën kohë, në mënyre të tillë që ato të 

jenë të pandashme dhe të prodhojnë forma të veçanta të diskriminimit 

 

7. “Diskriminim i tërthortë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një dispozitë, kriter 

ose praktikë, e paanshme në dukje, do ta vinte një person ose grup personash në kushte më 

pak të favorshme për shkaqet e parashtruara në nenin 1 të këtij ligji në raport me një tjetër 

person ose grup personash, kur ajo dispozitë, kriter a praktikë nuk justifikohet objektivisht 

nga 3 një synim i ligjshëm, ose kur mjetet e arritjes së këtij synimi ose nuk janë të 

përshtatshme, ose nuk janë të domosdoshme dhe në përpjesëtim të drejtë me gjendjen që e 

ka shkaktuar atë. 

 

Neni 20  
Të mirat dhe shërbimet  
 

1. 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 
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ato në të cilat këto të mira apo shërbime i ofrohen publikut në përgjithësi. 2. Pika 1 e këtij 

neni zbatohet veçanërisht për: 

c) kontributin dhe mundësinë për të përfituar të mira nga skemat e mbrojtjes shoqërore, 

duke përfshirë asistencë sociale, sigurime shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim për 

shkak të aftësisë së kufizuar, apo ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes sociale ose avantazh tjetër 

social të ofruar për publikun; 

 

Neni 22 
Statusi 
Komisioneri është i pavarur në ushtrimin e detyrës dhe u nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe 

ligjit.  

Neni 32  
Kompetencat  
 
1. Komisioneri ka kompetencë: 

c) të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të 

këtij ligji; ë) t’u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar 

miratimin e legjislacionit të ri, ose ndryshimin apo reformimin e legjislacionit ekzistues; 

 
Ligji Nr. 57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë” (në vijim ligji 

nr.57/2019) 
 
Neni 2  
Qëllimi  
 
Ky ligj ka për qëllim:  

a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për 

individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë 

jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen 

shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike 

e shoqërore;  

b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë 

mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh 

për  përmirësimin e jetesës së tyre; 

 c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për 

foshnjat e porsalindura; 

 ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin 

dhe administrimin e asistencës sociale 
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Neni 4 
Përkufizime  
 

k) “Ndihma ekonomike”, është mbështetja me para, që u jepet familjeve dhe individëve në 

nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj; 

xh) “Viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare”, është çdo person, sipas përkufizimit të 

dhënë në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, për të cilin është lëshuar 

urdhër mbrojtjeje ose urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje me vendim të gjykatës; 

 

Neni 5 
 Parime të përgjithshme 
 

 Parimet bazë, në bazë të të cilave funksionojnë programet e asistencës sociale janë: 

 

d) mosdiskriminimi është parimi që përcakton të drejtat që burojnë nga ky ligj 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, ose për çdo shkak tjetër; 

 

Neni 6  
Asistenca sociale  
Asistenca sociale përfshin, por nuk kufizohet në, ndihmën ekonomike, pagesat e aftësisë së 

kufizuar, ndihmën e menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura dhe përfitime të 

tjera, që garantohen nga ky ligj. 

 

Neni 7  
Përfituesit e ndihmës ekonomike  
 

Përfituesit e ndihmës ekonomike janë:  

a) familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme;  

b) jetimët, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;  

c) prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;  

ç) viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore, deri në çastin e 

punësimit të tyre;  

d) viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të 

mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e 

përkujdesjes shoqërore. 
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Neni 12 
 Pagesa e ndihmës ekonomike 
 

2. Ndihma ekonomike, që përfitojnë familjet dhe individët në nevojë, është e plotë dhe masa 

nuk kufizohet për shkak të numrit të anëtarëve. Ndihmë ekonomike përfitojnë familjet që 

nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme nga programet e mbrojtjes 

shoqërore, remitancat, qiraja, asetet, bujqësia apo të ardhura të tjera, dhe individët e 

përcaktuar në nenin 7, të këtij ligji. 

 

6. Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuar, invalid pune apo 

individ përfitues i ndihmës ekonomike, sipas përcaktimeve në nenin 7, të këtij ligji, nuk i 

llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për 

familjen. 

 

Neni 16 
 Aplikimi dhe përfitimi i ndihmës ekonomike  
 

1. Kërkesa për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet nga:   

a) kryetari i familjes ose njëri nga anëtarët madhorë të familjes, së bashku me 

bashkëshortin/en ose i vetëm, kur nuk ka bashkëshort/e; 

 b) secili prej bashkëshortëve, në rastet kur ata janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk ka 

ende vendim gjykate të formës së prerë;  

c) nga vetë individi, sipas përcaktimeve në shkronjat “b”, “ç” e “d”, të nenit 7.  

2. Aplikimi për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet tek administratori shoqëror në njësinë 

administrative, nën juridiksionin e së cilës ka vendbanimin. Kriteret, procedura dhe 

dokumentacioni për përfitimin e ndihmës ekonomike, si dhe masa e përfitimit të saj 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  

3. Pranueshmëria në skemën e ndihmës ekonomike bëhet nëpërmjet formulës së pikëzuar, 

treguesit e së cilës mbajnë parasysh gjendjen e varfërisë. Treguesit e vlerësimit të formulës 

së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike përcaktohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave.  

4. Ndihma ekonomike shpërndahet një herë në muaj nga bashkia nëpërmjet shërbimit 

bankar dhe/ose shërbimit postar, bazuar në vendimin e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror.  

5. Të drejtën për ta tërhequr dhe marrë në dorëzim ndihmën ekonomike për familjet në 

nevojë e ka bashkëshortja e kryefamiljarit. Për rastet kur në strukturën e familjes 

bashkëshortja mungon, të drejtën e tërheqjes e ka kryetari i familjes. 

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 597, datë 4.09.2019 “Për përcaktimin e 

procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike 
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dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” (në 

vijim VKM nr.597/2019) 

 

Kreu I 
Subjektet, Kriteret dhe Dokumentacioni për Përfitimin e Ndihmës Ekonomike 
 

2. Përfituesit e ndihmës ekonomike janë: 

d) viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të 

mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e 

përkujdesjes shoqërore. 

 

4.5 Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të 

mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, paraqesin: 

a) kopjen e kartës së identitetit; 

urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, për rastet e parashikuara në 

shkronjën “d”, të pikës 2, të këtij kreu; 

 

Kreu III 
Masa e ndihmës ekonomike 
 

12. Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuara, invalid pune apo 

individ, përfitues i ndihmës ekonomike, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në 

strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen. 

 

 

IV. Arsyetimi ligjor  
 

 
Qëllimi i ligjit nr. 57/2019, është që të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për 

individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë 

jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen 

shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike 

e shoqërore. Dy janë kategoritë kryesore që përfitojnë në bazë të ligjit, familjet dhe 

individët. Asistenca sociale nëpërmjet ligjit ofrohet, por nuk kufizohet në, ndihmën 

ekonomike, pagesat e aftësisë së kufizuar, ndihmën e menjëhershme financiare për foshnjat 

e porsalindura dhe përfitime të tjera, që garantohen ligji nr. 57/2019. 

 

Në bazë të ligjit nr. 57/2019, subjekte përfituese të ndihmës ekonomike janë familjet dhe 

disa kategori individësh sipas përcaktive të nenit 7, të këtij ligji, ku mes të cilëve sipas 

gërmës “d”, përfshihen viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare. Sipas nenit 7, të ligjit 
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nr. 57/2019, kriteret kryesore për përfitimin e ndihmës ekonomike nga ana e familjeve, është  

mungesa e të ardhurave ose të ardhura të pamjaftueshme. Për viktimat e dhunës në familje 

kriteri i përfitimit të ndihmës ekonomike, nuk lidhet dhe nuk kushtëzohet nga të ardhurat, 

por vetëm me faktin  që individi të jetë i pajisur me urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e 

menjëhershëm të mbrojtjes, ndihma ekonomike përfitohet vetëm gjatë vlefshmërisë së 

urdhrave të mbrojtjes dhe individi të mos jetë duke u trajtuar në institucionet e përkujdesjes 

shoqërore. 

 

Bazuar edhe në kriteret e përcaktuara nga ligji, e drejta e viktimave të dhunës në familje për 

të përfituar ndihmë ekonomike, në kuadër të asistencës sociale të ofruar nga shteti, 

kushtëzohet vetëm nga statusi i tyre si viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare, 

pavarësisht nga niveli i të ardhurave apo mundësitë ekonomike, që viktimat e dhunës kanë. 

Pra, është pikërisht për shkak të situatës së vështirë dhe traumës së pësuar si pasojë e dhunës 

së ushtruar në cilëndo nga format e saj, që ligji ofron mbështetje financiare për këtë kategori. 

 

Pavarësisht se kategoria e viktimave të dhunës në familje, është në vetvete një kategori në 

nevojë, përsëri kjo kategori nuk është homogjene. Individë të ndryshëm brenda kategorisë së 

viktimave të dhunës në familje, për shkak të të ardhura të pamjaftueshme vendosen në 

kushte akoma më të pafavorshme se sa kategoria e viktimave të dhunës në marrëdhëniet 

familjare, e cila nuk gjendet në kushtet e nevojës.  

 

Një individ në nevojë, është përfitues i ndihmës ekonomike si anëtar i familjes në nevojë, 

për shkak të mungesës së të ardhurave ose të ardhurave të pamjaftueshme dhe nga ana tjetër 

ndihma ekonomike ofrohet edhe për viktimat e dhunës në familje, pavarësisht nga fakti nëse 

ato ndodhen në kushtet e mungesës ose pamjaftueshmërisë së të ardhurave. Gjithashtu, një 

individ i gjendur në kushtet e nevojës, mund të jetë njëkohësisht viktimë e dhunës në 

familje, duke bërë që vulnerabiliteti i këtij individi të shtohet. Pretendimi i ngritur nga 

QDNjD, është se, kategorisë së viktimave të dhunës në familje që janë njëkohësisht kategori 

në nevojë, pra që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, nuk kanë 

mundësi të kenë akses paralel dhe të përfitojnë njëkohësisht si anëtarë të familjes në nevojë 

dhe si viktima të dhunës në marrëdhënit familjare. 

 

Sipas SHSSH, çdo familje/individ në nevojë përfshi këtu edhe viktimat e dhunës në 

marrëdhëniet familjare, gëzon të drejtën për të aplikuar në skemën e ndihmës ekonomike, si 

kategori e veçantë, por edhe si familje në nevojë, duke respektuar përcaktimet e pikës 12, 

Kreu III, të VKM nr. 597/2019. Përcaktimi i bërë në këtë pikë të kësaj VKM-je, rezulton të 

jetë një përsëritje e përcaktimit që bëhet në pikën 6, të nenit 12, të ligjit nr. 57/2019. 

 

Në analizë të kuadrit ligjor dhe nënligjor që rregullon përfitimin e ndihmës ekonomike dhe 

informacionit të administruar, rezulton se, përcaktimi i pikës 6, të nenit 12, të ligjit nr. 
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57/2019 dhe pikës 12, të Kreut III, të VKM nr. 579/2019, vendos një kufizim për kategorinë 

e viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare të cilët njëkohësisht nuk kanë të ardhura ose 

kanë të ardhura të pamjaftueshme, për të patur akses paralel dhe për të përfituar 

njëkohësisht, ndihmën ekonomike si anëtarë të familjes në nevojë dhe viktima të dhunës në 

marrëdhënie familjare. Sipas parashikimit ligjor, viktimës së dhunës në marrëdhënie 

familjare, anëtare e familjes në nevojë, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në 

strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen, duke i’u mohuar e drejta për të patur 

akses paralel  në ndihmën ekonomike, si viktimë e dhunës dhe si individ në nevojë për shkak 

të gjendjes ekonomike (mungesës së të ardhurave ose të ardhurave të pamjaftueshme). 

 

Komisioneri kërkoi në mënyrë specifike informacion nga ana e SHSSH, në lidhje me 

mënyrën se si veprohej në rastet kur viktima e dhunës në familje e pajisur me urdhër 

mbrojtje është përfituese e ndihmës ekonomike si anëtare e familjes në nevojë dhe kërkon të 

përfshihet paralelisht edhe në programin e mbështetjes si viktimë e dhunës. Në përgjigjen  e 

dërguar, SHSSH nuk vuri në dispozicion informacion në lidhje me këtë çështje. Bazuar në 

kuadrin e mësipërm ligjor të analizuar, për Komisionerin mbeten të paqarta, të dhënat e 

vendosura në dispozicion nga SHSSH, mbi rastet kur viktimat e dhunës në marrëdhënie 

familjare kishin përfituar edhe si familje në nevojë, pra nga të dyja skemat, për vitin 2020. 

Komisioneri, vlerëson se, ligjërisht kjo bëhet e pamundur, për sa kohë  neni 12, pika 6, e 

ligjit nr. 57/2019, ndalon që anëtarit të familjes në nevojë që është viktimë e dhunës në 

marrëdhënie familjare, t’i llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së 

ndihmës ekonomike për familjen.  

Përjashtimi i kategorisë së viktimave të dhunës, për të përfituar në mënyrë paralele nga  

ndihma ekonomike si viktima dhune dhe si anëtarë të familjes në nevojë, bazohet vetëm në 

statusin e tyre si viktima të dhunës, pa ndonjë vlerësim në lidhje me nivelin e të ardhurave të 

familjes në nevojë. 

Pra, sa më sipër rezulton se viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare pavarësisht 

vulnerabilitetit të shtuar, për shkak të gjendjes së tyre ekonomike dhe pamjfatueshmërisë së 

të ardhurave, marrin të njëjtën mbështetje nga ana e skemës së mbrojtjes sociale, duke mos 

qenë në kushte të ngjashme. 

 

Ndalimi i trajtimit të diferencuar të individëve në situatë të ngjashme, mund të mos jetë i 

mjaftueshëm për të siguruar barazinë reale. Për këtë arsye, në disa situata, trajtimi i njëjtë i 

individëve të cilët ndodhen në situata të ndryshme, mund t’i vendosë ata në kushte të 

pafavorshme. Në këtë situatë, nuk është trajtimi ai që ndryshon, por janë efektet e tij, të cilat 

do të përjetohen ndryshe nga persona me karakteristika të ndryshme. Ideja e barazisë 

substanciale, pra e trajtimit ndryshe të situatave të ndryshme, gjen pasqyrim në 

diskriminimin e tërthortë.  
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Gjykata Kushtetuese në disa vendime të saj ka ka interpretuar nenin 18 të Kushtetutës, si dhe 

ka theksuar se parimi i barazisë synon që të gjithë të jenë të barabartë në ligj dhe përpara 

ligjit, jo vetëm në të drejtat themelore të parashikuara në Kushtetutë por edhe në të drejtat e 

parashikuara nga ligjet e tjera në fuqi. Gjykata është shprehur se : “Barazia në ligj dhe para 

ligjit nuk do të thotë që të ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash që 

janë në kushte objektivisht të ndryshme. Barazia përpara ligjit dhe në ligj presupozon 

barazinë e individëve që janë në kushte të barabarta”, si dhe “Vetëm në raste përjashtimore 

dhe për shkaqe të arsyeshme dhe objektive mund të përligjet trajtimi i ndryshëm i kategorive 

të caktuara që përfitojnë nga kjo e drejtë” (shih vendimet  nr. 39, datë 16.10.2007, nr. 4 datë 

12.02.2010, nr. 34, datë 20.12.2015, të Gjykatës Kushtetuese) 

 

Në rastin konkret, përfitimimi i ndihmës ekonomike nga kategoria e viktimave të dhunës në 

marrëdhënie familjare nuk kushtëzohet nga gjendja ekonomike e individit. Nga ana tjetër 

ligji jo vetëm që nuk adreson nevojat e veçanta të individëve brenda kësaj kategorie, por 

vendos një rregullim përjashtues për nevojat e veçanta të viktimave të dhunës, për shkak të 

gjendjes së tyre ekonomike. Komisioneri, konstaton se, statusi si viktimë e dhunës në 

marrëdhëniet familjare dhe gjendja ekonomike, veprojnë dhe bashkëveprojnë me njëra-

tjetrën në të njëjtën kohë, në mënyre të tillë që ato të jenë të pandashme, të cilat vendosin në 

kushte të pafavorshme kategorinë e viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare, të cilat 

nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, në raport me kategorinë tjetër të 

viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare të cilat nuk ndodhen në të njëjtën situatë të 

vështirë ekonomike. 

 

Përfshirja e kategorisë së viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare, si kategori 

përfituese e ndihmës ekonomike, vjen si një masë e marrë në kuadër të përmbushjes së 

detyrimeve që burojnë nga Konventa e Stambollit, për të siguruar shërbime mbështetëse për 

viktimat e dhunës, përfshi këtu edhe mbështetje financiare. Konventa e Stambollit, vendos 

detyrimin që, zbatimi i parashikimeve që bëhen në këtë Konventë, duhet të bëhet pa 

diskriminim bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh. 

Rezulton se, gratë përfaqësojnë numrin më të madh të viktimave të dhunës në marrëdhënie 

familjare. Në këtë kontekst, gjinia shtohet si një faktor i shtuar risku dhe si një shkak, i cili 

në ndërveprim me shkaqet e tjera të analizuara më sipër, e vendos viktimën e dhunës në 

marrëdhënie familjare në pozita akoma më të pafavorshme, për shkak të gjinisë. Në këtë 

mënyrë, gratë në mënyrë disproporcionale mund të preken nga përjashtimi për të aksesuar në 

mënyrë paralele, si viktima dhune dhe anëtarë të familjeve në nevojë, duke u vendosur në 

kushte të pafavorshme. 
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GREVIO në Raportin për Shqipërinë, të vitit 2017, në kuadër të adresimit të diskriminimit 

ndërsektorial, inkurajon autoritetet që, programet për të parandaluar dhe luftuar dhunën 

kundër grave, të jenë të përshtatura sipas nevojave specifike të grupeve të ndryshme.  

Gjatë procesit të miratimit të ligjit nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e 

Shqipërisë”, Komisioneri ka rekomanduar rishikimin e pikës 6, të nenit 12, duke hequr 

parashikimin se anëtarit të familjes në nevojë që është person me aftësi të kufizuara, nuk i 

llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për 

familjen.  

 

 

V. Konkluzione 
 

Komisioneri vlerëson se, në kushtet kur shteti krijon skema të caktuara të mbrojtjes sociale,  

duke ofruar mbështetje të caktuara për kategoritë përfituese të individëve, duhet që ta 

sigurojë atë dhe t’i ofrojë këto shërbime pa asnjë lloj diskriminimi, të çfarëdolloj forme. 

Mbështetja e ofruar për kategorinë e viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare, nuk 

është efektive nëse nuk vlerësohen dhe merren në konsideratë karakteristikat e veçanta të 

individëve.   

Përfundimisht, Komisioneri vlerëson se parashikimet e mësipërme, vendosin në kushte të 

pafavorshme katëgorinë e viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare,  të cilët nuk kanë 

të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme. Trajtimi i pafavorshëm brenda kësaj 

kategori, potencialisht ka efekte akoma më negative për gratë, të cilat përfaqësojnë jo vetëm 

numrin më të lartë të viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare, por janë njëkohësisht 

më shumë të përjashtuara nga punësimi apo kanë më tepër gjasa që të jetojnë në kushtet e 

varfërisë. 

Komisioneri vlerëson se, parashikimi që bëhet në pikën 6, të nenit 12, të ligjit nr. 57/2019 

dhe pikën 12, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 597/2019, vijnë në 

kundërshtim edhe me parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit, mbi bazën e të cilave duhet 

të funksionojnë programet e asistencës sociale. 

Sa më sipër, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi me qëllim rregullimin e situatës 

dhe  bazuar në nenin 32, pika 1, germa “ë”, të ligjit Nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”,  të ndryshuar, ku përcaktohet 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”,   
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R E K O M A N D O N 

 

 Marrjen e masave për rishikimin e pikës 6, të nenit 12, të ligjit nr. 57/2019 “Për 

Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë” dhe pikën 12, të Kreut III, të Vendimit 

të Këshillit të Ministrave nr. 597, datë 4.09.2019 “Për përcaktimin e procedurave, të 

dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit 

të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, vijnë në kundërshtim 

me parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit të parashikuar në ligjin e mësipërm” me 

qëllim sigurimin e aksesit paralel të viktimave të dhunës në marrëdhënie familjare, si 

viktima të dhunës dhe si kategori në nevojë, për shkak të mungesës ose 

pamjaftueshmërisë së të ardhurave. 

 

Lutemi brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, përcjelljen e informacionit në lidhje me veprimet 

e ndërmarra për zbatimin e këtij rekomandimi apo çdo informacion tjetër që ka rëndësi 

lidhur me këtë çështje. 

 

Duke besuar në bashkëpunimin tuaj, 

 

 

 

KOMISIONERI 

 

_______________ 

                  ROBERT GAJDA
     

 

 

Hartoi: K.Keta, Inspektore, DHA 

Rishikoi: R.Hoxha, Inspektore, DHA 
Miratoi: V. Bushati, Drejtore, DHA 

Datë:     14.07.2021 
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	3 Zbatimi i dispozitave të kësaj Konvente nga Palët, veçanërisht masat për mbrojtjen e të drejtave të viktimave, sigurohen pa diskriminim mbi bazë gjinie, race, ngjyre, gjuhe, feje, mendimi politik ose mendimi tjetër, origjine kombëtare ose sociale, p...
	Neni 20
	Shërbimet e përgjithshme mbështetëse
	1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të garantuar që viktimat të kenë akses në shërbime që lehtësojnë rehabilitimin e tyre nga dhuna. Këto masa duhet të përfshijnë, sipas nevojës, shërbime të tilla si konsulenca ligjore ...
	2 Palët marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të garantuar që viktimat të kenë akses në shërbime sociale dhe në kujdes shëndetësor, dhe që shërbimet të kenë burime të mjaftueshme dhe profesionistët të jenë trajnuar për të ndihmua...
	Ligji nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar (në vijim ligji nr.10221/2010)
	Neni 1
	Objekti
	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 gj...
	Neni 2
	Qëllimi
	Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë të drejtën e çdo personi për:
	a) barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji;
	b) barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike;
	c) mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.
	Neni 3
	Përkufizimet
	1.“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 drejt...
	3. “Diskriminim ndërsektorial” është ajo formë diskriminimi në të cilën disa shkaqe veprojnë dhe bashkëveprojnë me njëra-tjetrën në të njëjtën kohë, në mënyre të tillë që ato të jenë të pandashme dhe të prodhojnë forma të veçanta të diskriminimit
	7. “Diskriminim i tërthortë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një dispozitë, kriter ose praktikë, e paanshme në dukje, do ta vinte një person ose grup personash në kushte më pak të favorshme për shkaqet e parashtruara në nenin 1 të këtij ligj...
	Neni 20
	Të mirat dhe shërbimet
	1. 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 ...
	c) kontributin dhe mundësinë për të përfituar të mira nga skemat e mbrojtjes shoqërore, duke përfshirë asistencë sociale, sigurime shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim për shkak të aftësisë së kufizuar, apo ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes social...
	Neni 32
	Kompetencat
	1. Komisioneri ka kompetencë:
	c) të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të këtij ligji; ë) t’u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar miratimin e legjislacionit të ri, ose ndryshimin apo reformimin e legjisla...
	Ligji Nr. 57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë” (në vijim ligji nr.57/2019)
	Neni 2
	Qëllimi
	Ky ligj ka për qëllim:
	a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e inte...
	b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për  përmirësimin e jetesës së tyre;
	c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura;
	ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale
	Neni 4
	Përkufizime
	k) “Ndihma ekonomike”, është mbështetja me para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj;
	xh) “Viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare”, është çdo person, sipas përkufizimit të dhënë në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, për të cilin është lëshuar urdhër mbrojtjeje ose urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje me vendim të g...
	Neni 5
	Parime të përgjithshme
	Parimet bazë, në bazë të të cilave funksionojnë programet e asistencës sociale janë:
	d) mosdiskriminimi është parimi që përcakton të drejtat që burojnë nga ky ligj pa asnjë lloj diskriminimi çdo individi, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra, feja, etnia, gjuha, identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose filozo...
	Neni 6
	Asistenca sociale
	Asistenca sociale përfshin, por nuk kufizohet në, ndihmën ekonomike, pagesat e aftësisë së kufizuar, ndihmën e menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura dhe përfitime të tjera, që garantohen nga ky ligj.
	Neni 7
	Përfituesit e ndihmës ekonomike
	Përfituesit e ndihmës ekonomike janë:
	a) familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme;
	b) jetimët, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;
	c) prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
	ç) viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore, deri në çastin e punësimit të tyre;
	d) viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore.
	Neni 12
	Pagesa e ndihmës ekonomike
	2. Ndihma ekonomike, që përfitojnë familjet dhe individët në nevojë, është e plotë dhe masa nuk kufizohet për shkak të numrit të anëtarëve. Ndihmë ekonomike përfitojnë familjet që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme nga programet ...
	6. Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuar, invalid pune apo individ përfitues i ndihmës ekonomike, sipas përcaktimeve në nenin 7, të këtij ligji, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ek...
	Neni 16
	Aplikimi dhe përfitimi i ndihmës ekonomike
	1. Kërkesa për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet nga:
	a) kryetari i familjes ose njëri nga anëtarët madhorë të familjes, së bashku me bashkëshortin/en ose i vetëm, kur nuk ka bashkëshort/e;
	b) secili prej bashkëshortëve, në rastet kur ata janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk ka ende vendim gjykate të formës së prerë;
	c) nga vetë individi, sipas përcaktimeve në shkronjat “b”, “ç” e “d”, të nenit 7.
	2. Aplikimi për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet tek administratori shoqëror në njësinë administrative, nën juridiksionin e së cilës ka vendbanimin. Kriteret, procedura dhe dokumentacioni për përfitimin e ndihmës ekonomike, si dhe masa e përfitimit...
	3. Pranueshmëria në skemën e ndihmës ekonomike bëhet nëpërmjet formulës së pikëzuar, treguesit e së cilës mbajnë parasysh gjendjen e varfërisë. Treguesit e vlerësimit të formulës së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike përcaktohen...
	4. Ndihma ekonomike shpërndahet një herë në muaj nga bashkia nëpërmjet shërbimit bankar dhe/ose shërbimit postar, bazuar në vendimin e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.
	5. Të drejtën për ta tërhequr dhe marrë në dorëzim ndihmën ekonomike për familjet në nevojë e ka bashkëshortja e kryefamiljarit. Për rastet kur në strukturën e familjes bashkëshortja mungon, të drejtën e tërheqjes e ka kryetari i familjes.
	Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 597, datë 4.09.2019 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” (në vijim...
	Kreu I
	Subjektet, Kriteret dhe Dokumentacioni për Përfitimin e Ndihmës Ekonomike
	2. Përfituesit e ndihmës ekonomike janë:
	d) viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore.
	4.5 Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, paraqesin:
	a) kopjen e kartës së identitetit;
	urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, për rastet e parashikuara në shkronjën “d”, të pikës 2, të këtij kreu;
	Kreu III
	Masa e ndihmës ekonomike
	12. Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuara, invalid pune apo individ, përfitues i ndihmës ekonomike, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen.
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	Lutemi brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, përcjelljen e informacionit në lidhje me veprimet e ndërmarra për zbatimin e këtij rekomandimi apo çdo informacion tjetër që ka rëndësi lidhur me këtë çështje.
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