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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1080 Prot.                                                                                         Tiranë, më  21 . 07 .2022 

 

Lënda:  Rekomandim për përfitimin e kompensimit të diferencës së çmimit të energjisë 

elektrike, për efekt të heqjes së fashës së konsumit deri në 300 Kwh në muaj
1
, për 

gratë me aftësi të kufizuar, që nuk janë kryefamiljare.                                                        

 

MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
Rruga e Kavajës 

Tiranë 

 

INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE 
Rruga e Durrësit, Nr. 83 

Tiranë 
 

SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR 
Rruga e Durrësit, Nr. 83 

Tiranë 

 

DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË GJENDJES CIVILE 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1 

Tiranë 
 

 

Për dijeni:  KËSHILLIT TË MINISTRAVE  
          Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  

         Tiranë 

 

SHOQATËS “PËR DREJTËSI SOCIALE” 
Rruga: “Riza Cerova”, Nr. 23 

Tiranë 

 
                                                           
1 Referuar VKM-së nr. 08, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të 
energjisë elektrike deri në 300 kwh në muaj”, të ndryshuar. 
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në vijim Komisioneri), është krijuar dhe 

funksionon në bazë të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar (në 

vijim LMD), si institucion i pavarur, i cili siguron mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo 

formë sjellje që nxit diskriminimin. 

Në nenin 32, pika 1, germa “c”, të LMD, përcaktohet se: “Komisioneri ka kompetencë të kryejë 

hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të këtij ligji”.  

Bazuar në informacionin e marrë nga Shoqata “Për Drejtësi Sociale”, Komisioneri, në ushtrim të 

kompetencës së parashikuar nga neni 32/1/c të LMD, me Urdhërin nr. 41, datë 01.04.2021, filloi 

procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes, në lidhje me kompensimin e pagesës së energjisë 

elektrike për personat me aftësi të kufizuar, referuar parashikimeve të VKM-së nr. 08, datë 

14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të 

energjisë elektrike deri në 300 Kwh në muaj”. 

I. Informacioni i parashtruar nga Shoqata “Për Drejtësi Sociale”. 

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, Shoqata “Për Drejtësi Sociale”, ka ngritur shqetësimin mbi 

paqartësinë e përcaktimit të saktë të personit kryefamiljar që përfiton kompensim sipas pikës 1, 

germa a) dhe b) të VKM-së nr. 08, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për 

efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 KWH në muaj”. 

Në pikën 1 të VKM-së nr. 8, datë 14.01.2015, përcaktohet se: “1. Kompensimin e diferencës së 

çmimit të energjisë elektrike, për efekt të heqjes së fashës së konsumit deri në 300 Kwh në muaj, 

për:   

a) familjet, që trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe familjet që kanë në përbërje anëtarë 

me aftësi të kufizuar, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë me 

vendim të KMCAP-it, sipas pikës 3, të nenit 7, të ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, kur personi me aftësi të kufizuar është 

kryefamiljar dhe nuk ka anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar;   

b) kryefamiljarët, që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë 

në fshat dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar;   

Shoqata “Për Drejtësi Sociale” pretendon se, sipas përcaktimit të pikës 1, germa a) dhe b) të 

VKM-së nr. 08/2015, rimbursimin e energjisë elektrike duhet ta përfitojnë vetëm personat me 

aftësi të kufizuar që janë kryefamiljarë. Por siç dihet, sipas modelit të certifikatës familjare në 

rubrikën, lidhja me kryefamiljarin, përcaktohen zakonisht burrat (bashkëshorti) dhe jo gratë 

(bashkëshortja). Pra, sipas përcaktimit ligjor, gratë me aftësi të kufizuar, që nuk janë 

kryefamiljare, nuk mund të përfitojnë rimbursimin e energjisë elektrike edhe pse kryefamiljari 

mund të jetë, i papunë dhe jo i vetpunësuar. 
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II. Procedura e ndjekur nga Komisioneri.   

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: 

A. Me shkresat nr. 578/1, datë 02.04.2021, nr. 1437/1, datë 13.10.2021, nr. 1437, datë 

13.10.2021 dhe nr. 578/3, datë 13.10.2021, Komisioneri njoftoi për fillimin e 

procedurave të hetimit të çështjes, Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile 

(DPGJC), Institutin e Sigurimeve Shoqërore (ISSH) dhe Shërbimin Social Shtetëror 

(SHSSH) dhe kërkoi nga këto institucione, informacion dhe statistika në lidhje me 

problematikën objekt shqyrtimi. 

A.1  Me shkresën nr. 1415/1, datë 12.05.2021 dhe nr. 7000/2, datë 25.10.2021, DPGJC, ktheu 

përgjigje duke informuar se:  

 Numri i familjeve, të regjistruara në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, të cilët 

kanë të dy bashkëshortët, është 942.101. 

 Numri i familjeve, në të cilat kryefamiljar është i regjistruar personi i gjinisë 

femërore/bashkëshortja është 22.718. 

 Për vendosjen/përcaktimin si kryefamiljar të një anëtari familje, përveç rasteve me 

një anëtar të vetëm, i cili automatikisht rezulton kryefamiljar, në veprimtarinë e 

shërbimit të gjendjes civile nuk parashikohen dispozita të veçanta. Zgjedhja e 

kryefamiljarit nga anëtarë të së njëjtës familje bëhet me konsensusin e anëtarëve 

madhorë të saj, në barazi ndërmjet tyre. Në shumicën e rasteve, kryefamiljar 

rezulton të jetë bashkëshorti, ose fëmija i rritur. Në raste të veçanta, siç kemi 

konstatuar, kryefamiljar rezulton të jetë bashkëshortja, e cila ka zëvendësuar 

bashkëshortin me miratimin e tij. 

A.2 Me shkresën nr. 2350/1, datë 15.04.2021 dhe nr. 2350/3, datë 19.10.2021, ISSH, ktheu 

përgjigje duke informuar se: 

 Numri i përgjithshëm i familjeve që kanë përfituar kompensimin e diferencës së çmimit 

të energjisë elektrike, sipas pikës 1, germa a) dhe b) të VKM-së nr. 08/2015, gjatë vitit 

2020, është 149.028 persona. 

 ISSH nuk administron të dhëna mbi numrin e familjeve që kanë të dy bashkëshortët, dhe 

kryefamiljar është i regjistruar personi i gjinisë femërore/bashkëshortja, që ka përfituar 

kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, sipas pikës 1, germa b) të 

VKM-së nr. 8/2015, për vitin 2020. 

A.3 Me shkresën nr. 790/1, datë 12.04.2021 dhe nr. 790/3, datë 20.10.2021, SHSSH, ktheu 

përgjigje duke informuar se: 
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 Numri i personave që kanë përfituar kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë 

elektrike, sipas pikës 1, germa a) të VKM-së nr. 08/2015, gjatë vitit 2020, është 82.761 

persona. 

 Kryefamiljar përfitues të kompensimit të energjisë elektrike, sipas pikës 1, germa a) të 

VKM-së nr. 08/2015, gjatë vitit 2020, është 10.750 persona. 

 Numri i personave me aftësi të kufizuara që kanë përfituar kompensimin e energjisë 

elektrike, por nuk është kryefamiljar (këto janë persona që përfitojnë nga statusi 

Verbërisë/Para-Tetraplegjikë), gjatë vitit 2020, është 73.011 persona. 

 Personat me aftësi të kufizuara (duke përjashtuar personat që përfitojnë nga statusi i 

Verbërisë/Para-Tetraplegjikë) që nuk janë kryefamiljarë, nuk përfitojnë kompensim 

energjie elektrike sipas parashikimit të pikës 1, germa a) të VKM-së nr. 08/2015.  

 SHSSH nuk disponon të dhëna mbi numrin e familjeve që kanë të dy bashkëshortët, dhe 

kryefamiljar është i regjistruar personi i gjinisë femërore/bashkëshortja, që ka përfituar 

kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, sipas pikës 1, germa a) të 

VKM-së nr. 8/2015, për vitin 2020. 

 

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. 

Neni 59 

Objektivat socialë 

1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të 

nismës dhe të përgjegjësisë private, synon: ...... 

e) përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit, jetimët dhe invalidët; 

 

Neni 122 

1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi 

botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji. 
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Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e të gjithë anëtarëve të 

Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë.  

2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 

pajtohen me të.  

3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të 

drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në 

atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej asaj. 

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut2 (KEDNJ) 

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, 

lindaj 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, lindaj ose çdo 

status tjetër. 

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

parashikuara në paragrafin 1. 

 

Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Grave (CEDAW)3 

Neni 1 

Për qëllimet e kёsaj Konvente shprehja “diskriminimi ndaj grave” nёnkupton çdo dallim, 
pёrjashtim ose kufizim që bёhet mbi bazёn e seksit, e që ka për pasojё ose për qëllim të 
komprometojё ose të asgjёsojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarёsisht nga gjendja 

e tyre martesore, mbi bazën e barazisë sё burrit dhe të gruas, të të drejtave dhe të lirive themelore 
tё njeriut në fushёn politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo fushë tjetër.  

Neni 2 

                                                           
2 Ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996. 
3 Ratifikuar me Ligjin nr. 7767, datë 09.11.1993. 
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Shtetet palë dënojnë diskriminimin ndaj grave në të gjitha format, pranojnё të ndjekin me të gjitha 
mjetet e pёrshtashme dhe pa vonesё, një politikё tё eliminimit tё diskriminimit kundrejt grave dhe 
për këtë arsye zotohen: 

a) Të përfshijnë në kushtetutat e tyre kombёtare ose në ndonjё dispozitë tjetër ligjore të 

përshtatshme, parimin e barazisë sё burrit dhe të gruas, po qe se ende nuk ёshtё bёrё, dhe 
të sigurojnë nёpёrmjet legjislacionit dhe masave tё tjera të përshtatshme zbatimin praktik 
të këtij parimi; 

b) Të miratojnё masa ligjore dhe masa të tjera të përshtatshme duke përfshirё edhe 
sanksione, po qe se ёshtё e nevojshme, duke ndaluar çdo formё tё diskriminimit ndaj 
grave; 

c) Të vendosin një mbrojtje gjyqёsore të të drejtave të grave, mbi bazёn e barabartё me 

burrat, dhe të sigurojnё, nёpёrmjet gjykatave kombёtare kompetente dhe institucioneve të 
tjera publike, mbrojtjen efektive të grave kundёr çdo veprimi diskriminues; 

ç) Të mos ndёrmarrin asnjë veprim ose praktikё diskriminuese ndaj grave dhe të sigurojnё 
që autoritetet dhe institucionet publike tё veprojnё nё pёrputhje me kёtё detyrim; 

d) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj grave që 

ushtron ndonjë person, organizatё ose çfarёdo ndёrmarrje; 

dh) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme, duke përfshirë legjislacionin, për tё ndryshuar 
ose shfuqizuar ligjet ekzistuese, rregulloret, zakonet apo praktikat të cilat përbëjnё 
diskriminimin ndaj gruas;  

Neni 5 

Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme: 

a) Për tё ndryshuar karakteristikat dhe modelet sociale e kulturore të sjelljes së burrit dhe 

të gruas, në mënyrë që të arrijnё të zhdukin paragjykimet dhe praktikat zakonore, dhe tё 
gjitha praktikat e tjera që mbёshteten në idenё e inferioritetit ose të superioritetit të njërit 
apo tё tjetrit seks, ose në rolet stereotipe të burrit dhe të gruas; 

Këshilli Ekonomik dhe Social i OKB-së (ECOSOC) (1997), është shprehur gjithashtu si vijon: 

“Integrimi i perspektivës gjinore është proçesi i vlerësimit të implikimeve për gratë dhe burrat 

për çdo veprim të planifikuar, përfshirë legjislacionin, politikat apo programet, në të gjitha fushat 

dhe në të gjitha nivelet. Integrimi është një strategji për t’i bërë shqetësimet dhe përvojat e grave 

dhe burrave dimension të pandashëm të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 

politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që 

gratë dhe burrat të përfitojnë njësoj dhe pabarazia të mos tolerohet. Qëllimi përfundimtar është 

arritja e barazisë gjinore.” 
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Në kuadër të Objektivit 3, të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (Fuqizimi i Grave), OKB-ja ka inkurajuar 

Shtetet Anëtare të zhvillojnë një kuadër ligjor ku perspektiva gjinore integrohet në nivel qeveritar 

dhe parlamentar. 

Agjenda 2030 e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm ka ripohuar angazhimin 

për barazi gjinore dhe integrimin e perspektivës gjinore, duke miratuar një numër objektivash, 

përfshirë Objektivin nr. 5 për: “realizimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe 

vajzave”. 

Ligj nr. 9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”. 

Neni 2 

Qëllimi i këtij ligji është: 

a) Të sigurojë mbrojtje efikase nga diskriminimi për shkak të gjinisë dhe nga çdo formë 

sjelljeje, që nxit diskriminimin për shkak të gjinisë; 

b) Të përcaktojë masa për garantimin e mundësive të barabarta ndërmjet grave e burrave, për 

të eliminuar diskriminimin e bazuar në gjini, në çfarëdo formë me të cilën shfaqet; 

c) Të përcaktojë përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore, qendrore dhe vendore, për të hartuar 

dhe zbatuar aktet normative, si dhe politikat që mbështesin zhvillimin dhe nxitjen e 

barazisë gjinore në shoqëri. 

Neni 4 

1. “Barazi gjinore” është pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjithat 

fushat e jetës, pozita e barabartë ndërmjet tyre, mundësi e shanse të barabarta, për të 

gëzuar të drejtat dhe për të përmbushur detyrimet në shoqëri, duke përfituar njëlloj nga 

arritjet e zhvillimit të saj. 

 Neni 6 

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. 

2. Hartimi, zbatimi, nxitja dhe krijimi i dispozitave, kushteve, kritereve apo praktikave, në 

dukje neutrale, por që sjellin vendosjen në një situatë më pak të favorshme të një personi 

të njërës gjini, krahasuar me personat e gjinisë tjetër, përbën diskriminim të tërthortë për 

shkak të gjinisë dhe ndalohet. Nga ky ndalim bëjnë përjashtim rastet kur këto dispozita, 

kushte, kritere apo praktika justifikohen nga një qëllim i përligjur dhe mjetet apo rrugët 

për arritjen e këtij qëllimi janë të nevojshme dhe të përshtatshme. 
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Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar4 

Neni 1   

Qëllimi 

Qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë, mbrojë dhe të sigurohet që të gjithë personat me aftësi të 

kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e tyre.  

Personat me aftësi të kufizuar përfshijnë individët me dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo 

shqisore aftagjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen 

e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë.  

Neni 3  

Parime të përgjithshme 

Parimet e kësaj Konvente do të përfshijnë:  

a) Respektin për dinjitetin, autonominë individuale, përfshirë lirinë për të bërë zgjedhjet 

personale, dhe pavarësinë e personit;  

b) Mosdiskriminimin;  

c) Pjesëmarrjen dhe përfshirjen e plotë dhe efektive në shoqëri;  

d) Respektin për ndryshimin dhe pranimin e personave me aftësi të kufizuar si pjesë e 

diversitetit njerëzor dhe humanizmit;  

e) Mundësi të barabarta;  

f) Akses;  

g) Barazi ndërmjet burrave dhe grave;  

h) Respekt për kapacitetet në zhvillim të fëmijëve me aftësi të kufizuar, si edhe respektimi i 

të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar për të ruajtur identitetin e tyre. 

Neni 4  

Detyrime të përgjithshme 

1. Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë dhe nxisin realizimin e plotë të të gjitha të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë personat me aftësi të kufizuar, pa 

diskriminim të ndonjë lloji për shkak të aftësisë së kufizuar. 

Neni 6  

                                                           
4Ratifikuar me ligjin nr. Nr. 108/2012 “Për Ratifikimin e Konventës së OKB-së “Për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara”. 

 

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 

 

9 

Gratë me aftësi të kufizuar 

1. Shtetet Palë pranojnë se gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuar janë objekt i një 

diskriminimi shumëformësh dhe për këtë do të marrin masa për tu siguruar se ato 

gëzojnë në mënyrë të plotë dhe të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut. 

2. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar zhvillimin, 

përparimin dhe fuqizimin e plotë të grave, me qëllim që tu garantohet ushtrimi dhe 

gëzimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të përcaktuara në këtë Konventë. 

Neni 28 

Standardet e duhura të jetesës dhe mbrojtjes sociale 

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për një standard adekuat 

jetese për ta dhe për familjet e tyre, duke përfshirë ushqimin, veshjen dhe strehimin e 

përshtatshëm , si edhe të drejtën përpërmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës 

dhe do të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe përmirësuar realizimin e kësaj të 

drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar. 

2. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për mbrojtje shoqërore 

dhe që ata ta gëzojnë atë të drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar dhe do 

të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe përmirësuar realizimin e kësaj të drejte, 

duke përfshirë marrjen e masave: (a) Për të siguruar akses të barabartë të personave me 

aftësi të kufizuar ndaj shërbimeve për ujë të pijshëm dhe shërbimeve, pajisjeve dhe 

formave të tjera të asistencës të përshtatshme dhe të përballueshme për nevoja të lidhura 

me aftësinë e kufizuar; (b) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar, në 

veçanti grave dhe vajzave me aftësi të kufizuar dhe personave të moshuar me aftësi të 

kufizuar në programet e mbrojtjes shoqërore dhe të reduktimit të varfërisë; 

Ligji nr. 93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e personave me aftësi të 
kufizuara”, i ndryshuar 

Neni 1 

Objekt i këtij ligji janë:  

a) Përcaktimi i të drejtave thelbësore që lidhen me përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 

personave me aftësi të kufizuara, me qëllim garantimin e mundësive të barabarta për të 

gjithë këta persona në kushte të barabarta me të tjerët;  

Neni 2 

Ky ligj ka për qëllim:  

a) 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 
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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; 

b) Të përcaktojë përgjegjësinë e të gjitha strukturave publike dhe jopublike, përfshirë 

organet shtetërore, qendrore dhe vendore, në zbatimin e parimeve të përfshirjes dhe 

aksesueshmërisë për të zvogëluar, deri në heqje, pengesat për personat me aftësi të 

kufizuara, me qëllim mundësimin e pjesëmarrjes së tyre të barabartë në shoqëri. 

Neni 4 

Parimet  

Parimet bazë të këtij ligji janë:  

b) Barazia, përfshirë barazinë gjinore, që siguron se personat me aftësi të kufizuara të kenë 

mundësi të barabarta; 

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

Neni 1  

 

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 2  

  

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   

 

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

bashkëveprojnë me njëra-tjetrën në të njëjtën kohë, në mënyrë 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 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 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 

   

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

ligjit. 

 

Neni 32   

  

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; 
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Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 8, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, 
për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 Kwh në muaj”. 

1. Kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, për efekt të heqjes së fashës së 

konsumit deri në 300 Kwh në muaj, për:   

a) familjet, që trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe familjet që kanë në përbërje anëtarë 

me aftësi të kufizuar, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë me 

vendim të KMCAP-it, sipas pikës 3, të nenit 7, të ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, kur personi me aftësi të kufizuar është 

kryefamiljar dhe nuk ka anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar;   

b) kryefamiljarët, që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë 

në fshat dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar;   

Udhëzim nr. 1, datë 02.02.2015 i MF-së, MEI dhe MMSR “Mbi zbatimin e VKM nr. 8, datë 
14.01.2015 për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga heqja e fashës deri në 300 Kwh për 
faturimin e çmimit të energjisë elektrike”, i ndryshuar. 

Përfitojnë kompensim për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 

Kwh në muaj: kategoritë e përcaktuara në pikën 1, germat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, të 

vendimit nr. 8, datë 14.1.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës 

së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 Kwh në muaj”.  

Fatura e energjisë elektrike për përfituesit e këtij kompensimi do të jetë e njëjtë me faturën e 

konsumatorëve që nuk e përfitojnë këtë kompensim dhe vlera e saj do të shprehet me çmimin e ri 

të energjisë elektrike.  

Kompensimi për të përballuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, si rezultat i heqjes së fashës 

deri në 300 Kwh bëhet vetëm për një kontratë të energjisë elektrike dhe vetëm për një prej 

kategorive përfituese të përcaktuara në pikën 1 të vendimit.  

I. Familjet, të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike, familjet, që kanë në përbërje anëtarë me 

aftësi të kufizuar, të verbër dhe paraplegjikët e tetraplegjikët.  

2. Familjet, që kanë në përbërje anëtarë me aftësi të kufizuar, kur personi me aftësi të kufizuar 

është kryefamiljar dhe nuk ka anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar së bashku me 

deklaratën sipas aneksit 1, duhet të paraqesin pranë administratorit shoqëror:....”. 

II. Kryefamiljarë që përfitojnë pension invaliditeti dhe pension pleqërie. 

IV. Arsyetimi ligjor 

Në përfundim të analizës së legjislacionit sipërcituar, rezultoi se: 
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Akti nënligjor në fuqi për mbrojtjen e shtresave në nevojë, parashikon mbështetje për familjet me 

ndihmë ekonomike, kryefamiljarët me aftësi të kufizuara dhe kryefamiljarët që përfitojnë pension 

invaliditeti dhe pleqërie, mbështetje kjo që është në formën e kompensimit financiar për energjinë 

elektrike, në masën 648 lekë në muaj.  

Përfitimet që rrjedhin nga skemat e kompesimit të energjisë elektrike për mbrojtjen e shtresave në 

nevojë, janë mbi bazën e kërkesës dhe jo automatikisht të aplikueshme për kategoritë përfituese. 

Referuar Vendimit nr. 53, datë 01.04.2021
5
 të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

rezultoi që ankuesja, person me aftësi të kufizuara, nuk e kishte përfituar kompensimin për 

energjinë elektrike sipas VKM-së 8/2015, të ndryshuar, pasi gjatë aplikimit për rivlerësim të 

KMCAP, nuk kishte kërkuar kompensim për energjinë elektrike dhe pas aplikimit/kërkesës sipas 

numrit të kontratës së energjisë elektrike, e përfitoi atë. Ky është një aspekt që tregon se ka një 

nivel të ulët të informimit të kategorive në nevojë të cilët përfitojnë kompesim financiar lidhur me 

konsumimin e energjisë elektrike. 

Shërbimi Social Shtetëror, ka informuar Komisionerin se: 

 Përfitojnë kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, për efekt të heqjes së 

fashës së konsumit deri në 300 Kwh në muaj, familjet, që trajtohen me ndihmë 

ekonomike, si dhe familjet që kanë në përbërje anëtar me aftësi të kufizuar, të lindur ose të 

bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të KMCAP-it, kur personi 

me aftësi të kufizuar duhet të jetë kryefamiljar dhe nuk ka anëtarë të familjes të punësuar 

ose të vetëpunësuar. Pra personat me aftësi të kufizuar (duke përjashtuar personat që 

përfitojnë nga statusi i Verbërisë/Para-Tetraplegjikë) që nuk janë kryefamiljarë, nuk 

përfitojnë kompensim energjie elektrike.  

Nga analiza e akteve nënligjore, për çështjen objekt shqyrtimi, vlerësohet se një nga kategoritë 

kryesore për përfitimin e kompensimit të diferencës së çmimit të energjisë elektrike, janë familjet 

që kanë kryefamiljarin me aftësi të kufizuar.  

Në nenin 1 të ligjit nr. 9062/2003 Kodi i Familjes, i ndryshuar, në parimet e përgjithshme, 

përcaktohet se: “Martesa, si një bashkëjetesë ligjore, mbështetet në barazinë morale dhe juridike 

të bashkëshortëve, në ndjenjën e dashurisë, respektit dhe mirëkuptimit reciprok, si baza e unitetit 

në familje. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit”. 

Referuar nenit 4, germa h, të ligjit nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e 

Shqipërisë”, përcaktohet se: “Kryefamiljar, është personi i parë sipas renditjes në certifikatën 

familjare”. 

                                                           
5https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-nr.-53-date-01.04.2021-Shoqata-Per-Drejtesi-Sociale-kunder-

Ministrise-se-Shendetesise-dhe-Mbrojtjes-Sociale-Arritje-efektiviteti.pdf  

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/
https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-nr.-53-date-01.04.2021-Shoqata-Per-Drejtesi-Sociale-kunder-Ministrise-se-Shendetesise-dhe-Mbrojtjes-Sociale-Arritje-efektiviteti.pdf
https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-nr.-53-date-01.04.2021-Shoqata-Per-Drejtesi-Sociale-kunder-Ministrise-se-Shendetesise-dhe-Mbrojtjes-Sociale-Arritje-efektiviteti.pdf


 

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

 

14 

Koncepti i “Kryefamiljarit” gjendet dhe në nenet 16
6
 dhe 17

7
 të ligjit 10129, datë 11.05.2009 

“Për gjendjen civile”, i ndryshuar, në të cilën ka të parashikuar të drejtën e kryefamiljarit për 

deklarimin e vendbanimit, por pa dhënë një përkufizim për këtë term dhe pa shpjeguar se kush 

quhet kryefamiljar. 

Referuar statistikave dhe deklarimit të dhënë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, 

rezulton se numri i familjeve me kryefamiljar të gjinisë femërore është 22.718, nga 942.101 

familje të rregjistruara gjithsej. Pra, rezulton se vetëm 2.41% e familjeve janë me kryefamiljare 

femër.  

Ligji për gjendjen civile nuk ka të vendosur ndonjë kufizim gjinor për të qenë kryefamiljar dhe 

gratë në parim kanë të njëjtat mundësi për të qenë kryefamiljare njësoj si burrat, por në praktikë 

dhe referuar statistikave të mësipërme, rezulton se vetëm 2.41% e familjeve janë me kryefamiljare 

femër.  

Referuar parashikimeve të akteve nënligjore, objekt shqyrtimi, dhe përgjigjes së dhënë nga 

Shërbimi Social Shtetëror, kompensimin financiar për energjinë elektrike e përfiton kryefamiljari 

që është me aftësi të kufizuara. Pra, nëse bashkëshortja është me aftësi të kufizuar dhe nuk është 

kryefamiljare, nuk përfiton kompensimin e diferencës së çmimit të energjisë elektrike, sipas 

VKM-së 8/2015, të ndryshuar, duke bërë një diferencim në trajtim për shkak të gjinisë. 

Bazuar në statistikat e mësipërme, ku vetëm 2.41% e familjeve, kanë kryefamiljare grua, 

mundësia e grave me aftësi të kufizuara për të qenë kryefamiljare dhe rrjedhimisht përfituese, 

bazuar në VKM nr. 8/2015, të ndryshuar, është shumë e vogël. 

Referuar sa më sipër, rezulton se akti nënligjor në pamje të parë nuk trajton në mënyrë të 

pabarabartë, gratë me aftësi të kufizuara, pasi nuk ka një trajtim të diferencuar mes grave dhe 

burrave me aftësi të kufizuara. Por, referuar statistikave, rezulton se në mënyrë të tërthortë, gratë 

me aftësi të kufizuara, në shumicën e rasteve nuk janë kryefamiljare dhe në këtë mënyrë, ato 

rezultojnë të përjashtuara në mënyrë të tërthortë, nga parashikimi i aktit nënligjor, për 

kompensimin financiar. 

Përjashtimi në mënyrë të tërthortë i kësaj kategorie nga e drejta e përfitimit të kompensimit të 

energjisë elektrike, i privon gratë me aftësi të kufizuar, jo kryefamiljare, nga e drejta për t’u 

trajtuar në mënyrë të barabartë me burrat.  

Në bazë të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, jo çdo dallim 

apo ndryshim i trajtimit konsiderohet diskriminim. Në bazë të nenit 6, të ligjit “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk 

                                                           
6 Neni 16, pika 1: “Deklarimin e vendbanimit apo të banesës për pjesëtarët e një familjeje ka të drejtë ta bëjë kryefamiljari ose, në 
pamundësi të tij, çdo person madhor i familjes”. 
7 Neni 17, pika 1: “.............Në këtë rast, kryefamiljari i familjes pritëse dhe personi apo kryefamiljari që kërkon të banojë në 
vendbanimin e tij shprehin vullnetin e tyre për këtë qëllim para nëpunësit të zyrës së gjendjes civile, në juridiksionin e së cilës 
është vendbanimi i familjes pritëse”. 
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zbatohet në rastet kur ka një qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të 

Kushtetutës, të marrëveshjeve apo akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi”.  

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

përkufizohet nga neni 3/7, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur 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 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.  

Sa më sipër rezulton se gëzimi dhe ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët i të drejtave e lirive 

themelore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe çdo të drejte tjetër që buron nga ligjet në fuqi, 

garantohet duke eleminuar diskriminimin formal dhe atë substancial. Diskriminimi mund të 

rezultojë jo vetëm nga trajtimi i ndryshëm i njerëzve në situata të njëjta (diskriminimi formal), por 

gjithashtu duke ofruar të njëjtin trajtim për njerëzit në situata të ndryshme (diskriminimi 

substancial). Ky i fundit quhet diskriminim “i tërthortë”, sepse nuk është trajtimi që ndryshon,  

por janë më tepër pasojat e atij trajtimi, që do të ndjehen ndryshe nga njerëzit me karakteristika të 

ndryshme. 

Gjykata Kushtetuese në disa vendime të saj 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). 

Për rrjedhojë, Komisioneri arrin në përfundimin se VKM nr. 08/2015, e cila, rimbursimin e 

energjisë elektrike për personat me aftësi të kufizuara e lidh me kriterin e të qenurit kryefamiljar, 

duke përjashtuar në mënyrë të tërthortë gratë me aftësi të kufizuara, që nga statistikat rezultojnë 

në një përqindje të vogël si kryefamiljare, vjen në kundërshtim me ligjin nr. 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, pasi i vendos gratë me aftësi të kufizuara, jo 

kryefamiljare në pozita diskriminuese, për shkak të gjinisë. 

Gjithashtu, në analizë të kuadrit ligjor në fuqi, akteve dhe informacionit të administruar gjatë 

shqyrtimit të çështjes, Komisioneri vlerëson se, mospërfitimi i kompensimit të energjisë elektrike 
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për gratë me aftësi të kufizuar, që nuk janë kryefamiljare, bie ndesh dhe me parimin e 

mosdiskriminimit, në ligjin nr. 93/2014 “Për përshtatjen dhe Aksesueshmërinë”, të ndryshuar, ku 

ndër parimet bazë të këtij ligji është dhe barazia gjinore, që siguron që gratë me aftësi të kufizuara 

të kenë mundësi të barabarta si burrat me aftësi të kufizuara për të përfituar të drejtat e garantuara 

nga ky ligj. 

V. Konkluzione 

Neni 14 i Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndalon diskriminimin në gëzimin 

e të drejtave dhe lirive të përcaktuara, ndërkohë që Protokolli 12-të i KEDNJ-së, i cili është 

ratifikuar nga Shqipëria, ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të parashtruar 

nga ligji” dhe kështu ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm me të drejtat e 

garantuara nga KEDNJ-ja. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të 

vazhdueshme ka interpretuar se “diskriminimi” do të thotë që të trajtosh ndryshe pa një justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, persona të cilët ndodhen në situata të ngjashme dhe diferenca në 

trajtim, nuk bazohet në ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, se trajtimi i 

diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të 

proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet.  

Gjithashtu, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të vazhdueshme ka 

interpretuar se trajtimi i diferencuar është diskriminues nëse ai nuk bazohet në ndonjë justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, nëse trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim 

ose nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të 

përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet
8
. Sipas GJEDNJ-së, e drejta për të mos u 

diskriminuar e garantuar nga KEDNJ, gjithashtu cënohet kur pa një justifikim objektiv dhe të 

arsyeshëm shtetet dështojnë që të trajtojnë ndryshe personat situata e të cilëve është objektivisht e 

ndryshme
9
. GJEDNJ, shprehet se, ndalimi që rrjedh nga neni 14 do të krijojë detyrime pozitive 

për shtetet kontraktuese për të bërë dallimet e nevojshme ndërmjet personave ose grupeve, 

rrethanat e të cilëve janë në mënyrë të rëndësishme dhe domethënëse të ndryshme
10

. Për më tepër, 

GJEDNJ, shprehet se, neni 14 nuk e ndalon një shtet anëtar që t'i trajtojë grupet ndryshe për të 

korrigjuar “pabarazitë faktike” ndërmjet tyre; në të vërtetë, në rrethana të caktuara, dështimi në 

përpjekje për të korrigjuar pabarazinë nëpërmjet trajtimit të ndryshëm, mund të shkaktojë në 

vetvete një shkelje të nenit 14
11

. 

                                                           
8 Shih: Molla kundër Greqisë, Vendim i Dhomës së Madhe, 2018, prg. 135; Fábián kundër Hungarisë, Vendim i Dhomës së 

Madhe 2017, prg. 113; Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, prg.72. 
9 Shih: Çështja Thlimmenos kundër Greqisë  [GC], nr. 34369/97, prg. 44, GJEDNJ 2000-IV; Çështja J.D dhe A kundër Mbretërisë 

së Bashkuar, nr.32949/17 dhe  34614/17, prg. 84, 24 tetor  2019. 
10Shih: Çështja J.D dhe A kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr.32949/17 dhe  34614/17, prg. 84, 24 tetor  2019. 
11 Shih: Çështjen Horváth dhe Kiss kundër Hungarisë, nr. 11146/11, datë 29.01.2013, prg. 101; Çështjen Thlimmenos, cituar më 

lart, prg. 44; Çështjen D.H. dhe të tjerët kundër Republikës Çeke (GC), nr.57325/00, GJEDNJ 2007-IV, prg.175). 
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Gjykata Evropiane e Drejtësisë, në çështjen Hilde Shënhait (Schönheit) kundër Qytetit Frankfurt 

am Main dhe Silvia Beker kundër Landit Hesen
12

, në të cilën një punonjëse me kohë të pjesshme 

pretendoi se ishte diskriminuar për shkak të gjinisë, arsyetoi se: “Diferenca tek pensionet e 

pagueshme, që nuk bazohej tek diferencat e kohës së punës, do të thoshte se punonjësit me kohë të 

pjesshme në fakt paguheshin më pak sesa punonjësit me kohë të plotë. Provat statistikore u 

paraqitën për të demonstruar se 87.9 për qind e punonjësve me kohë të pjesshme ishin gra. 

Megjithëse masa, sado neutrale, prekte negativisht gratë në mënyrë disproporcionale ndaj 

burrave, GJED-ja pranoi se ajo sillte prezumimin e një diskriminimi të tërthortë për shkak të 

gjinisë”.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në studimin e publikuar “Mbrojtja e përmirësuar 

ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes zbatimit të kuadrit ligjor dhe 

rregullator13”, të vitit 2021, nisur nga gjetjet e këtij studimi, në mes të tjerash ka rekomanduar që 

mund të jepen si masa paraprake gjetja si vijon: “Paraprakisht, shkëputja e përfitimit të 

kompensimeve të parashikuara nga VKM-të në fuqi, nga koncepti i Kryefamiljarit”. 

Komisioneri në këtë studim ka theksuar se: “Është thelbësore të tregohet kujdes i shtuar për 

grupet vulnerabël pasi vështirësitë e krijuara nga situata ekonomike, si dhe nga situata e 

pandemisë Covid 19 kanë ndikuar negativisht në zinxhirin e ekonomisë për punësim dhe të 

ardhurat duke rritur rrezikun e varfërisë së energjisë për këto konsumatorë vulnerabël. 

Njëkohësisht, sidomos në kohën e pandemisë por jo vetëm, familjet e pamundura për shkak të 

problemeve me energjinë si dhe ndërprejes së saj, rrezikohen në garantimin e të drejtës për arsim 

të fëmijëve të tyre. Në këtë mënyrë thellohen më shumë jo vetëm pabarazitë ekonomike por edhe 

diferencimet sociale dhe kulturore, si dhe shtohet pamundësia reale për mundësi të barabarta”. 

Komisioneri bazuar në gjetjet e këtij studimi në mes të tjerash ka rekomanduar që si konsumatorë 

përfitues të statusit të klientit në nevojë të jenë dhe: “Familjet që kanë në përbërjen e tyre 

persona me aftësi të kufizuar sipas parashikimeve të ligjit 93/2014 “Për përfshirjen dhe 

aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar””.  

Komisioneri vlerëson se, shteti nëpërmjet akteve ligjore dhe nënligjore, duhet t’u sigurojë barazi 

në trajtim të gjithë personave me aftësi të kufizuar, pavarësisht gjinisë, në mënyrë që ata të 

përfitojnë nga skemat e mbrojtjes sociale, pavarësisht faktin nëse janë kryefamiljarë apo jo.  

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

që ta sigurojë atë dhe ta ofrojë mbështetjen financiare pa asnjë lloj diskriminimi, të çfarëdolloj 

forme. 

                                                           
12 https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SQI.pdf, fq.100. Bashkim Çështjesh C-4/02 dhe C-5/02 [2003] 

ECR I-12575, 23 Tetor 2003 (ECJ, Hilde Schönheit v. Stadt Frankfurt am Main and Silvia Becker v. Land Hessen, Joined Cases 

C-4/02 and C-5/02 [2003] CR I-12575, 23 October 2003). 
13 https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/06/Raporti-klienteve-ne-nevoje.pdf, fq. 34-35.  
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Bazuar në sa më lart, Komisioneri vlerëson se, me qëllim eliminimin e situatës diskriminuese për 

gratë me aftësi të kufizuar që nuk janë kryefamiljare, është e nevojshme që të rishikohen aktet 

nënligjore, objekt i ankesës duke përcaktuar përfitimin e kompensimit të diferencës së çmimit të 

energjisë elektrike, njërin nga bashkëshortët që është me aftësi të kufizuar, pavarësisht nëse është 

kryefamiljar apo jo. 

Referuar VKM-së nr. 609, datë 20.10.2021 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore 

të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, ku përcaktohet se MSHMS ndër të tjera 

është përgjegjëse për zhvillimin e politikave që synojnë mbrojtjen, promovimin, integrimin dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies sociale të individëve, familjeve dhe komuniteteve në 

nevojë, del qartë fusha e përgjegjësisë e MSHMS, për marrjen e iniciativës për ndryshimin e aktit 

nënligjor, objekt i këtij rekomandimi.  

Sa më sipër, me qëllim rregullimin e situatës, si dhe bazuar në nenin 32, pika 1, shkronja “f”, të 

ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar,  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

R E K O M A N D O N: 
 

 

1. Rishikimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 8/2015, të ndryshuar, dhe Udhëzimit 

nr. 1/2015 të MF-së, MEI dhe MMSR, duke përcaktuar përfitimin e kompensimit të 

diferencës së çmimit të energjisë elektrike, nëse njëri nga bashkëshortët është me aftësi të 

kufizuar, pavarësisht nëse është kryefamiljar apo jo. 

2. 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.  

 

 

 

 

 KOMISIONERI 

 

           Robert GAJDA 
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