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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                    
Nr. 389 prot.                                    Tiranë, më  04. 03. 2020 

 
 

V E N D I M 
 

Nr. 29, Datë  04. 03. 2020 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 118, datë 24.09.2019, e shtetases Z. M., 

kundër Bashkisë Fier, në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar
1
. 

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

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Z. M. në ankesën e paraqitur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskiminimi, sqaron se është 

person me aftësi të kufizuara, për shkak të një aksidenti në punë të ndodhur në vitin 1992. Nga 

viti 1996 deri në vitin 2004, ankuesja ka mbajtur pozicionin e Inspektores pranë Zyrës së Tatim 

Taksave në Komunën Frakull. Në vitin 2004 është emëruar në pozicionin e Administratores në 

po të njëjtën njësi administrative. Në vitin 2006 ankuesja ka shkëputur marrëdhëniet e punës me 

punëdhënësin. Në vitin 2012, ankuesja ka nisur marrëdhëniet e punës me Komunën Frakull, në 

pozicionin e Arshivistes, të cilin e ka mbajtur deri në muajin shtator 2015. Me urdhërin Nr. 273, 

datë 17.09.2015, ankuesja është vënë në dijeni se për shkak të ristrukturimit të Bashkisë Fier, do 

të bëhej zgjidhja e marrëdhënieve të saj të punës. Në vitin 2016 është vënë në dijeni se në 

Njësisë Administrative Frakull ka qënë vakant një pozicion pune dhe nëpërmjet Avokatit të 

Popullit i është drejtuar shkresërisht Njësisë Administrative Frakull dhe Bashkisë Fier për 

punësimin e saj në këtë pozicion. Sipas saj, pavarësisht kërkesës dhe arsimit të lartë në degën 

financë, në pozicionin vakant është emëruar një punonjës me aftësi të kufizuara, i cili kishte 

arsim të mesëm. Në vitin 2018, ankuesja i është drejtuar sërish Bashkisë Fier dhe Njësisë 

Administrative Frakull për punësimin e saj në një nga vendet vakante. Në përgjigje të kërkesës së 

saj, me shkresën Nr. 168/1 prot., datë 13.06.2018, Njësia Administrative Frakull ka vënë në 

dijeni ankuesen se nuk ka kompetencë për të bërë emërimet e punonjësve, duke qënë se kjo e 
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 Mbështetur në Vërtetimin e KMCAP Fier, me Nr. 855 Vendimi, datë 21.09.2018. 
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drejtë i atribohet vetëm Bashkisë Fier. Me anë të shkresës Nr. 10028/1 prot., datë 31.10.2018, 

Bashkia Fier ka vënë në dijeni ankuesen se mundësia e emërimit të saj në një pozicion pune do të 

mbetet në konsideratë, pasi për momentin nuk ishte mundësia e emërimit të saj. Sipas ankueses 

që nga ky moment e në vijim është vënë në dijeni se pranë Njësisë Administrative Frakull janë 

emëruar punonjës  të tjerë, duke i mohuar asaj të drejtën e punësimit për shkak të aftësisë së 

kufizuar. 

Përsa më lart, ankuesja pretendon se mohimi i emërimit në pozicionet vakante të Njësisë 

Administrative Frakull është bërë për shkak të aftësisë së kufizuar. 

 

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, Z. M. ka 

kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të marrë masa për të ndaluar situatën 

diskriminuese ndaj saj dhe emërimin në një pozicion pune pranë Njësisë Administrative Frakull. 

  

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

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përcaktohet 

se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 

ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë 

në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 7 i LMD-së
2
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

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

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

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këto shkaqe. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit                       
nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës Nr. 118, datë 24.09.2019, të shtetases Z. M. u konstatua se 

nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit 
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10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

1. Me anë të shkresave Nr. 1456/1 prot., datë 01.10.2019 dhe Nr. 1456/4 prot., datë 

06.11.2019, i është drejtuar Bashkisë Fier dhe ka kërkuar informacion, si dhe parashtrime 

rreth ankesës së paraqitur nga ana e Z. M. 

 

Në përgjigje të shkresave të sipërcituara, Bashkia Fier, me anë të shkresave
3
 Nr. 8571/1 prot., 

datë 09.10.2019 dhe Nr. 8971/3 prot., datë 19.11.2019, informoi Komisionerin se aktualisht nuk 

ka asnjë pozicion të lirë pune për Z. M. dhe nuk vuri në dispozicion informacionin e plotë të 

kërkuar.  

 

2. Mbështetur në nenin 33/8, të ligjit nr. 10221/2010 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", për 

shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës Nr. 118, datë 24.09.2019, Komisioneri me shkresën 

Nr. 1814 prot., datë 27.11.2019, njoftoi zhvillimin e seancës dëgjimore në datë 

04.12.2019 duke kërkuar shpjegime shtesë. 

 

Seanca u zhvillua në datën 04.12.2019, me praninë e të dy palëve në proces: subjektit ankues, Z. 

M. dhe palës kundër së cilës është paraqitur ankesa, përfaqësuesesit
4
 e Bashkisë Fier, znj. A. M., 

me detyrë Shefe e Sektorit të Personelit dhe znj. V. Sh., me detyrë Specialiste për Procedurat 

Ligjore pranë Sektorit të Personelit. 

 

Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, u njoftuan palët se seanca dëgjimore do të rregjistrohej dhe përmbajtja e saj do të 

përdoret si provë gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, palët i qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në. 

Fillimisht ankuesja sqaroi ndër të tjera se në vitin 2018, ankuesja i është drejtuar Bashkisë Fier 

dhe Njësisë Administrative Frakull për punësimin e saj në një nga vendet vakante, pasi është 

vënë në dijeni (në rrugë jo zyrtare) se një prej punonjëseve të këtij institucioni do të ndërpriste 

marrëdhëniet e punës për shkak se dilte në pension. Në përgjigje të kërkesës së saj, Njësia 

Administrative Frakull ka vënë në dijeni ankuesen se nuk ka kompetencë për të bërë emërimet e 

punonjësve, duke qënë se kjo e drejtë i atribohet vetëm Bashkisë Fier. Ndërsa nga ana e Bashkisë 

Fier nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare lidhur me kërkesën e saj. Sipas ankueses, në pozicionin 

e punës së lartëpërmendur është emëruar nipi i deputetit të Partisë Socialiste, z. Xh. B. Në vijim 

ajo citoi se, situata e sipërcituar ka ndodhur përpara fushatës elektorale për zgjedhjet për lokale të 

vitit 2019. Gjatë kësaj fushate ajo ka marrë takim me Kryetarin e Njësisë Adminsitrative Frakull 

                                                           
3
 Protokolluar pranë KMD-së respektivisht me Nr. 1456/3 prot., datë 10.10.2019 dhe Nr. 1774 prot., datë 21.11.2019 

4
 Përfaqësuar me Autorizim Nr. 2193/1 prot., datë 19.08.2019, të Postës Shqiptare sh.a. 
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dhe Kryetarin e Parstisë Socialiste, të cilët i kanë premtuar se po tu jepej mundësia do ta 

emëronin në një pozicion pune, por kjo nuk ndodhi. Fakti që ajo është person me aftësi të 

kufizuara, është i njohur për Bashkinë Fier dhe Njësinë Administrative Frakull, që në kohën që 

ajo ka qënë në punë. Në përfundim sqaroi se, Bashkia Fier ka vënë në dijeni ankuesen se 

mundësia e emërimit të saj në një pozicion pune do të mbetet në konsideratë, pasi për momentin 

nuk ishte mundësia e emërimit të saj.  

Në përgjigje të pretendimeve të palës ankuese, përfaqësuesit e Bashkisë Fier sqaruan ndër të tjera 

se referuar dokumentacionit që disponojnë, pas riorganizimit të njësive vendore në Republikën e 

Shqipërisë dhe ish Komuna Frakull, nuk ka vënë në dispozicion të Bashkisë Fier asnjë dokument 

zyrtarë se ajo është person me aftësi të kufizuara.  Sipas tyre, nga informacioni që disponojnë, 

pranë Njësisë Administrative Frakull është i emëruar një person me aftësi të kufizuara, invalid 

pune, referuar edhe dokumentacionit të përcjellë nga ish Komuna Frakull. Në vijim, 

përfaqësuesit e Bashkisë Fier sqaruan se në përmbajtje të kërkesave të Z. M., nuk ka qënë cituar 

asnjëherë fakti që ajo është person me aftësi të kufizuara. Pavarësisht këtij fakti ajo është pritur 

dhe sqaruar disa herë nga ana e tyre dhe i është thënë se sapo të gjëndet mundësia do të 

punësohej në një nga vendet vakante që do të krijohen në Njësinë Administrative Frakull. 

Përfaqësuesit e Bashkisë Fier pranuan se në rrugë jo zyrtare, pra verbalisht nga ana e ankueses, 

janë vënë në dijeni të faktit që ajo është person me aftësi të kufizuara. Pozicioni i punës për të 

cilin ka kërkuar të emërohet ankuesja, në vend të punonjëses së dalë në pension, është Specialist 

i Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve në Bashkinë Fier. Sipas tyre, emërimi në këtë pozicion 

pune bëhet bazuar në ligjin Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. Në këtë pozicion, 

aktualisht është komanduar një punonjës me kontratë të përkohshme për nevoja të institucionit, 

deri në momentin e zhvillimit të konkursit për këtë pozicion pune. Ky pozicion pune ka në 

përshkrim të tij kontrollin e të gjitha bizneseve lidhur me pagesën e taksave.  

Përsa më sipër, nga ana e përfaqësuesve të KMD-së u kërkua informacion nëse janë bërë 

shpalljet për pozicionin e sipërcituar. Në përgjigje, përfaqësueset e Bashkisë Fier sqaruan se ende 

nuk është bërë shpallja e këtij pozicioni vakant në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Sa i 

përket pozicioneve të tjera, u sqarua se në Njësinë Administrative Frakull, nuk ekziston asnjë 

pozicion tjetër vakant, ku mund të emërohet ankuesja, si dhe asnjë pozicion “Ekonomist” apo 

“Llogaritar”, siç kërkohet nga ankuesja. Në vijim, u shtua se është emëruar personi në fjalë me 

kontratë të përkohshme dhe nuk është emëruar ankuesja, sepse është e pamundur të kalonte fshat 

më fshat për të bërë matjet dhe kontrollet e bizneseve. Sipas tyre, ankuesja për aftësinë e kufizuar 

që ka, nuk mund të përballonte këtë pozicion pune.  

Në vijim, ankuesja shtoi se nga ana e Bashkisë Fier nuk është thirrur asnjëherë për punësim. 

Sipas saj, punonjësja që doli në pension bënte detyrën e arkëtares dhe atë të Kontrollit dhe 

Ndjekjes së Detyrimeve, por brenda në zyrë.  
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Gjatë seancës dëgjimore, përfaqësuesit e KMD-së, informuan personat e autorizuar nga Bashkia 

Fier, nëse ata do t’i krijonin një mundësi punësimi për të cilën ankuesja do ta pranonte dhe nëse 

palët do të binin dakord, atëherë referuar ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskrimini”, KMD do të ndërpriste trajtimin e mëtejshëm të ankesës. 

Në vijim të seancës, ankuesja kërkoi nga përfaqësueset e Bashkisë Fier nëse ekzistonte mundësia 

për ta punësuar. Në përgjigje të saj, iu sqarua se nëse do tu krijohej mundësia patjetër që do ta 

punësonin ankuesen.  

Në përfundim të seancës dëgjimore, nga ana e përfaqësuesve të KMD-së, u kërkua që brenda një 

afati 10 ditor, të vihen në dispozicion të shqyrtimit të ankesës së Z. M.: 

- Përshkrimi i pozicionit të punës Specialist i Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve, në 

Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Fier; 

- Informacion lidhur me vendet vakante që janë krijuar gjatë periudhës 2018-2019, në 

Njësinë Administrative Frakull, ku arsimi i kërkuar përshtatej me atë të ankueses. Nëse 

ka patur pozicione të lira, informacion rreth punonjësve që janë emëruar në këto 

pozicione. 

 

3. Mbështetur në informacionin e kërkuar nga KMD gjatë seancës dëgjimore, Bashkia Fier, me 

shkresën
5
 nr. 8571/5 prot., datë 10.12.2019, vuri në dispozicion një pjesë të informacionit të 

kërkuar: 

- Kopje të Formularit të Përshkrimit të Punës për pozicionin Specialist i Kontrollit dhe 

Ndjekjes së Detyrimeve, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Fier. 

- Kopje të diplomës universitare të shtetasit Sh. T., emëruar në pozicionin Specialist i 

Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Bashkia Fier, por nuk u vu në dispozicion një kopje të kontratës së lidhur ndërmjet 

shtetasit Sh. T. dhe Bashkisë Fier. 

 

Gjithashtu nga ana e Bashkisë Fier në shkresën e sipërcituar u sqarua ndër të tjera se: “Në 

inventarin zyrtar të punonjësve të dërguar në Bashkinë Fier prej ish Komunës Frakull e Madhe 

në vitin 2015, pas përfundimit të reformës territoriale, ankuesja Z. M. rezulton në pozicionin 

punëtore arkive dhe në seksionin e ‘Kategorive të mbrojtura me ligj’ nuk rezulton asnjë shënim 

për rastin e saj. Në këtë seksion ka shënim si invalid pune vetëm për një punonjës. Pra, nuk është 

sjellë prej ish Komunës Frakull e Madhe asnjë informacion zyrtar që ankuesja është invalide 

pune. Gjithashtu në kërkesën për punë që ka drejtuar institucionit tonë asnkuesja nuk ka 

bashkëngjitur asnjë dokument që të provojë pretendimin e saj si Vërtetim nga KMCAP ose 

Diplomë Universitare, përveç një CV-je që i ka bashkëngjitur kërkesës. Pra, Bashkia Fier nuk 

është njoftuar në mënyrë zyrtare në lidhje më këtë fakt. Në lidhje me pozicionin e punës që 
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pretendon Z. M., duhet t’iu bëjmë me dije se në Bashkinë Fier pozicione të lira pune në Njësinë 

Administrative Frakull, është vetëm pozicioni i Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e 

Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve pranë Drejtorisë së Taksave dhe 

Tarifave. Përkohësisht, për nevoja urgjente të institucionit, në këtë pozicion pune është emëruar 

Sh. T., deri në zhvillimin e procedurave të konkurimit, i cili disponon Diplomë Universitare 

‘Master Profesional në Financë’. Ky pozicion pune është shpallur vakant dhe janë duke u kryer 

procedurat e konkurimit për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë 

ekzekutive. Në përfundim të konkursit do të vendosi Komiteti i Përhershëm i Pranimit cili do të 

jetë kandidati fitues që do të plotësojë kriteret e vendosura në shpalljen për konkurim. Në këto 

kushte, ankuesja duhet të ndjekë në vazhdimësi publikimet e pozicioneve të lira të punës që bën 

Bashkia Fier në portalin ‘Shërbimi Kombëtar i Punësimit’, për të patur mundësinë e që të 

konkurojë për të fituar pozicionin e punës. Bashkia Fier do të ndërmjetësojë edhe me biznese të 

ndryshme në Fier të cilët mund të ofrojnë një mundësi punësimi të përshtatshme për Z. M.”. 

 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje objekt i 

ankesës dhe që bëjnë pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

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

A. Lidhur me trajtimin disfavorizues dhe të pabarabartë. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë se: 

“Diskriminim” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

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

të ushtrimit në të njëtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi”.  

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

ligjin ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij për trajtim 

të padrejtë dhe diskriminues. 

Kodi i Procedurës Administrative
6
, ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Bashkisë Fier, të cilët duhet të 

                                                           
6
Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për 

sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose 

organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për 

të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 
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provonin se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, për shkakun e pretenduar 

prej saj. 

Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

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

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

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

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

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

ligjore të veprimeve ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD
7
 në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin në 

përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke i dhënë informacionin që i nevojitet atij”. 

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

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

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

subjekti ankues.  

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, rezultoi se: 

Në përgjigje të kërkesës së saj, Njësia Administrative Frakull ka vënë në dijeni ankuesen se nuk 

ka kompetencë për të bërë emërimet e punonjësve, duke qënë se këtë të drejtë e ka vetëm 

Bashkia Fier.  

Gjatë vitit 2018, ankuesja i është drejtuar Portalit “Shqipëria që duam”, ku ndër të tjera ka 

kërkuar punësimin e saj në Bashkinë Fier. Në përgjigje të kërkesës së saj, nëpërmjet  Portalit 

“Shqipëria që duam”, më datë 27.11.2018, Bashkia Fier ka informuar ankuesen se deri në atë 

moment nuk ka asnjë pozicion të lirë pune për emërimin e saj, por do të mbahet në konsideratë 

kjo kërkesë e saj. Gjithashtu me anë të shkresës Nr. 10028/1 prot., datë 31.10.2018, Bashkia Fier 

i ka kthyer të njëjtën përgjigje ankueses se kërkesa për sistemimin e saj në një pozicion pune në 

Njësinë Administrative Frakull do të mbahet në konsideratë nga ana e tyre. 

Mbështetur në informacioni i administruar nga palët, gjatë periudhës 2018-2019, në Bashkinë 

Fier ka qënë vakant pozicioni i Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve në 

Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave. 

Rezulton që në këtë pozicion është emëruar me kontratë pune, e cila nuk u vu në dispozicion të 

KMD-së nga Bashkia Fier, shtetasi Sh. T. Referuar dokumentacionit, ky shtetas ka përfunduar 

arsimin e lartë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, në Fakultetin e Ekonomisë, si dhe Master 

Profesional në Kontabilitet.  

                                                           
7
 Shkurtesë e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
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Referuar informacionit të dhënë nga përfaqësuesit e Bashkisë Fier gjatë trajtimit të ankesës, 

pozicioni i  Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe 

Ndjekjes së Detyrimeve pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave, është një pozicion i shërbimit 

civil i kategorisë ekzekutive dhe marrëdhëniet juridike rregullohen me ligjin Nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”. Sipas tyre, për nevoja emergjente pune deri në procedurave të konkurimit, në 

pozicionin e sipërcituar është emëruar ky shtetas me kontratë pune, pra jo referuar ligjit Nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”, por Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës 

së Shqipërisë”. 

Kreu II, pika 2 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për 

pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, 

parashikon se: “DAP-i organizon procedurën e pranimit për të gjitha pozicionet e kategorisë 

ekzekutive për administratën shtetërore, ndërsa njësitë përgjegjëse në institucionet e 

pavarura/njësitë e qeverisjes vendore organizojnë procedurën për institucionet respektive”. 

Referuar nenit 4, b) të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  “Institucion i 

pavarur” është administrata e Kuvendit, e Presidentit, e pushtetit vendor, e Gjykatës 

Kushtetuese, e Këshillit të Lartë Gjyqësor, e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, e Prokurorisë dhe çdo institucion i 3 pavarur, i parashikuar në Kushtetutë 

apo i krijuar me ligj dhe që i raporton Kuvendit, përfshirë degët e tyre territoriale. 

Kreu II, pika 6 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për 

pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, 

parashikon se: “Institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore bëjnë shpalljen e 

procedurës së pranimit për secilin grup në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në 

stendat e informimit të publikut, si dhe në faqen e tyre të internetit në rast se kanë.” 

Mbështetur në informacionin e dhënë nga ana e përfaqësuesve të Bashkisë Fier, pozicioni i 

Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së 

Detyrimeve pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave, ka qënë vakant që nga viti 2018 e në 

vijim. Pra, rezulton që për këtë pozicion nuk është shpallur procedura e konkurimit sipas 

parashikimeve të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar. 

Komisioneri konstaton se, emërimi i punonjësit Sh. T., ka dalë në kundërshtim me ligjin, pasi, 

për çdo marrëdhënie të re pune, që lidhet pas fillimit të efekteve të ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar, në bazë të nenit 22, 23, 25 dhe 26 të tij, duhen respektuar 

detyrimisht kërkesat për një procedurë të hapur dhe të rregullt konkurrimi. Çdo emërim që bëhet 

në kundërshtim me këto kërkesa, është i pavlefshëm.  

Duke vepruar në këtë mënyrë, Bashkia Fier ka vepruar në kundërshtim me procedurën e 

parashikuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, ç’ka në vështrim të nenit 
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108, pikat i) dhe ii) të shkronjës “a” dhe shkronjës “ç”, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i RSH”, e bën emërimin e shtetasit Sh. T., të pavlefshëm.  

Për më tepër, ndalimi i emërimit në kundërshtim me procedurën, është theksuar shprehimisht në 

pikën 4, të nenit 23, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, ku parashikohet 

se: “Çdo emërim në pozicion ekzekutiv, në kundërshtim me këtë nen, është absolutisht i 

pavlefshëm”, për të mos lejuar subjektivitet apo keqinterpretime në implementimin e kësaj 

dispozite në praktikë.  

Sa më sipër, Bashkia Fier duhet të kishte marrë masat e nevojshme për shpalljen dhe vendosjen e 

ligjshmërisë në këtë rast, duke bërë plotësimin e këtij pozicioni pune në përputhje me kërkesat e 

ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.  

Pavarësisht detyrimeve të përcaktuara në legjislacionin e sipërcituar, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, pas një kqyrje në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për periudhën 

Janar 2019-Shkurt 2020, nuk u evidetua se Bashkia Fier të kishte bërë shpalljen e vendit vakant 

të Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së 

Detyrimeve pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave. 

Duke qënë se referuar Kreut II, pika 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 

18.03.2015, të ndryshuar, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore bëjnë 

shpalljen e procedurës së pranimit për secilin grup në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, 

në stendat e informimit të publikut, si dhe në faqen e tyre të internetit në rast se kanë, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, analizoi publikimet e bëra nga ana e Bashksië Fier 

për vitin 2019 deri më datë 14.02.2020, në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në 

faqen e internetit të saj. Në këtë kuadër, u konstatua se në faqen e internetit të Bashkisë Fier nuk 

gjendej asnjë publikim lidhur me pozicionet e shpallura vakante të shërbimit civil për këtë 

periudhë, ndërsa referuar faqes së internetit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, nuk u konstatua 

se ishte shpallur procedura e konkurimit për pozicionin e lirë të Specialistit për Kontrollin dhe 

Ndjekjen e Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve pranë Drejtorisë së 

Taksave dhe Tarifave.  

Në analizë të informacionit të sipërcituar, Komisioneri vëren se paligjshmëria e veprimeve dhe 

mosveprimeve të Bashkisë Fier, duke mos bërë shpalljen e konkursit për vendin vakant të 

Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve dhe duke emëruar një punonjës në 

kundërshtim me legjislacionin në fuqi, kanë bërë që të gjithë kandidatët potencial, të vendosen në 

të njëjtat pozita, duke iu mohuar të drejtën për të konkuruar për këtë pozicion pune. Pra në këto 

kushte, evidentohet se ankuesja nuk është i vetmi person të cilit i është mohuar e drejta e 

konkurimit për pozicionin e  Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve, në Bashkinë 

Fier. 
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B. Shkaku i mbrojtur. 
 

Mbështetur në nenin 2 , të ligjit nr. 10 221, date 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në ushtrimin e detyrës së tij siguron mbrojtjen 

efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin për një nga shkaqet që 

parashikon ky ligj. Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ndalon situatat kur persona ose grupe 

personash në një situatë të njëjtë trajtohen në mënyra të ndryshme, dhe situatat kur personat ose 

grupet e personave në situata të ndryshme trajtohen njësoj. 

Gjithashtu, diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se 

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

perfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të 

krahasimit ndërmjet subjektit ankues dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili nuk 

posedon karakteristikën e mbrojtur, apo në krahasim me parashikimet ligjore, në kushtet kur 

mungon krahasuesi. 

Bazuar në dokumentacionin që disponon nga hetimi, Komisioneri vlerëson se shkaku i 

pretenduar nga subjekti ankues është shkak për të cilin ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ofron mbrojtje. 

Në nenin 1 të tij përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë 

në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet 

politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, 

përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, 

gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e 

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

Po ashtu, Kodi i Punës i Republikes së Shqipërisë, i ndryshuar, në nenin 9  të tij “Ndalimi i 

diskriminimit”, e parashikon këtë shkak, si shkak për të cilin ky ligj ofron mbrojtje nga 

diskriminimi. 

Në lidhje me pretendimin e ankuesit për diskriminim për shkak të “aftësisë së kufizuar”, 

Komisioneri gjykon se “aftësia e kufizuar” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi 

parashikohet si i tillë nga LMD, si dhe subjekti ankues ka depozituar prova të cilat faktojnë se 

ajo e mbart atë.  

Subjekti ankues ka depozituar Vërtetimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për 

Punë Fier, me Nr. 855 Vendimi, datë 21.09.2018, duke provuar kështu aftësinë e kufizuar si 

shkak të mbrojtur nga LMD. 
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    C.    Lidhja e trajtimit të padrejtë me shkakun e mbrojtur. 

Për të vërtetuar se ndaj subjektit ankues ka një sjellje diskriminuese nga ana e Bashkisë Fier, 

duhet të ekzistojë një lidhje shkakësore ndërmjet shkakut të pretenduar nga ankuesja, sipas 

parashikimeve të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”8
 dhe trajtimit të pafavorshëm të saj. 

 

Referuar provave dhe informacionit të administruar, gjatë vitit 2018 dhe 2019, ankuesja i është 

drejtuar disa herë Bashkisë Fier, për emërimin e saj në pozicionin vakant të Specialistit për 

Kontrollin dhe Ndjekjen e Detyrimeve në Sektorin e Kontrollit dhe Ndjekjes së Detyrimeve 

pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave, por vazhdimisht ka marrë të njëjtën përgjigje nga ana e 

tyre, duke i  thënë se kërkesa e saj do të mbahet në konsideratë. Pavarësisht faktit që pranë 

Bashkisë Fier ekzistonte ky pozicion i lirë pune për të cilin ankuesja ka paraqitur kërkesë për 

punësimin e saj, nga ana e strukturave të këtij institucioni i është thënë vazhdimisht që nuk ka një 

i tillë.  

 

Kodi i Procedurës Administrative, i ndryshuar, si dhe Kodi i Punës në ndryshimet e bëra, ka 

saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit 

publik, në këtë rast Bashkisë Fier. Pra, në këtë rast Bashkia Fier, duhet të provonte se subjekti 

ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe më pak të favorshme. 

 

Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon 

pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur 

diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë 

diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve 

provat e zotëruara prej saj”. 

 

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminimit, sanksionohet nga Kushtetuta si një parim i 

përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai duhet tё 
gjejë shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjithë, si nga 

institucionet edhe nga individët. Ky parim përshkon edhe nenin 49 të Kushtetutës sipas të cilit 

“Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme që e ka zgjedhur ose 

pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit 

të vet profesional”. Dispozita kushtetuese i garanton çdo personi të drejtën për punë. 

 

                                                           
8
 Në interpretim të nenin 1, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, “…ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin 

e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, 

bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë 

prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, 

gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo 

shkak tjetër”.  

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


 
 

Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

                                                                                                                                                                                   12 

 

 

 

Sipas nenit 116 të Kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, në hierarkinë e 

normave juridike renditen menjëherë pas Kushtetutës. Për pasojë, ato zënë një vend të 

rëndësishëm në të drejtën e brendshme e bëhen të detyrueshme për t’u zbatuar për çdo shtet, për 

të gjitha organet shtetërore. 

 

Për sa më sipër, neni 1
9
, i Protokollit 12, të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut 

(KEDNJ) siguron mbrojtje kundër diskriminimit në gëzimin e të drejtave të përcaktuara më ligj, 

si dhe afirmon ndalimin e diskriminimit nga ana e autoriteteve publike. Në interpretim të nenit të 

kësaj konvente, një person është i diskriminuar, për nëj nga shkaqet e parashikuara në nenin 14 të 

KEDNJ-së, nëse nga sjellja (veprimi ose mosveprimi) i autoriteteve shtetërore, i mohohet gëzimi 

i të drejtave, që legjislacioni kombëtar i njeh individëve në mënyrë specifike, të cilat rrjedhin nga 

një detyrim i qartë i një autoriteti publik sipas legjislacionit kombëtar, nga një autoritet publik në 

ushtrimin e pushtetit diskrecional, si dhe nga çdo veprim ose mosveprim tjetër i një autoriteti 

publik
10

. 

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD)3, ratifikuar nga Republika e 

Shqipërisë në vitin 2012, ndalon diskriminimin ndaj kujtdo për shkak të aftësisë së kufizuar, 

duke marrë në konsideratë faktin që diskriminimi pengon njerëzit të gëzojnë̈ të drejtat e tyre në 
mënyrë të barabartë me të tjerët. Konventa parashikon edhe hapat që duhen ndërmarrë për të 

siguruar përshtatjen e arsyeshme, ndaluar diskriminimin de facto dhe forma diskriminuese që 

mund të shfaqen në të ardhmen, si dhe për të promovuar të drejtën e personave me aftësi të 

kufizuara të kenë mundësi të barabarta me të tjerët. Ndalimi i diskriminimit, përveç se një e 

drejtë e veçantë, është edhe një nga parimet bazë të Konventës që udhëheq interpretimin dhe 

zbatimin e të drejtave të tjera të mbrojtura në të. Dispozitat e tjera shpjegojnë çfarë përbën 
diskriminim mbi bazën e aftësisë së kufizuar në fushat e përkatëse, si dhe masat, përfshirë edhe 
ato pozitive, për të arritur barazinë̈ në praktikë. Konventa sqaron se këto masa pozitive nuk duhet 

të konsiderohen si diskriminuese.  

 

Në kontekst të interpretimit të bërë nga ana e Komitetit mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara, në Komentin e Përgjithshëm Nr. 6(2018) mbi barazinë dhe mosdiskriminimin, të 

Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, shtetet palë të kësaj konvente 

marrin përsipër detyrime të rëndësishme në lidhje me mosdiskriminimin dhe ruajtjen e barazisë 

së personave me aftësi të kufizuara. Në interpretim të Neneve 5 dhe 27, të kësaj Konvente, 

shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për të punuar, njësoj si pjesa tjetër 

                                                           
9
 Neni 1, protokolli 12 i KEDNJ parashikon shprehimisht: “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.” 
10

Shih Sejdic dhe Finci kundër Bosnjë-Hercegovinës (2009); Savez Crkava “Rijec Zivota” dhe të tjerët kundër 
Kroacisë nr. 7798/08, § 58, 9 dhjetor 2010); 
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e popullësisë; këtu përfshihet e drejta për të patur mundësinë për të fituar jetesën duke bërë punë 

të zgjedhur lirisht apo të pranuar në tregun e punës dhe vendin/ambjentin e punës që është i 

hapur, përfshirës dhe i arritshëm nga personat me aftësi të kufizuar. Shtetet palë do të mbrojnë 

dhe inkurajojnë realizimin e të drejtës për punë, duke përfshirë dhe personat që e fitojnë aftësinë 

e kufizuar gjatë punësimit, duke marrë hapat e duhur, përfshirë masat ligjore me qëllim që ndër 

të tjera: të ndalojnë diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar në të gjitha çështjet lidhur me 

punësimin, përfshirë kushtet e pajtimit në punë, punësimit, vazhdimësisë së punësimit, ecjes në 

karrierë dhe ofrimin e kushteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës. 

 

Në çështjen C-312/11, Komisioni Evropian kundër Republikës së Italisë, 4 Korrik 2013, GJED, 

është shprehur se: “…detyrimi për të marrë masa efektive dhe praktike aty ku është e nevojshme, 

në rastet e veçanta të përcaktuara në nenin 5 të Direktivës për Barazi në Punësim mbulon të 

gjithë punëdhënësit. GJED theksoi se Italia nuk kishte arritur të përmbushë detyrimin e saj për të 

siguruar të drejtën dhe zbatimin e plotë të nenit 5 të direktivës
11

.” 

 

Në këtë këndvështrim, paligjshmëria e veprimeve dhe mosveprimeve të Bashkisë Fier, duke mos 

bërë shpalljen e konkursit për vendin vakant të Specialistit për Kontrollin dhe Ndjekjen e 

Detyrimeve dhe duke emëruar një punonjës në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, kanë bërë 

që, në mënyrë drejtëpërdrejtë, ankuesja dhe çdo kandidat tjetër i potencial t’i mohohet e drejta e 

konkurimit për këtë pozicion pune. Përsa më sipër, nuk konstatohet se Bashkia Fier ka vënë në 

kushte të disfavorshme apo diskriminuese për shkak të aftësisë së kufizuar ankuesen në raport 

me persona të tjerë.  

 

Gjatë trajtimit të ankesës së Z. M., Komisioneri konstatoi se subjekti ankues ka depozituar 

Vërtetimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë Fier, me Nr. 855 Vendimi, 

datë 21.09.2018. Referuar përmbajtjes së këtij dokumenti, Komisioneri është vënë në dijeni 

përpara një fakti thelbësor se në pjesën ku Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 

shprehet lidhur me aftësinë për punë të ankueses, është cituar “Aftësia për punë: Asnjë lloj 

pune”.  

 

Ligji Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, në nenin 2 të tij sqaron se: “Ky ligj ka për qëllim 

rritjen e punësueshmërisë së forcave të punës, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe programeve 

publike të punësimit, të vetëpunësimit dhe të kualifikimit profesional”. 

 

Në nenin 3 pika 4 të ligjit të sipërcituar, parashikohet se:  “Grupe të veçanta” janë punëkërkues 

të disavantazhuar në tregun e punës, si: a) individët me statusin e jetimit që ndodhen në kushte të 

vështira ekonomike; b) kryefamiljarë të vetëm, me fëmijë në ngarkim; c) persona me aftësi të 

                                                           
11

 Direktivës 2000/78/KE “Për përcaktimin e një kuadri të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe në 

marrëdhëniet gjatë punës”  
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kufizuara, përfshirë personat që nuk dëgjojnë dhe invalidët e punës të vlerësuar pjesërisht të aftë 

për punë nga komisionet përkatëse...” 

 

Në vijim të analizës së sipërcituar, pavarësisht faktit nëse nga ana e Bashkisë Fier do të ishte 

shpallur ose jo pozicioni vakant i kërkuar nga ankuesja, subjekti ankues nuk do të mund të kishte 

lidhur marrëdhënie punësimi, pasi në rolin e ekspertit, Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë 

për Punë është shprehur se ankuesja nuk është e aftë të kryej asnjë lloj pune. Përsa më sipër, 

Komisioneri vlerëson se ankuesja edhe në rast se do të kishte konkuruar në institucione të tjera 

publike apo private, përsëri do të ishte ndeshur me faktin se punësimi në këto subjekte do ishte 

në shkelje të legjislacionit dhe në dëm të shëndetit të saj. 

 

Ligji nr. 10 221/2010 “Per Mbrojtjen nga Diskriminimi”, neni 12, pika 1, germa c), parashikon 

se: 

“Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin 

çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji 

dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me:...c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke 

përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, 

përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë procesit 

disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës”. 

 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, si:“Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

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

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

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi. 

 

Në përfundim, referuar  ligjit nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, nga 

analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, Komisioneri gjykon se subjekti ankues nuk 

është vënë në pozita diskriminuese në raport me të tjerë në situatë të njëjtë apo të ngjashme. 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, neni 12/1/c), nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, pika 

10 të Ligjit Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të shtetases Z. M. nga ana e Bashkisë Fier për shkak të 

aftësisë së kufizuar. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
    KOMISIONER  
 
 
              Robert GAJDA    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Aftësi e kufizuar) 

(Fusha: Punësim) 
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