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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.1132/2 Prot.        Tiranë, më 18  / 08 / 2020 

 

V E N D I M 

Nr. 93,   Datë  18 / 08  / 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, mbështetur në ligjin nr. 10 221, datë 04.02.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”1
, mori në shqyrtim ankesën me nr.89, datë 11.08.2020, të A. 

D, kundër Shoqërisë “Marko 2” sh.p.k, me objekt pretendimin e diskriminimit për shkak të 

“moshës”. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
,  

 

KONSTATOI:  

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues.  
 

Subjekti ankues, A. D rezulton të ketë qenë në marrëdhënie pune pranë Shoqërisë “Marko 2” 

sh.p.k (Shoqërisë) për periudhën nga data 01.11.2014 deri më datë 30.11.2018, në pozicionin e 

punës “Financiere”. Ajo shprehet se punëdhënësi, pas katër viteve punë me korrektesë dhe 

përkushtim pranë Shoqërisë e ka larguar nga puna në mënyrë të menjëhershme, pa shkaqe të 

arsyeshme, në shkelje të Kodit të Punës. Znj.D, në vijim citon se: “Në muajin Shtator 2018 vura 

                                                           
1 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
2 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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re se pas largimit tim nga zyra, dikush punonte te kompjuteri i “Financës”. Pasi e diskutova këtë 

shqetësim timin, mora vesh se te kompjuteri im punonte një ekonomiste e re e Shoqërisë, por e 

padeklaruar tek tatimet. Pas një jave e sollën në zyrën time, i blenë kompjuter të ri dhe të dyja 

vazhdonim punën njëkohësisht, duke më zëvendësuar pak nga pak mua me ekonomisten e re e 

cila nuk kishte eksperiencën time. Në dijeninë e Administratorit dhe me udhëzimin e tij, disa 

punonjës filluan të krijonin situata konflikti me mua, metodë e cila përdoret rëndom në bizneset 

private. Më ndryshuan kodet e kompjuterit, kodin e tatim-taksave, duke më vështirësuar punën 

time përditë aty në Shoqëri. Kulmi i konfliktit arriti në konfrontimin fizik, më kishin ndërruar 

bravën e derës kryesore dhe nuk më lejuan të hyja në zyrë të vijoja punën dhe as të merrja sendet 

e mija personale. Kjo situatë ka rënduar së tepërmi gjendjen time fizike dhe atë emocionale.” 

Ankuesja shprehet se, largimi i saj nga puna ka ndodhur pikërisht 10 muaj para përfitimit të 

pensionit të pleqërisë, gjë e cila ka ndikuar në masën e llogaritjes së pensionit duke bërë që ajo të 

humbiste 10 muaj vjetërsi pune; për këtë arsye ajo pretendon diskriminimin për shkak të moshës. 

Po ashtu, znj.D ka pretenduar se: “Shoqëria nuk më plotësoi asnjë dokument në mënyrë që unë të 

përfitoja asistencë sociale, duke humbur dhe pagën mujore dhe sigurimet shoqërore. Ju drejtova 

Administratorit me datë 29.10.2018, ku i shpjegova situatën e  krijuar dhe i kërkova të vazhdja 

punën, si dhe të më paguanin pagat dhe sigurimet shoqërore të pa paguara, kërkesë të cilën ai 

nuk e mori në konsideratë”.  

Nga aktet bashkëlidhur ankesës konstatohet se ankuesja çështjen në fjalë e ka bërë objekt të 

shqyrtimit gjyqësor, e cila rezulton të jetë regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
3
, 

me nr.regj.them.1311, datë 19.12.2018.  

 

Në përfundim të shqyrtimt të ankesës, subjekti ankues ka kërkuar: 

- Konstatimin e diskriminimit nga ana e Shoqërisë, për shkak të moshës dhe riparimin e 

pasojave të ardhura si rezultat i tij; 

- Dëmshpërblim moral, psikologjik, shëndetësor dhe financiar nga ana e Shoqërisë; 

- Ndjekjen e procesit gjyqësor nga ana e KMD në tagrin e përfaqësuesit ligjor të saj, pasi 

nuk ka mundësi financiare për t’u përfaqësuar me avokat. 

 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  
 

Ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ofron mbrojtje nga 

diskriminimi. 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, 

                                                           
3
 Gjykata me Vendimin nr.815, datë 10.02.2020 është shprehur lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 
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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”. 

Bazuar në deklarimet e depozituara nga subjekti ankues, si dhe dokumentacionin bashkëlidhur, 

Komisioneri, konstaton se:   

- Së pari, subjekti ankues është vënë në dijeni të sjelljes diskriminuese të pretenduar, nga 

ana e Shoqërisë që me datë 29.10.2018, kur dhe i është drejtuar shkresërisht 

Administratorit të Shoqërisë duke kërkuar zgjidhjen e problematikës së saj; situatë e cila 

ka konkluduar me zgjidhjen përfundimtarë të marrëdhënieve të  punës mes saj dhe 

punëdhënësit, me datë 30.11.2018. 

- Dhe së dyti, e ka kundërshtuar gjyqësisht largimin nga puna (pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, me nr.regj.them.1311, datë 19.12.2018.); do të thotë se ankuesja ka 

qenë në dijeni të faktit të diskriminimit të pretenduar pranë KMD, të paktën  që në muajin 

dhjetor 2018.  

- Në kontekst të sa mësipër, ankuesja ka marrë dijeni për zgjidhjen e marrëdhënieve të 
punës (fakt për të cilin dhe pretendon diskriminimin), që në muajin dhjetor 2018. 
Ankesa pranë KMD-së është regjistruar në datën 11.08.2020, pra më vonë se një vit 

nga marrja dijeni.  

Për sa më sipër, referuar nenit 33, pika 4, germa dh), të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili citon se “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, ankesa e 

znj.Ana Demko, nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave 

të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj.  

 

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr.10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për pranimin e ankesës pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi.   

Sa më sipër, sjellim në vëmendje se ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në nenin 34, në pikën 

2 të tij, parashikon se:“Paraqitja e ankimit përpara Komisionerit nuk është kusht për të paraqitur 

një kërkesëpadi dhe nuk përbën pengesë për personin e dëmtuar t’i drejtohet gjykatës”. 
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Nga ana tjetër, ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në nenin 36, pika 1 të tij, parashikon se: 

”Padia i paraqitet gjykatës kompetente nga një prej subjekteve të parashikuara në nenin 34
4
 të 

këtij ligji jo më vonë se 5 vjet nga dita kur ka ndodhur sjellja e pretenduar diskriminuese dhe jo 

më vonë se 3 vjet nga dita kur i dëmtuari merr dijeni për këtë sjellje”. 

Duke qenë se subjekti ankues është brenda afateve të parashikuara në këtë Ligj
5
, për të ndjekur 

gjyqësisht pretendimin e tij për diskriminim, Komisioneri i rekomandon që t’i drejtohet gjykatës 

kompetente.               

Lidhur me kërkesën e ankueses për t’u përfaqësuar në gjykatë nga KMD, Komisioneri thekson 

se, referuar pikës 3 dhe 4 të nenit 36, të LMD, ku citohet se: “Gjykata e njofton Komisionerin 

për paraqitjen e çdo padie për diskriminim. Gjykata mund t’i kërkojë Komisionerit, në çdo fazë 

të procedimit, që të paraqesë një mendim me shkrim, rezultatet e hetimit të tij, në qoftë se është 

bërë hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi për çështjen”; nuk mund ta përfaqësojë atë 

gjyqësisht, përsa kohë mund të ftohet nga gjykata për të paraqitur opinionin e tij lidhur me 

çështjen. 

Ndërsa, sa i takon pretendimit të ankueses për dëmshpërblim, Komisioneri vlerëson se kjo 

kërkesë nuk bën pjesë në kompetencat e Tij. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 33, pika 4/dh, nenin 33, pika 10, nenin 36, pika 1, të Ligjit nr. 10 221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës së A. D, për shkak se është jashtë afatit për shqyrtimin e 

ankesave, sipas parashikimit të dispozitave të ligjit 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. 

                                                           
4 Çdo person ose grup personash që pretendojnë se ndaj tyre është ushtruar diskriminim për një nga shkaqet e përmendura në 

nenin 1 të këtij ligji, mund të paraqesin kërkesëpadi përpara gjykatës kompetente sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurës 

Civile për dëmshpërblim sipas ligjit ose, sipas rastit, të kryejnë kallëzimin përpara organeve kompetente për ndjekje penale. 
5 Neni 36 i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”: “Procedura para gjykatës”. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankimim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

                      KOMISIONER 

              Robert GAJDA 

  

         NË MUNGESË DHE ME URDHËR 

          DREJTORE JURIDIKE 

       Ardiana HALA 

 

 

 

 

Fusha:    Punësim 

Shkaku:   Mosha 
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