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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1069/2  Prot.          Tiranë, më  26 / 08 /2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  95 , Datë   26 / 08 / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 80, datë 22.07.2020, 

të paraqitur nga një grup personash
1
 kundër Shoqërisë “ELDA Sh.p.k

2”, ekonomistes O.D, në të 

cilën pretendohet për diskriminim për shkak të “gjendjes ekonomike”. 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. 

Sipas shpjegimeve të dhëna, ankuesit në mes të tjerash informojnë se: “Në muajin mars 2020 për 

shkak të pandemisë kanë aplikuar për pagën e luftës. Fasoneria në të cilën janë të punësuar 

përbëhet nga 60 punonjës, nga të cilët 38 e kanë marrë pagën që në datë 4 qershor në bankën 

Raiffeisen, ndërsa 22 punonjës të tjerë që marrin pagën tek ABI Bank nuk e kanë marrë pagën e 

luftës. Ankuesit shprehen se kanë kontaktuar me ekonomisten e shoqërisë, e cila nuk i ka sqaruar 

por i ka thënë se aja e ka bërë punën e saj. Ankuesit shprehen se, pas shpalljes së pandemisë, një 

pjesë e punonjësve kanë përfituar pagesën me asistencë për periudhën që kanë qenë në karantinë 

dhe tani kanë filluar punë. Kanë kontaktuar me Drejtorin e zyrës së tatimeve në Korçë, i cili i ka 

informuar se janë miratuar pagat për 1 muaj dhe problemi ka qenë tek banka. Punonjësit e 

papaguar, së fundmi kanë hapur një llogari bankare në një bankë tjetër, por që akoma nuk kanë 

pagën prej 40000 lekësh. Për këtë arsye ata janë në vështirësi ekonomike, pasi janë familjarë 

dhe nuk kanë të ardhura të tjera”. 

Subjektet ankues, kërkojnë nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe marrjen e pagës së luftës
3
. 

                                                           
1 D.M, Xh.V, A.T, Xh.F, E.B, I.B, M.K, H.K, S.B, A.E, B.I dhe V.M. Ankuesit janë punonjës pranë Shoqërisë Elda shpk. 
2 NUIS: K14705001E. 
3 Referuar VKM-së Nr.305, datë 16.04.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të 
ndihmës financiara për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19”. 
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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, 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 këtë shkak. 

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

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

nga Diskriminimi”. 

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. 80, datë 22.07.2020 të paraqitur nga subjektet ankues u 

konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të 

Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në këto kushte, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 1069/1, datë 07.08.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Shoqëria “Elda shpk” dhe Drejtoria Rajonale 

Tatimore Korçë për ankesën e bërë, si dhe ka kërkuar aktet poshtëcituara: 

 Informacion lidhur me pretendimin e ankuesve, kundër Shoqërisë “ELDA SHPK” 

dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Korçë se janë trajtuar në mënyrë të pabarabartë 

me punonjësit e tjerë.  

 Informacion dhe argumentime nga Shoqëria Elda shpk, se përse një pjesë të 

punonjësve kanë marrë pagesën dhe ankuesit nuk janë paguar (kopje të procedurave 

të ndjekura për të gjithë punonjësit). 
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 Informacion nga DRT Korçë lidhur me Shoqëri të tjera private, që kanë aplikuar 

për përfitimin e pagës së luftës, dhe kanë pasur të njëjtin problem (statisktika dhe 

kopje të praktikave). 

Me shkresën nr. 10053/1, datë 21.08.2020, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë ka informuar 

Komisionerin se pas kontaktit me administratorin e subjektit “ELDA Sh.p.k”, rezulton se të 

gjithë punonjësve sipërpërmendur iu ka kaluar paga nga paketa e ndihmës. 

Gjithashtu dhe specialistja e KMD-së, pranë Zyrës Rajonale Korçë, nga kontaktet me subjektet 

ankues, me email-in datë 10.08.2020 ka informuar Komisionerin se subjektet ankues kishin 

marrë pagën e luftës.   

Neni 33, pika 9 e Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ka parashikuar se: “Kur e 

sheh të përshtatshme, Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe 

personit kundër të cilit është paraqitur ankesa”.  

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se kërkesa e subjekteve 

ankues është plotësuar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim, 

në drejtim të përfitimit të pagës nga paketa e ndihmës për punonjësit e Shoqërisë “ELDA 

Sh.p.k”. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 33, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

dhe nenit 90, pika 2 dhe 3 të Kodit të Procedurave Administrative, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

 

 

V E N D O S I : 
 

1. Të deklarojë të përfunduar procedurën administrative të nisur, lidhur me shqyrtimin e 

ankesës së punonjësve të Shoqërisë “ELDA Sh.p.k”, pasi është arritur efektiviteti dhe 

qëllimi për të cilin është iniciuar procedura hetimore. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
KOMISIONER 
 
 
 Robert GAJDA 
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