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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  113/5  Prot.           Tiranë, më  07 / 10 / 2020 

 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr.  131 , Datë  07 / 10 / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 07, 

datë 03.02.2020, të bërë nga Sindikata e Infermierëve të Shqipërisë (SISH) kundër Qendrës 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUNT), në të cilën pretendohet për diskriminim të 

punonjësve të profesioneve: infermier, teknik-laboratori, teknik-imaxherie, fizioterapisë dhe 

logopedisë të QSUNT-së të cilët nuk përfitojnë parkim falas në mjediset e QSUNT-së, për shkak 

të “përkatësisë në një grup të veçantë
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. 

Sipas shpjegimeve të dhëna, subjekti ankues në mes të tjerash informon se: “Që nga muaji 

Shtator 2018, Drejtoria e QSUNT-së ka dhënë me kontratë, menaxhimin e hyrje-daljeve të 

makinave në mjediset e QSUNT-së. Të gjithë punonjësit mjekë dhe ata të administratës janë të 

pajisur me karta për hyrje-dalje falas nga mjediset, ndërsa për punonjësit e tjerë si: infermierë, 

teknik laboratori, teknik imaxherie dhe fizioterapistë duhet të paguajnë një tarifë që varion nga 

100-500 lekë në ditë, sipas orëve të qëndrimit në territor. Punonjësit i janë drejtuar në rrugë 

administrative drejtorisë së QSUNT-së, për zgjidhjen e këtij problemi por nuk kanë gjetur 

zgjidhje. Ky trajtim, nga ana e Drejtorisë së QSUNT-së ka vënë në pozita të pabarabarta 

punonjësit e profesioneve të sipërpërmendura, krahasuar me punonjësit e tjerë që përfitojnë 

hyrjen falas”. 

                                                           
1 Sindikata e Infermierëve të Shqipërisë, e miratuar me Vendimin nr.19, datë 20.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

përfaqëson punonjësit e profesioneve: infermier, mami, teknik-laboratori, teknik-imaxherie, fizioterapisë dhe logopedisë. 
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Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit të punonjësve të profesioneve: infermier, teknik-laboratori, teknik-imaxherie, 

fizioterapisë dhe logopedisë të QSUNT-së dhe pajisjen e tyre, me karta, për hyrje-dalje falas. 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32/1/c, të 

Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”2
, që i jep të drejtën për të hetuar dhe 

shqyrtuar shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë, sipas parashikimeve 

të këtij ligji.  

Sindikata e Infermierëve të Shqipërisë (SISH) është person juridik, regjistruar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas Vendimit nr. 19, datë 20.11.2019, i cili ka marrë formë të prerë në 

datë 13.01.2020. Bazuar në ankesën e paraqitur, SISH nuk pretendon se është cënuar në interesin 

e saj të ligjshëm dhe të drejtëpërdrejtë nëpërmjet, VKM-së nr. 688, datë 14.11.2018 “Për kalimin 

në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale te Fondi 

Shqiptar i Zhvillimit, të objektit me emërim “Oborr i Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” Tiranë dhe Akt Marrëveshjes nr. 1242/41, datë 16.11.2018 nënshkruar ndërmjet QSUNT 

dhe FSHZH, por parashtron se këto akte diskriminojnë kategorinë e punonjësve si, infermierë, 

teknik laboratori, teknik imaxherie dhe fizioterapistë, për shkak të “përkatësisë në një grup të 

veçantë”. 

Bazuar në nenin 32/3, të LMD-së përcaktohet se: “3. Për shqyrtimin e ankesave që i drejtohen, 

komisioneri zbaton normat e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, me 

përjashtim të procedurave që parashikohen nga ky ligj”. 

Bazuar në nenin 3, pika 7 dhe 8, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “7. 

“Palë” është:  a) çdo person fizik ose juridik, i cili ka të drejtë ose interes legjitim të 

drejtpërdrejtë në një procedurë administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pika 1, të këtij Kodi; 

ose  b) një palë që nuk ka një të drejtë ose interes legjitim të drejtpërdrejtë në një procedurë 

administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pikat 2 dhe 3, të këtij Kodi, por që të drejtat ose 

interesat e saj ligjshëm mund të cenohen nga rezultati i procedurës. ………….. 8. Person është 

çdo person fizik, juridik, si dhe çdo subjekt i së drejtës, sipas legjislacionit në fuqi.” 

Referuar nenit 33, pikat 1 dhe 2, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “1. 

Palë në procedurën administrative, përveç sa parashikohet në nenin 3, të këtij Kodi, është çdo 

person: a) me kërkesë të të cilit ka filluar procedura administrative; b) ndaj të cilit ka filluar 

procedura administrative, ose të cilit i drejtohet apo synohet t’i drejtohet vendimi i procedurës 

administrative; 2. Në procedurën administrative janë gjithashtu palë edhe mbajtësit e interesave 

publikë të autorizuar me ligj, si dhe mbajtësit e interesave kolektivë apo interesave të gjerë të 

publikut, nëse këta interesa mund të cenohen nga rezultati i procedurës administrative.”  

                                                           
2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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Bazuar në këto dispozita ligjore rezulton se kërkesën për të filluar një procedurë administrative 

pranë Komisionerit mund ta bëjë edhe një palë e cila nuk pretendon diskriminim në emrin e vet, 

pra që nuk ka një interes legjitim të drejtëpërdrejtë të vetin. Në këtë rast, që kjo palë të 

legjitimohet për të bërë ankesë dhe për të filluar një procedurë administrative pranë Komisionerit 

duhet të provojë se është mbajtëse e interesave kolektive, të cilat mund të cënohen nga procedura 

konkrete administrative. Një palë e tillë duhet të provojë lidhjen e detyrueshme, të drejtëpërdrejtë 

që duhet të ekzistojë ndërmjet veprimtarisë që ajo kryen dhe çështjes së paraqitur pranë 

Komisionerit. 

Bazuar në Vendimit nr. 19, datë 20.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, SISH është 

një organizatë sindikale që ka si qëllim të bëjë bashkë të gjithë profesionistët infermierë por jo 

vetëm edhe profesionet e përafërta me to, infermier, mami, teknik-laboratori, teknik-imazherie, 

fizioterapistë dhe logopedistë, për të përfaqësuar e mbrojtur në mënyrë dinjitoze anëtarësinë e 

vet, të drejtat e tyre për punësim, kushte pune, pagë, shpërblim dhe për të mbështetur ato në 

realizimin me sukses të veprimtarisë në kujdesin shëndetësor dhe në zhvillimin profesional.  

Kërkuesi pretendon se Akt Marrëveshja nr. 1242/41, datë 16.11.2018, e nënshkruar ndërmjet 

QSUNT dhe FSHZH, e cila ka parashikuar pagesën e tarifave të parkimit për personelin 

infermier, teknik-laboratori, teknik-imazherie, fizioterapistë dhe logopedistë është diskriminuese 

për këtë kategori punonjësish në raport me punonjësit e tjerë të QSUNT dhe cënon interesat 

ekonomike të kësaj kategorie punonjësish, pasi janë profesionet që kanë pagë më të ulët se të 

tjerët.  

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se provohet lidhja e detyrueshme, e drejtëpërdrejtë që duhet të 

ekzistojë ndërmjet veprimtarisë së SISH dhe çështjes që kjo organizatë ka paraqitur, duke 

vlerësuar përfundimisht se ankuesi legjitimohet para Komisionerit për të paraqitur ankesën 

objekt shqyrtimi. 

Neni 3, i nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ndalon çdo dallim, përjashtim, 

kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, 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. Ndërsa në 

Kreun IV, të LMD parashikohet ndalimi i diskriminimit në fushën e të mirave dhe shërbimeve. 

Ky ligj në nenin 20/1/a
3
dhe 20/4, ndalon diskriminimin dhe refuzimin e dhënies së të mirave dhe 

shërbimeve nga ana e personit juridik, personave apo grupit të personave për shkak të përkatësisë 

në një grup të veçantë. 

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenti 7 të LMD-së, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim 

të autoriteteve publike ose 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 

                                                           
3
 Neni 20/1/a, të Ligjit nr. 10221/2010: “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’ japë një personi apo 

grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji”. 
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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.  

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
4
, 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. 

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. 07, datë 03.02.2020 të Sindikatës së Infermierëve të 

Shqipërisë 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. 113/2, datë 10.02.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”5
 për 

ankesën e bërë nga Sindikata e Infermierëve të Shqipërisë. 

 

Me shkresën nr. 880/3, datë 20.02.2020, QSUNT, në mes të tjerash informoi se: “Në zbatim të 

VKM-së nr. 688, datë 14.11.2018 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të objektit me emërim “Oborr 

i Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, oborri i QSUNT-së me sipërfaqe 

10,457m
2
 ka kaluar në administrim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, me qëllim shfrytëzimin për 

                                                           
4 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
5 QSUNT. 
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parkim të këtij territori dhe përmirësimin e infrastrukturës së jashtme urbane dhe pritëse, si dhe 

menaxhimin cilësor të shërbimeve publike që do të zhvillojnë këtë sipërfaqe. Referuar VKM-së 

688/2018 dhe nenit 2. “Detyrimet e palëve për disiplinimin e parkimit të automjeteve dhe për 

sigurimin e cilësisë maksimale në shërbim” të Akt Marrëveshjes nr. 1242/41, datë 16.11.2018 

nënshkruar ndërmjet QSUNT dhe FSHZH, i përfaqësuar nga Agjencia Ekonomike Mbështetëse, 

parashikohet se në territorin e QSUNT mund të parkojnë deri në 950 automjete, ku ndër këto 

vende parkimi, 540 vende janë për personelin e QSUNT që do të përfitojnë shërbimin e stimuluar 

të parkimit pa pagesë. Në zbatim të Akt Marrëveshjes, u hartuan Politikat dhe Procedurat 

Operacionale të parkimit të makinave në QSUNT me nr. 1242/43, datë 07.12.2018 nëpërmjet të 

cilës rregullohen të gjithë marrëdhëniet, tarifat dhe mënyra e funksionimit të parkimit ndërmjet 

palëve, ku në mënyrë të veçantë, në pikën 7 të tij parashikohet rregulli për pajisjen me karta 

aksesi për stafin pa pagesë dhe stafin me pagesë. Në QSUNT, rezultojnë të punësuar rreth 3000 

veta personel ku përfshihen, mjekë, infermier, sanitar, administrata, etj, ndërkohë në pikën 7 të 

Politikave dhe Procedurave Operacionale të Parkimit të Makinave në QSUNT parashikohet se: 

“Personelit të spitalit do ti ofrohet hyrje e lirë në territorin e parkimit nëpërmjet kartave të 

aksesit, por jo më shumë se 540 persona, sipas listës së dorëzuar nga QSUNT pranë Njësisë së 

Menaxhimit të Parkimit në QSUNT të AEM-së”. Stafi që përfshihet në listën e 540 personave për 

parkimin pa pagesë, përcaktohet nga QSUNT, në bazë të shërbimit që ofrojnë dhe kohës në punë 

dhe janë kategoritë si më poshtë: - Mjekë/profesorë, të cilët janë në gatishmëri totale dhe 

njoftohen pët tu paraqitur në shërbim për emergjencat e ndryshme mjekësore gjatë 24 orëve. – 

Kryeinfermierë, të cilët janë të autorizuar për tërheqjen e barnave dhe janë në gatishmëri pune 

gjatë gjithë kahës, e veçanërisht në situata emergjente. – Kryelaborantët/Kryeteknikët, të cilët 

janë në gadishmëri gjatë gjithë kohës për situatat e ndryshme mjekësore, emergjente gjatë 24 

orëve. – Përgjegjësit e sektorëve (Përgjegjësi i Zyrës së Radio Mbrojtjes, i Mirëmbajtjes 

Ndërtimore, Sektorit Teknik, Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shërbimit Farmaceutik), puna e të cilëve 

lidhet drejtpërdrejt me terrenin dhe janë në gatishmëri për çdo situatë emergjence gjatë 24 

orëve. Personeli i mësipërm përfiton parkimin pa pagesë, sipas përcaktimeve në pikën 7 të 

Politikave dhe Procedurave Operacionale të Parkimit të Makinave në QSUNT, pasi është 

personel i cili gjatë gjithë kohës është në gatishmëri të ofrimit të shërbimit për çdo situatë të 

krijuar dhe për çdo rast emergjent. Pjesa tjetër e stafit të QSUNT që nuk është pjesë e listës prej 

540 personash, si: infermier, sanitar, punonjës të administratës, specializantë, teknikë 

laboratori, etj, është personel i cili punon 8 orë në ditë dhe nuk është personel gadishmërie. Për 

këtë kategori punonjësish është negociuar dhe është dakordësuar me Agjencinë Ekonomike 

Mbështetëse të FSHZH, që pagesa e parkimit për pjesën tjetër të personelit që është me orar fiks, 

8 orë, të jetë 100 lekë/24 orë, tarifë e cila është aplikuar që prej vitit 2013, kur ka filluar për 

herë të parë menaxhimi i parkimit nga palë të treta. Për shkak të abuzimit me parkimin në 

territorin e QSUNT, ku kishte një fluks shumë të lartë dhe gjatë monitorimit nga ana e AEM 

rezultoi që në këtë territor parkonte jo vetëm stafi/pacientët e spitalit por dhe aktivitete private si 

Tregu i Medresesë, klinika mjekësore private, etj, u vendos të bëhej tarifimi i përshkallëzuar, me 

qëllim eleminimin e fluksit të automjeteve, reduktimin e ndotjes akustike si dhe trafikut në këtë 

territor. Për të mos qenë abuzues dhe diskriminues, për qytetarët/pacientët u përdor sistemi 

krahasimor me tarifat e zonës të përcaktuar nga Bashkia Tiranë, konkretisht: 0-3 orë – 100 lekë, 
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çdo orë shtesë – 100 lekë dhe 1 muaj – 5000 lekë. Tarifat e mësipërme aplikohen vetëm për 

pacientët, vizitorët dhe qytetarët e ndryshëm, dhe jo për personelin e QSUNT. Çdo punonjës i 

QSUNT (që nuk është pjesë e listës pa pagesë) dhe i cili është i interesuar ose e ka të 

domosdoshme përdorimin e parkimit në ambientet e QSUNT, bën kërkesë duke deklaruar të 

dhënat e sakta të tij dhe të automjetit që ka në përdorim dhe pajiset me një kartë aksesi që bën të 

mundur përfitimin e tarifës së reduktuar të parkimit në vlerën 100 lekë/dita. Sa më sipër, në 

kushtet kur numri i personelit pa pagesë është i kufizuar sipas akteve të sipërcituara dhe është e 

pamundur ofrimi pa pagesë i parkimit për të gjithë personelin, QSUNT ka bërë të pamundurën 

për të negociuar dhe rregulluar situatën për pjesën e mbetur të personelit, që ka të nevojshëm 

përdorimin e parkimit në QSUNT, duke i ofruar një pagesë të reduktuar në krahasim me pagesat 

normale”.  

Në përgjigje të shkresës së QSUNT-së, Sindikata e Infermierëve të Shqipërisë në datë 

03.03.2020 në mes të tjerash ka deklaruar
6
 se: “Baza ligjore që përmendet, VKM-ja nr. 668, datë 

14.11.2018 ka të bëjë me masat për një administrim të teritorit të QSUNT-së kurse diskriminimi 

ka filluar tek Marrëveshja 1242/41, datë 16.11.2018 ku bëhet dallimi si grup i veçantë. 

Marrëveshja është në kundërshtim me Kodin e Punës, neni 33/1.2.3. Sindikata shprehet se 

marrëveshja bie ndesh me misionin e QSUNT-së si institucion shërbimi e  jo fitimi dhe detyrimi i 

tij është të sigurojë  të gjitha kushtet për punonjësit (edhe parkimin e mjeteve të tyre) dhe për 

pacientët për realizimin sa më cilësor të shërbimit. Sindikata shprehet se nuk kupton arsyen pse 

u zgjodh për të paguar parkimin grupimi më i papaguar dhe  jo grupimi më afër drejtorit që ka 

paga më të larta”. 

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 07, datë 03.02.2020, Komisioneri me shkresën 

nr. 813, datë 24.06.2020 njoftoi palët për zhvillimin e seancës dëgjimore më datë 

02.07.2020, duke kërkuar shpjegime dhe kopje të dokumenteve si më poshtë: 
 

 Kopje të Akt Marrëveshjes nr. 1242/41, datë 16.11.2018 të lidhur mes QSU 

“Nënë Tereza” dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. 

 Kopje të dokumentit të Politikave dhe Procedurave Operacionale të parkimit të 

makinave në QSU “Nënë Tereza” me nr. 1242/43, datë 07.12.2018. 

 

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: subjektit ankues, S.S, Kryetar i SISH dhe palës 

kundër së cilës është paraqitur ankesa, përfaqësuesit me autorizim
7

 R.G të QSUNT dhe 

përfaqësuesit me autorizim D.K të Agjencicë Ekonomike Mbështetëse (AEM).  

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

Komisionerit, seanca dëgjimore u regjistrua audio dhe përmbajtja e saj do të përdoret si provë 

gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

                                                           
6 Referuar e-mail-it të dërguar në datë 03.03.2020. 
7 Me shkresën, nr. 880/5, datë 01.07.2020 të QSUNT-së dhe Urdhërit nr. 28, datë 29.05.2020 të AEM-së. 
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Gjatë seancës dëgjimore, palët iu qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në.  

Subjekti ankues theksoi faktin
8
 se grupimi që ai përfaqëson në cilësinë e Kryetarit të Sindikatës 

përbëhet nga rreth 1400 punonjës, nga të cilët vetëm 340-350 punonjës kërkojnë që të pajisen me 

kartë aksesi falas dhe këta punonjës janë të ndarë në tre turne.  

Përfaqësuesi i QSUNT-së
9
 deklaroi se, QSUNT-ja bazuar në Kodin e Punës dhe kontratën e 

punës, nuk është e detyruar që të sigurojë vende parkimi për të gjithë të punësuarit. Pretendimi i 

SISH, se sigurohet shërbimi i parkimit pa pagesë për të gjithë mjekët është i pavërtetë sepse ky 

shërbim është ndarë sipas kategorisë së mjekëve të cilët janë të kategorive profesor, shef 

shërbimi, etj, për të cilët sigurohet parkimi falas, ndërsa nuk sigurohet parkimi për specializantët 

pavarësisht se ato kanë kontratë me QSUNT si personel. Gjithashtu, përfitojnë parkim pa pagesë 

një pjesë e administratës që janë të nivelit drejtues, si psh, përgjegjës sektori, ndërsa ai vetë që 

është pjesë e administratës nuk përfiton shërbimin e parkimit pa pagesë, por përfiton pagesë të 

reduktuar prej 100 lekësh.  

Përfaqësuesi i AEM-së
10

 deklaroi se, brenda territorit të QSUNT-së ushtrojnë aktivitet dhe 

institucione të tjera të cilët përfitojnë shërbim parkimi pa pagesë si më poshtë: 6 karta për 

Drejtorinë e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekzaminimeve Terciare, 25 karta për 

Spitalin e Burgut, 12 karta për Fakultetitn e Mjekësisë, 12 karta për Fakultetin e Infermierisë, 14 

karta për Fakultetitn e Stomatologjisë, 20 karta për Mjekësinë Ligjore, 8 karta për policinë, 133 

karta për personat invalidë të dializës dhe invalidë të plotë dhe disa karta për punonjësit e postës 

sekrete dhe telemjekësisë, pra në total janë të shpërndara 848 karta që përfitojnë parkim pa 

pagesë. Një pjesë e personelit që janë dhe infermierët janë të pajisur me karta aksesi me shërbim 

të stimuluar/reduktuar, që do të thotë se nuk paguajën vlerën e plotë të shërbimit. Në dokumentet 

e planifikimit të zhvillimit të institucionit është parashikuar që brenda një periudhë 2-3 vjeçare, 

ambienti i brendshëm i QSUNT-së do të kthehet në një zonë pedonale pa parkim dhe do të 

parashikohet ngritja e një strukture për menaxhimin e parkimit jashtë sipërfaqes së territorit të 

sotëm të QSUNT-së. Në përfundim të seancës dëgjimore nga ana e Komisionerit, u kërkua që 

QSUNT-ja të vinte në dispozicion të Komisionerit, informacion dhe dokumentacion si më 

poshtë: 

 Studimin që është bërë lidhur me kapacitetin e parkimit, kategoritë e profesioneve që do 

përfitonin parkim falas, etj. 

 Informacion lidhur me diskutimet e bëra nga ana e QSUNT me grupet e interesit për 

çështjen e parkimit. 

 Listën e profesioneve dhe numrin e personave që përfitojnë shërbim parkimi pa pagesë 

dhe pagesë të stimuluar. 

                                                           
8 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 08.50. 
9 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 12.15. 
10 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min: 23.15 e në vijim. 
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 Të dhëna të ndara sipas profesioneve, se sa nga personat që përfitojnë parkim falas dhe 

nga tarifat e reduktuara, e shfrytëzojnë shërbimin e parkimit në turnin e parë, të dytë dhe 

të tretë.     

Në vijim të kërkesave të bëra gjatë seancës dëgjimore, QSUNT-ja me shkresën nr. 880/8, datë 

20.07.2020 në mes të tjerash, ka dërguar të dhënat sipas tabelave më poshtë: 

Tabela e stafit të QSUNT që ka përfituar kartën për akses pa pagesë brenda territorit të QSUNT. 

Staf QSUNT - Kartë Aksesi pa Pagesë  

Administrata 

Drejtoria 6 

Përgjegjës Sektori 6 

Shef Shërbimi 1 

Mjek 2 

Shërbimet Mjekësore 

Administratorët e Shërbimeve 8 

Drejtuesi Mjekësor 1 

Shef Shërbimi 36 

Mjek 425 

Krye Infermierë 50 

Krye Laborantë 4 

Përgjegjës Klinike/Mjekësie 5 

Totali pa pagesë 544 

 

Tabeba e stafit për të gjitha kategoritë e punonjësve të QSUNT që janë abonuar pranë FSHZH 

dhe përfitojnë parkimin me pagesë të reduktuar (100 lekë). 

Staf QSUNT-Kartë Aksesi me Pagesë të 

reduktuar 

Arkëtare 4 

Biolog 2 

Ekonomist 1 

Farmacistë 9 

Fizikant 4 

Fizioterapeut 5 

Infermier 220 

Kordinator 4 

Laborant + Teknik Imazherie 31 

Mjek Vullnetarë 2 

Përgjegjës Sektori 2 

Psikolog / Punonjës Social 7 

Punëtor Mirëmbajtje 2 
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Sanitarë 6 

Sekretare 1 

Shofer 17 

Specialist 21 

Teknik 17 

Totali me pagesë të reduktuar 355 
  

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

A. Lidhur me trajtimin e pabarabartë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka marrë në shqyrtim pretendimet e subjektit 

ankues për trajtim të pabarabartë lidhur me ofrimin e shërbimit të parkimit pa pagesë në mjediset 

e QSUNT-së, për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikon 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. 

LMD 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”. 

Bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë shqyrtimit të ankesës rezulton se, me VKM-së 

nr. 688, datë 14.11.2018 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të objektit me emërim “Oborr i Qendrës 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, oborri i QSUNT-së me sipërfaqe 10,457m
2
 ka 

kaluar në administrim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit me qëllim shfrytëzimin për parkim, 

përmirësimin e infrastrukturës së jashtme urbane dhe pritëse, si dhe menaxhimin cilësor të 

shërbimeve publike, që do zhvillohen në këtë sipërfaqe dhe marrëdhëniet ndërmjet QSUNT-së 

dhe FSHZH do të rregullohen sipas një marrëveshjeje të përbashkët. Në pikën 3 të këtij vendimi 

është përcaktuar se: “Nga aktiviteti që do të zhvillojë FSHZH, për përmirësimin e infrastrukturës 

së jashtme urbane dhe pritëse, si dhe menaxhimi cilësor i shërbimeve publike, që do të zhvillohen 

në këtë sipërfaqe, do të përfitojnë 55% të të ardhurave, ndërsa QSUNT-ja, do të përfitojë 45% të 

të ardhurave”. 
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Në bazë të vendimit të sipërcituar ndërmjet QSUNT dhe FSHZH është lidhur Akt-Marrëveshja 

nr. 1242/41 prot, datë 16.11.2018. Në pikën 2 të kësaj akt marrëveshje, “Detyrimet e palëve për 

disiplinimin e parkimit të automjeteve dhe për sigurimin e cilësisë maksimale në shërbim” është 

përcaktuar se: “2.1.2 QSUNT-ja të identifikojë në mënyrë të qartë grupin e përfituesve të 

shërbimit të stimuluar që janë personel i saj apo partnere dhe të marri masat e mëposhtme për të 

siguruar funksionimin e këtij shërbimi: a) Të paraqesë listën e automjeteve të personelit të 

QSUT-së që përfiton shërbim parkimi të stimuluar, si edhe të institucioneve të tjera shtetërore që 

ndodhen dhe kryejnë funksionet e tyre në territorin e QSUNT-së, bazuar në numrin e vendeve që 

kanë për parkim brenda territorit të tyre. b) Të paraqesë listën e operatorëve të tjerë që 

bashkëpunojnë me QSUNT-në, të cilët do të përfitojnë nga shërbimi me pagesë të reduktuar. e) 

Numri limit i personave që do të përfitojnë shërbimin e stimuluar të parkimit sipas pikës a dhe b 

të këtij neni është 540 persona”, ndërsa në pikën 6.1 përcaktohet se: “.......Në fazën e parë tarifa 

e parkimit që do të aplikohet do të jetë, 100 lek/hyrja deri në vendosjen e tarifave të reja......”. 

Në zbatim të Akt Marrëveshjes, është hartuar dokumenti për Politikat dhe Procedurat 

Operacionale të parkimit të makinave në QSUNT me nr. 1242/43, datë 07.12.2018, i ndryshuar, 

nëpërmjet të cilës rregullohen të gjithë marrëdhëniet, tarifat dhe mënyra e funksionimit të 

parkimit ndërmjet palëve, ku në mënyrë të veçantë, në pikën 7 të tij parashikohet se: “.... 

Personat që përfitojnë parkimin pa pagesë përcaktohen nga QSUT dhe janë kategoritë si më 

poshtë: - Mjekë/profesorë për shkak se janë “On call” dhe njoftohen për tu paraqitur në shërbim 

për emergjencat e ndryshme mjekësore. – Kryeinfermierët pasi është personi i autorizuar që 

tërheq barnat dhe Kryelaborantët/Kryeteknikët, të cilët janë në gadishmëri gjatë gjithë kohës për 

situatat e ndryshme mjekësore. - Përgjegjësit e sektorëve (Përgjegjësi i Zyrës së Radio 

Mbrojtjes, i Mirëmbajtjes Ndërtimore, Sektorit Teknik, Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shërbimit 

Farmaceutik), të cilët puna e tyre lidhet drejtpërdrejt me terrenin dhe janë në gatishmëri për çdo 

emergjencë. Nga 540 personat e mësipërm që do të kenë kartën e aksesit pa pagesë në QSUT, 

parkimi do të bëhet mbi parimin “I pari që vjen shërbehet”, ndërsa në pikën 12
11

 është 

përcaktuar se: “Tarifa për punonjësit e QSUNT dhe palët e treta që nuk përfitojnë shërbimin 

tarifor pa pagesë, do të tarifohen 100 lekë për çdo hyrje dalje”. 

Bazuar në VKM-së nr. 688, datë 14.11.2018 dhe aktet e dala në zbatim të saj, rezulton se 

QSUNT-ja ka patur autoritet të plotë në identifikimin dhe përzgjedhjen e kategorive të 

përfituesve të shërbimit të stimuluar për 540 vende parkimi pa pagesë. 

Referuar të dhënave të vëna në dispozicion nga palët, rezultoi se: 

1. Në territorin e QSUNT mund të parkojnë deri në 950 automjete (540 vend parkimi për 

personel pa pagesë dhe 410 vende parkimi me pagesë të reduktuar dhe të plotë). 

2. Përfitojnë parkim pa pagesë, 544 punonjës të cilët mbulojnë shërbime të kujdesit 

mjekësorë dhe duhet të jenë në gjendje gatishmërie si: mjekë, shef shërbimi, 

kryeinfermierë, kryelaborantë, përgjegjës klinike/mjekësie, administratorët e shërbimeve 

dhe personel i administratës si: drejtoria, përgjegjës sektori, mjek dhe shef shërbimi.  

                                                           
11  Referuar amendimit mbi politikat dhe procedurat operacionale të parkimit të makinave në QSUNT, nr. 1429/1, datë 

11.04.2019. 
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3. Përfitojnë parkim me pagesë të reduktuar, 355 punonjës të cilët mbulojnë shërbime të 

kujdesit shëndetësor si: infermierë, farmacistë, laborantë dhe teknik imazherie, 

fizioterapeut, mjek vullnetarë, biologë dhe përsonel administrate dhe ndihmës si: 

specialistë, teknikë, shoferë, psikologë/punonjës social, fizikantë, sanitare, arkëtare, 

ekonomiste, etj. 

Gjatë shqyrtimit të ankesës, nuk rezultoi që QSUNT-ja të ketë realizuar konsultime apo 

diskutime paraprake me grupet e interesit për parkimin falas apo të kishte bërë një studim të 

thelluar lidhur me kapacitetet e parkimit, kategoritë e profesioneve që do përfitonin parkim falas, 

sipas turneve, etj.  

Në analizë së të dhënave të tabelës së mësipërme, rezulton se punonjësit me profesion, mjek, 

kryeinfermierë, kryelaborantë dhe disa punonjës të administratës, përfitojnë shërbimet e parkimit 

pa pagesë ndërsa profesionet që janë pjesë e Sindikatës së Infermierëve të Shqipërisë si, 

infermierë, laborantë, teknik imazherie dhe fizioterapeut, nuk përfitojnë parkim falas por janë të 

detyruar që të paguajnë tarifë të reduktuar.  

Në analizë të sa më sipër, është fakt i njohur dhe i pranuar nga të gjitha palët e përfshira në këtë 

proces administrativ, se punonjësit e QSUNT-së me profesionin infermierë, laborantë, teknik 

imazherie dhe fizioterapeut paguajnë tarifë për shërbimin e parkimit ndërsa punonjësit e 

profesionit mjek dhe disa punonjës drejtues të administratës nuk paguajnë. 

Në nenin 7/1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, parashikohet: “Çdo 

veprim ose mosveprim i autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në 

jetën dhe sektorët publikë ose 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 ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim”. 

Nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, Komisioneri vlerëson se, subjekti ankues 

në referencë të nenit 7/1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, është 

ekspozuar para një trajtimi të pabarabartë nga ana e QSUNT. 

B. Shkaku i mbrojtur.  

Mbështetur në nenin 2, të Ligjit nr. 10221/2010 “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. 

Bazuar në dokumentacionin e disponuar, Komisioneri vlerëson se në kontekst të parashikimeve 

të nenit 1, të LMD-së,  grupi i punonjësve të profesioneve: infermier, teknik-laboratori, teknik-

imaxherie, fizioterapisë dhe logopedisë të QSUT-së, të cilët nuk përfitojnë parkim falas në 

mjediset e QSUNT-së, mbartin shkakun e “përkatësisë në një grup të veçantë”. 
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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”. 

C. Lidhja e trajtimit të pabarabartë me shkakun e mbrojtur. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion barazie i specializuar për 

mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” ka si qëllim 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”. 

Kështu, Kushtetuta si akti themeltar i Republikës së Shqipërisë, sanksionon se: “Të drejtat dhe 

liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme, të padhunueshme dhe 

qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik”. Neni 18, i saj shpreh se “Të gjithë janë të 

barabartë përpara ligjit, dhe askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqet e 

parashikuar në të”.  

Kodi i Punës, i ndryshuar, në nenin 9, të tij ka parashikuar se: “Në ushtrimin e së drejtës për 

punësim dhe profesion, ndalohet çdo formë diskriminimi, e parashikuar në këtë Kod dhe në 

legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi”. Ndërsa pika 5, germa c) e tij 

parashikon se: “Në kuptim të këtij neni, ndalimi i diskriminimit dhe zbatimi i parimit të trajtimit 

të barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion zbatohet në lidhje me:..c) 

kushtet e punës dhe punësimit, përfshirë zgjidhjen e kontratës së punës dhe pagën”. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” parashikon shprehimisht parimin e barazisë përpara ligjit 

dhe mosdiskriminimin. Në fakt mosdiskriminimi dhe parimi i barazisë janë të ndërthurura 

ngushtë. Parimi i barazisë kërkon që situata të barabarta trajtohen në mënyrë të barabartë dhe 

situata të jo të barabarta të mënyrë të ndryshme. Dështimi për ta bërë këtë konsiderohet 

diskriminim, përveç nëse ekzistojnë arsye objektive dhe të arsyeshme.
12

  

Sipas nenit 3, pika 1 të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, diskriminimi përkufizohet si: 

“çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur 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”.  

                                                           
12

 Raporti Shpjegues që shoqëron  Protokollin 12 të KEDNJ-së, prg 15. 
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Një nga format e diskriminimit parashikuar nga ligji, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në nenin 1 të 

këtij ligji.  

Në shumicën e çështjeve të diskriminimit, ankuesi e ka të vështirë apo të pamundur të mbledhë 

provat, ndonjëherë provat e drejtpërdrejta as nuk ekzistojnë. Subjektet që konsumojnë sjelljen 

diskriminuese nuk e pranojnë asnjëherë se kanë diskriminuar. Për të kompensuar këtë 

disavantazh të madh, legjislacioni ka parashikuar parimin e ndarjes së barrës së provës. Parimi i 

ndarjes së barrës së provës është një parim i konsoliduar në legjislacionin e BE-së dhe 

jurisprudencën e GJEDNJ-së. KEDS
13

 gjithashtu ka pranuar që në çështjet e diskriminimit, barra 

e provës nuk duhet të varet plotësisht nga ankuesi, por duhet të jetë objekt i një rregullimi të 

posaçëm. Bazuar në nenin 82/2 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenin 9/10 të Kodit 

të Punës, barra e provës në çështjet e diskriminimit është objekt i një rregullimi të posaçëm.  

Bazuar  në nenin 9/10, të Kodit të Punës, parashikohet se: “10. Në të gjitha procedurat e ankimit, 

që ndiqen sipas pikës 9, të këtij neni, nëse ankuesi ose paditësi paraqet fakte nga të cilat mund të 

pretendohet se është diskriminuar në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, personi 

ndaj të cilit paraqitet ankesa ose i padituri detyrohet të provojë se nuk është shkelur parimi i 

trajtimit të barabartë”. 

Bazuar në  nenin 82/2 të Kodit të Procedurave Administrative  përcaktohet 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”. 

Sa më sipër, ankuesi duhet të krijojë një prezumim të diskriminimit (diskriminimi prima facie), 

barra më pas kalon tek QSUNT-ja, e cila duhet të tregojë se ndryshimi në trajtim nuk është 

diskriminues. Kjo mund të bëhet: 

 

1. Ose duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë. 

2. Ose duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, 

ka një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv. Nëse subjekti i cili pretendohet se ka 

konsumuar sjelljen diskriminuese nuk është në gjendje të provojë njërën nga të dyja, 

atëherë do të jetë përgjegjëse për diskriminimin.
14

 

 

 

 

 

                                                           
13 Komiteti Evropian për të Drejtat Sociale. 
14

 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf, fq.232. 
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 Lidhja shkakësore. 

Bazuar në analizën e mësipërme rezultoi se punonjësit e profesioneve të përfaqësuar nga subjekti 

ankues janë vendosur në një situatë përjashtuese për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë, 

duke i vendosur tarifë për shërbimin e parkimit brenda territorit të administruar nga punëdhënësi. 

Në këtë mënyrë vërtetohet lidhja shkakësore midis përkatësisë në një grup të veçantë dhe 

vendosjes së tarifës për shërbimin e parkimit.   

 Justifikimi objektiv dhe i arsyeshëm. 

Për të provuar se ka një jusitifikim objektiv dhe të arsyeshëm për diferencën në trajtim, duhet të 

analizohen dy kritere:  

 Nëse diferenca në trajtim ndjek një qëllim të ligjshëm; 

 Nëse ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të 

përdorura dhe qëllimit të ndjekur. 

 

 A ndjek diferenca në trajtim një qëllim të ligjshëm? 

Bazuar në nenin 1 të VKM-së nr. 688, datë 14.11.2018, përcaktohet se një nga qëllimet e këtij 

vendimi është shfrytëzimi për parkim i territorit të QSUNT-së dhe shfrytëzimi i një pjese të 

ardhurash për përmirësimin e infrastrukturës së jashtme urbane dhe pritëse.  

Pra një nga qëllimet kryesore për përmirësimin e infrastrukturës do të ishte sigurimi i të 

ardhurave duke shfrytëzuar territorin e institucionit për parkim kundrejt pagesës dhe ndarja e 

këtyre të ardhurave ndërmjet QSUNT-së dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që do të realizonte 

përmirësimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme. 

Referuar pikës 2.1.2 të Akt-Marrëveshjes nr. 1242/41 prot, datë 16.11.2018, rezulton se QSUNT-

ja ka patur autoritet të plotë në identifikimin dhe përzgjedhjen e grupit të përfituesve të shërbimit 

të stimuluar që janë personel i saj apo partnerë, për 540 vende parkimi pa pagesë. 

Në këtë mënyrë, Komisioneri konstaton se QSUNT-ja ka gëzuar një marzh të gjerë vlerësimi 

lidhur me përzgjedhjen e grupeve që do përfitonin parkim pa pagesë.  

Në pikën 1.2 të dokumentit të përbashkët mes QSUNT dhe FSHZH-së “Politikat dhe Procedurat 

Operacionale të parkimit të makinave në QSUNT” me nr. 1242/43, datë 07.12.2018, është 

vendosur që: “Kjo politikë dhe procedurat operacionale synojnë të kontrollojnë dhe menaxhojnë 

parkimin e makinave në QSUNT, duke siguruar përparësi në akses ndaj përdoruesve të shërbimit 

dhe punonjësve që përdorin makinat si pjesë e detyrave të tyre funksionale, si dhe të kontrollojë 

fluksin e trafikut në këtë territor” ndërsa në pikën 7 është vendosur që: “...Personat që përfitojnë 

parkimin pa pagesë përcaktohen nga QSUNT dhe janë kategoritë si më poshtë: - 

Mjekë/profesorë për shkak se janë “On call” dhe njoftohen për tu paraqitur në shërbim për 

emergjencat e ndryshme mjekësore. – Kryeinfermierët pasi është personi i autorizuar që tërheq 

barnat dhe Kryelaborantët/Kryeteknikët, të cilët janë në gadishmëri gjatë gjithë kohës për 
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situatat e ndryshme mjekësore. - Përgjegjësit e sektorëve (Përgjegjësi i Zyrës së Radio 

Mbrojtjes, i Mirëmbajtjes Ndërtimore, Sektorit Teknik, Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shërbimit 

Farmaceutik), të cilët puna e tyre lidhet drejtpërdrejt me terrenin dhe janë në gatishmëri për çdo 

emergjencë. Nga 540 personat e mësipërm që do të kenë kartën e aksesit pa pagesë në QSUT, 

parkimi do të bëhet mbi parimin “I pari që vjen shërbehet”. Përsoneli i QSU që nuk do të jetë 

pjesë e listës prej 540 personash, do të përdorë parkimin me pagesë (100 lekë) si çdo qytetar apo 

mund të bëjë abonim sipas specifikimeve në pikën 12”. 

Në dokumentin e përbashkët mes QSUNT dhe FSHZH-së “Amendim mbi Politikat dhe 

Procedurat Operacionale të parkimit të makinave në QSUNT” me nr. 1429/1, datë 11.04.2019, 

është vendosur: Tarifat e parkimit për përdoruesit e tjerë: 0-3 orë – 100 lekë; çdo orë shtesë +100 

lekë; 24 orë – 500 lekë; 1 muaj – 3000-5000 lekë; ndërsa për punonjësit e QSUNT-së është 

përcaktuar se: “Tarifa për punonjësit e QSUNT dhe palët e treta që nuk përfitojnë shërbimin 

tarifor pa pagesë, do të tarifohen 100 lekë për çdo hyrje dalje”. 

Pra, QSUNT-ja dhe FSHZH-it, i përfaqësuar nga Agjencia Ekonomike Mbështetëse
15

 (AEM)  në 

bashkëpunim dhe bashkëveprim mes tyre kanë identifikuar kategoritë që do të përfitonin akses 

pa pagesë dhe punonjësit e tjerë që do përfitonin akses me pagesë të reduktuar për parkim si dhe 

kanë përcaktuar dhe masën e tarifave për parkim.  

Në analizë së të dhënave të disponuara dhe në respektim të problematikës së ngritur nga SISH, 

Komisioneri vlerëson se QSUNT-ja në respektim të legjislacionit të sipërcituar ka bërë vendim-

marrjen e duhur në respektim të së drejtës së këtij institucioni për të vendosur prioritetet e 

shërbimit dhe të zhvillimit. 

Sa më sipër, Komisioneri konsideron se përcaktimi i kategorive që do të përfitonin aksesin pa 

pagesë në mjediset e QSUNT-së, ndjek qëllimin e ligjshëm të QSUNT-së për organizimin e një 

shërbimi cilësor të parkimit, reduktimin e lëvizjeve në mjediset e brendshme të spitalit, uljen e 

nivelit të ndotjes dhe zhurmave dhe të sigurimit të aksesit për punonjësit që përdorin makinat si 

pjesë të detyrave të tyre funksionale.  

 A ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura 
dhe qëllimit të ndjekur? 

Sipas nenit 12/2 të Kodit të Procedurave Administrative, veprimi administrativ është në 

përputhje me parimin e proporcionalitetit, vetëm kur ky veprim është: 

a) i nevojshëm për të arritur qëllimin e përcaktuar me ligj dhe e arrin atë me mjetet dhe 

masat që cënojnë më pak të drejtat apo interesat e ligjshme të palës; 

b) i përshtatshëm për të arritur qëllimin e parashikuar në ligj; dhe 

c) në përpjestim të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë. 

Duke mbajtur në konsideratë numrin e punonjësve të QSNUT-së (rreth 3000 persona) dhe numrit 

të reduktuar të vendeve të parkimit pa pagesë (540 vende) vendosja e kriterit të përzgjedhjes së 

                                                           
15 AEM është strukturë ekonomike e rregjistruar në QKB me datë 19.06.2018, me NUIS L81819025K. 
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punonjësve që përdorin makinat si pjesë të detyrave të tyre funksionale, është një masë e 

nevojshme për përzgjedhjen e kategorive të punonjësve më të domosdoshëm për sigurimin e 

shërbimit shëndetësor. 

Komisioneri vlerëson se QSUNT-ja, ka qenë në pamundësi reale për të vendosur shërbimin e 

parkimit falas për të gjithë personelin e saj, të institucioneve që zhvillojnë aktivitetin brenda 

territorit të QSUNT-së dhe të invalidëve të dializës dhe invalidëve të plotë, për më tepër që 

administrimi i territorit do të zhvillohej dhe sipas termave financiarë me qëllim sigurimin e të 

ardhurave për zhvillimin e infrastrukturës. 

Komisioneri, vlerëson se, kategoritë e profesioneve të përzgjedhur për të përfituar aksesin falas 

janë punonjësit më të domosdoshëm që sigurojnë qëllimin kryesor që ka QSUNT-ja, që është 

shërbimi mjekësor dhe ofrimi i kushteve për të pasur akses sa më të shpejtë për ofrimin e 

shërbimit ndaj pacientëve në çdo orar, është një masë e përshtatshme. 

Referuar masës së tarifave të parkimit të vendosura për përdoruesit e tjerë që janë, deri në 3 

orë/100 lekë dhe çdo orë shtesë shtohet me 100 lekë dhe për më shumë se 8 orë/500 lekë, 

ndërkohë që për punonjësit është 100 lekë, kostos së përdorimit të transportit urban që është 80 

lekë (vajtje-ardhje), pozicionit gjeografik të QSUNT-së, Komisioneri vlerëson se tarifa 100 lekë 

është në përpjestim të drejtë me nevojën që ka diktuar vendosja e kësaj tarife. 

Në analizë të të dhënave të vëna në dispozicion nga QSUNT-ja, Komisioneri vlerëson se, ka dhe 

kategori dhe profesione të tjera që nuk kanë përfituar shërbimin e parkimit falas, siç janë 

profesionet e përafërta me ankuesit si: farmacistë, fizikant, biolog, mjek vullnetarë, apo 

profesione të tjera të rregulluara si: psikolog, punonjës social, dhe profesionet e shërbimit të 

administratës dhe punonjësit e shërbimeve mbështetëse si: sanitarë, shofer, punëtor mirëmbajtje, 

etj. Në këtë kuptim, Komisioneri vlerëson se shërbimit të parkimit me pagesë në mjedisët e 

QSUNT-së i janë nënshtruar jo vetëm infermierët, laborantët, etj por dhe shumë punonjës të tjerë 

që ushtrojnë profesione të tjera. 

Lidhur me pretendimin e SISH se është vendosur për të paguar tarifë parkimi grupimi që ai 

përfaqëson, i cili ka me më pak të ardhura se profesionet që përfitojnë parkim falas, Komisioneri 

konstaton se shërbimit të parkimit me pagesë të reduktuar i janë nënshtruar dhe profesionet që 

kanë më pak të ardhura se profesioni i infermierit dhe laborantit, siç janë: arkëtarë, punëtor 

mirëmbajtje, sanitarë, shofer, etj.  

Bazuar në konstatimet e mësipërme, Komisioneri vlerëson se situata përjashtuese në të cilën janë 

vendosur punonjësit të përfaqësuar nga SISH për shkak të numrit të limituar të vendeve të 

parkimit brenda territorit të QSUNT-së, është në mënyrë të arsyeshme proporcionale me qëllimin 

e ndjekur, atë të vendosjes së tarifës së reduktuar për shfrytësimin e aksesit për parkim.  

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se për situatën përjashtuese ekziston një justifikim objektiv 

dhe i arsyeshëm dhe për këtë arsye kriteri i vendosur nuk diskriminon anëtarët e SISH që 

punojnë në profesionet e infermierit, teknik laboratori, teknik imazherie dhe fizioterapist për 
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shkak të përkatësisë në një grup të veçantë dhe arrin në përfundimin se nuk janë shkelur 

dispozitat e Ligjit Për Mbrojtjen nga Diskriminimi.   

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenet 1, 3/3, neni 7/1, nenin 32, pika 1/a), 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 anëtarëve të Sindikatës së Infermierëve të Shqipërisë 

që punojnë në profesionet e infermierit, teknik laboratori, teknik imazherie dhe 

fizioterapist nga ana e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
 

 
 KOMISIONER 
 
 
 Robert GAJDA 

 

 

 

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

	KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
	 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 07, datë 03.02.2020, Komisioneri me shkresën nr. 813, datë 24.06.2020 njoftoi palët për zhvillimin e seancës dëgjimore më ...

