
1 
                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 

(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     

Tel: +355 4 2431078 

Fax: +355 4 2431077 

e-mail: info@kmd.al 

ëeb:ëëë.kmd.al                                                                                                               

  

 

 

 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                            KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

 

 

    V E N D I M 
 

Nr. 10, Datë 17/03/2017 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

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

107, datë 16.12.2015, të paraqitur nga subjekti ankues znj. M.R., me objekt pretendimin për 

diskriminim për shkak të “gjinisë”, “gjendjes ekonomike”, “gjendjes shoqërore” dhe “gjendjes 

familjare”, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Durrës. 

 

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

 

K O N S T A T O I: 

 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, ankuesja M.R. është një grua kryefamiljare
1
, e cila jeton 

vetëm me vajzën e saj 16 vjeçare, në Tiranë. znj. M.R. ka filluar punë në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë, në vitin 1995. Në muajin mars 2006, për arsye familjare është 

larguar nga puna me kërkesën e saj. Më pas, ka rifilluar punë në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, në  muajin prill të vitit 2009. Ankuesja pretendon se ka punuar pranë këtij institucioni, 

deri në muajin gusht të vitit 2013, deri në momentin, kur nëpërmjet Vendimit nr. 2167, datë 

09.08.2013 të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve është liruar nga detyra e inspektores së parë 

                                                           
1
 Znj. M.R. është e divorcuar dhe në bazë të vendimit të gjykatës, ajo ka në ngarkim vajzën e saj. 
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në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe është emëruar 

në pozicionin e inspektores së dytë në Sektorin e Verifikimeve në Terren, në Drejtorinë Rajonale 

Tatimore Tiranë. Znj. M.R. e ka ankimuar vendimin e transferimit në Komisionin e Shërbimit 

Civil dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë. Me vendimin nr. 179, datë 20.09.2013, të 

Komisionit të Shërbimit Civil, vendim ky i lënë në fuqi edhe nga vendimi nr. 523, datë 

06.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, është vendosur rikthimi i Znj. M.R., në 

detyrën e mëparshme si inspektore e parë në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve dhe kryerjen e diferencës së pagës midis dy pozicioneve te punës. 

Vendimi nr. 523, datë 06.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë nuk është zbatuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Ndërkohë që, çështja ishte në proçes gjyqësor, 

nëpërmjet Vendimit nr. 2451, datë 09.12.2013, të Drejtores së Përgjithshme të Tatimeve,  Znj. 

M.R. është transferuar në pozicionin e inspektores së dytë, në Sektorin e Verifikimit në Terren
2
 

pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës.  

 

Ankuesja thekson faktin se transferimi i saj pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës është 

diskriminues, duke patur parasysh që ajo banon në Tiranë dhe aq më tepër për shkak të gjendjes 

së saj familjare, duke qenë se ka në ngarkim një vajzë 16 vjeçare, së cilës i duhet t’i qëndrojë 

pranë pas orarit të punës. Znj. M.R. pretendon se përveç sa më sipër, diskriminimi vazhdon edhe 

gjatë periudhës që ajo punoi pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, pasi nga drejtuesja e 

këtij institucioni nuk është marrë në konsideratë fakti që ajo banonte në Tiranë, ishte 

kryefamiljare dhe që i duhej të udhëtontë çdo ditë më mjetet e transportit publik për t’u paraqitur 

në punë, por i caktoheshin zona kontrolli të largëta, nuk i sigurohej mjet transporti, detyrohej të 

punonte edhe gjatë fundjavës etj. Më pas, nëpërmjet Vendimit nr. 825, datë 26.10.2015, të 

Komisionit Disiplinor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, znj. M.R. është ndërshkuar me 

masën disilinore “largim nga shërbimi civil”, për shkak të konstatimit të shkeljeve të rënda gjatë 

kryerjes së detyrës. Ankuesja sqaron se çështja është duke u shqyrtuar pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë : 

1. Pas analizimit të ankesës nr. 107, datë 16.12.2015 të shtetases M.R., u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 

                                                           
2
 Në këtë kontekst, ankuesja pretendon se ishte e vetmja inspektore femër në këtë sektor. 
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221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj.  

 

2. Mbështetur në nenin
3
 33, pika 7, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës me shkresën nr. 1069/1, datë 30.12.2015, 

ku kërkohej informacion, lidhur me çështjen e ankueses. 

 

- Në përgjigje të shkresës së sipërpërmendur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dërgoi 

shkresën nr. 2561/1, datë 24.04.2015, ku sqarohet se procedurialisht, eprori direkt ka 

propozuar marrje masash disiplinore ndaj znj. M.R., për shkak të shkeljeve disiplinore të 

konstatuara dhe të provuara, në bazë të fakteve shkresore. Proçedura disiplinore është bërë 

objekt shqyrtimi pranë Komisionit të Disiplinës, i cili në zbatim dhe respektim të dispozitave 

ligjore, duke qenë organ i pavarur, që zhvillon ecurinë disiplinore, që në nisje përfshirë 

hetimin administrativ, verifikimin e ekzistencës ose jo të shkeljes disiplinore, llojin e saj edhe 

masën disiplinore, ka vendosur “largimin nga shërbimi civil” për znj. M.R., pasi ka vlerësuar 

ekzistencën e shkeljeve faktike. Njëkohësisht, ky institucion sjell në vëmendjen e 

Komisionerit, se Vendimi për largimin nga shërbimi civil të Znj. M.R. është bërë objekt 

gjykimi pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

- Në përgjigje të shkresës së Komisionerit, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës sqaron në 

lidhje me procedurën e ndarjes zonale të inspektorëve pranë këtij institucioni, duke 

kundërshtuar pretendimin e znj. M.R., se është caktuar verbalisht nga zona e Fushë-Krujës, 

në zonën e Krujës. Sipas shkresës në fjalë, caktimi i ndarjeve zonale bëhet vetëm me shkresë 

zyrtare dhe për rastin konkret është bërë me shkresën nr. 3555/1, datë 19.02.2015 dhe 

shkresën nr. 3555, datë 18.02.2015. Drejtoria Tatimore Rajonale Durrës thekson faktin se 

lëvizja për nevoja pune e personelit nga Durrësi në Krujë, Kavajë apo Rrogozhinë, zona të 

cilat mbulohen nga ky institucion nuk konsiderohet diskriminim dhe një gjë e tillë kryhet për 

të gjithë inspektorët tatimorë. 

 

                                                           
3
Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon :“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë qëllim, komisioneri mund t’u 

kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin 

njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 

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


4 
                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 

(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     

Tel: +355 4 2431078 

Fax: +355 4 2431077 

e-mail: info@kmd.al 

ëeb:ëëë.kmd.al                                                                                                               

  

 

 

3. Në vijim të proçedurave hetimore, në zbatim të Urdhërit nr. 15, datë 28.01.2016, e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Për kryerjen e inspektimit pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, me qëllim kryerjen e verifikimeve mbi ankesën e Znj. M.R.”, si 

dhe Urdhërit nr. 27, datë 17.02.2016, e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Për 

kryerjen e inspektimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me qëllim kryerjen e 

verifikimeve mbi ankesën e Znj. M.R.” inspektorët e KMD-së u paraqitën për inspektim 

pranë këtij institucioni. 

Gjatë inspektimit të kryer në këtë institucion, inspektorët e KMD-së u takuan me Znj. Jona 

Shaba, Drejtore e Burimeve Njerëzore, e cila dha sqarimet përkatëse, lidhur me çështjen e 

parashtruar nga ankuesja. Për sa i përket çështjes së moszbatimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë, mbi rikthimin e Znj. M.R. në pozicionin e mëparshëm të punës, Znj. Shaba shprehet se 

ky vendim nuk është zbatuar, për shkak se në Drejtorinë e Apelimit pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve nuk ka patur pozicione vakante. Lidhur me çështjen e rikthimit në 

punë të ish punonjësve të tjerë, Znj. Shaba sqaron se, Z. Alush Hasalani është rikthyer në punë 

pranë Drejtorisë së Apelimit, në zbatim të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Rikthimi është 

kryer në datën 25.02.2014. Pozicioni i punës, në të cilin është sistemuar Z. Hasalani ka qenë i 

vetmi pozicion vakant pranë kësaj drejtorie. Znj. Shaba shprehet se Znj. M.R. nuk ka depozituar 

asnjë ankesë me shkrim, lidhur me transferimin e saj pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës.  

4. Në vijim të proçedurave hetimore, në zbatim të Urdhërit nr. 28, datë 18.02.2016, e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Për kryerjen e inspektimit pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Durrës, me qëllim kryerjen e verifikimeve mbi ankesën e Znj. M.R.”, 

inspektorët e KMD-së u paraqitën për inspektim pranë këtij institucioni. 

Gjatë inspektimit, inspektorët e MD-së u takuan me Znj. V. S., Drejtore e Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Durrës dhe Z. M. K., specialist në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, të cilët dhanë 

sqarimet përkatëse mbi ankesën e znj. M.R.. Duke iu përmbajtur pikave të përcaktuara në 

Urdhërin e Inspektimit, u sqarua fillimisht se ndaj znj. M.R., Komisioni Disiplinor kishte dalë 

me tre vendime, përkatësisht me vendimin nr. 825, datë 26.10.2015, nëpërmjet së cilit ankuesja 

ishte larguar nga shërbimi civil, vendimin nr. 1755, daë 30.12.2014, nëpëmjet së cilit znj. M.R. i 

është dhënë masa disiplinore “mbajtja e 1/3 së pagës së plotë për një periudhë 3-mujore dhe 

vendimin nr.  172, datë 27.02.2015, nëpërmjet së cilit ëshët ndërprerë ecuria disiplinore e nisur 

ndaj znj. M.R.. Përfaqësuesit e këtij institucioni sqaruan se edhe inspektori Q. H., i cili ka qenë 

në të njëjtin grup inspektimi me Znj. M.R. është larguar nga shërbimi civil, nëpërmjet Vendimit 

nr. 824, datë 26.10.2015 të Komisionit të Disipinës, për të njëjtat shkelje. Lidhur me çështjen, 

nëse ka edhe punonjës të tjerë pranë Drejtorisë Tatimore Rajonale Durrës, që e kanë 
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vendbanimin në Tiranë, z. M.K. sqaroi se ka edhe punonjës të tjerë, që e kanë vendbanimin në 

Tiranë dhe që punojnë pranë këtij institucioni, të tillë si Znj. S. P., inspektore e verifikimit në 

terren, z. A. B., inspektor i verifikimit në terren, znj. A. T., inspektore e vlerësimit, z. Xh. T., 

inspektor kontrolli (me aftësi të kufizuara). 

5. Në vijim, pranë Komisionerit është dërguar shkresa nr. 2935/1, datë 22.02.2016 dhe shkresa 

nr. 5318/1, datë 01.03.2016 të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ku sqarohet se në 

dosjen e personale të Znj. M.R. nuk ka të administruar asnjë kërkesë zyrtare, lidhur me 

refuzimin nga ana e saj të transferimit pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës. Në shkresë 

theksohet fakti se ky transferim i znj. M.R. nuk është bërë as objekt gjykimi pranë organeve 

kompetente. Së dyti, në shkresë sqarohet se zbatimet e vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, për rikthimin në pozicionet e mëparshme të ish-punonjësve të larguar, kryhen konform 

legjislacionit në fuqi, fondit të miratuar dhe pozicioneve të lira, në raport me profesionin, 

aftësitë profesionale, me strukturën organizative të DRT-ve, në rastin më të përshtatshëm, si 

dhe pa cënuar të drejtat e personave të tjerë. 

Transferimet e punonjësve nga njëra drejtori rajonale, në një drejtori rajonale tjetër, për vitin 

2013, janë mbështetur në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë’ dhe në ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, i cili 

në atë kohë rregullonte marrëdhëniet e punës për nëpunësit civilë. Transferimet e punonjësve 

janë kryer për plotësimin e vendeve vakante për arritjen e rezultateve dhe realizimin e 

objektivave. Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2013 janë kryer gjithësej 5 transferime, nga të cilat 

3 punonjës kanë qenë meshkuj dhe 2 femra. 

Njëkohësisht, në këtë shkresë Komisioneri informohet gjithashtu mbi vendimet që Komisioni i 

Disiplinës ka dhënë për ankuesen. 

 Në vijim të procedurave hetimore, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi realizoi 

seancën dëgjimore ndërmjet ankueses M.R. dhe përfaqësuesve të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës.  

Në këtë seancë dëgjimore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u përfaqësua nga Znj. J. Sh., 

Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore pranë këtij institucioni dhe Z. M. K., jurist pranë 

Drejtorisë Rajonale tatimore Durrës. Në këtë seancë, palët parashtruan pretendimet e tyre, lidhur 

me çështjen objekt shqyrtimi nga Komisioneri. Informacioni i përcjellë në seancën dëgjimore u 

reflektua në proçesverbalin përkatës, i cili u nënshkrua nga të gjitha palët pjesëmarrëse në këtë 

seancë. 

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


6 
                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 

(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     

Tel: +355 4 2431078 

Fax: +355 4 2431077 

e-mail: info@kmd.al 

ëeb:ëëë.kmd.al                                                                                                               

  

 

 

Mbështetur në provat e administruara nga të dy palët, rezultoi se: 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” përcaktohet një 

listë joshterruese shkaqesh diskriminimi, ku “gjinia”, “gjendja ekonomike”, “gjendja shoqërore” 

dhe “gjendja familjare” janë disa nga shkaqet e përcaktuara në listën e parashikuar nga 

ligjvënësi. Në çdo rast pala ankuese, në momentin kur paraqet ankesë pranë Komisionerit, duhet 

të argumentojë trajtimin e padrejtë dhe të pabarabartë, ndaj të cilit ajo është ekspozuar, shkakun 

e diskriminimit dhe njëkohësisht duhet të japë shpjegimet përkatëse, të cilat të krijojnë një lidhje 

shkakësore ndërmjet trajtimit të pabarabartë dhe disfavorizues, që ajo pretendon se është 

ndërmarrë ndaj saj, me këtë shkak diskriminimi. 

 

Gjatë proçesit të hetimit të çështjes së parashtruar nga znj. M.R., Komisioneri ka patur si synim 

te identifikojë trajtimin e pabarabartë dhe disfavorizues ndaj të cilit znj. M.R. pretendon se është 

ekspozuar, si dhe të evidentojë, nëse ekziston një lidhje ndërmjet këtij trajtimi dhe shkakut të 

diskriminimit të pretenduar nga ankuesja.  

 

Për sa më sipër, theksohet fakti se gjatë trajtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në 

shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr.10 

221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

I. Trajtimi i padrejtë, disfavorizues dhe i pabarabartë i pretenduar nga ankuesja. 

Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të pretenduar nga ankuesja, 

Komisioneri gjykon se: 

 

- Së pari: Gjatë proçesit të hetimit administrativ u konstatua se Vendimi nr. 179, datë 

20.09.2013, të Komisionit të Shërbimit Civil, vendim ky i lënë në fuqi edhe nga Vendimi nr. 

523, datë 06.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, nëpërmjet të cilit është 

vendosur rikthimi i znj. M.R., në detyrën e mëparshme si inspektore e parë në Drejtorinë e 

Apelimit Tatimor nuk është zbatuar nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Vendimi nr. 523, datë 06.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit, është vendim gjyqësor i 

formës së prerë dhe si i tillë duhej zbatuar nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

Ndërkohë që, vendimi gjyqësor i sipërpërmendur nuk është zbatuar nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve, ky institucion ka zbatuar një tjetër vendim gjyqësor të formës së prerë për rikthimin 
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në punë, të z. Alush Hasalani
4
  pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka sqaruar faktin se vendimi gjyqësor për rikthimin në punë 

të Znj. M.R. nuk është zbatuar pasi nuk ka patur pozicione vakante pranë Drejtorisë së Apelimit 

Tatimor, por një gjë e tillë nuk konsiderohet e justifikueshme. Ndërkohë që, çështja e 

sipërpërmendur ishte ende në proçes gjyqësor znj. M.R. është transferuar pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Durrës. Në këtë kontekst, Komisioneri vlerëson se znj. M.R. është ekspozuar 

ndaj një trajtimi të pabarabartë, disfavorizues dhe të padrejtë. 

 

  

Së dyti: Nëpërmjet Vendimit nr. 2451, datë 09.12.2013, të Drejtores së Përgjithshme të 

Tatimeve, znj. M.R. është transferuar në pozicionin e inspektores së dytë, në Sektorin e 

Verifikimit në Terren
5
 pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës. Transferimi i saj është kryer 

mbështetur në ligjin nr. 8449, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, (i shfuqizuar), i cili 

deri në atë kohë ishte ende në fuqi
6
. Referuar nenit 17, të këtij ligji, për nevoja pune, nëpunësit 

civil mund t’i kërkohet të transferohet në një detyrë tjetër të të njëjtit nivel dhe kategori. Këto 

transferime zgjasin për një periudhë deri në gjashtë muaj. Nëpunësi civil nuk mund të detyrohet 

të pranojë transferimin, nëse vendi i ri i punës është më larg se 30 km nga vendi i punës aktual. 

Referuar verifikimeve të kryera në “Tabelën e distancave kilometrike ndërmjet qyteteve në 

Republikën e Shqipërisë”7
, rezulton se largësia Tiranë – Durrës është 39 km.  

 

Gjatë procesit te hetimit u konstatua se znj. M.R. nuk ka depozituar asnjë ankesë apo refuzim për 

transferim në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës, pranë institucionit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, sikurse parashikohet nga ligji i sipërpërmendur. Në këtë mënyrë, 

transferimi i znj. M.R. konsiderohet i pranuar nga ana e saj, pavarësisht se qendra e re e punës së 

saj ndodhej mbi 30 km nga vendbanimi i saj.  

 

                                                           
4
 Referuar proçesverbalit të inspektimit Administrativ të datës 23.02.2016. Sipas këtij proçesverbali rezulton se 

rikthimi i Z. Hasalani është kryer në datën 25.02.2014. 
5
 Në këtë kontekst, ankuesja pretendon se ishte e vetmja  inspektore femër në këtë sektor. 

6
 Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i cili është miratuar nga Kuvendi në datën 30.5.2013 dhe është shpallur 

me Dekretin e Presidentit të Republikës nr.8215, datë 4.6.2013. Ky ligj hyri në fuqi në 1 tetor 2013 dhe i filloi 

efektet e tij 6 muaj pas hyrjes në fuqi. Deri në datën e fillimit të efekteve të këtij ligji është zbatuar ligji nr.8549, datë 

11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”. 
7
 Referuar Urdhërit nr. 125, datë  26.12.2011 “Për miratimin e hartave të azhurnuara të rrjetit rrugor kombëtar dhe të 

distancave kilometrike ndërmjet qyteteve të Shqipërisë” të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës. 
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Gjatë proçesit të hetimit administrativ, Komisioneri u vu në dijeni të faktit se përveç Znj. M.R., 

gjatë tre mujorit të fundit të vitit 2013 janë kryer gjithësej 5 trasferime
8
, nga të cilat 3 burra dhe 2 

gra nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë pranë Drejtorive Rajonale Tatimore. 

Njëkohësisht referuar informacionit të administruar gjatë proçesit të hetimit rezulton se 

trasferimi i Znj. M.R. pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës është kryer pasi pranë kësaj 

Drejtorie kishte vende vakante dhe nevojë për burime njerëzore. Referuar akteve të 

administruara nga Komisioneri gjatë hetimit administrative, rezultoi se pranë Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Durrës ishin transferuar edhe disa punonjës të tjerë, vendbanimi i të cilëve ishte Tirana, 

të tillë si: znj. Suela Pira, inspektore e verifikimit në terren, z. A. B., inspektor i verifikimit në 

terren, znj. A. T., inspektore vlerësimi, z. Xh. T., inspektor kontrolli (me AK). 

Për sa i përket pretendimeve të znj. M.R. se nuk janë krijuar lehtësira dhe përshtatshmëri nga 

drejtuesja e institucionit për kryerjen e punës si inspektore e verifikimit në terren pranë 

Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, duke patur parasysh faktin se vendbanimi i saj ishte në 

Tiranë, si dhe  duke patur parasysh faktin se ishte kryefamiljare, Komisioneri gjykon se për sa 

kohë që të gjithë inspektorët e verifikimit në terren pranë këtij institucioni kanë punuar në të 

njëjtat kushte pune dhe janë trajtuar në mënyrë të njëjtë, ankuesja nuk mund të konsiderohet se 

është ekspozuar ndaj  një trajtimi të pabarabartë, disfavorizues, e të padrejtë. 

- Së treti: Me Vendimin nr. 825, datë 26.10.2015, të Komisionit Disiplinor në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, ndaj znj. M.R. është marrë masa disiplinore “largim nga shërbimi 

civil”, nga pozicioni i inspektores së dytë të verifikimit në terren pranë Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Durrës. Ky vendim është marrë pas shkeljeve të konstatuara nga ana e Komisionit 

të Disiplinës së DPT.  

Me Vendimin nr. 824, datë 26.10.2015, e Komisionit të Disiplinës së Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve është dhënë e njëjta masë disiplinore, për të njëjtat shkelje të konstatuara, edhe ndaj 

inspektorit të verifikimit në terren, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, z. Q. H., i cili bënte 

pjesë në të njëjtin grup kontrolli me ankuesen. Çështja në fjalë është duke u shqyrtuar në rrugë 

gjyqësore. 

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se znj. M.R. nuk është ekspozuar ndaj një trajtimi të 

padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë. 

II. Shkaqet e diskriminimit të pretenduara nga ankuesja. 

                                                           
8
 Referuar shkresës nr. 5318/1, datë 01.03.2016, të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 
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Ankuesja M.R. pretendon se është diskriminuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe 

Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës për shkak të “gjinisë”, “gjendjes ekonomike”, “gjendjes 

shoqërore” dhe “gjendjes familjare”. 

Së pari, lidhur me çështjen e moszbatimit të Vendimit nr. 523, datë 06.03.2014 e Gjykatës 

Administrative të Apelit, Tiranë për rikthimin e znj. M.R. në pozicionin e mëparshëm të punës 

pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Komisioneri 

gjykon se nuk disponohen prova të drejtpërdrejta apo të tërthorta që një gjë e tillë ka lidhje me 

shkaqet e pretenduara nga ankuesja. 

Së dyti, gjatë proçesit të hetimit administrativ rezultoi se transferimi i ankueses pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Durrës ishte kryer për shkak të mungesës së stafit pranë kësaj drejtorie
9
. 

Sikurse është përmendur edhe më sipër, përveç ankueses, në të njëjtën periudhë kohore, pra gjatë 

tremujorit të fundit të vitit 2013 janë kryer gjithësej 5 transferime, nga të cilat 3 burra dhe 2 gra. 

Njëkohësisht, rezultoi se pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës në vijim ishin transferuar 

edhe disa punonjës të tjerë, vendbanimi i të cilëve ishte Tirana, të tillë si: znj. S. P., inspektore e 

verifikimit në terren, z. A. B., inspektor i verifikimit në terren, znj. A. T., inspektore vlerësimi, z. 

Xh. T., inspektor kontrolli (me aftësi të kufizuara).  

Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 

legjislacionin mbi nëpunësin civil nuk parashikojnë marrjen e masave pozitive për punonjëset 

(femra), për punonjëset (femra) me status familjar të veçantë apo që kanë një nga veçoritë e 

shkaqeve të diskriminimit të pretenduara nga ankuesja. 

Në këto kushte, Komisioni gjykon se transferimi i znj. M.R. pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Durrës nuk mund të konsiderohet si diskriminim për shkak të gjinisë. Për sa më sipër, nuk 

disponohen fakte dhe prova konkrete që të vërtetohet fakti se një transferim i tillë është kryer për 

shkaqet e tjera, të pretenduara nga ankuesja.  

Së treti, Me Vendimin nr. 825, datë 26.10.2015, të Komisionit Disiplinor në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, ndaj Znj. M.R. është marrë masa disiplinore “largim nga shërbimi 

civil”, nga pozicioni i inspektores së dytë të verifikimit në terren pranë Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Durrës. Sikurse rezultoi edhe nga faktet e parashtruara në rubrikën e mësipërme, për 

shkeljet e konstatura, e njëjta masë disiplinore është marrë edhe për inspektorin Q. H. Në këtë 

kontekst, përjashtohet mundësia që një gjë e tillë të ketë ndodhur për shkak të gjinisë, gjendjes 

familjare, shoqërore apo ekonomike. 

                                                           
9
 Mbështetur në proçesverbalin e seancës dëgjimore, datë 11.03.2016, fq.3. 
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III- Lidhja ndërmjet trajtimit të pabarabartë, të padrejtë dhe disfavorizues me shkaqet e 
diskriminimit të pretenduara nga ankuesja. 

Lidhur me çështjen e moszbatimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë për rikthimin e 

ankueses në pozicionin e mëparshëm të punës pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor, Komisioneri 

ka konstatuar se ankuesja i është ekspozuar një trajtimi të padrejtë, të disfavorshëm dhe të 

pabarabartë. Pavarësisht kësaj, një gjë e tillë nuk ka lidhje me shkaqet e diskriminimit të 

pretenduara nga znj. M.R.. 

Në mungesë të një trajtimi të pabarabartë, të padrejtë dhe disfavorizues, për çështjet e tjera, si 

dhe në mungesë të shkaqeve të diskriminimit, Komisioneri gjykon se në rastin konkret nuk 

konstatohet diskriminim për shkak të gjinisë, gjendjes ekonomike, shoqërore, familjare të 

ankueses nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Durrës. 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenet 12, 13 e 15, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma 

a), si dhe nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 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. Konstatimin e mosdiskriminimit për shkak të “gjinisë”, “gjendjes ekonomike”, “gjendjes 

shoqërore” dhe “gjendjes familjare”, të znj. M.R., nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës. 

 

2. Rekomandohet që ankuesja të kërkojë zbatimin e vendimit gjyqësor nr. 523, datë 

06.03.2014 e Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, nëpërmjet Shërbimit 

Përmbarimor. 
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3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, 

brenda 45 ditëve duke filluar ky afat nga dita e nesërme e komunikimit të këtij vendimi.  

 

 

 

 

Irma BARAKU 

                                                                                                                                                      ______________ 

KOMISIONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak - “gjinia”, “gjendja ekonomike”, “gjendja shoqërore” dhe “gjendja familjare” 

Fusha – Punësim 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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