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     R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 
                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI                               

 

Nr.______Prot.                                            Tiranë, më ___/___/2017 

 

 

    V E N D I M 
 

Nr. 119, Datë 10/11/2017 

 

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. 

120, datë 31.08.2017, e E.G., ku pretendohet për diskriminim për shkak të “racës” (egjiptiane) 

dhe “gjendjes arsimore”, nga ana e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit 

Korçë.  

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës së mësipërme, Komisioneri,  

 

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, rezulton se Z. E.G. ka arsim 8-

vjeçar, është i divorcuar me dy fëmijë, të cilët i ka në ngarkim ish-bashkëshortja e tij dhe i përket 

komunitetit egjiptian të qytetit të Korçës. Ai është i papunë dhe është regjistruar si punëkërkues 

pranë Zyrës së Punës Korçë,  por deri më sot nuk i është ofruar asnjë vend pune. Për këtë arsye, 

ai pretendon se ky institucion e diskriminon për shkak të gjendjes arsimore dhe racës së tij. 
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 “Raca” dhe “gjendja arsimore” janë dy prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “Ky ligj 

rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, 

gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen 

ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, 

moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, 

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

tjetër”.                                                                           

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

1. Nëpërmjet shkresës nr. 849/1 Prot., datë 07.09.2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, njoftoi Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë, mbi 

ankesën e mësipërme, si dhe kërkoi informacion mbi çështjen e parashtruar nga ankuesi. 

 

- Në përgjigje të shkresës nr. 849/1 Prot., datë 07.09.2017, të Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë dërgoi 

shkresën nr.849/2, datë 11.10.2017, nëpërmjet së cilës e bën me dije Komisionerin se Z. 

E.G. ka qenë i regjistruar si punëkërkues i papunë dhe është çrregjistruar në datën 

25.01.2016, pasi nuk është paraqitur pranë këtij institucioni sipas afateve të parashikuara 

në aktet ligjore. Në shkresë theksohet fakti se pas dërgimit të shkresës së Komisionerit, 

strukturat përgjegjëse të këtij institucioni janë munduar ta kontaktojnë ankuesin, por 

numri i telefonit që ata dispononin për këtë person rezultonte jo ekzistent. 

 

2. Në datën 23.10.2017, strukturat përgjegjëse pranë Komisionerit kontaktuan me ankuesin dhe 

i sugjeruan të paraqitej pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë, 

për të bërë kërkesë për rifitimin e statusit si punëkërkues i papunë. Ankuesi ka pohuar faktin 

se nuk është paraqitur për një kohë të gjatë pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar 

të Punësimit Korçë, pasi ka emigruar jashtë Shqipërisë. 

 

- Në vijim Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë dërgoi shkresën 

nr. 849/3, datë 27.10.2017, ku e bën e dije Komisionerin se Z. E.G. është paraqitur në 

datën 23.10.2017, pranë këtij institucioni dhe ka bërë kërkesën përkatëse për rifitimin e 

statusit “punëkërkues i papunë”.  
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- Në datën 31.10.2017, nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë 

dërgohet e-maili, nëpërmjet së cilit, Komisioneri informohet se E.G. i janë propozuar disa 

vende pune në disa subjekte private, përkatësisht në datat 24, 25, 26 dhe 30 tetor 2017, 

nga ku ka rezultuar, se ankuesi nuk është paraqitur në intervistën e planifikuar me 

punëdhënësin tek “Adel” shpk, si dhe ka plotësuar edhe një deklaratë ku deklaron se ai 

vend pune nuk i përshtatej. Ndërkohë që, rezulton se ankuesi është paraqitur në intervistat 

e punës tek disa punëdhënës të tjerë, por nuk është përzgjedhur nga ta.  

 

Mbështetur në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri 
vlerëson se: 

 

E.G. është regjistruar në datën 05.02.2015 pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit Korçë, duke fituar statusin e punëkërkuesit të papunë. Në nenin 4, pika 3, të ligjit nr. 

146/2015 “Për punëkërkuesit” parashikohet se: “Punëkërkuesi i regjistruar duhet të paraqitet 

çdo muaj në zyrën e punësimit, apo aq herë sa i kërkohet një gjë e tillë prej saj”. Z. E.G. nuk e 

ka zbatuar një parashikim të tillë, pasi ka emigruar jashtë shtetit dhe nuk është paraqitur pranë 

këtij institucioni, që prej datës 05.05.2015 dhe si rrjedhim, ai është ç’rregjistruar në datën 

25.01.2016 dhe e ka humbur statusin si punëkërkues papunë. Një parashikim i tillë ligjor 

zbatohet nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë, pavarësisht gjendjes 

arsimore apo racës së cilitdo individ. 

Strukturat e KMD-së kontaktuan me ankuesin, i cili në datën 23.10.2017, bëri kërkesë pranë 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë, duke fituar sërisht statusin e 

punëkërkuesit të papunë.  

Në këto kushte, Komisioneri gjykon se në rastin konkret janë zbatuar parashikimet e ligjit nr. 

146/2015 “Për punëkërkuesit” dhe ankuesi nuk i është nënshtruar një trajtimi të disfavorshëm e 

të padrejtë nga ana e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë. 

E.G. i është ofruar të aplikojë për disa vende pune, të cilat përshtaten me nivelin e tij arsimor
1
, në 

disa subjekte private. Sikurse rezulton nga informacionet e dërguara nga Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë, ai nuk është paraqitur në një intervistë punë
2
, pasi ka 

                                                           
1
 Z. E.G. ka arsim 8-vjeçar. 

2
 Ankuesi ka lëshuar deklaratë në datën 25.10.2017, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit 

Korçë, ku ka deklaruar se nuk ka eksperiencë për të drejtuar kamion me patent të tipit C dhe se nuk ka shkuar në 

intervistën e punës pranë Adel shpk.  
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vlerësuar se ai vend pune është i papërshtatshëm për të, ndërkohë që pas kryerjes se intervistimit 

në disa subjekte të tjera private, ai nuk është përzgjedhur nga punëdhënësit e tjerë. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenin 1, nenin 20, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 33, 

pika 10, të Ligjit nr. 10221, 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 racës dhe gjendjes arsimore, të E.G., nga 

ana e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë. 

2. 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.  

 

   

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Irma BARAKU 

KOMISIONERI 

 

 

Shkak – raca dhe gjendja arsimore 

Fusha – Të Mira e Shërbime 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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