
                                                                                                     
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.27, Kodi Postar 1001,Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

  1 

                                                
                                         
 
 

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.1486/2 prot.                                     Tiranë, më 08. 11. 2021 

             

       V E N D I M 
 

Nr. 212, datë 08. 11. 2021 

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

nga Diskriminimi”1
, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në 

shqyrtim ankesën nr. 175, datë 28.09.2021, të Dh. Q., kundër Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

dhe Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, në të cilën pretendohet për 

diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore
2
 dhe çdo shkak tjetër

3
. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
4
,  

 

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, referuar vendimit të 

marrë nga Komisioni i Caktimit të Aftësisë për Punë, nga data 08.01.2021, trajtohet me pension 

invaliditeti dhe pension suplementar, si ish-ushtarak dhe punonjës i Policisë së Burgjeve.  

Në muajin Janar të vitit 2021, ankuesi ka konstatuar se nga ana e Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore, nuk i është kaluar shuma e plotë e pensionit të invaliditetit dhe atij suplementar. 

Ndërsa në muajt e tjerë: Shkurt, Mars dhe Prill, ankuesi thekson se i janë mbajtur një pjesë e 

shumës së pensionit të invaliditetit dhe atij suplementar, pa i dhënë asnjë informacion. 

Përsa më sipër, ankuesi me anë të shkresës datë 06.09.2021, i është drejtuar Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, duke i kërkuar 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD; 

2
 Referuar Raporteve Mjeksore dhe Vërtetimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ankuesi rezulton të trajtohet 

me pagesë invaliditeti. 
3
 Nuk ka përcaktuar asnjë karakteristikë, apo veçanti që mbart ankuesi dhe që prezumohet që ka ndikuar në 

kryerjen e sjelljes diskriminuese të pretenduar 
4
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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informacion sa i përket ndalesave të pajustifikuara të bëra ndaj tij, në pensionin e invaliditetit 

dhe atë suplementar për periudhën e sipërcituar. Në përgjigje të kësaj shkrese, ankuesi nuk ka 

marrë asnjë informacion.  

Në përfundim, ankuesi pretendon se është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe të pafavorshme nga 

ana e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore 

Tiranë, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.   

Në përfundim subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

konstatimin e diskriminimit dhe kthimin e shumës së mbajtur nga pensioni i invaliditetit dhe atij 

suplementar për periudhën e sipërcituar. 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së parashikuar 

në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave 

që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Ligji nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “gjendjes 

shëndetësore” dhe “çdo shkak tjetër”, duke përcaktuar se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, 

gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose 

shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me 

HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen 

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

gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo 

shkak tjetër.” 

 

Neni 5, i ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon 

ndalimin e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni 

ndalohet gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, 

të një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e parimit të 

trajtimit të barabartë.  

 

Neni 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. 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. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 
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padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare 

të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. Autoritetet publike kanë 

detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar diskriminimin gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun III, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në 

fushën e të mirave dhe shërbimeve. Ky ligj në nenin 20, pika 1, të tij parashikon se: “1. 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’i 
japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e përmendura në nenin 

1 të këtij ligji; b) duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo shërbime në mënyrë të 

ngjashme, ose me cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato në të cilat këto të mira 

apo shërbime i ofrohen publikut në përgjithësi.” 

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

Pas analizimit të ankesës nr. 175, datë 28.09.2021, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i 

plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

1. Mbështetur në nenin 33, pika 7
5
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore 

Tiranë, me shkresën nr. 1262/2, datë 08.10.2021, ku kërkohej informacion, lidhur me 

pretendimet e subjektit ankues. 

 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë me 

shkresën
6
 nr. 22276/1 prot., datë 21.10.2021, u shpreh ndër të tjera se: “...Në mbështetje të ligjit 

nr.10142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të 

Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ 

Shtetëror, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 

punonjësve të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 

33, datë 24.09.2010, i ndryshuar, me Aktin Normativ, është caktuar pensioni suplementar 

invalid me VCP nr. 1157, datë 14.06.2021. Pensioni është caktuar pas ardhjes së modelarit 03 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dt. 10.06.2021, nr. 5015/2 prot. Masa e pensionit është 

                                                           
5
 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 10 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri 

merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
6
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 1262/3 prot., datë 25.10.2021. 
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kufizuar me pagën referuese dhe vjetërsinë e ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, 

58210*16%=9314 lekë/muaj...”. 

Ndërsa, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, me shkresën
7
 nr. 5503/6 prot., datë 25.10.2021, u 

shpreh ndër të tjera se: “...Referuar vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore (në vijim DRSSH) Durrës, Dh. Q. punonjës i Institucionit të Ekzekutimit të 

Vendimeve Penale Fushë Krujë, është trajtuar me të ardhura për sëmundje sipas parashikimeve 

të nenit 21, 22 të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, për periudhën 27.7.2021-8.1.2021, me diagnozë “SAK 3 vazal”. 

Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë Tiranë, me vendim nr. 173, datë 15.1.2021, 

ka vendosur se Dh. Q. ka humbur aftësinë për punë në masë të plotë, për periudhën 8.1.2021-

1.1.2022, me datë fillimi invaliditeti 8.1.2021. DRSSH Tiranë në zbatim të këtij vendimi dhe 

referuar kërkesës së datës 19.10.2020 “Për caktim pensioni invaliditeti, me vendim nr. 135391, 

datë 2.2.2021, i ka caktuar pension invaliditeti të parashikuar në nenin 35, të Ligjit nr. 

7703/1993, të ndryshuar, me 33 vite e 7 muaj periudhë sigurimi, në masën 27.534 lekë në muaj, 

nga data 8.1.2021.  

Dh. Q. është deklaruar debitor, pasi sipas verifikimeve të realizuara në bazën e të 

dhënave shtetërore të sistemit të menaxhimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore “CMIS”, e 

krijuar me vendim nr. 120, datë 17.02.2016 të Këshillit të Ministrave rezulton se në periudhën 

27.7.2020-31.8.2020 dhe janar 2021 janë paguar kontributet për sigurimet shoqërore mbi 

bazën e pagës bruto si punonjës në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Fushë-

Krujë dhe njëkohësisht për këto periudha është trajtuar me të ardhura për sëmundje dhe 

pension invaliditeti. 

Bazuar në pikën 3 të nenit 91, të ligjit nr. 7703/1993, të ndryshuar, periudhat 27.7.2020- 

31.8.2020 dhe janar 2021, janë periudha sigurimi. Në këto kushte dhe referuar përcaktimeve të 

pikave 2 dhe 3 të nenit 57, të këtij Ligji: “Përfituesi nuk ka të drejtë për këste përfitimi për 

çfarëdo periudhe, kur merr pagë ose të ardhura nga veprimtaria ekonomike si i punësuar ose i 

vetëpunësuar. Pagesat e të ardhurave ndalohen për çdo kohë që përfituesi është punësuar ose 

ka qenë ekonomikisht aktiv, në këto periudha i interesuari nuk kishte të drejtë të përfitonte të 

ardhura nga sigurimet shoqërore. 

Në zbatim të nenit 62 të Ligjit nr. 7703/1993, të ndryshuar: “Personi, që ka përfituar 

pension ose të ardhura të tjera nga sigurimet shoqërore, në mënyra e mjete në kundërshtim me 

ligjin, detyrohet të kthejë të gjithë shumën e marrë tepër, të cilën e shlyen duke iu mbajtur çdo 

muaj 50% e këstit mujor të përfitimit....”, Dh. Q. duhet të kthejë të ardhurat e përfituara nga 

sigurimet shoqërore në periudhën 27.7.2020-31.8.2020 dhe janar 2021. 

Marrë shkas nga ankesa, Instituti i Sigurimeve Shoqërore kërkoi verifikim të shumës 

kontributive që rezulton në sistemin e tatimeve, për muajin gusht 2020 dhe janar 2021, në 

Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Fushë-Krujë, i cili ka lëshuar vërtetimin nr. 

2212 prot., datë 15.10.2021, sipas të cilit: “Për ish-punonjësin e këtij institucioni Dh. Q., i janë 

deklaruar në sistemin e tatimeve për muajin Gusht 2020, 87,264 lekë bruto dhe për muajin 

                                                           
7
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 1486 prot., datë 26.10.2021 
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Janar 2021, 50,230 lekë bruto, të cilat kanë ardhur si pasojë e detyrimeve të pa marra gjatë 

periudhës që ai ka qenë në punë”. 

Bazuar në Ligjin nr. 9136, datë 1.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme 

të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Vendimin 

e Këshillit të Ministrave nr. 77, datë 28.1.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet 

nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor” të ndryshuar dhe në 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 23, datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” mbledhja e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndëtesore dhe për rrjedhojë vlerësimi, ndjekja dhe 

vendimmarrja për çështjet lidhur me parregullësitë në deklarimin apo pasqyrimin e 

kontributeve, është në kompetencë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 

Në zbatim të dispozitave të ligjit nr.10142/2009, të ndryshuar, DRSSH Tiranë i ka 

caktuar Dh. Q., pension suplementar invaliditeti, bazuar në modelarin 03 “Vërtetim për 

vjetërsinë në shërbim dhe pagën neto mesatare referuese”, dërguar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, me shkresën nr. 5015/1 prot., datë 8.6.2021, sipas të cilës paga 

mesatare neto referuese është 58,210 lekë dhe vjetërsia në shërbim 16 vite. Nga llogaritja ka 

rezultuar masa fillestare e pensionit suplementar 9,313 lekë. 

DRSSH Tiranë ka rivlerësuar masën e pensionit suplementar të invaliditetit, sepse nuk 

ishte zbatuar saktë indeksimi sipas VKM nr. 196, datë 31.3.2021 “Për indeksimin e 

pensioneve”, hyrë në fuqi me datë 1.4.2021. Masa e pensionit suplementar të invaliditetit e 

rivlerësuar është 9,565 lekë në muaj dhe diferenca për periudhën 1.4.2021-31.10.2021 është 

259 lekë, të cilat do të gjenerohen për pagesë së bashku me këstin e muajit Nëntor 2021. 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ngarkoi DRSSH Tiranë të rillogarisë të ardhurat e 

përfituara nga Dh. Q. në periudhat që ka qenë njëkohësisht kontribues dhe përfitues, të zbatojë 

drejt parashikimet e paragrafit të 4, të pikës 3, të nenit 62 të Ligjit nr. 7703/1993, të ndryshuar, 

të rillogarisë bazën e vlerësuar të pensionit të invaliditetit në zbatim të legjislacionit në fuqi...”. 

 

Në vijim të procedurës hetimore, me shkresën e protokolluar pranë Komisionerit me nr. 1486/1, 

datë 02.11.2021, si dhe nëpërmjet e-mailit të datës 02.11.2021, Komisioneri është informuar 

nga ana e ankuesit se: “...më së fundmi në datën 08.10.2021 nga ana DRSSH Tiranë, u njoha 

me zgjidhjen që i kishte dhënë ky institucion problemit tim...mendoj se pjesa që i takonte këtij 

institucioni u sqarua. Mendoj se kjo çështje është e mbyllur dhe deklaroj tërheqjen time...”. 

Në këto kushte, Komisioneri gjykoi se qëllimi për të cilin ishte filluar hetimi administrativ është 

përmbushur në thelb, dhe, në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet: “Kur e sheh të 

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

kundër së cilit është paraqitur ankesa”, KMD vlerësoi se është arritur efektiviteti dhe qëllimi 

për të cilin ishte iniciuar ankesa.  

 

Njëkohësisht, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”, i cili parashikon se:  
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“Si rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron 

përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën 

e tërheq atë”, Komisioneri deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, neni 20 dhe 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) e 

nenin 33, pikat 9-10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar,  Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I: 

1. Përfundimin e proçedurës së shqyrtimit administrativ të ankesës nr. 175 Regj., datë 

28.09.2021, të Dh. Q., për shkak se subjekti është tërhequr nga ankesa, pasi është arritur 

efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar procedura hetimore. 

      

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim, brenda afateve ligjore, pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 

 

KOMISIONERI 
 

 

 Robert GAJDA 

 

 

(Shkaku: Gjendje shëndetësore dhe çdo shkak tjetër) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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