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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
                                                                                   

Nr.______Prot.        Tiranë, më ___.___.2021 

       V E N D I M 
                                                     

                                                      Nr. 240, Datë 10/12/2021 

 

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. 214, datë 17.11.2021, e znj. A.I., ku pretendohet diskriminim për shkak të “bindjes 

politike” dhe “për çdo shkak tjetër”,  nga ana e Komisionit të Posaçëm të Kualifikimit. 

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, ankuesja ka qenë e punësuar pranë Komisionit të Pavarur 

të Kualifikimit
3
, përgjatë periudhës 21.11.2017 deri në atën 24.01.2020, në pozicionin e 

përkthyeses. Marrëdhëniet e punës janë rregulluar nëpërmjet kontratës individuale të punës të 

nënshkruar prej palëve. Ankuesja sqaron se gjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënieve të punës, 

ajo ka punuar me përkushtim në kryerjen sa më korrekte të detyrave, si dhe ndaj saj nuk është 

marrë asnjë masë disiplinore apo vlerësim negativ nga eprorët. Në momentin e emërimit në 

detyrë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga ligji dhe të publikuara nga KPK, si në drejtim 

të kualifikimit arsimor, ashtu edhe atij profesional. Pavarësisht kësaj, nëpërmjet Urdhërit nr. 

7570/5, datë 17.12.2019, të Sekretarit të Përgjithshëm të KPK, znj. A.I. njoftohet për diskutimin 

e marrëdhënieve të punës, si rezultat i konstatimit të fakteve të reja nga ana e punëdhënësit. Në 

datën 27.12.2019, është zhvilluar mbledhja ad hoc e komisionit të KPK, në të cilën ankuesja 

është bërë me dije se niveli Master Profesional që ajo kishte, nuk përputhet me nivelin Master 
                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin LMD. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD. 

3
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KPK. 
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Shkencor, të cilin duhet të zotërojë përkthyesi i punësuar pranë KPK-së, pasi kategoria për këtë 

pozicion pune është II-b. Në vijim, ankuesja është liruar nga detyra.   

Të gjithë procedurën e sipërcituar dhe lirimin e saj nga detyra ankuesja e lidh me një ngjarje 

paraardhëse, që ka të bëjë me kërkesën e Sekretares së Përgjithshme të KPK, për të kontribuar 

vullnetarisht në shuma monetare pranë Ministrisë së Financave, për të ndihmuar  të prekurit nga 

tërmeti i datës 26.11.2019. Ankuesja ka sqaruar se ajo nuk ka patur dëshirë për të kontribuar, 

pasi bindja e saj konsistonte në idenë se paratë që kontribuohen në shtet, nuk u dihet 

destinacioni. Kryetarja e KPK-së i ka kërkuar shpjegime për këtë fakt dhe ankuesja ka 

parashtruar edhe një herë argumentet e saj. Znj. A.I. shprehet se Kryetarja e KPK ka filluar 

debatin me zë të lartë, debat i cila ka derivuar deri në kërcënime verbale lidhur me vlerësimin në 

punë, si dhe duke vënë në dukje faktin se ankuesja dhe persona të tjerë të stafit nuk e kishin kryer 

siç duhej detyrën. Pas problematikës së sipërcituar, ankuesja sqaron se ndaj saj ka filluar 

procedura për masë disiplinore, ku anëtarët e komisionit disiplinor  i kanë kërkuar informacion 

znj. A.I., lidhur me thyerjen e etikës në punë dhe fyerjes që i kishte bërë Kryetares së KPK. 

Ankuesja sqaron se pasi ka marrë në administrim një kopje të procesverbalit të mbajtur gjatë 

takimit me anëtarët e Komisionit Disiplinor, ajo i ka bërë me dije se nëse i jepej masë 

disiplinore, çështja do dërgohej për gjykim deri në Gjykatën e Strasburgut, pasi ishte në 

kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, KEDNJ, Kodin e Punës dhe Kontratën 

e Punës. Znj. A.I. thekson faktin se do të kishte qenë ironike që në Gjykatën e Strasburgut të 

gjykohej shkelja e Kryetares se institucionit të vettingut në Shqipëri ndaj një vartëseje të saj, në 

kushtet kur ky institucion shkarkonte gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët gjithashtu ankoheshin 

pranë kësaj gjykate për vendimarrjet e KPK-së. Pas kësaj, KPK vendosi të pezullonte procedimin 

disiplinor ndaj saj dhe filloi procedurat për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës. 

Ankuesja sqaron se ka paditur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, institucionin e KPK-së. 

Ajo informoi se çështja mbi marrëdhëniet e punës është duke u shqyrtuar gjyqësisht, si dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor është cekur edhe çështja e diskriminimit të saj, nga ana e KPK. Në këtë 

kontekst, ankuesja kërkon shqyrtimin e ankesës së saj, dhe ndërshkimin me gjobë të personit që e 

ka diskriminuar. 

Për sa më sipër, ankuesja thekson faktin se diskriminohet për shkak të bindjes politike dhe për 

çdo shkak tjetër. 
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A. Procedurat e ndjekura nga Komisioneri. 
 
Pas analizimit fillestar, u gjykua që ankesa duhet të plotësohej me informacion të mëtejshëm. Për 

këtë arsye, Komisioneri iu drejtua ankueses me e-mail, në datën 17.11.2021, ku iu kërkua 

informacion plotësues për ankesën, si dhe iu kërkua një kopje e kërkesëpadisë së depozituar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 

Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, ankuesja dërgoi e-mailin e datës 18.11.2021, sqaron se: 

“Me termin "bindje politike" në formularin tuaj, që kam plotësuar (bashkëngjitur), nënkuptoj 

bindjet në lidhje me qeverisjen dhe administrimin e vendit, komuniteteve etj. dhe jo "bindje 

partiake", pasi asnjëherë nuk kam qenë dhe nuk jam pjesë e asnjë partie….. 2. Në lidhje me 

kërkesën tuaj, për momentin nuk disponoj kopje të vulosur të Kërkesëpadisë, kështu që po j’ua 

dërgoj në formatin word, siç e kam në kompjuter. Çështja e diskriminimit nuk është përmendur, 

përveçse rezulton tangent, pasi ka dalë qartazi gjatë hetimit gjyqësor.” 

- Në vijim të e-mailit të sipërcituar, përfaqësuesit e KMD-së patën një bisedë telefonike me 

ankuesen, ku e sqaruan lidhur me shkakun e diskriminimit, i cili duhet të ishte i 

mbështetur në fakte dhe prova konkrete, si dhe i kërkuan gjithashtu të depozitonte akte 

provuese që çështja me objekt konstatim diskriminimi, që ishte paraqitur për shqyrtim 

pranë KMD-së, ishte duke u shqyrtuar edhe në gjykatë. 

 

- Ankuesja nuk e dërgoi informacionin e kërkuar.  

 

 

B. Mbështetur në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se: 
 

Ligji nr. 10221/2010 “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 “bindjes politike” 

dhe për “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 3, i ligjit nr.10 221/2010  “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ndalon çdo 
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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.  

 

Në nenin 12, pikat 1, gërma c), të LMD, të ndryshuar, parashikohet se: “Ndalohet 

diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin çdo 

dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji 

dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me: ………c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, 

duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, 

shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose 

gjatë procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së 

punës”. 

 

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të LMD-së, të ndryshuar, 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 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. 

 

Për sa më sipër, shkaku i diskriminimit përbën një element kyç në hetimin administrativ të 

Komisionerit dhe si i tillë, para pranimit për shqyrtim të ankesës së depozituar nga ankuesit, 

duhet vërtetuar së pari ligjshmëria e tij, si dhe së dyti duhet mbështetur provueshmëria e tij. 

Shkaku i diskriminimit të pretenduar nga ankuesja është “bindja politike”, për të cilën ankuesja 

nuk ka depozituar fakte dhe prova që ta vërtetojë këtë shkak. Sikurse rezulton nga informacioni i 

dërguar nga ana e saj, ky shkak nuk konsiston në bindje politike të mirëfillta politike, në 

kuptimin e LMD-së.  

 

Përveç shkakut të sipërcituar, ankuesja ka përcaktuar edhe opsionin “për çdo shkak tjetër”. Në 

këtë konteskt, LMD, i ndryshuar, ofron mbrojtje dhe rregullon zbatimin dhe respektimin e 

parimit të barazisë në lidhje me një listë jo shteruese shkaqesh
4
. Në nenin 1, ligji liston një sërë 

shkaqesh, për të cilat garantohet mbrojtja nga diskriminimi, por mbyllet me përcaktimin se ligji 

merr në mbrojtje edhe shkaqe të tjera që nuk janë listuar në këtë dispozitë. 

 

                                                           
4 Neni 1, i ligjit 10221/2010 ‘Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar citon se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin 

e parimit të barazisë në lidhje me .......ose me çdo shkak tjetër.” 
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Neni 1, i këtij Ligji është në linjë edhe me parashikimet e nenit 14 të Konventës Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ-së), e cila sanksionon 

mbrojtjen nga diskriminimi bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh
5
.  

Në mungesë të një praktike kombëtare, Komisioneri i referohet praktikës gjyqësore të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ). Ky referim bëhet duke mbajtur parasysh, 

hierarkinë e normave juridike të sanksionuar në nenin 116 të Kushtetutës, i cili sanksionon 

epërsinë e të drejtës ndërkombëtare të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë mbi ligjet e 

brendshme. Në referim edhe të evokimit që i bëhet Konventës në nenin 17/2 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, ajo merr një status kushtetues në të drejtën tonë të brendshme. Për 

rrjedhojë edhe praktika e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, me anë të të cilës bëhet 

interpretimi i Konventës, ka fuqinë e saj. 

Referuar kësaj praktike, GJEDNJ-ja ka mbajtur qëndrimin se diferencat, që kanë si bazë ose për 

arsye, një karakteristikë personale, që e bën të dallueshëm një person ose grup personash nga të 

tjerët, janë të lidhura me nenin 14 të Konventës dhe me këtë interpretim ajo ka përcaktuar statuse 

të tjera, që nuk janë përcaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga neni 14, i Konventës. I njëjti 

arsyetim mund të na shërbejë edhe në rastin e vlerësimit të shprehjes “me çdo shkak tjetër”, të 

parashikuar në nenin 1, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në çështjen Clift kundër Mbretërisë së Bashkuar (paragrafi 60) GJEDNJ-ja është shprehur se: 

“Pyetja nëse ekziston një ndryshim në trajtim bazuar në një karakteristikë personale ose të 

identifikueshme, në çdo rast është një çështje që duhet vlerësuar duke marrë parasysh të gjitha 

rrethanat e çështjes dhe duke pasur parasysh se qëllimi i Konventës është të garantojë jo të 

drejta që janë teorike ose jo reale, por të drejta që janë praktike dhe efektive”. 

 

Për sa më sipër, ankuesja A.I. nuk ka depozituar pranë Komisionerit, asnjë provë që të vërtetonte 

“shkakun” e pretenduar prej saj, të përfshirë nën opsionin “për çdo shkak tjetër”, sipas nenit 1, 

të LMD të ndryshuar.  

Në nenin 33, pika 4, gërma ç), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet se ankesa nuk pranohet kur: “është haptazi e 

pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim”. 

 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankesa e znj. A.I. nuk pranohet për shqyrtim. 

 

                                                           
5 Neni 14, I KEDNJ-së:  “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të 
bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose 

shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër”.  
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, nenin 7, nenin 17, pika 2, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), 

nenin 33, pika 4, gërma ç), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i ndryshuar,    

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 214, datë 17.11.2021, e znj. A.I., pasi nuk ka informacion të 

mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim.  

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

         KOMISIONER 

            
Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak -“bindja politike” dhe “për çdo shkak tjetër” 

Fusha – Punësim 

Lloji i vendimit – mospranim   
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