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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1787/1  Prot.               Tiranë, më  29 . 12 . 2021 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  257, Datë  29 . 12 . 2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 231, 

datë 07.12.2021, të L.Gj kundër Spitalit Rajonal Shkodër, në të cilën pretendohet për 

diskriminim për shkak të “bindjes politike
1” dhe “moshës

2”. 

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 në formularin e ankesës, subjekti ankues, në mes të tjerash informon 

se: “Ka 18 vite punë në Sektorin e Burimeve Njerëzore, dhe për herë të tretë është rikthyer në 

detyrën e përgjegjëses së këtij sektori, me shkresën nr. 1923, datë 29.05.2019 “Ngritje në 

detyrë”. Dy ditë pas emërimit të drejtores së re të spitalit, ankuesja me Urdhrin nr. 135, datë 

15.09.2021 është kaluar në detyrën e specialistes pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore, me 

arsyen për përmirësimin e punës dhe në zbatim të rekomandimeve të KLSH-së. Me shkresën nr. 

2100/1, datë 17.09.2021 dhe nr. 2838, datë 01.12.2021, drejtuar Drejtorisë së Spitalit, L.Gj ka 

kërkuar rishikimin e urdhrit të uljes në detyrë, duke informuar se nuk ka asnjë masë disiplinore, 

nuk është mbajtur asnjë akt konstatimi nga raporti i KLSH-së së vitit 2021, si dhe ka pretenduar 

se po diskriminohet për shkak të moshës. Me shkresën nr. 2544/1, datë 02.11.2021, drejtuesja e 

spitalit në mes të tjerash e informon se ulja në detyrë i është referuar raportit të KLSH-së të vitit 

2017-2018”. 

                                                           
1 Referuar Vërtetimit nr. 152, datë 25.11.2021, të lëshuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, Dega Shkodër, L.Gj është anëtare 

e subjektit politik: Partia Demokratike e Shqipërisë. 
2 Ankuesja ka lindur në datë 25.02.1965. 
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Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit. 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 1021/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet 

objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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 7/1 i LMD-së
3
, parashikon se: “Çdo veprim ose 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 ose grupe personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a të ligjit, të ndryshuar, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar 

shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit 10221/2010 
“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 231, datë 07.12.2021, të bërë nga L.Gj, u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Në këto kushte Komisioneri, filloi procedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 1660/1, datë 14.12.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Spitali Rajonal Shkodër, për ankesën e bërë nga 

L.Gj. 

 

Në vijim të procedurës hetimore, ankuesja me e-mail-in datë 22.12.2021 dhe 28.12.2021, 

informoi Komisionerin se tërhiqet nga ankesa, pasi Spitali Rajonal i Shkodrës me shkresën nr. 

                                                           
3 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të ndryshuar. 
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3008, datë 20.12.2021, e ka emëruar në pozicionin e Përgjegjëses së Sektorit të Çështjeve 

Ligjore dhe Auditimit dhe problemi i saj ishte zgjidhur mes saj dhe titullares së institucionit.  

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

përmbushur në thelb, dhe në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit 10221/2010 “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 vlerëson 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: “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. Të deklarojë të përfunduar proçedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr. 231, 

datë 07.12.2021, të L.Gj, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte 

filluar procedura hetimore. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 KOMISIONERI 
 

 
  Robert GAJDA 
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