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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 480 Prot.                            Tiranë, më 18. 03. 2022 

             

       V E N D I M 
 

Nr. 53 , datë 18. 03. 2022 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit 

nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, mori në shqyrtim 

ankesën nr. 224, datë 25.11.2021, të paraqitur nga ankuesi E.M kundër znj. E.H, me detyrë 

mjeke familje pranë Qendrës Shëndetësore Nr.9, Tiranë, në të cilën pretendohet diskriminim 

për shkak të “orientimit seksual”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në vijim 

Komisioneri), 

 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Në ankesën e depozituar pranë Komisionerit, ankuesi parashtron se, gjatë muajit mars 2021, 

është paraqitur pranë mjekes së tij të familjes Dr.E.H, për t’i shprehur problematikën 

shëndetësore që kishte me shtyllën kurrizore. Ankuesi shpjegon se është paraqitur pranë 

Poliklinikës Nr.9, ku shërben Dr.E.H dhe pasi ka trokitur në derë është prezantuar duke thënë 

se vinte nga Qendra “Streha”, ndërsa përgjigja që ka marrë ka qenë “Ja një moment se po flas 

pak në telefon” me një ton të lartë të zërit dhe më pas i kanë mbyllur derën me forcë. 

Ankuesi deklaron se ka pritur rreth 20-25 minuta dhe pasi ka hapur derën, mjekja i ka thirrur 

në korridor: “Hajde ti djali nga Qendra “Streha”, çfarë problem ke”. Ankuesi shprehet se, 

znj. H ka treguar mungesë respekti për problematikën e tij shëndetësore, për të cilën ishte 

informuar paraprakisht. Dr. H i ka dhënë një rekomandim për të kryer vizitë me mjekun 
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specialist pas 5 ditëve, pa marrë parasysh që rasti ishte urgjent, vetëm se ai vinte nga Qendra 

“Streha”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, ankuesi kërkon nga Komisioneri marrjen e masave në 

mënyrë që ofrimi i shërbimit të bëhet me përgjegjësi dhe profesionalizëm, për çdo 

problematikë, pa marrë parasysh individin, si dhe marrjen e masave që Dr.E.H, të kërkojë 

falje për sjelljen dhe veprimet e kryera. 

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(në vijim LMD), që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga 

personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet 

në këtë ligj.  

 

LMD, rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, bazuar 

në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të shprehur neni 1, i ligjit parashikon 

mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “orientimit seksual” 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 LMD-së, 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-së, 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 

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 
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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. 2. Pika 1 e këtij neni 

zbatohet vecanërisht për : ...............b) mundësi për të marrë ose për të përfituar nga të mirat 

apo shërbimet që kanë të bëjnë me shëndetin;....” 

Ankesa e paraqitur është në përputhje me kërkesat e nenit 33, pika 3, të LMD dhe u pranua 

për shqyrtim, pasi nuk ekziston asnjë nga shkaqet për mospranim të përcaktuara nga neni 33, 

pika 4, të po këtij ligji. Në zbatim të parashikimeve ligjore, të neneve 32 dhe 33, të LMD, 

Komisioneri ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 

1. Me shkresën nr.1630/1 prot., datë 06.12.2021, Komisioneri njoftoi dhe kërkoi informacion 

nga Dr.E.H, lidhur me pretendimet e ankuesit. Me anë të kësaj shkrese, Komisioneri vuri 

në dijeni në lidhje me pretendimet e paraqituara nga ankuesi Qendrën Streha, e cila 

referuar ankuesit ishte në dijeni të kësaj problematike. 

 

2. Dr. E.H dërgoi parashtimet e saj në lidhje me pretendimet e paraqitura nga ankuesi të cilat 

u administruan me nr.1630/2 prot., datë 15.12.2021. Dr. E.H, parashtron se:  

Si në jetën e përditshme ashtu dhe në punën e saj, nuk është e interesuar për statusin social, 

ekonomik apo orientimin seksual të njerëzve, pasi të gjithë pacietët janë  njësoj. Nese do të 

kishte paragjykime mbi orientimin seksual të njerëzve nuk do të kishte pranuar të ofronte 

shërbime në mirëbesim dhe pa firmosur asnjë kontratë, ashtu sikundër ofron për qendrën e 

viktimave të dhunës dhe trafikimit. 

Gjatë gjithë periudhës së pandemisë e në vazhdim, ajo ka ofruar shërbim në ambulancë dhe 

ndjekje në telefon për pacientët me covid. Ka raste, si dhe në rastin e z. M, që ndonjëherë 

duhet që pacienti të presë jashtë, pasi mjeku duhet të komunikojë në telefon me pacientë me 

covid që dërgojnë analizat që kanë bërë me telefon, komunikojnë për gjendjen shëndetësore 

dhe hapat që duhet të ndjekin nga shtëpia. Biseda nuk mund të monitorohet nga ana e mjekut 

se sa mund të zgjasë, pasi ka raste kur janë të infektuar dy ose persona në një familje dhe 
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gjendja psikologjike dhe shëndetësore nuk është e mirë dhe  duhet të sqarohen dhe të 

qetësohen. 

Dr.H shprehet se, ku pacienti pyetet se çfarë problemi ka, bëhet fjalë për problemin 

shëndetësor dhe ndihmën që mund ti jepet nga ana e mjekut. Në lidhje me vizitat në 

ambulancë, Dr.H  sqaron se, ato kryhen me rekoamandime të planifikuara elektronikisht, me 

përjashtim të shërbimit të kirurgjisë dhe kardiologjisë që data del brenda ditës, shërbimet e 

tjera nuk dalin brenda ditës (dita nuk del farë në sistem), por të nesërmen dhe në vazhdim në 

varësi të ngarkesës së specialiteteve. Datat dhe oraret e vizitave nuk varen nga mjeku, por 

dalin elektronikisht dhe ajo i ka komunikuar ankuesit datën e parë që ka dalë në sistem. 

Shërbime si okulistika, neurologu, laboratori dhe imazheria dalin pas disa ditësh. 

Dr.H shprehet se problematika e ankuesit është marrë shumë seriozisht dhe nuk është treguar 

asnjë mungesë respekti. Ankuesit  i është dhënë rekomandim për te mjeku përkatës sipas 

planifikimit dhe nëse ka qenë pas 5 ditësh, kjo nuk varet prej saj, por përcaktohet 

elektronikisht në varësi të specialitetit. Vizita duhet të jetë domosdoshmërisht e planifikuar në 

mënyrë që pacienti të realizojë vizitën tek mjeku specialist. Fatkeqësisht mund të ketë raste që 

sistemi nuk punon dhe datat e vizitave mund të vonojnë. Fatkeqësisht në punën e përditshme 

krijohen pakënaqësira pavarësisht se pacientëve ju sqarohet se një gjë e tillë nuk varet nga 

mjeku i familjes. Rastet urgjente nuk i drejtohen ambulancës, por paraqiten pa planifikim në 

qendrën e urgjencës së QSUNT-së. 

Dr. H thekson se, i jep çdo pacienti shërbim me përkushtim dhe profesionalizëm, pa 

paragjykim për asnjë lloj rrethane.  

3. Qendra Streha nuk dërgoi ndonjë informacion në lidhje me ankesën. 

 

4. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të Ligjit nr. 10221/2010 "Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi", të ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes, Komisioneri vendosi 

të realizojë një seancë dëgjimore mes palëve në datën 25.02.2022.  Seanca dëgjimore u 

zhvillua  me pjesmarrjen e Dr.E.H, e cila ishte personalisht prezent dhe në mungesë të 

ankuesit dhe Qendrës “Streha”, të cilët rezulton se kanë marrë rregullisht dijeni për ditën 

dhe orën e zhvillimit të seancës dëgjimore, por nuk u paraqitën dhe nuk njoftuan për 

arsyet e pamundësisë për të marrë pjesë. 

Gjatë seancës dëgjimore, Dr.E.H, deklaroi se i qëndronte parashtrimeve që kishte depozituar 

paraprakisht pranë Komisionerit dhe theksoi se, në asnjë moment nuk ka patur si qëllim apo ka 

paragjykuar ankuesin për shkak të orientimit seksual, gjatë ofrimit të shërbimit shëndetësor nga ana 

e saj. 
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5. Në vijim të seancës dëgjimore, me e-mail datë 01.03.2022  u kontaktua ankuesi, ku ndër të tjera 

u bë me dije në lidhje me qëndrimin e mbajtur nga Dr.H gjatë seancës dëgjimore, si dhe nëse  

kishte fakte ose prova të tjera për të paraqitur. Ankuesi nuk ktheu përgjigje në lidhje me e-

mailin brenda afatit të caktuar në njoftim. Ankuesi është kontaktuar edhe në numrin e celularit 

të vendosur si kontakt në formularin e ankesës, por nuk është përgjigjur. 

 

Bazuar në informacionin e administruar nga Komisioneri në kuadër të shqyrtimit të ankesave për 

diskriminim, rezulton se, kundër Dr.E.H është paraqitur ankesa nr.223, datë 25.11.2021, e z. K.P,  i 

cili pretendon se është diskrimuar për shkak të orientimit seksual  gjatë ofrimit të shërbimeve 

shëndetësore, nga ana e mjekes. Me vendimin nr.50, datë 10.03.2022, Komisioneri ka vendosur të 

përfundojë procedurën e shqyrtimit administrativ të ankesës, pasi është arritur efektiviteti dhe 

qëllimi, për të cilin kishte filluar procedura hetimore dhe  ankuesi ishte tërhequr nga ankesa. Ndër 

të tjera, në këtë vendim, Komisioneri ka konstatuar se : “Dr. E.H ka shprehur keqardhjen e saj për 

mënyrën se si ankuesi ka perceptuar sjelljen e saj dhe ka theksuar faktin se në asnjë rast nuk ka 

patur si qëllim diskriminimin e ankuesit dhe asnjë personi tjetër, banues ose jo pranë Qendrës 

Streha, për shkak të orientimit seksual. Gjithsesi, ajo ka kërkuar në mënyrë të përsëritur ndjesë 

ndaj ankuesit, ndjesë e cila në vetëvete i atribuohej çdokujt që mund të ketë perceptuar në mënyrë 

të ngjashme një trajtim të tillë.”   

Në nenin  94, të Kodit të Procedurave Administrative sanksionohet se : “1. 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. 2. 

Organi publik mund të deklarojë përfundimin e procedurës së nisur me kërkesë, pa vendim 

përfundimtar edhe nëse rezulton qartazi nga rrethanat se pala që ka paraqitur kërkesën, nuk 

ka më interes për vazhdimin e procedurës dhe e ka braktisur atë. 3. Në çdo rast, tërheqja e 

kërkesës apo braktisja e procedurës nuk ndikon në vazhdimin e tij, nëse organi publik çmon se 

vazhdimi i procedurës është në interes publik, me përjashtim të rasteve kur procedura është e 

tillë që mund të fillojë vetëm me kërkesën e palës. 4. Procedura deklarohet e braktisur pa një 

vendim përfundimtar për çështjen, në qoftë se pala e interesuar, për fajin e saj, ka qenë pasive 

gjatë afatit për përfundimin e procedurës administrative të parashikuar në nenin 91 të këtij 

Kodi.” 

Rezulton se, ankuesi, gjatë gjithë procedurës së shqyrtimit të ankesës ka qenë pasiv, duke mos 

iu përgjigjur njoftimeve të bëra nga Komisioneri për tu dëgjuar në seancë dëgjimore  dhe për 

të depozituar fakte ose prova të tjera në mbeshtetje të ankesës. Bazuar në faktet dhe rrethanat 

e çështjes, rezulton qartazi se, ankuesi, nuk ka më interes për vazhdimin e procedurës dhe e ka 

braktisur atë. Bazuar në informacionin e administruar, nuk konstatohet se jemi përpara rastit 

kur ka interes publik për marrjen e një vendimi përfundimtar. 
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Në nenin 90/3 të Kodit të Procedurave Administrative, parashikohet se : “3. Procedura 

administrative, e nisur me kërkesë apo kryesisht, deklarohet e përfunduar pa një vendim 

përfundimtar për çështjen, në rastet e parashikuara në nenet 93-96 të këtij Kodi. Deklarata e 

përfundimit të procedurës administrative, pa një vendim përfundimtar për çështjen, përbën 

akt administrativ.” 

 

Në këto kushte, në referencë të neneve 90/3 dhe 94, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”, Komisioneri deklaron përfundimin e proeedurës 

së shqyrtimit të ankesës nr. 223, datë 25.11.2021,  pa një vendim përfundimtar, për shkak të 

braktisjes së procedurës nga ana e palës ankuese. 

 

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 90/3 dhe 94, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, nenet 32 dhe  33, 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.224, datë 

25.11.2021, të paraqitur nga ankuesi E.M kundër Dr.E.H, me detyrë mjeke familje 

pranë Qendrës Shëndetësore Nr.9, Tiranë, pa një vendim përfundimtar, për shkak të 

braktisjes së procedurës nga ana e palës ankuese. 

      

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 

 

KOMISIONER 
 

Robert GAJDA 

 
Shkaku:  orientimi seksual 

Fusha :  shërbime shëndetësore 
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