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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 930/2  Prot.                                                                                  Tiranë, më  07 . 07 .2022 

 
 

V E N D I M 

 

Nr. 132 , Datë  04 . 07 . 2022 

 

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

ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 101, 

datë 16.06.2022, e E.G kundër Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë (MFE), në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të “gjendjes 

ekonomike” dhe “çdo shkak tjetër
1”. 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak 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, ankuesja në mes të tjerash informon se: “Ndjehet e diskriminuar për 

shkak të zgjatjes së gjykimit të çështjes me nr. xxxxxxxxx-2018, pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë, por dhe për shkak të keqinterpretimit të nenit 36 të Kodit të Procedurës Civile
2
. 

Pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë është shqyrtuar çështja me objekt: 

1. Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 2 datë 14.07.2017 për marrjen e masës disiplinore 

“Thyerje e rëndë e etikës” për nëpunësin civil E.G, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të 

Matjeve Dimensionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë. 

2. Shfuqizimin e aktit administrativ dhe pasojave juridike të tij, për vlerësimin e punës së 

dhënë nga eprorët për periudhën Janar-Qershor 2017. 

                                                           
1 Refuzim punësimi për shkak të procesit gjyqësor. 
2 “....... Asnjë institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që është duke u gjykuar nga 

gjykata.............”.  
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3. Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 4 datë 14.08.2017 për marrjen e masës disiplinore 

“Largim nga shërbimi civil” për nëpunësin civil E.G, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të 

Matjeve Dimensionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë. 

4. Detyrimin e palës së paditur të më kthejë në vendin e mëparshëm të punës. 

5. Detyrimi i palës së paditur të më paguaj pagën nga momenti i ndërprerjes së punës deri 

në kthimin në vendin e punës. 

6. Detyrimin e palës së paditur të më paguajë shpenzime gjyqësore, shpenzimet e ekzekutimit 

dhe të tarifës për vënien në ekzekutim sipas përcaktimeve të pikës 2 të nenit 66 të ligjit për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me Vendim nr. xxxxxxxx, datë 26.02.2018 

vendosi: 

1. Pranimin e padisë si të bazuar në ligj dhe prova. 

2. Shfuqizimin e Vendimit nr. 4, datë 14.08.2017 të Komisionit të Disiplinës pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë për marrjen e masës disiplinore “Largim nga 

shërbimi civil” për nëpunësen civile E.G me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Matjeve 

Dimensionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë. 

3. Rregullimin e pasojave të ardhura nga akti i shfuqizuar si i paligjshëm e më konkretisht 

urdhërimin e palës së paditur Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë, të rikthejë në 

punë Paditësen E.G në të njëjtin pozicion pune ose në një tjetër pozicion të së njëjtës 

kategori të asaj të cilën gëzonte ajo në momentin e largimit nga puna brenda Shërbimit 

Civil. 

4. Pagimin e pagës nga momenti i ndërprerjes së marrëdhënieve financiare e deri në 

rikthimin në punë. 

Më pas çështja është ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, në datë 18.04.2018, 

me nr. 31112-01411-86-2018. Kjo dosje qëndron e pa shqyrtuar pranë kësaj gjykate deri më 

sot. 

Ankuesja shprehet se ndjehet e diskriminuar ekonomikisht për shkak të kohës së zgjatur të 

gjykimit të çështjes me nr. 31112-01411-86-2018, pranë Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë, e cila është e lidhur me punësimin e saj, por dhe për shkak të keqinterpretimit të nenit 36 

të Kodit të Procedurës Civile, nga ana e MFE-së
3
, i  cili pengon punësimin e saj në Institucione të 

tjera, me status të nëpunësit civil, megjithëse çështja është fituar në shkallën e parë. 

Ankuesja informon se, në datë 14.02.2019 ka bërë një kërkesë për përshpejtim të gjykimit të 

dosjes, pranë Gjyqtarit A.M, por nuk ka marrë përgjigje. Gjithashtu dhe në datë 01.06.2021 

ka paraqitur kërkesë, pranë Gjyqtares A.N, për përshpejtimin e shqyrtimit të dosjes, por nuk 

ka marrë përgjigje”. 

                                                           
3 Me shkresën nr. 18012/1, datë 23.10.2018, MFE i ka kthyer përgjigje ankueses, ku në mes të tjerash e informon se: “Rezulton se 
ndërprerja e marrëdhënieve të punës është kundërshtuar në rrugë gjyqësore. Gjykata Administrative e Apelit nuk është shprehur 

ende me një vendim të formës së prerë, që ti japë zgjidhje mosmarrëveshjes. Në zbatim të nenit 36 të Kodit të Procedurës Civile, 

MFE nuk mund të shprehet mbi kërkesën tuaj”. 
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Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit, përshpejtimin e procesit gjyqësor dhe të ndikojë në institucion për punësimin e saj. 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  

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

Diskriminimi përkufizohet nga ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar
4
, në nenin 

3/1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në 

nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të ushtrimit në të 

njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të njohura nga Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe 

nga ligjet në fuqi”. 

Në bazë të nenit 7, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar,  

mbrojtja nga diskriminimi, garantohet nga 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. 

Mbështetur në detyrimet ligjore të parashikuara në nenin 3 të Kushtetutës të Republikës së 

Shqipërisë në të cilën shteti merr masa për mbrojtjen e dinjitetit të njeriut dhe respektimin e lirive 

dhe të drejtave të tij, nenit 14 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ligjin nr. 10021, 

datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi synon respektimin me rigorozitet të parimit të barazisë përpara ligjit, barazi të 

shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat dhe liritë, si dhe zbatimin e efektshëm të 

politikave antidiskriminuese. 

Nga shqyrtimi paraprak i dokumentacionit të depozituar nga ankuesja pranë KMD-së, 

Komisioneri konstaton se: 

Subjekti ankues, ka ngritur pretendime ndaj sistemit të drejtësisë, dhe konkretisht kundrejt 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, lidhur me kohëzgjatjen e shqyrtimit të çështjes së saj. 

Lidhur me kërkesën e paraqitur nga ankuesja, që KMD, të përshpejtojë shqyrtimin e procesit 

gjyqësor të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe të interpretojë nenin 36 të Kodit të 

Procedurës Civile, Komisioneri, vëren se kjo kërkesë nuk bën pjesë në kompetencat dhe fushën e 

veprimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

                                                           
4 Referuar në vijim me shkurtesën LMD. 
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Për rrjedhojë, Komisioneri nuk mund të vlerësojë kohëzgjatjen e vendimarrjes së gjykatës të 

sipëcituar. 

Neni 135, pika 1 e Kushtetutës, bën dallimin midis gjyqtarëve sipas funksioneve dhe në të njëjtën 

kohë kërkon t’i shkëpusë ata nga varësia hierarkike dhe ia nënshtron veprimtarinë e tyre në 

dhënien e drejtësisë, vetëm kontrollit të instancave më të larta gjyqësore, sipas rregullave të 

përcaktuara në kodet e procedurave. 

Në nenin 145, të Kushtetutës, sanksionohet se, gjyqtarët i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe 

ligjeve në fuqi, duke nënkuptuar kështu, pavarësinë, përgjegjësinë dhe kompetencat e veçanta të 

gjyqtarit në dhënien e drejtësisë. Në nenin 147, pika 1 e Kushtetutës, përcaktohet se: “Këshilli i 

Lartë Gjyqësor siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Në nenin 399/2 të Kodit të Prodedurave Civile, në pikat 1. a) dhe 2 përcaktohet se: “Afati i 

arsyeshëm. 1. Afate të arsyeshme të përfundimit të hetimit, gjykimit apo ekzekutimit të një vendimi 

të formës së prerë, për qëllimet e përcaktuara në nenin 399/1, do të konsiderohen: a) në gjykimin 

administrativ në shkallën e parë dhe në apel, përfundimi i gjykimit brenda një viti nga fillimi i tij 

në secilën shkallë; b)...... c).... ç)..... d)..... 2. Palët në proces mund të kërkojnë konstatimin e 

tejzgjatjes së procedurave, sipas nenit 399/6 pika 1, edhe pa kaluar afatet e mësipërme, duke 

pasur parasysh kompleksitetin e çështjes, objektin e mosmarrëveshjes, të procedimit ose të 

gjykimit, sjelljen e organit që po kryen procedurat, si dhe të çdo personi tjetër të lidhur me 

çështjen, kur pretendojnë zvarritje të hetimit, gjykimit ose ekzekutimit të vendimit”. 

Në nenin 399/6 të Kodit të Prodedurave Civile, përcaktohet se: “Gjykata kompetente për  

shqyrtimin e kërkesës ose kërkesëpadisë. 1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes dhe përshpejtimin 

e procedurave i drejtohet gjykatës kompetente, sipas llojit të mosmarrëveshjes penale, civile ose 

administrative si më poshtë: a) ........ b) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë 

shkelje, është duke u gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i 

Gjykatës së Lartë;”.  

Komisioneri vlerëson se, nëse subjekti ankues ka pretendime lidhur kohëzgjatjen e shqyrtimit të 

çështjes së saj, duhet t’i drejtohet me kërkesë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, dhe lidhur 

me pretendime të natyrës etike mund t’i drejtohet Këshillit të Lartë të Gjyqësor
5
 apo Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë
6
, të cilët janë organet kompetente të caktuara në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë, për shqyrtimin e tyre. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioneri vëren se, marrja në shqyrtim dhe kontrolli i kohëzgjatjes së 

shqyrtimit të çështjes së saj në Gjykatën Adnimistrative të Apelit Tiranë, nuk bën pjesë në 

                                                           
5
 Neni 147/a, i Kushtetutës, përcakton ndër të tjera, se: “Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme:  

a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve;  

b) vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve”. 
6
 Neni 147/d, i Kushtetutës, përcakton ndër të tjera, se: “Inspektori i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës për 

verifikimin e ankesave, hetimin me nismë të shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm, sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

është përgjegjës edhe për inspektimin institucional të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë”. 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

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

5 

kompetencat e KMD-së, e për pasojë nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i 
nënshtrohet procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj.   

Në nenin 33, pika 4/b, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

përcaktohet se:“4. Ankesa nuk pranohet nëse: b) ...................., ose është e papajtueshme me 

dispozitat e këtij ligji...”. 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës, lidhur me sa sipërcituar, Komisioneri arrin në 

përfundimin se nuk përmbushen kriteret ligjore për pranimin e ankesës, të përcaktuara nga neni 

33, pika 4, shkronja “b”, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

dhe për rrjedhojë kërkimet e ankueses për të shqyrtuar sa më sipër, nuk pranohen. 

 

PËR KËTO ARSYE: 
 

Mbështetur në nenin 21/1, nenin 32, pika 1, germa a), nenit 33, pika 4/b, të ligjit nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 101, datë 16.06.2022, të paraqitur nga subjekti ankues E.G, 

pasi nuk plotësohen kriteret përkatëse të parashikuara nga ligji 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar. 

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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