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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.929/3  Prot.                         Tiranë, më  26.07. 2022 

 

 V E N D I M  

Nr. 149,   Datë 26 .07. 2022 

 

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

10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar
2
, mori në shqyrtim 

ankesën nr.100 regj, datë 16.06.2022, paraqitur nga ankuesi G.H, kundër Këshillit të Ministrave, 

në të cilën pretendon diskriminim për shkak të “gjendjes shëndetësore”, si pasojë e parashikimeve 

të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.940, datë 18.11.2015 “Për disa ndryshime në Vendimin 

Nr.153, datë 07.04.2000 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së zbatimit të 

Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar
3
, që parashikon rinovimin çdo dy vjet 

të lejeve të drejtimit për personat me diabet. 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. 

 

Në ankesën e paraqitur pranë Komisionerit, ankuesi G.H shpjegon se është diagnostifikuar me 

diabet të tipit 1 që në moshën dy vjeçare. Sot në moshën 42 vjeç dhe një veteran i kësaj sëmundje 

ai shprehet se, më shumë se sëmundja, e mundon diskriminimi dhe burokracitë shtetërore. 

Ankuesi shpjegon se, kategoria të cilës ai i përket, tregohet shumë e kujdesshme për sa i përket 

sëmundjes, duke qenë të vetëdijshëm, më kontrollues dhe të aftë për të kaluar situata të 

pakëndshme që mund të vijnë si pasojë e sëmundjes.  

 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën VKM Nr.940/2015. 
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Qeveria ka rreth 7 vjet që ka bërë një ndryshim, që njerëzit që vuajnë nga diabeti rinovojnë lejen e 

drejtimit çdo dy vjet, gjë e cila sipas tij është diskriminuese dhe e lodhshme, vetëm duke menduar 

për komisionet shëndetësore që kërkohen për të rinovuar lejen e drejtimit. Fillohet me formularin 

që merret te mjeku i familjes, procedohet te Klinika e Specialiteteve Nr.9, te rruga e “Kavajës” 

me kontroll te ORL-ja dhe okulisti. Pasi kalohen këto teste, duhet paraqitur me formularin te 

Poliklinika Qendrore, te rruga “Ismail Qemali”, te komisioni i cili mblidhet dy herë në javë (e 

martë, e premte) ora 12:00 deri në 14:00. Pasi kryhen kontrollet te tre mjekë specialist të tjerë, 

plotësohet formulari nëse je i aftë apo jo dhe paraqitesh pranë DPSHTRR rajonale për procedurat 

në vijim. Duke qenë i sëmurë kronik këto komisione, radha që mbahen, lejet që merren nga 

eprori, koha e harxhuar, lodhje, stresi, rrethanat klimaterike, përbëjnë diskriminim pasi jeta e një 

të sëmuri duhet të lehtësohet dhe jo të vështirësohet. 

 

Ankuesi shpjegon se situata e pretenduar e diskriminimit vjen si pasojë e parashikimit që bëhet në 

VKM nr.940, datë 18.11.2015, për disa ndryshime në vendimin nr.153, datë 07.04.2000, të 

Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar.   

 

Referuar akteve të depozituara nga ankuesi, rezulton se ky i fundit është pajisur me leje drejtimi 

Nr.A1B30046G-2, lëshuar me afat vlefshmërie 09.06.2022 deri 09.06.2024. 

 

Përfundimisht ankuesi kërkon nga Komsioneri që të rishikohet vendimi brenda kornizave ligjore 

në dispozicion. 

 

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

Pas kryerjes së verifikimit paraprak të ankesës, Komisioneri vlerësoi se për shqyrtimin e 

mëtejshëm të saj kërkohej informacion shtesë. Për këtë arsye, me e-mailin e datës 01.07.2022, 

Komisioneri iu drejtua ankuesit duke i kërkuar informacionin vijues:  

 

1- Kur ishte pajisur për herë të parë me leje drejtimi? 

2- Sa herë ishte pajisur/rinovuar lejen e drejtimit, duke specifikuar periudhat kohore? 

 

Ankuesi nuk ktheu përgjigje në lidhje me informacionin e kërkuar. 

 

Me shkresën nr.929/1 prot., datë 08.07.2022, Komisioneri iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), duke i kërkuar informacion në lidhje me 

momentin e parë kur ankuesi G.H ishte pajisur me leje drejtimi dhe sa herë  ai e kishte rinovuar 

lejen e drejtimit. 
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Në përgjigje të kërkesës së mësipërme për informacion, DPSHTRR, ktheu përgjigje me shkresën 

nr.17575/1 prot., datë 18.07.2022
4
. Bazuar në informacionin dhe dokumentacionin shoqërues të 

dërguar nga DPSHTRR, rezulton se, ankuesi G.H, është pajisur për herë të parë me leje drejtimi 

të kategorisë “B” në datën 05.12.2001, me datë kualifikimi 30. 11.2001. 

 

Leja e drejtimit është rinovuar dy herë, më datë 15.03.2017 me afat vlefshmërie deri në datën 

14.03.2019, dhe në datën më datë 09.06.2022 me afat vlefshmërie deri më datë 09.06.2024. 

 

Mbështetur në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se: 
 

Bazuar në faktet dhe kërkimet e parashtruara nga ankuesi, dokumentacionin e administruar si dhe 

bazuar në nenin 33, pika 4, gërma “dh”, të LMD, ku parashikohet se: “4. Ankesa nuk pranohet 

nëse: .........dh) paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e diskriminimit ose më vonë se dy vjet 

nga marrja dijeni për sjelljen diskriminuese”, Komisioneri vlerëson se ankesa objekt shqyrtimi 

nuk duhet të  pranohet  pasi është paraqitur jashtë afatit ligjor, për arsyet e mëposhtme: 

 

Referuar pretendimeve të parashtruara nga ankuesi, ky i fundit pretendon se diskriminimi i 

pretenduar vjen si pasojë e parashikimit që bëhet në VKM nr.940/2015, miratuar në datën 

18.11.2015. Pra, rezulton se, ankesa është paraqitur rreth 7 vjet më vonë, nga momenti i miratimit 

të VKM nr.940/2015, pasojat e të cilës pretendohet se vendosin në pozita diskriminuese ankuesin, 

i cili vuan nga diabeti, për shkak të gjendjes shëndetësore. 

 

Nga aktet e administruara, rezulton se pasojat e aktit nënligjor të pretenduar si diskriminues, pra 

VKM Nr.940/2015, mbi ankuesin, kanë ardhur në datën 15.03.2017, datë kur ankuesi ka rinovuar 

lejen e drejtimit me afat vlefshmërie 2 vjeçar (deri në datën 14.03.2019), sipas parashikimeve në 

aktin nënligjor të kundërshtuar, që përbën edhe objektin e  kësaj ankese. Data 15.03.2017, përbën 

edhe datën kur ankuesi ka marrë dijeni për situatën diskriminuese ndaj tij.  

 

Ankuesi ka depozituar ankesën objekt shqyrtimi në datën 16.06.2022, pra më vonë se 3 vjet nga 

ndodhja e diskriminimit të pretenduar dhe njëkohësisht më vonë se 2 vjet nga marrja dijeni për 

sjelljen diskriminuese të pretenduar. 

 

Në formularin e ankesës, ankuesi deklaron se, diskriminimi i pretenduar ka ndodhur në datën 

09.06.2022 dhe ai ka mrrë dijeni për këtë situata po në datën 09.06.2022. Data 09.06.2022, 

korrespondon me datën e rinovimit të fundit të lejes së drejtimit nga ana e ankuesit, ndërsa 

rezulton nga aktet e administruara se, ankuesi është pajisur edhe më parë me leje drejtimi me afat 

vlefshmërie 2 vjeçar. Në këtë kontekst, situata  e pretenduar si diskriminuese e shkaktuar si pasojë 

e VKM Nr.940/2015, në fakt ka ndodhur në  datën 15.03.2017, kur ankuesi është pajisur për herë 

të parë me leje drejtimi, sipas parashikimeve të VKM Nr.940/2015. Rinovimi i lejes së drejtimit 

                                                           
4
 Protokolluar pranë Komisionerit me nr.929/2 prot., datë 20.07.2022. 
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në vazhdimësi nuk e vendos ankuesin në afat për të kundërshtuar pasojat e pretenduara si 

diskriminuese të shkaktuara si pasojë ë zbatimit të VKM Nr.940/2015. 

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se ankesa është paraqitur jashtë afateve ligjore të parashikuara 

nga germa “dh”, e pikës 4, të nenit 33, të LMD. 

 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës, Komisioneri arrin në përfundimin se, ankesa nuk 

përmbush  kriteret ligjore për pranimin e ankesës, të përcaktuara nga neni 33, pika 4, gërma  “dh”, 

të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, pasi është paraqitur 

jashtë aftit ligjor, dhe për rrjedhojë ankesa e paraqitur nga ankuesi G.H nuk mund t’i nënshtrohet 

procedurave të mëtejshme të shqyrtimit. 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Bazuar  në nenin 32, pika 1/a, nenin 33, pika 4, gërma “dh”  dhe nenin 33  pika 10 të Ligjit nr.10 

221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës nr. 100 regj., datë 16.06.2022, të paraqitur nga ankuesi G.H 

kundër Këshillit të Ministrave. 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankimim në gjykatë, brenda afatit 45 ditor nga marrja dijeni, 

sipas parashikimeve ligjore të Kodit të Procedurës Administrative, të ndryshuar. 

 

 

                       KOMISIONERI 
 

              Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

Shkaku :  Gjendja shëndetësore 

Fusha:  Shërbime 

Lloji i vendimit: Mospranim (jashtë afateve) 
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