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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
Nr.______Prot.        Tiranë, më ___.___.2022 

       V E N D I M 
                                                     

                                                          Nr. 150, Datë 26/07/2022 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”1
, i ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr.103, datë 21.06.2022, e z. F.B., ku pretendohet diskriminim “për çdo shkak tjetër” 

nga ana e Qëndrës Spitalore “Xhaferr Kongli”, Elbasan, z. A. G., Drejtor i Spitalit Rajonal 

“Xhaferr Kongli”, Elbasan, z. L. R., Nëndrejtor i Shërbimeve Klinike, znj. N. Sh., juriste, znj. S. 

D., specialiste juriste pranë Zyrës së Burimeve Njerezore, znj. O. T., Përgjegjëse e Zyrës së 

Burimeve Njerezore, si dhe Televizioni Top Chanel, Emisioni “Fiks Fare”. 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Pretendimet sipas subjektit ankues. 

Referuar ankesës së depozituar pranë Komisionerit, z. F.B. sqaron se prej 3 vitesh ka punuar si 

prozektor pranë Spitalit Rajonal Elbasan. Marrëdhënia e punës rregullohej nëpërmjet kontratës 

individuale të punës me afat të pacaktuar, të lidhur ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit.  

Në vijm, ankuesi sqaron se ka qenë subjekt i një videoje të regjistruar pranë ambienteve të 

morgut të Spitalit Rajonal të Elbasanit, transmetuar në emisionin Fiks Fare në Top Chanel në 

datë 30 maj 2022, në të cilën z. F.B., që mban detyrën e punonjësit të morgut, ku shfaqet me zë 

dhe me figurë duke i ofruar shërbimin e rregullimit të kufomës, një të afërmi të personit të 

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

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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ndjerë, kundrejt pagesës. Ankuesi sqaron se në këtë shërbim do të përfshihej larja apo rregullimi 

i kufomës, veshja, arkivoli, transporti me automjetin e Spitalit, si dhe qendrimi në ambientet 

frigoriferike të morgut të spitalit. 

  

Si pasojë e transmetimit të videos së sipërcituar, Spitali Rajonal Elbasan ka zgjidhur kontratën e 

punës me ankuesin, në mënyrë të menjëherëshme për shkaqe të justifikuara. Në interpretim të 

neneve 153 dhe 154 të Kodit të Punës, Spitali Rajonal Elbasan i ka konsideruar shkelje të 

detyrimeve kontraktuale me faj të rëndë, veprimet e ankuesit të transmetuara publikisht në 

median televizive. Nëpërmjet shkresës nr. 838/2, datë 10.06.2022, të Drejtorit të Spitalit Rajonal 

Elbasan, z. F.B. është liruar nga detyra, pasi paraprakisht është kryer një takim me të në datën 

03.06.2022, ora 10:00 në ambientet e e Drejtorisë së Spitalit. 

 

Për sa më sipër, ankuesi pretendon se procedura e ndjekur për largimin e tij nga puna ka qenë 

flagrante e parregullt dhe e paligjshme, pasi kontrata e tij është zgjidhur në mënyrë të 

menjëherëshme, me faj të rëndë, duke krijuar një shqetësim të panevojshëm të z. F.B. dhe 

familjes së tij. Ankuesi sqaron se kontrata e tij e punës nr. 644, datë 22.03.2019, nuk përmban 

elementë të plotë sipas parashikimit të nenit 21 të Kodit të Punës. Ai shprehet së në këtë kontratë 

parashikohet se punëdhënësi nuk është i detyruar të respektojë rradhën e masave disiplinore të 

përcaktuara në të, por mund të japë një nga masat qoftë edhe pushim nga puna. Një fakt të tillë z. 

F.B. e konsideron abuzive dhe në kundërshtim të hapur me të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut. Ai shprehet se pavarësisht denonicimit të kryer në emisionin “Fiks Fare”, punëdhënësi 

duhet të kishte kryer pezullimin e tij nga detyra deri në vendmmarrjen e organit të akuzës. Ai 

shprehet se ato që konsiderohen shkelje sipas kontratës së tij të punës, të tilla si sjellje e 

parregullt gjatë kohës së punës me eprorët, me punonjësit e tjerë dhe pacientët, kryerja brenda 

kohës së punës të veprimeve, të cilat cënojnë interesate institucionit apo pengojnë kryerjen e 

detyrës zyrtare, moszbatimi i përsëritur i urdhërave dhe udhëzimeve të punëdhënësit apo i 

rregulloreve të punës, mosrespektimi i parimeve të etikës të përcaktuar me ligj etj., nuk janë 

kryer nga ana e tij.  

 

Ankuesi ka dërguar në cilësi prove, e-mailin e datës 13.06.2022, të  dërguar në adresë të Drejtorit 

të Spitalit Rajonal Elbasan, si dhe znj. Segi Dervishi, Oriana Tabaku, Ballkyz Dervishi dhe për 

dijeni av. Mirela Biba. Në këtë e-mail theksohet fakti se vihen re paligjshmëri dhe parregullsi në 

kontratën individuale të punës së z. F.B., të cilat i parashtrohen me hollësi personave të 

sipërcituar. Njëkohësisht, në këtë email kundërshtohet fakti se punëdhënësi F.B. ndodhet në 

shkelje të kontratës së punës. Në dukje vihet edhe fakti se tek procesverbali nr. 838/1, datë 

03.06.2022, faqja e tij e parë nuk ishte firmosur nga ana e znj. O. T., S. D. e F.B. Lidhur me 

regjistrimin e shfaqur në emisionin Fiks Fare, ankuesi u bën të ditur personave të cilëve u 
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drejtohet e-maili se ky është një interpretim i gabuar dhe paragjykues ndaj tij, pasi është pyetur 

në vija të përgjithshme për një kosto në lidhje me shërbimin e varrimit dhe nga ana e tij është 

dhënë një informacion thjesht ndihmës, por pa kërkuar pagesë personale apo për spitalin ku 

punonte. Njëkohësisht ankuesi, në këtë email, e bën me dije punëdhënësin se indicia fillestare 

për emisionin “Fiks Fare” ka ardhur nga një sms anonime dhe jo nga një denoncues konkret që 

mund të jetë dëshmitar i një veprimi korruptiv apo shpërdorimit të detyrës. 

 

Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, struktura përgjegjëse e Spitalit Rajonal Elbasan ka dërguar 

e-mailin e datës 13.06.2022, ku ankuesi informohet se ky institucion e ka gjykuar të arsyeshme 

që për shkaqe të justifikuara të zgjidhë kontratën e tij të punës, si rezultat i shkeljeve me faj të 

rëndë të detyrimeve kontraktuale, siç është dukshëm bërja e pazareve në emër të spitalit dhe për 

llogari të tij. Sipas Kodit të punës, kjo konsiderohet rrethanë e rëndë, e për rrjedhojë nuk lejon 

sipas parimit të mirëbesimit, vazhdimin e marrëdhënieve të punës. Në këtë e-mail, ankuesi bëhet 

me dije se çdo pretendim të tij, mund ta bëjë objekt gjykimi pranë gjykatës ose çdo institucioni 

tjetër. 

 

Në Rubrikën 5, të Formularit të Ankimit, ankuesi është shprehur se kërkon ndërmjetësimin e  

KMD-së për arritjen e një marrëveshjeje pajtimi ndërmjet ankuesit dhe personit kundër të cilit 

është paraqitur ankesa. Njëkohësisht, z. F.B. kërkon që Spitali Rajonal Elbasan të përpilojë një 

kontratë të plotë dhe të saktë në respektim të plotë të të drejtave dhe detyrave të punëmarrësit, si 

dhe fshirjen e videos së rregjistruar dhe transmetuar nga emisioni “Fiks fare”, në faqen youtube, 

pasi fëmijët e tij bullizohen në shkollë.   

 

II. Procedurat e ndjekura nga Komisioneri 
 
Pas kryerjes së verifikimit paraprak të ankesës dha akteve bashkëlidhur saj, KMD gjykoi se kjo 

ankesë duhej plotësuar me informacion vijues. Për këtë arsye, Komisioneri iu drejtua fillimisht z. 

F.B., nëpërmjet e-mailit zyrtar në datën 22.06.2022
3
, ku i kërkohet informacioni i mëposhtëm: 

1. Të depozitohet akti i përfaqësimit, nëse dëshironi që të përfaqësoheni ligjërisht pranë KMD-

se, nga av. M. B.; 

2. Informacion shpjegues, lidhur me veprimet/mosveprimet konkrete, të kryera nga secili 

subjekt kundër së cilit drejtohet ankesa, të cilat konsistojnë në qëndrim të padrejtë, 

disfavorizues dhe të pabarabartë ndaj personit tuaj; 

3. Neni 1, i ligjit  nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, përcakton 

një listë jo shterruese shkaqesh diskriminimi. Ndër të tjera, ky nen ka parashikuar edhe 

                                                           
3
 Emaili i sipërcituar iu dërgua për dijeni edhe avokates që ka hartuar ankesën, znj. M.B. 
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opsionin “për çdo shkak tjetër”, duke i dhënë mundësinë ankuesit të përcaktojë një ose disa 

shkaqe të tjera, nga ato që parashikohen në listën e këtij neni. Në ankesen tuaj është shënuar 

se diskriminimi i pretenduar, ka ndodhur  “për çdo shkak tjetër”. Për sa më sipër, lutemi të 

jepet informacion mbi shkaqet, për të cilat ju mendoni se jeni diskriminuar nga subjektet e 

sipërcituara. Ju bëjmë me dije se shkaqet e diskriminimit duhet të jenë të vërtetuara me fakte 

dhe prova konkrete; 

4. Pas përcaktimit të saktë të shkaqeve të diskriminimit, lutemi që të evidentohet lidhja 

shkakësore ndërmjet shkakut/shkaqeve të diskriminimit të pretenduar, me qendrimin e 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë, ndaj se cilit pretendoni se jeni ekspozuar nga ana e 

subjekteve të sipërcituara; 

5. Informacion nëse jeni duke u hetuar penalisht nga ana e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, lidhur me ngjarjen e ndodhur pranë ambienteve të morgut të Spitalit rajonal 

Elbasan. Nëse organi i prokurorisë është shprehur me vendim, lutemi të dërgohet një kopje e 

tij pranë KMD-së; 

6. Informacion nëse çështja mbi zgjidhjen e kontratës suaj të punës është kundërshtuar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

7. Çdo informacion tjetër që ju e konsideroni të nevojshëm për këtë hetim administrativ; 

- Subjekti ankues nuk i dërgoi përgjigje emailit së sipërcituar të Komisionerit, as brenda 

afatit të përcaktuar në të dhe as tej këtij afati, 

 

- Në këto kushte, KMD iu drejtua sërisht z. F.B., nëpërmjet shkresës nr.1031 prot., datë 

13.07.2022, ku iu kërkua të përcillte pranë KMD-së, informacionin përkatës brenda datës 

18.07.2022. 

 

- Shkresa e sipërcituar e KMD-së u kthye mbrapsht nga shërbimi postar me shënimin 

“adresë e panjohur”, edhe pse kjo adresë ishte e njëjtë me atë të shënuar në formularin e 

ankesës, nga ana e ankuesit F.B..  

 

Mbështetur në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se: 
 

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminimit, sanksionohet nga Kushtetuta në nenin 18, si 

një parim i përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai 

duhet tё gjejë shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjithë, si 

nga institucionet edhe nga individët. Gjykata Kushtetuese në disa vendime të saj ka interpretuar 

nenin 18 të Kushtetutës, si dhe ka theksuar se parimi i barazisë synon që të gjithë të jenë të 

barabartë në ligj dhe përpara ligjit, jo vetëm në të drejtat themelore të parashikuara në Kushtetutë 
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por edhe në të drejtat e parashikuara nga ligjet e tjera në fuqi. Gjykata është shprehur se: 

“Barazia në ligj dhe para ligjit nuk do të thotë që të ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose 

kategori personash që janë në kushte objektivisht të ndryshme. Barazia përpara ligjit dhe në ligj 

presupozon barazinë e individëve që janë në kushte të barabarta”, si dhe “Vetëm në raste 

përjashtimore dhe për shkaqe të arsyeshme dhe objektive mund të përligjet trajtimi i ndryshëm i 

kategorive të caktuara që përfitojnë nga kjo e drejtë” (shih vendimet nr.39, datë 16.10.2007, nr. 

4 datë 12.02.2010, nr. 34, datë 20.12.2015, të Gjykatës Kushtetuese) 

Neni 14 i Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndalon diskriminimin në gëzimin 

e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në të, ndërkohë që Protokolli 12-të i KEDNJ-së, i cili është 

ratifikuar nga Shqipëria, ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të 

parashtruar nga ligji” dhe kështu ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm 

me të drejtat e garantuara nga KEDNJ-ja. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), 

në mënyrë të vazhdueshme ka interpretuar se “diskriminimi” do të thotë që të trajtosh ndryshe pa 

një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, persona të cilët ndodhen në situata të ngjashme dhe 

diferenca në trajtim, nuk bazohet në ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, se 

trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ekziston një marrëdhënie e 

arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të 

realizohet. Sipas GJEDNJ, e drejta për të mos u diskriminuar e garantuar nga KEDNJ, gjithashtu 

cënohet kur pa një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm shtetet dështojnë që të trajtojnë ndryshe 

personat situata e të cilëve objektivisht e ndryshme.  

 

Ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, 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 

një listë joshterruese shkaqesh. Në këtë nen parashikohet shprehimisht 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.” 

 

Sipas nenit 3, pika 1, të LMD, të ndryshuar, përcaktohet se: “1.“Diskriminim” është 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 
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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 thelb të diskriminimit, është trajtimi i diferencuar dhe më pak i favorshëm, i shfaqur qoftë në 

formën e dallimit, kufizimit, përjashtimit ose preferencës dhe që ka për bazë një nga shkaqet e 

mbrojtura nga ligji. Pra, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm gëzon 

mbrojtje nga ligji. Mbrojtja nga diskriminimi sipas ligjit garantohet vetëm për ato diferenca në 

trajtim apo trajtime më pak të favorshme që kanë për bazë një nga shkaqet e mbrojtura. Në 

mungesë të një shkaku të mbrojtur, jo çdo diferencë në trajtim apo trajtim i pafavorshëm 

konsiderohet diskriminim sipas ligjit. Gjithashtu, jo çdo diferencë në trajtim është diskriminim, 

por vetëm ato që nuk kanë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. Pra, nëse për diferencën në 

trajtim konstatohet se ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, atëherë trajtimi ndryshe është i 

përligjur dhe nuk është i ndaluar nga ligji.  

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

 

Në Kreun II, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën e 

punësimit. Ky ligj në nenin 12, pika 1, gërma c) se: “1. 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;” 

 

1. Mungesa e shkakut/ve të diskriminimit. 
 

Në bazë të dispozitave të LMD, të ndryshuar, ankesat e depozituara pranë KMD-së shqyrtohen 

nga ky institucion dhe në përfundim të procedurave hetimore Komisioneri shprehet me 

vendimmarrje, nëpërmjet së cilës kryesisht konstaton ose jo diskriminimin e pretenduar për një 

ose disa nga shkaqet e përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji. 
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Neni 1, i ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, liston disa 

shkaqe, megjithatë kjo listë nuk është shteruese, por ilustruese, fakt ky që rezulton nga përfshirja 

në këtë listë e shprehjes “për çdo shkak tjetër”. Thënë kjo, nuk presupozon se, termi “çdo shkak 

tjetër” përbën një shkak në vetvete. Rregullimi i bërë nga neni 1, i LMD-së, së ndryshuar  

nëpërmjet termit “çdo shkak tjetër” mundëson mbrojtjen nga diskriminimi për shkaqe të tjera, 

përveç shkaqeve të listuara shprehimisht në këtë dispozitë të ligjit, por duke identifikuar  

“shkakun” i cili pretendohet se gëzon mbrojtje në kuadër të termit “çdo shkak tjetër”. Rezulton 

se, për të patur një pretendim për diskriminim, duhet domosdoshmërisht që të identifikohet një 

shkak, i cili në bazë të ligjit është i ndaluar ose i mbrojtur. 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.  

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, pretendimi i ankuesit se është diskriminimuar “për çdo 

shkak tjetër” pa identifikuar asnjë shkak konkret, i cili më pas të vlerësohej nga ana e 

Komisionerit, nëse përbën ose jo një shkak që gëzon mbrojtje, nuk përbën një pretendim për 

diskriminim, sipas parashikimeve të LMD-së, të ndryshuar.  

 

Komisioneri thekson se, jo çdo sjellje e kundërshtuar për paligjshmëri, është një sjellje 

diskriminuese. Një sjellje diskriminuese në çdo rast është një sjellje e paligjshme, por jo çdo 

sjellje e paligjshme konsiderohet diskriminuese. Që një sjellje e paligjshme të konsiderohet si 

diskriminuese, duhet që pala ankuese minimalisht të identifikojë dhe të provojë shkakun e 

pretenduar. Në ankesën objekt shqyrtimi, ankuesi nuk ka identifikuar një shkak për të cilin 

pretendon se është trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe më pak të favorshme, pra për të cilin 

pretendon se është diskriminuar. 

 

Komisioneri vlerëson se pretendimet e ankuesit nuk konsiderohen pretendime për diskriminim, 

dhe për rrjedhojë ankesa e paraqitur është e papajtueshme me dispozitat e LMD, së ndryshuar. 

Bazuar në nenin 32/1/a, të LMD, të ndryshuar, Komisioneri ka kompetencë të shqyrtojë vetëm 

ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, siç 

parashikohet në këtë ligj.  

 

Bazuar në nenin 33, pika 4, germa “b”, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet: “4. Ankesa nuk pranohet nëse: ….. b) ...................... 
është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji;” 
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Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës,  bazuar në  neni 33, pika 4, gërma “b”, të LMD, 

të ndryshuar, Komisioneri arrin në përfundimin se, ankesa nuk mund të pranohet, pasi është e 

papajtueshme me dispozitat e LMD, të ndryshuar dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet 

procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj. 

2. Mungesa e informacionit të mëtejshëm lidhur me veprimet apo mosveprimet e 
subjekteve, kundër së cilëve drejtohet ankesa. 

Ankesa e z. F.B. drejtohet kundër një sërë subjektesh, të tillë si: Qëndra Spitalore “Xhaferr 

Kongli”, Elbasan, z. A. G., Drejtor i Spitalit Rajonal “Xhaferr Kongli”, Elbasan, z. L. R., 

Nëndrejtor i Shërbimeve Klinike, znj. N. Sh., juriste, znj. S. D., specialiste juriste pranë Zyrës së 

Burimeve Njerezore, znj. O. T., Përgjegjëse e Zyrës së  Burimeve Njerezore, si dhe Televizioni 

Top Chanel, Emisioni “Fiks Fare”. 

Edhe pse i është kërkuar informacion nga KMD, z. F.B. nuk ka treguar se cilat janë veprimet dhe 

mosveprimet e kryera nga secili subjekt, të cilat e kanë ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë, 

disfavorizues e të pabarabartë me persona apo grupe personash në kushte të njëjta apo të 

ngjashme. 

Në nenin 33, pika 4, gërma b) të LMD, të ndryshuar parashikohet se “Ankesa nuk pranohet 

kur…. ç) …………………ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një 

hetim”.  Në rastin konkret, KMD gjykon që ankesa nr. 103/2022 nuk mund të pranohet pasi nuk 

ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim. 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankesa e z. F.B. nuk pranohet për shqyrtim. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 7, pika 3, nenin 21, pika 1, nenin 12, pika 1 gërma c), nenin 32, pika 1, 

gërma a), nenin 33, pika 4, gërmat “b” dhe “ç”, të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar,    

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
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V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr.103, datë 21.06.2022, së z. F.B., pasi pasi është e 

papajtueshme me dispozitat e LMD, të ndryshuar dhe 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha – Punësim 

Shkak – çdo shkak tjetër 

Lloji i Vendimit- diskriminim 
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