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PËRMBLEDHJE

Raporti i monitorimit për projektin Punonjëse, bashkohuni!, në kuadër të 
aksionit „Avancimi i të drejtave të punës së grave“, e paraqet në mënyrë 
përmbledhëse situatën me të drejtat e punës së grave në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut, në lidhje me diskriminimin gjinor në vendin e 
punës, duke pasur parasysh se në kushtet e pandemisë me Kovid-19 
kemi bërë me dije se kishte filluar shkelja e të drejtave të punës së grave 
punonjëse, diskriminimi dhe në përgjithësi pozita e grave në sferën e 
marrëdhënieve të punës. 
Kërcënimi për shëndetin dhe jetëgjatësinë në përgjithësi, i shkaktuar nga 
kriza me sëmundjen Kovid-19 dhe masat për parandalimin dhe mbrojt-
jen nga ajo, në të njëjtën kohë e mbitheksuan në mënyrë paradoksale 
edhe rolin e grave në shumë sfera të jetës shoqërore, si dhe të punës 
dhe marrëdhënieve të punës, duke pasur parasysh se në shumicën e 
të ashtuquajturave profesione thelbësore (të tilla si në industrinë e ush-
qimit, tekstilit dhe shëndetësisë), janë pikërisht gratë punonjëse ato që 
e investojnë punën e tyre. Ndërsa nga ana tjetër, eksploatimi i punës së 
grave brenda marrëdhënieve të krijuara të punës, shpesh shtrihet në 
eksploatimin e përgjithshëm të pozitës së femrës. Dallimet specifike që 
e bëjnë një grua punonjëse të ndjeshme ndaj kushteve në të cilat statusi 
i saj personal dhe më së shpeshti i lidhur me mirëqenien e saj personale, 
bëhet pikë e shkeljes së të drejtave të punës dhe e aktit të diskriminimit, 
respektivisht, shkelje e parimit themelor të barazisë. Rastet që u mon-
itoruan dhe përpunuan i mbështesin qëndrimet e mëparshme. Përveç 
kësaj, pasqyra e legjislacionit evropian dhe kombëtar e mbështesin nev-
ojën për mbrojtje efektive, si përmes kornizës normative, ashtu edhe 
përmes mekanizmave mbrojtës, pasi tashmë ekzistojnë standarde dhe 
praktika të mira që mund ta hapin rrugën drejt marrëdhënieve më të sig-
urta të punës dhe mbrojtjes së të drejtave të punës.     
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METODOLOGJIA

Korniza metodologjike e Raportit të monitorimit e përfshin mbledhjen 
e të dhënave nga veprimet e marra për kërkesat për ndihmë juridike 
falas në përputhje me Ligjin për ndihmë juridike falas të parashtruara në 
Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe monitorimin e praktikës 
administrative dhe gjyqësore duke inicuar procedura para mekanizmave 
të mbrojtjes në rastet e diskriminimit me bazë gjinore ndaj grave punon-
jëse. Përpunimi i këtyre të dhënave do të mbështetet nga i ashtuquajturi 
hulumtim në tryezë ose rishikim i burimeve të disponueshme në lidhje 
me diskriminimin e grave në vendin e punës, situatën me veprimin insti-
tucional dhe përdorimin e mekanizmave mbrojtës, në kontekstin lokal të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (RMV). 
Korniza metodologjike do të përfshijë tre lloje analizash: analizën 
fillestare të kornizës ligjore, analizën e rasteve dhe analizën e prak-
tikës gjyqësore. Në drejtim të harmonizimit të legjislacionit kombëtar me 
legjislacionin evropian, analiza krahasuese e përfshin analizën e do-
kumenteve kryesore të BE-së në lidhje me marrëdhëniet e punës dhe 
mbrojtjen e të drejtave të punës, Kushtetutën e RMV-së si dhe ligjet e 
mëposhtme: Ligji për marrëdhëniet e punës, Ligji për mbikëqyrje ins-
pektuese, Ligji për mbrojtje nga ngacmimet në vendin e punës, Ligji për 
mundësi të barabarta, Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskrimin-
imi. Brenda kësaj analize, përveç monitorimit të harmonizimit të legjisla-
cionit, do të ofrohet edhe një qasje kritike për zgjidhjet ekzistuese ligjore, 
zbatimin e tyre dhe veprimet e caktuara institucionale që i mundësojnë 
ose bllokojnë mekanizmat e mbrojtjes. Lidhur me këtë, analiza e prak-
tikës gjyqësore do t’i mbulojë gjykatat e vendit si burime kryesore, të 
cilave u janë dërguar kërkesa për informacion publik në lidhje me pro-
ceset gjyqësore për diskriminim në bazë gjinore ndaj grave punonjëse 
në vendin e punës dhe përveç kësaj, do të paraqitet praktika gjyqësore 
evropiane si një pikë pozitive referimi për përdorimin dhe zbatimin e me-
kanizmave të mbrojtjes.
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PASQYRË E LEGJISLACIONIT EVROPI-
AN DHE KOMBËTAR

Duke e pasur parasysh fokusin në rastet e shkeljeve të të drejtave të 
punës ndaj grave punonjëse, të cilat janë gjithashtu viktima të diskri-
minimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të bazuar në gjini, standardet e 
shteruara nga legjislacioni evropian dhe praktika institucionale i refero-
hen kryesisht Kartës së të Drejtave Fundamentale të Bashkimit Evropian 
(BE), Traktati për Funksionimin e BE-së me titull Politika Sociale, si dhe 
trembëdhjetë direktivat e miratuara që i rregullojnë të gjitha aspektet e 
marrëdhënies së punës, duke e përfshirë Direktivën 2006/54/KE e mirat-
uar në vitin 2006 nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës mbi 
zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të 
burrave dhe grave në fushat e punësimit dhe profesioneve. Megjithëse 
Ligji për marrëdhëniet e punës është kryesisht në përputhje me direk-
tivat e BE-së nga sfera e tregut të punës dhe mbrojtja e të drejtave të 
punës, mekanizmat e mbrojtjes siç është Inspektorati Shtetëror i Punës 
dhe vetëdija e punëtorëve dhe punëdhënësve për kushtet e punës janë 
ende të dobëta. Për më tepër, Ligji për marrëdhëniet e punës duhet të 
harmonizohet me Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 
dhe me përkufizimin e diskriminimit të përfshirë në Direktivë. Direktiva 
nuk krijon të drejta dhe detyrime të drejtpërdrejta midis personave fizikë, 
përveç ndalimit të diskriminimit në bazë të seksit në disa fusha të punë-
simit, duke e përfshirë edhe pagën. Është e rëndësishme të theksohet 
se RMV-ja si anëtare e Këshillit të Evropës e ka pranuar dhe transferuar 
pjesërisht në legjislacionin e saj Kartën e Rishikuar Sociale Evropiane të 
Këshillit të Evropës numër 163 të vitit 1988. 
Qytetarët të drejtat e tyre nga Direktiva i ushtrojnë përmes mbrojtjes 
gjyqësore dhe mjeteve juridike, në mënyrë që gjykatat e vendit të jenë 
vija e parë e rezistencës ndaj hendekut gjinor të pagave dhe gjithmonë 
të gatshme për të ofruar mbrojtje. Direktiva imponon një detyrim për kri-
jimin e mjeteve juridike efektive që do të sigurojnë pagë të barabartë për 
punë të barabartë dhe pagë të barabartë për punë me vlerë të barabartë 
në nivelin kombëtar. Jashtëzakonisht e rëndësishme për qasjen në dre-

LEGJISLACIONI EVROPIAN
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jtësi është barra e provës para një gjykate ose autoriteti tjetër kompe-
tent. Direktiva e njeh rëndësinë e krijimit të mekanizmave administrativë 
dhe të tjerë jashtë gjykatës, të cilët sipas një rregulli janë shumë më të 
shpejtë dhe më të arritshëm sesa procedurat gjyqësore. Para cilitdo prej 
këtyre mekanizmave, palët e dëmtuara janë të detyruara të paraqesin 
fakte që tregojnë diskriminim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë (raste pri-
ma facie), kurse i pandehuri është ai që do të duhet të provojë se nuk ka 
pasur shkelje të parimit të trajtimit të barabartë.1

Kuadri legjislativ evropian në prodhimin e standardeve për mbrojtjen e 
punëtorëve dhe punëtoreve mbështetet gjithashtu edhe nga praktika 
gjyqësore, siç është ajo e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së (GJDBE) 
dhe disa prej çështjeve që i përcaktojnë krahasuesit për t’i përcaktuar 
termat kryesorë, duke i përfshirë edhe kushtet e nevojshme për krijimin 
e një rasti prima facie të diskriminimit, transferimin e barrës së provës në 
procedurat e provës. Në këtë kuptim, një nga çështjet e pashmangshme 
gjyqësore që e hapi rrugën për standarde dhe praktika të mira në mbu-
limin e gjerë të diskriminimit gjinor dhe pagës së barabartë për punë të 
barabartë është rasti Defren kundër Sabena. (Defrenne v. Sabbena)2 
, ku rast i referohet punonjëses Gabriel Defren, e cila ka punuar si st-
juardesë në aviokompaninë belge Sabena. Sipas legjislacionit kombëtar 
belg, stjuardesat janë të detyruara të dalin në pension në moshën 40 
vjeç, ndryshe nga stjuardesët, për të cilët ky kufi është më i lartë. Defren 
ishte detyruar të pensionohej në vitin 1968. Ajo ishte ankuar në GJDBE 
se të drejtat më të ulëta të pensionit të parashikuara për gratë në kra-
hasim me burrat përbëjnë shkelje të së drejtës për trajtim të barabartë 
në bazë të gjinisë, parashikuar në Traktatin për Bashkimin Evropian, 
respektivisht Traktatin ekzistues për funksionimin e BE-së. GJDBE-ja ka 
vendosur në favor të Defren, duke konstatuar se Traktati për Bashkim-
in Evropian ka një efekt të drejtpërdrejtë horizontal dhe për këtë arsye 
është i zbatueshëm jo vetëm midis individëve dhe qeverisë, por edhe 
midis palëve private. Aktgjykimi i referohet Traktatit për Funksionimin e 
Bashkimit Evropian, i cili parashikon që çdo vend-anëtar garanton që do 
të zbatohet parimi i pagës së barabartë për punëtorët burra dhe gra për 

1 Më shumë punë për më pak para: si të ulet hendeku gjinor i pagave në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut?, Koalicioni Margini, 2020, fq. 22-23

2 CJEU 8 April 1976, C-43/75, (Defrenne II), ECLI:EU:C:1976:56.
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punë të barabartë ose për punë me vlerë të barabartë.3

Kuadri legjislativ kombëtar në lidhje me pozitën e punonjësit dhe punon-
jëses në RMV është i zbërthyer në disa akte ligjore, më i larti prej të 
cilëve është Kushtetuta, si dhe disa ligje lex generalis dhe lex specialis. 
Gjendja e realitetit juridik e përmendur në Nenin 9 të Kushtetutës së Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, e udhëhequr nga parimi i barazisë, 
nënkupton që: „Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë 
të barabartë në liritë dhe të drejtat e tyre pa i marrë parasysh gjininë, 
racën, ngjyrën e lëkurës, origjinën kombëtare dhe shoqërore, bindjen 
politike dhe fetare, statusin pronësor dhe shoqëror. Gjithkush ka të dre-
jtë të punojë, të ketë zgjedhje të lirë të punësimit, të drejtë të mbrojtjes 
në punë dhe të drejtë për siguri materiale gjatë kohës së papunësisë 
së përkohshme. Secili, nën kushte të njëjta, e ka të arritshëm çdo vend 
pune.” 

LEGJISLACIONI KOMBËTAR 

LIGJI PËR MARRËDHËNIET E PUNËS

Mbrojtja ligjore e të drejtave të punëtorëve rregullohet më hollësisht nga 
Ligji për marrëdhëniet e punës4,  i cili i rregullon saktësisht marrëdhëni-
et ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve, përkatësisht, kjo pozitë e 
pabarabartë në ato marrëdhënie është e ndaluar ose me rëndësi të 
veçantë për këtë raport, pozita e pabarabartë e bazuar në gjini dhe seks 
është rreptësisht e ndaluar. Duke u përqendruar në mënyrë të veçantë 
në sigurimin e barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës, është para-

3 Më shumë punë për më pak para: si të ulet hendeku gjinor i pagave në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut?, Koalicioni Margini, 2020, fq. 37-38 

4 Ligji për marrëdhëniet e punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nisë“ nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 
129/15, 27/16, 120/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr. 110/19).
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shikuar që grave dhe burrave duhet t’u sigurohen mundësi të barabarta 
dhe trajtim të barabartë në lidhje me: qasjen në punësim, avancimin dhe 
trajnimin profesional në punë; kushtet e punës; pagën e barabartë për 
punë të barabartë; skemat profesionale të sigurimeve sociale; mung-
esën nga puna; orarin e punës dhe anulimin e kontratës së punës. Teksti 
i ligjit tregon për ndjeshmërinë/kujdesin në lidhje me pozitën e grave në 
vendin e punës, e cila shpesh eksploatohet në vendosjen e një trajtimi 
të pabarabartë, siç është rrëfyer nga monitorimi dhe përpunimi i ras-
teve gjatë periudhës së raportimit. Kjo përfshihet në nenet për: mbrojt-
jen kundër diskriminimit të një grua punonjëse për shkak të shtatzënisë, 
lindjes së fëmijës dhe prindërimit (Neni 9), të drejtat dhe detyrimet e 
punëdhënësit (Neni 25), detyrimin për të ofruar kushte të sigurta pune 
(Neni 42), ndalimin e pushimit nga puna për shkak të shtatzënisë, 
lindjes së fëmijës dhe prindërimit (Neni 101), ndalimin e punës më gjatë 
sesa orari i plotë i punës (Neni 120), mbrojtjen e punëtorëve për sh-
kak të shtatzënisë dhe prindërimit (Neni 161-2), mbrojtjen e veçantë 
gjatë shtatzënisë (Nenet 163-4), mungesën nga puna për shkak të 
shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe prindërimit (Nenet 165-6), kompen-
simin e pagës (Neni 170), lejen prindërore pa pagesë (170-a), të drejtën 
e nënës lehonë (Neni 171). Qëndrimi ndaj pozitës së gruas punonjëse 
dhe familjes dhe statusit të saj personal, të cilin Ligji për Marrëdhëniet 
e Punës e zhvendos në përpjekjen ligjore për ta barazuar mundësinë e 
grave në marrëdhëniet e punës, tregon se shkelja e këtyre dhe dispozi-
tave të tjera ligjore, në shumë raste, përkon me kryerjen e diskriminimit 
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të bazuar në gjini. Kjo e fundit, shumë 
shpesh, e pamundëson mbrojtjen nga diskriminimi. Duke e pasur para-
sysh praktikën gjyqësore dhe përdorimin e gjykatave si një mekanizëm 
për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, gratë punonjëse-viktima të 
trajtimit diskriminues do të duhej ta merrnin mbrojtjen e lartpërmendur 
në procedurat civile për ta provuar diskriminimin dhe jo në proceset gjy-
qësore të kontesteve të punës. Madje edhe në rastet e argumentimit 
të diskriminimit bazuar në statusin personal, gjininë dhe seksin, gratë 
punonjëse nuk mund të kthehen në punë, por marrin një aktgjykim që e 
konstaton shkeljen dhe kompensimin monetar.5
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LIGJI PËR PARANDALIM DHE MBROJTJE NGA 
DISKRIMINIMI DHE LIGJI PËR MUNDËSI TË 
BARABARTA MIDIS GRAVE DHE BURRAVE

Në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke i përfshirë dhe të 
drejtat civile dhe socio-ekonomike të grave punonjëse, Ligji për paran-
dalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi6 e garanton parimin e barazisë 
dhe parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, duke e përfshirë dhe 
diskriminimin e bazuar në seks dhe gjini në marrëdhëniet e punës në 
sektorin privat dhe publik. Në të njëjtën linjë edhe Ligji për mundësi të 
barabarta midis grave dhe burrave e promovon pozitën e barabartë të 
grave punonjëse dhe krijon një skemë të mundësive të barabarta në 
të gjitha sferat e jetës shoqërore dhe e ndalon diskriminimin e bazuar 
në seks në sektorin publik dhe privat në shumë fusha, duke i përfshirë 
dhe marrëdhëniet e punës (punë dhe punësim). Duke e pasur para-
sysh natyrën më të ndjeshme të grave dhe traditën e lëndimeve trupore 
gjatë ekspozimit të trupit të femrës si në sferën publike, ashtu dhe atë 
private, siç është e dukshme qartë në disa prej rasteve gjatë periudhës 
së raportimit, në serinë e rregullave ligjore që parashikojnë mbrojtje janë 
edhe ato të përfshira në Ligjin për mbrojtjen nga ngacmimet në vendin e 
punës dhe në veçanti në Nenin 5 në lidhje me Ngacmimet psikologjike 
dhe seksuale në vendin e punës dhe në Nenin 7 Vendi dhe koha e kry-
erjes së ngacmimit në vendin e punës.

6 Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi (“Gazeta Zyrtare e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 101/2019 i datës 22.05.2019).

MEKANIZMAT MBROJTËS

Përveç mbrojtjes legjislative të të drejtave të punëtorëve, sistemi ligjor 
kombëtar gjithashtu përmban edhe mekanizma mbrojtës që duhet ta ga-
rantojnë zbatimin e dispozitave ligjore. Mbrojtja efektive e të drejtave të 
punëtorëve, përkatësisht, mund të zbatohet përmes disa mekanizmave 
të tillë, përkatësisht Inspektoratit Shtetëror të Punës, Komisionit për 
Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokatit të Popullit dhe 
gjykatat. Organet dhe institucionet e përmendura shtetërore duhet ta 



7 Shih më shumë në: Analiza e nivelit të kënaqësisë nga mekanizmat mbrojtës 
për të drejtat e punëtorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Komiteti i 
Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, viti 2019   
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garantojnë respektimin e dispozitave pozitive për mbrojtjen e të drejtave 
të punës në marrëdhëniet e punës. Është shqetësues fakti që përkundër 
parashikueshmërisë së këtyre mekanizmave mbrojtës, një përqindje e 
madhe e punëtorëve nuk u besojnë institucioneve, kështu që pjesa e 
atyre që janë të kënaqur me punën e disa institucioneve varion nga 0.1% 
deri në 1%, ndërsa pakënaqësia me punën e institucioneve varion nga 
58% deri në 86%. Mosbesimi më i madh është ndaj sindikatat, pastaj 
ndaj shoqatat e punëdhënësve, pastaj inspektoratet e punës së qytetit, 
pastaj Inspektorati Shtetëror i Punës etj. Punëtorët janë më së paku të 
pakënaqur me punën e organizatave joqeveritare.7

Në çdo rast, siç u tregua gjatë periudhës së raportimit, një nga me-
kanizmat më të zakonshëm të mbrojtjes është mbikëqyrja e jashtëza-
konshme inspektuese, të cilën mund ta kryejë Inspektorati Shtetëror i 
Punës. Me Ligjin për mbikëqyrje të jashtëzakonshme është parashikuar 
që çdokush mund të parashtrojë një iniciativë për fillimin e një proce-
dure për mbikëqyrje të jashtëzakonshme, kur një qytetari i shkelet e 
drejta ose i pamundësohet ushtrimi i një të drejte nga ose në lidhje me 
marrëdhëniet e punës. Kuadri ligjor i këtij mekanizmi mbrojtës bie në 
kundërshtim me detyrën e tij duke i pasur parasysh afatet e gjata për 
marrjen e veprimeve, masat dhe veprimet administrative dhe katego-
rizimin e kundërvajtjeve. 
Sa i përket sferës së punës dhe politikës sociale, mund të përmendet një 
mekanizëm tjetër mbrojtës i rëndësishëm për barazinë gjinore në mar-
rëdhëniet e punës, që është mundësia për të parashtruar një ankesë në 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale bazuar në Ligjin për mundësi 
të barabarta midis grave dhe burrave, kur një personi i është shkelur e 
drejta për trajtim të barabartë në bazë të seksit. 
Shkelja e parimit të barazisë dhe në të njëjtën kohë diskriminimi i bazuar 
në gjini, vështirë se futen në kornizën pozitive për mbrojtje dhe në proce-
durat e mekanizmave të mbrojtjes. Kështu, për shembull, përkundër fak-
tit që Neni 6 i Ligjit për marrëdhëniet e punës përcakton se punëdhënësi 
nuk duhet t’i vendosë punëtorët në një pozitë të pabarabartë në bazë të 
racës dhe ngjyrës së lëkurës, origjinës etnike, gjinisë, moshës, gjendjes 
shëndetësore, bindjes fetare, politike ose bindjeve të tjera, anëtarësisë 
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në sindikatë, origjinës kombëtare ose shoqërore, statusit familjar, statusit 
pronësor, orientimit gjinor dhe rrethanave të tjera personale, megjithatë, 
pavarësisht arsyeve të konstatuara për të cilat ndalohet diskriminimi, 
për këto mungojnë dispozitat e kundërvajtjes në normatizimin pozitiv të 
marrëdhënieve të punës me këtë ligj. Prandaj, në rastet e shkeljes së 
të drejtave të punës me elemente të diskriminimit të drejtpërdrejtë ose 
të tërthortë, inspektorati i punës vepron vetëm si në rastet e shkeljes 
së të drejtave të punës. Për një numër të madh të rasteve gjatë periu-
dhës së raportimit, ku gratë punonjëse, përveç shkeljes së të drejtave 
të punës, ishin diskriminuar edhe në bazë të gjinisë dhe seksit, kjo nuk 
ishte identifikuar nga institucionet përgjegjëse për mbrojtje. Përgjegjësia 
e punëdhënësit, në këto raste, mbetet e pa sanksionuar ose reduktohet 
në eliminimin e parregullsive përmes një urdhri pagese për shkelje të të 
drejtave të punës. Dispozitat për kundërvajtje, në atë kuptim, të parashi-
kuara nga Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, janë më 
të përshtatshme për fillimin e procedurave të kundërvajtjes.
Si mekanizëm shtesë mbrojtës është edhe Komisioni për Parandalimin 
dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili mund të veprojë në raste diskri-
minimi nga fusha e punës dhe marrëdhënieve të punës. Dobësia e këtij 
mekanizmi është se Komisioni ka vetëm kompetencë për të dhënë men-
dime dhe rekomandime. Komisioni mund të fillojë procedura para një 
institucioni kompetent, ose të autorizojë një person që konsiderohet se 
është diskriminuar të parashtrojë një padi para një gjykate kompetente, 
por ndonjëherë kjo mund të jetë brenda afateve të përcaktuara kohore. 
Situata aktuale me Komisionin, edhe gjatë periudhës së raportimit, tre-
gon se qytetarët janë të privuar nga përdorimi i këtij mekanizmi mbrojtës, 
duke pasur parasysh se Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskri-
minimi ishte miratuar kohët e fundit, kurse përbërja e re e Komisionit 
ende nuk ka filluar me punë. 
Një mekanizëm tjetër mbrojtës në rastet e shkeljes së të drejtave të 
punëtorëve dhe kryerjes së diskriminimit të drejtpërdrejtë ose të tërt-
hortë, duke e pasur parasysh detyrën e tij për t’i mbrojtur dhe prom-
ovuar të drejtat e qytetarëve dhe personave kur ato cenohen nga ak-
tet, veprimet dhe mosveprimet e organeve të administratës shtetërore, 
vetëqeverisjes lokale dhe organizatave të tjera që kanë autorizime pub-
like, është gjithashtu edhe Avokati i Popullit. Avokati i Popullit ka një 
funksion të ngjashëm me Komisionin për Parandalimin dhe Mbrojtjen 



14

8 Shih më shumë në: Analizë e nivelit të kënaqësisë nga mekanizmat për 
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, viti 2019

nga Diskriminimi, duke e pasur parasysh rolin e tij në mbrojtjen dhe 
parandalimin e të gjitha formave të diskriminimit, duke e përfshirë dhe 
diskriminimin në bazë të seksit dhe gjinisë. 
Shkelja e të drejtave nga fusha e punës dhe marrëdhënieve të punës 
mund të mbrohet duke ngritur një padi para gjykatave për fillimin e një 
kontesti pune, respektivisht një padi për konstatimin e diskriminimit nga 
fusha e kontesteve të punës, nëse është cenuar e drejta e barazisë në 
bazë të cilitdo diskriminimi të bazuar, duke i përfshirë dhe gjininë dhe sek-
sin. Në fakt, pikërisht kjo mundësi i referohet mbrojtjes gjyqësore si një 
mekanizëm i mbrojtjes në rastet e shkeljes së të drejtave të punëtorëve, 
kur diskriminimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i bazuar në gjini kryhet në 
të njëjtën kohë. Përveç natyrës së padisë, një element tjetër i rëndë-
sishëm për gjykatat si mekanizma mbrojtës është afati më i shkurtër 
procedural për zgjidhjen e kontesteve të punës. Kështu, në kontestet e 
punës, gjykata gjithmonë do t’i kushtojë vëmendje të mjaftueshme nev-
ojës për miratimin e një aktgjykimi urgjent. Në çdo rast, punëtorët nuk 
kanë shumë besim në gjykatat. Në fakt, nga puna e gjykatave themelore 
në të gjithë territorin e RMV-së, 49.9% e të anketuarve në një sondazh 
deklaruan se nuk ishin aspak të kënaqur, 17.2% u përgjigjën se ishin 
pjesërisht të pakënaqur me punën e gjykatave themelore, ndërsa 3.3% 
u shprehën si pjesërisht të kënaqur dhe vetëm 1% e punëtorëve shpre-
hën kënaqësi të plotë me punën e gjykatave në fjalë.8

Gjatë periudhës së raportimit dhe për qëllimet e këtij raporti, në gjykatat 
themelore në të gjithë territorin e RMV-së  u dërguan kërkesa për infor-
macion me karakter publik në lidhje me numrin e procedurave të filluara 
për diskriminim në bazë të seksit dhe gjinisë në sferën e marrëdhënieve 
të punës në vitin 2020, në të cilat paditësit janë gra; numrin e aktgjyki-
meve ku konstatohet diskriminim në bazë të seksit dhe gjinisë në mar-
rëdhëniet e punës në vitin 2020, në të cilët paditësit janë gra; numrin e 
aktgjykimeve ku nuk është konstatuar diskriminim në bazë të seksit dhe 
gjinisë në marrëdhëniet e punës në vitin 2020, në të cilët paditësit janë 
gra. Nga gjithsej 22 përgjigje të marra nga gjykatat themelore, 19 ishin 
përgjigje negative. Gjykata Themelore në Manastir u përgjigj se gjatë vi-



9 Ky aktgjykim është rezultat i vendimit të një banke private që vendosi ta 
mbyllë departamentin e mirëmbajtjes së higjienës, dhe aktivitete t’u besohen 
kompanive të jashtme. Gratë punonjëse në këtë departament u pushuan nga 
puna pa mundësinë e transferimit në pozicione të tjera. Arsyeja për këtë ishte 
se banka kishte punësuar kryesisht punëtorë meshkuj të cilët kryenin punë 
fizike, kështu që gravë punonjëse nuk u ishte mundësuar të ricaktoheshin 
në disa prej atyre pozicioneve, ndërsa burrave u ishte mundësuar e drejta të 
caktoheshin në pozita të tjera pune.  
Për më shumë shih në: Gjykata Civile e Shkallës së Parë në Athinë – Aktgjyki-
mi numër 2323/12.12.2018.
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tit 2020 është regjistruar një rast - në bazë të ndalimit të diskriminimit, ku 
paditësja ishte një grua. Vendimi i gjykatës në këtë rast me të cilin padia 
konsiderohet e tërhequr ende nuk është i përfunduar sepse paditësja 
ka bërë një ankesë në gjykatën e apelit. Gjykata Themelore në Shkup u 
përgjigj se janë ngritur 12 procese gjyqësore për shkak të diskriminimit, 
me çrast janë formuar 12 lëndë, nga të cilat në 3 lëndë paditësit ishin 
gra të diskriminuara në bazë të seksit dhe gjinisë dhe për të njëjtat ende 
nuk ka aktgjykime. 
Nga kjo pasqyrë e shkurtër e përgjigjeve të gjykatave themelore në 
territorin e RMV-së, mund të vërehet mungesa e plotë e një tradite të 
mbrojtjes së punonjësve dhe punonjëseve, në kuptimin e mbrojtjes së 
të drejtave të tyre në fushën e punës dhe marrëdhënieve të punës dhe 
njëherësh mbrojtjen e tyre nga diskriminimi nga cilido prej veçorive të 
tyre të mbrojtura. Për më tepër, pasaktësia në përgjigjet e gjykatave 
tregon se praktika gjyqësore dhe gjykatat si mekanizma mbrojtës nuk e 
kryejnë detyrën e tyre themelore, duke lënë kështu hapësirë të madhe 
për mosbesim. Vetëm sa për krahasim, për sa u përket trendeve në ra-
jon, vlen të përmendet se gjykata në Athinë miratoi një aktgjykim kohët 
e fundit ku konstatohet diskriminim i tërthortë mbi bazën e gjinisë në 
sektorin privat, nga sfera e marrëdhënieve të punës.9



Gjatë periudhës së raportimit, nga janari 2020 deri në shkurt 2021, në 
Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut ishin dërguar gjithsej 26 
kërkesa për ndihmë juridike falas për raste të diskriminimit me bazë 
gjinore në vendin e punës nga ana e grave punonjëse. Duke i përfshirë 
arsyet e diskriminimit në vendin e punës si gjinia, seksi, statusi personal 
dhe familjar në kontekstin e fuqizimit të ekonomisë kombëtare kundër 
pandemisë aktuale të sëmundjes Kovid-19, mund të vërehen shumë 
shkelje të të drejtave socio-ekonomike dhe civile të punonjëseve në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut. Të drejtat e mbrojtura dhe të garan-
tuara nga Kushtetuta e RMV-së dhe ligjet e veçanta siç janë Ligji për 
marrëdhëniet e punës, Ligji për mbikëqyrje inspektuese, Ligji për mbro-
jtjen nga ngacmimi në vendin e punës dhe Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi, siç na tregojnë rastet, janë shkelur shpesh 
nga punëdhënësit.
Duke pasur parasysh që në shumicën e rasteve gjatë periudhës së rapor-
timit, shkeljet i referohen statusit personal dhe familjar të punonjëseve, 
është e rëndësishme të theksohet edhe një herë se legjislacioni maqe-
donas i punës i mbron gratë shtatzëna dhe nënat e fëmijëve me detyrime 
të qarta ligjore ndaj punëdhënësve. Një mbrojtje e tillë është e garantuar 
nga nenet 9-b, 25, 100, 108, 120, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171 të 
Ligjit për marrëdhëniet e punës, ku gratë punonjëse janë veçanërisht të 
mbrojtura nga të gjitha format e diskriminimit, është i ndaluar përdorimi i 
të dhënave personale në lidhje me gjendjen e shtatzënisë dhe amësisë 
me rastin e punësimit, mbahet kujdes për sigurinë në punë, është i nda-
luar shkarkimi nga puna për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe amësisë, 
është detyrim pagesa e pagës së barabartë për punë të barabartë, është 
e ndaluar puna jashtë orarit dhe puna gjatë natës, e drejta për mbrojtje 
të veçantë në marrëdhëniet e punës, e drejta për pushim me pagesë, e 
drejta për kompensimin e pagës gjatë pushimit për shkak të shtatzënisë, 
lindjes, amësisë. Konteksti në të cilin janë kryer shkeljet e të drejtave të 
garantuara të grave punonjëse, përveç shkeljes së dispozitave ligjore 
nga ana e punëdhënësit, gjithashtu tregon për një shkelje të nënkuptuar 
të parimit të barazisë dhe qasjes së barabartë në kujdesin shëndetë-
sor në një mënyrë që rritet përmes vendit të punës dhe kushteve të 
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punës dhe rrezikojnë ta transmetojnë sëmundjen Kovid-19. Integriteti 
fizik i punonjësve i nënshtrohet logjikës së fitimit dhe është në kundërsh-
tim me masat aktuale të përkohshme për ta parandaluar ose zvogëluar 
rrezikun shëndetësor. Në lidhje me këto dhe raste të tjera të shkeljes 
së të drejtave të grave punonjëse dhe diskriminimit gjinor në vendin e 
punës mund të merren masa duke përdorur një numër mekanizmash for-
malë dhe duke ngritur procedura para Inspektoratit Shtetëror të Punës, 
Avokatit të Popullit dhe gjykatave. 
Gjatë periudhës së raportimit dhe në lidhje me disa nga rastet e përmen-
dura, iu dërguan kërkesa Inspektoratit Shtetëror të Punës për mbikëqyrje 
të jashtëzakonshme inspektuese, në mënyrë që t’i konstatonin shkeljet e 
të drejtave të grave punonjëse dhe parregullsitë e përgjithshme në punë 
nga ana e punëdhënësve dhe duke e marrë parasysh mundësinë ligjore 
për këtë kërkesë të përshkruar në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese dhe 
posaçërisht në Nenet 71, 72 dhe 83. Për më tepër, duke i pasur para-
sysh kompetencat e përshkruara nga Ligji për Avokatin e Popullit (siç 
është Neni 24), ishte dërguar edhe një ankesë te Avokati i Popullit në 
lidhje me një rast të diskriminimit gjinor në vendin e punës, që i referohet 
një pozite të pabarabartë të burrave dhe grave për sa i përket emërimit 
në vendin e punës dhe pikëve për të fituar pagë më të lartë. Gjatë peri-
udhës së raportimit ishte ngritur edhe një proces gjyqësor para Gjykatës 
Themelore Civile në Shkup për një rast të shkeljes së disa bazave/arsy-
eve ligjore të përshkruara në Ligjin për marrëdhëniet e punës, Ligjin për 
mundësi të barabarta midis burrave dhe grave, Ligjin për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi, e që i referohen pozitës së barabartë të 
gruas punonjëse dhe statusit të saj familjar dhe personal.  

Në vazhdim, për ta zbërthyer trendin e shkeljeve të të drejtave civile 
dhe socio-ekonomike të grave punonjëse nga njëra anë dhe nga ana 
tjetër (mos)veprimi i institucioneve në këto raste, duke i pasur parasysh 
rrethanat e vështira të periudhës së raportimit për shkak të pandemisë 
me sëmundjen Kovid-19 dhe masat e përkohshme të mbrojtjes, do 
të prezantohen në mënyrë përmbledhëse vetëm rastet për të cilat në 
Komitetin e Helsinkit kanë arritur kërkesa për ndihmë juridike falas. 
Në fakt, në gjysmën e parë të periudhës së raportimit (janar-qershor 
2020), u regjistruan 18 raste të diskriminimit me bazë gjinore ndaj grave 
punonjëse dhe nga këto raste më shpesh mund të vërehen shkeljet e 
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statusit personal dhe familjar të grave punonjëse, diskriminimi i bazuar 
në gjini dhe seks, si dhe ngacmimet seksuale në vendin e punës si një 
formë e diskriminimit. Rastet për të cilat u dhanë këshilla ligjore kishin të 
bënin me: vazhdimin e kontratës së punësimit për kohë të caktuar për 
gra punonjëse shtatzëna, mënyrën dhe kushtet e ushtrimit të së dre-
jtës për pushim lindjeje, punën jashtë orarit dhe punën natën për gratë 
punonjëse që kanë një fëmijë deri në tre vjeç, përdorimin e pushimit pa 
pagesë të amësisë/atësisë, ngacmimin seksual gjatë punësimit ose në 
vendin e punës, ndalimin e grave punonjëse shtatzënë që të punojnë 
jashtë orarit ose gjatë natës, shkeljen e masave qeveritare në lidhje me 
lirimin nga detyrat e punës së grave punonjëse shtatzënë dhe nënave të 
fëmijëve deri në moshën 10 vjeç për shkak të pandemisë me sëmundjen 
Kovid-19. 
Në Inspektoratin Shtetëror të Punës u inicuan gjithsej 6 procedura 
për zbatimin e mbikëqyrjeve të jashtëzakonshme inspektuese. Njëra i 
referohej pushimit nga puna të një punonjëse shtatzënë, dy ngacmimit 
seksual në vendin e punës dhe tjerat në uljen dhe mospagimin e palig-
jshëm të pagave të grave punonjëse që janë nëna të fëmijëve deri në 
moshën 10 vjeç dhe që janë të liruara nga detyrat e punës. Në këto 
procedura, Inspektorati Shtetëror i Punës konstatoi shkelje në rastet e 
uljes së paligjshme dhe mospagimit të pagave për nënat punonjëse të 
fëmijëve deri në moshën 10 vjeç, të cilat janë liruar nga detyrat e punës, 
në përputhje me masat e qeverisë për ta luftuar Kovid-19. Në rastet 
e ngacmimeve seksuale gjatë punësimit, megjithë mbikëqyrjen e kryer 
inspektuese, nuk u arrit të vërtetohej situata për shkak të ndryshimit të 
adresës së punëdhënësit. 
Në lidhje me ndjeshmërinë dhe ekspozimin e veçantë të punonjëseve 
shtatzënë në sferën e marrëdhënieve të punës, gjatë kësaj periudhe të 
raportimit, u vu re edhe një ndërprerje e paligjshme e marrëdhënies së 
punës, ndërsa punonjësja kishte qenë në pushim mjekësor. Bëhet fjalë 
për një punonjëse, kontrata e punës e së cilës ishte ndërprerë men-
jëherë pasi ajo e kishte informuar punëdhënësin e saj se ishte shtatzënë. 
Punëdhënësi ia kishte dorëzuar vendimin për largim nga puna ndërsa 
ajo ishte duke e shfrytëzuar pushimin mjekësor, me arsyetimin se ajo 
kishte munguar pa arsye në punë në periudhën e mëparshme, gjë që 
paraqet shkelje e dispozitave të Ligjit për marrëdhëniet e punës. Është 
simptomatike që punëdhënësi e përmend mungesën e pretenduar të 



10 Shih më shumë në Njoftimin e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut: 
Punonjëset shtatzëna janë veçanërisht të mbrojtura me ligj, i datës 28 shkurt, 
i disponueshëm në https://mhc.org.mk/news/bremenite-rabotnichki-se-poseb-
no-zashtiteni-so-zakon/ 
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punonjëses nga puna si një arsye për largimin nga puna, kurse ajo kur-
rë më parë nuk kishte marrë ndonjë paralajmërim në lidhje me të. Pas 
kryerjes së një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme inspektuese, pasi rasti 
tashmë ishte raportuar në Inspektoratin Shtetëror të Punës, u konstatu-
an shkelje të Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe u miratua një vendim 
për revokimin e vendimit për ndërprerjen e punësimit të punonjëses dhe 
punëdhënësi u urdhërua që ta kthejë punonjësen në vendin e punës. 
Punëdhënësi veproi në përputhje me urdhërin e Inspektoratit Shtetëror 
të Punës dhe e ktheu punonjësen në vendin e saj të punës.10 

Në këtë pjesë të periudhës së raportimit ishte inicuar edhe një proces gjy-
qësor para Gjykatës Themelore Civile në Shkup, në rastin e një punon-
jëseje që gjatë kohës së shtatzënisë kishte marrë njoftim për mosvazh-
dimin e marrëdhënies së punës, kundër të cilit paditësja parashtroi një 
ankesë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës ku thuhet se për sh-
kak të shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe amësisë, ajo ishte diskrimin-
uar nga punëdhënësi. Procesi gjyqësor është duke vazhduar dhe nga 
dy seancat e mbajtura deri më tani, vërehet rezistencë tek i pandehuri 
për ta pranuar situatën në të cilën paditësja është diskriminuar në bazë 
të gjinisë, seksit dhe statusit personal, respektivisht ai këmbëngul në 
faktin se ky rast ka të bëjë me një kontest nga marrëdhëniet e punës. 
Fakti që kjo nuk është vetëm një kontest nga marrëdhëniet e punës 
buron nga fakti se paditësja derisa ka qenë në marrëdhënie pune, e 
cila ishte vazhduar me disa aneksa të Kontratës së punës, ishte avan-
cuar nga një në një pozitë më të lartë të punës dhe gjatë kohës derisa 
ka punuar nuk ka qenë e qortuar, nuk ka pasur vërejtje, e as ka qenë 
e sanksionuar në mënyrë disiplinore për moskryerjen e detyrave të saj 
të punës. Nga ana tjetër, pasi e kishte njoftuar punëdhënësin se ishte 
shtatzënë, ajo kishte hasur një ndryshim në atmosferën e punës, si dhe 
një paralajmërim se nuk do t’i vazhdohej kontrata e punës. Në ndërkohë, 
i pandehuri po kërkonte në mënyrë aktive persona të rinj për punë, duke 
publikuar konkurse punësimi për pozicionin e punës së paditëses, gjë 
që tregon se nuk kishte mbaruar nevoja për kryerjen pikërisht të këtyre 
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detyrave të punës.       

Në periudhën e dytë të raportimit (korrik 2020 - shkurt 2021), u regjis-
truan 8 raste të diskriminimit të punonjëseve bazuar në gjini. Edhe nga 
këto raste më shpesh mund të vërehen shkelje të statusit personal dhe 
familjar të punonjëseve, si dhe shkelje të parimit të pozitës së barabartë 
midis burrave dhe grave në vendin e punës. Rastet për të cilat u dhanë 
këshilla ligjore kishin të bënin me: 
 - vazhdimin e të drejtës për pushim lindjeje për ato punonjëse të cilave 
u kishte skaduar kontrata e punës me kohë të caktuar gjatë kohëzgjatjes 
së pushimit të rregullt të lindjes 
- qasjen e pabarabartë në lidhje me avancimin dhe rikualifikimin në ven-
din e punës krahasuar me kolegët meshkuj 
- punën gjatë natës dhe punën jashtë orarit për nënat punonjëse të fëmi-
jëve deri në 1 vjeç dhe nënat e fëmijëve nga 1 deri në 3 vjeç 
- mosvazhdimin e kontratës së punës në kohë të caktuar për një punon-
jëse shtatzënë. 
Në Inspektoratin Shtetëror të Punës ishte iniciuar një procedurë për sh-
kak të pushimit të pabazuar nga puna për një punonjëse tekstili, e cila 
paraprakisht kishte parashtruar shkresë për uljen e pagës së saj për 
50% derisa kishte qenë e liruar nga detyrat e punës si një nënë e fëmi-
jës deri në 10 vjeç, Kjo procedurë përfundoi me verdikt negativ, sepse 
inspektorati kishte konstatuar se marrëdhënia e punës së punonjëses 
ishte ndërprerë bazuar në skadimin e afatit, për të cilin ishte nënshkruar 
kontrata e saj e punësimit. 
Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, më 2 prill 2020, 
Qeveria e RMV-së miratoi një Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit 
për marrëdhëniet e punës gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme, 
me të cilin pushimi i lindjes vazhdohet deri në skadimin e masave të për-
kohshme për mbrojtje dhe parandalim nga përhapja e virusit Kovid-19, 
kurse kompensimi për pushimin e lindjes do të vazhdonte të paguhej. 
Ligji për marrëdhëniet e punës në Nenin 170 paragrafi 2 parashikon 
që punonjësja, të cilës i është ndërperë kontrata e punës për shkak të 
skadimit të kontratës së punës në kohë të caktuar dhe e cila përdor 
kompensim të pagës gjatë pushimit për shkak të shtatzënisë, lindjes së 
fëmijës dhe amësisë, vazhdon ta përdorë këtë të drejtë deri në skadi-
min e pushimit të lindjes në barrë të organit përgjegjës për zbatimin e 



11 Shih më shumë në Njoftimin e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut: 
Interpretimi diskriminues i Dekretit për pushimin e lindjes, i datës 1 shtator, 
i disponueshëm në https://mhc.org.mk/news/diskriminatorsko-tolkuvan-
je-na-uredba-za-porodilno-otsustvo/ 
12 Shih më shumë në Njoftimin e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Nje-
riut: Diskriminimi në bazë të seksit dhe gjinisë në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, i datës 30 shtator, i disponueshëm në https://mhc.org.mk/news/
polova-diskriminacija-vo-ministerstvoto-za-vnatreshni-raboti/ 
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sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Prandaj, pa përjashtim, të gjitha 
punonjëset të cilave u është ndërprerë kontrata e punës gjatë përdorimit 
të pushimit të lindjes kishin të drejtë ta vazhdonin pushimin e lindjes 
dhe të marrin kompensim deri në skadimin e masave të përkohshme. 
Punonjëseve, të cilave u është ndërprerë kontrata e punës për sa kohë 
ka vazhduar pushimi i lindjes, por para miratimit të Dekretit qeveritar, 
e drejta e tyre për pushimin e lindjes nuk u vazhdohet. Për këto arsye, 
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut paraqiti një kërkesë në Min-
istrinë e Punës dhe Politikës Sociale për korrigjimin e kësaj mënyre të 
interpretimit të këtij Dekreti, por procedura përfundoi me rezultat negativ. 
Më saktë, Ministria arsyetoi në mendimin e saj se punonjëset që ishin në 
pushim të rregullt të lindjes në kohën e miratimit të Dekretit, por të cilave 
u kishte skaduar kontrata e punës, nuk ishin të detyruara të ktheheshin 
në vendet e tyre të punës. Ato kishin mundësi të qëndronin në shtëpi dhe 
të kujdeseshin për shëndetin e tyre, shëndetin dhe sigurinë e fëmijës në 
një kohë kur kopshtet ishin të mbyllura si një masë për ta parandaluar 
përhapjen e virusit Kovid-19, kurse punonjëset që ishin ende në mar-
rëdhënie pune nuk e kishin këtë mundësi.11 
Pranë Avokatit të Popullit ishte dorëzuar edhe një ankesë kundër Min-
istrisë së Punëve të Brendshme12, për një rast të shkeljes së parimit të 
barazisë midis grave dhe burrave në vendin e punës dhe diskriminimit të 
drejtpërdrejtë bazuar në gjini dhe seks për një punonjëse në Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, si dhe shkeljes së dispozitës së parashikuar 
ligjore në Ligjin për marrëdhëniet e punës, respektivisht Neni 6 paragrafi 
2 pika 1, ku në mënyrë të saktë dhe eksplicite ndalohet diskriminimi dhe 
parashikohet se: „Gratë dhe burrat duhet të kenë mundësi të barabarta 
dhe trajtim të barabartë në lidhje me mundësinë e punësimit, duke i përf-
shirë dhe avancimin dhe trajnimin profesional në punë.” Pas parashtrimit 
të ankesës dhe pas kryerjes së një procedure nga Avokati i Popullit, u 
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Duke i pasur parasysh rastet e shkeljes së të drejtave të punës dhe kry-
erjen e diskriminimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me bazë gjinore, si 
dhe përpunimin e tyre në kontekstin e ekzaminimit të legjislacionit kom-
bëtar dhe praktikës institucionale dhe në lidhje me standardet evropiane 
për mbrojtje në sferën e punës dhe marrëdhënieve të punës, mund të 
nxirren këto rekomandime: 

- Respektimi i parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në sferën e punës 
dhe marrëdhënieve të punës;  
- Mekanizmat e mbrojtjes duhet të jenë pjesë e institucioneve të ar-
ritshme, procedurave të qarta, të thjeshta dhe mjeteve të disponueshme;
- Është e nevojshme të saktësohen dhe harmonizohen dispozitat lig-
jore të Ligjit për marrëdhëniet e punës me Ligjin për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi në lidhje me diskriminimin gjinor në vendin e 
punës; 
- Sa i përket Inspektoratit Shtetëror të Punës, si një nga mekanizmat 
e mbrojtjes që është zbatuar në shumicën e rasteve gjatë periudhës 
së raportimit, është e nevojshme që sistemi i raportimit t’u afrohet më 
shumë nevojave të punonjëseve dhe njëherësh inspektorët praktikisht t’i 

REKOMANDIME

konstatua që punonjësja e Ministrisë ishte diskriminuar në bazë të seksit 
dhe gjinisë së saj. Avokati i Popullit e ka vërejtur diskriminimin në shkelje 
të dispozitave ligjore të Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe Ligjit për 
parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, duke konstatuar se zgjidhja 
sistematike sipas së cilës gratë police që nuk mund të avancohen gjatë 
kohës së pushimit të lindjes dhe amësisë sepse nuk i kanë ndjekur tra-
jnimet e detyrueshme për oficerët e policisë, i vendos ato në një pozitë 
disavantazhi. Një veprim i tillë i Ministrisë së Punëve të Brendshme krijon 
praktika në kundërshtim me zgjidhjet ligjore për luftimin e pabarazisë, si 
dhe në kundërshtim me aktin më të lartë juridik, Kushtetutën, e cila në 
Nenin 54, paragrafi 3 përcakton se: „Kufizimi i lirive dhe të drejtave nuk 
mund të jetë diskriminues në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, 
gjuhës, fesë, origjinës kombëtare ose shoqërore, pronës ose statusit 
shoqëror.”   
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ushtrojnë mundësitë e parashikuara ligjërisht, si dhe t’i shkurtojnë afatet 
për marrjen e masave përkatëse;  
- Kohëzgjatja e kontesteve të punës duhet ta ndjekë parimin e urgjencës 
së procedurës; 
- Në lidhje me proceset gjyqësore ku ekzistojnë shkeljet e të drejtave të 
punonjëseve, si dhe diskriminimi i bazuar në gjini, dispozitat ligjore nuk 
duhet të interpretohen ndryshe, duke e anashkaluar dhe deformuar në 
këtë mënyrë qëllimin e ligjvënësit; 
- Të mundësohet që informacioni mbi mjetet ligjore dhe mekanizmat e 
mbrojtjes në fushën e punës dhe marrëdhëniet e punës, si në sektorin 
publik, ashtu dhe në atë privat, të bëhet më publik për gratë punon-
jëse;  
- Të rritet ndërgjegjësimi dhe të informohen punonjësit dhe punonjëset 
për të drejtat e tyre të punës; 
- Duhet të ketë një angazhim politik për ta përmirësuar sistemin e mbro-
jtjes së të drejtave të punëtorëve, në mënyrë që të rritet besimi në insti-
tucionet;  
- Nga institutcionet përkatëse të përgatiten udhëzues dhe doracakë në 
lidhje me mjetet ligjore dhe mekanizmat e mbrojtjes, të cilat mund t’i për-
dorin punonjësit dhe punonjëset në mënyrë që të jenë të mirëinformuar, 
të vetëdijësuar dhe të gatshëm për të kërkuar mbrojtje.  




