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    V E N D I M 
 

Nr. 215, Datë 18/12/2018 

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

nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 

93, datë 21.06.2018, e Znj. A. M., ku pretendohet diskriminim për shkak të “gjinisë”, 

“shtatëzanisë” dhe “përgjegjësisë prindërore”, nga ana e “Inditex Albania” sh.p.k. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
,  

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, si dhe mbështetur në dokumentacionin 

bashkëlidhur, rezulton se ankuesja ka filluar punë në pozicionin “asistent-menaxher”, pranë 

Kompanisë “Inditex Albania” sh.p.k, në muajin gusht 2016, pas lidhjes së një kontrate pune 3-

mujore. Në vijim, punësimi i saj është realizuar nëpërmjet një kontrate pune 6 mujore. Gjatë 

kësaj periudhe ankuesja shprehet se ka qenë shtatëzanë. Në datën 10 prill 2017, ndërmjet 

shoqërisë dhe ankueses, është lidhur një kontratë punë me afat 1 vjeçar. Përgjatë kësaj periudhë 

kohore ankuesja ka kaluar shtatëzaninë, lindjen e fëmijëve (binjakë), si dhe një pjesë të lejes së 

lindjes. A. M. pretendon se është rikthyer në punë para përfundimit të lejes së lindjes, pasi një 

gjë e tillë i është kërkuar në mënyrë indirekte nga shoqëria“Inditex Albania”sh.p.k. Në vijim 

kontrata e saj e punës, e cila përfundonte në datën 10 prill 2018, nuk është rinovuar më. 

Ankuesja pretendon se shoqëria “Inditex Albania” sh.p.k. nuk ka zbatuar afatin e njoftimit për 

përfundimin e kontratës së punës. A. M. thekson faktin se një gjë e tillë ka ndodhur pasi shoqëria 

“Inditex Albania”sh.p.k. e ka diskriminuar pasi ajo u bë më fëmjë (binjakë) dhe në pozicionin e 

saj të punës është punësuar dikush tjetër me kontratë punë me afat të pacaktuar. Ajo pretendon se 

është diskriminuar për shkak të “gjinisë”, “shtatëzanisë” dhe “përgjegjësisë prindërore” nga ana 

e  shoqërisë  “Inditex Albania” sh.p.k. 
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 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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