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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                                                                                    
Nr.______Prot.       Tiranë, më ___/___/2020 

 
 

    V E N D I M 
 

Nr. 58, Datë 04/06/2020 

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. 

154, datë 05.12.2019, e znj. T. M., ku pretendohet diskriminim për shkak të “bindjes politike”1
, 

“gjendjes shëndetësore” dhe “përkatësisë në një grup të veçantë”2
 nga ana e e Bashkisë Berat. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
3
,  

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, si dhe referuar dokumentacionit 

bashkëlidhur, rezulton se znj. T. M. ka punuar në pozicionin e Drejtores në Drejtorinë Arsimore, 

pranë Bashkisë Berat. Ankuesja pretendon se pas zgjedhjeve lokale të vitit 2019, me ardhjen në 

detyrë të kryetarit të ri të Bashkisë Berat, cili është përfaqësues i forcës politike “Partia 

Socialiste”, ajo u ekspozua ndaj diskriminimit për shkak të bindjes politike. Ajo shprehet se me 

ndryshimin e titullarit të institucionit, ndaj saj ka filluar presioni, diskriminimi, fyerjet publike, si 

dhe bllokimi i proçedurave mbi aktivitetet e drejtorisë përkatëse. Ankuesja pretendon se këto 

janë kryer me qëllim që ajo apo edhe punonjës të tjerë që i përkisnin forcës politike Lëvizja 

Socialiste për Integrim, të jepnin dorëheqjen.  

Znj. T. M. sqaron se ka kërkuar në mënyrë të përsëritur takim me kryetarin e Bashkisë Berat, por 

nuk është pritur nga ana e tij. Ankuesja ka kërkuar të kryejë lejen vjetore, të planifikuar, në 

muajin shtator 2019, për arsye shëndetësore
4
, por leja nuk i është miratuar nga ana e titullarit të 

saj. Znj. T. M. thekson faktin se në një nga mbledhjet e Këshillit Bashkiak, Kryetari i Bashkisë e 

                                                           
1
 Referuar formularit të anëtarësimit pranë LSI, Dega Berat dhe  aktit Konfirmim Anëtarësie nga ana e Degës Berat 

të këtij subjekti politik, rezulton se ankuesja është anëtare e LSI. 
2
 Në seancë dëgjimore, ky shkak u zëvendësua me shkakun “gjinia”; 

3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 

4
 Referuar raportit për paaftësi të përkohëshme në punë me Nr. Regjistri 6117, lëshuar nga Qendra Shëndetësore nr. 

1 , Berat, ku rezulton se në datat 10-14 tetor 2019, ankuesja ka qenë me paaftësi të përkohshme në punë; 
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ka fyer në prezencë të stafit dhe mediave, si dhe nga data 15.08.2019 – 17.08.2019, i ka bërë 

presion me e-maile për anullimin e nje proçedure në thesar. 

Diskriminimi në fjalë pretendohet se është reflektuar në vijim me masën disiplinore “vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna” të dhënë ndaj saj nëpërmjet Urdhërit nr. 697, datë 

15.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat. Masa disiplinore u pasua me largimin e saj nga puna, 

nëpërmjet Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të titullarit të Bashkisë Berat. Motivacioni për 

zgjidhjen e kontratës së saj të punës është “mospërmbushje e detyrimeve funksionale të 

pozicionit të punës”.  

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 154, datë 05.12.2019, e znj. T. M., u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 

10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
5
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua Bashkisë Berat me shkresën nr. 

1850/1, datë 11.12.2019, ku kërkohej informacion, si më poshtë vijon: 

 

 Kopje të akteve administrative për emërimin e ankueses, në pozicionin e Drejtorit në 

Drejtorinë Arsimore, Bashkia Berat; 

 Kopje e praktikës mbi zhvillimin e proçedurës për dhënien e masës disiplinore “vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna” për  znj. T. M.; 

 Informacion, nëse ndaj ankueses janë dhënë masa të tjera disiplinore, që nga momenti i 

emërimit të saj e në vijim; 

 Praktika e zgjidhjes së marrëdhënieve të punës me ankuesen; 

 Kopje e librezës së punës dhe kontratës individuale të punës së ankueses; 

 Vlerësimet ne punë për ankuesen, përgjatë viteve që ka punuar në pozicionin e Drejtorit në 

Drejtorinë Arsimore, Bashkia Berat; 

 Informacion nëse Bashkia Berat ndodhet në proçese gjyqësore me ankuesen. Nëse po, të 

informohet KMD, mbi objektin/et e padisë/ve, ose me vendimet gjyqësore përkatëse, në 

rast se çështjet kanë përfunduar së gjykuari; 

 Informacion mbi numrin e punonjësve të larguar nga Bashkia Berat, nga muaji korrik 2019 

e në vijim.  

                                                           
5
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon:“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

qëllim, komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 
parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri 

merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
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1. Në përgjigje të shkresës së KMD-së, Bashkia Berat dërgoi shkresën nr. 6177/1, datë 

30.12.2019, nëpërmjet së cilës informon se znj. T. M. ka punuar në pozicionin e drejtorit në 

Drejtorinë e Arsimit pranë Bashkisë Berat. Me Urdhërin nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit 

të Bashkisë Berat, ajo është shkarkuar nga kjo detyrë për arsye të mospërmbushjes së 

detyrimeve funksionale të pozicionit të punës. Zgjidhja e kontratës së punës është kryer sipas 

parashikimeve të Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar dhe zbatuar të 

drejtat e plota të punëmarrësit.  

Në vijim, Bashkia Berat sqaron se misioni dhe qëllimi kryesor i këtij institucioni është të sigurojë 

qeverisjen e efektshme, në përdorim sa më efektiv të fondeve publike. Nga konstatimet e kryera në 

Bashkinë Berat për vitin 2019 ka rezultuar një gjendje ekonomike shumë e rëndë, duke vënë në 

vështirësi të mëdha financiare këtë institucion, për kryerjen e funksioneve dhe detyrave në fushat që i 

ngarkon ligji. Konkretisht, Drejtoria e Arsimit, në të cilën ka ushtruar detyrën ankuesja, ka rezultuar 

me shumë problematika, në fillim të vitit shkollor, lidhur me mbulimin e shërbimeve dhe 

mirëmbajtjes së ndërtesave arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Berat. Një fakt i tillë ka sjellë 

rishikimin e e kontratës së punës  me drejtuesin e kësaj drejtorie, pasi një nga funksionet e bashkisë në 

fushën e infrastrukturës  dhe shërbimeve publike është ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 

ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. Mosrealizimi i detyrave funksionale dhe 

objektivave nga ana e ankueses në ushtrimin e detyrës ka sjellë si pasojë lirimin nga detyra për arsye 

të justifikuara të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Në këto kushte, kuptohen qartë shkaqet e 

ndërprerjes së kontratës së punës dhe jo ato që citohen nga ankuesja.  

Në shkresë theksohet fakti se pretendimet e ngritura nga ankuesja nuk qendrojnë, pasi në strukturën e 

Bashkisë Berat punojnë disa punonjës, që i përkasin forcave të ndryshme politike dhe vazhdojnë të 

ushtrojnë detyrat e tyre funksionale. Bashkia Berat gjithmonë ka siguruar të drejtën e çdo personi për 

barazi para ligjit dhe trajtim të barabartë për ta. Bashkia Berat sqaron se në asnjë rast nuk është 

ushtruar presion ose veprim diskriminues ndaj punonjësve, por çdo veprim i ndërmarrë është kryer në 

kuadër të punës dhe mirëfunksionimit të detyrave dhe përgjegjësive të Bashkisë. 

Bashkia Berat sqaron  se pretendimet e ngritura nga ankuesja janë absurde dhe të pabazuara në faktet 

dhe rrethanat e çështjes. Pas konstatimit të gjendjes ekonomike financiare të rëndë të Bashkisë Berat, 

rreth 15 punonjës, në nivele drejtuese janë larguar, nga ku pjesa më e madhe, përfshirë edhe ankuesen 

Tetuta T. M. kanë paraqitur padi në gjykatë me objekt - dëmshpërblim marrëdhënie pune. 

Bashkëlidhur shkresës nr. 6177/1, datë 30.12.2019, Bashkia Berat dërgoi një pjesë të dokumentacionit 

të kërkuar nga KMD. 

C. Në mbështetje të Urdhërit nr. 19, datë 30.01.2020, të KMD-së, u krye inspektim pranë Bashkisë 

Berat, me qëllim kryerjen e verifikimeve mbi pretendimet e ankueses T. M.. 

 Objekti i inspektimit konsistonte në çështjet e mëposhtme: 

 Praktika shkresore mbi dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për znj. T. M., 

nëpërmjet Urdhërit nr. 608, datë 19.08.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat;    
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 Praktika shkresore mbi dhënien e masës disiplinore “Vërejtje me paralajmërim për 

pushim nga puna”, për znj. T. M., nëpërmjet Urdhërit nr.697, datë 15.10.2019, të 

Kryetarit të Bashkisë Berat;  

 Prova shkresore, që vërtetojnë motivacionin për zgjidhjen e kontratës së punës së 

znj. T. M., nëpërmjet Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë 

Berat; 

 Kopje e librezës së punës së ankueses T. M.; 

 Vlerësime për punën e kryer nga ankuesja T. M., nga momenti i emërimit të saj në 

Bashkinë Berat, deri në momentin e zgjidhjes së kontratës së saj të punës me këtë 

institucion; 

 Informacion mbi numrin e punonjësve të larguar nga puna pranë Bashkisë Berat, 

përgjatë periudhës kohore qershor – nëntor 2019. Informacioni të konsistojë në të 

dhënat dhe dokumentacionin e mëposhtëm: 

  

- Lista e emrave të punonjësve të larguar nga puna, ku të reflektohet pozicioni që kanë 

mbajtur këta punonjës, data e saktë e emërimit dhe lirimit nga detyra dhe motivacioni 

i largimit;  

- Kopje të urdhërave për zgjidhje të kontratës së punës, për secilin prej tyre; 

- Informacion, sa prej tyre e kanë ankimuar gjyqësisht zgjidhjen e kontratës së punës 

dhe cila është vendimmarrja e gjykatës kompetente; 

- Numri i punonjësve të Bashkisë Berat, që janë larguar me dorëheqje, brenda së njëjtës 

periudhë kohore; 

 

 Informacion mbi punonjësin, që ka zëvendësuar znj. T. M., në pozicionin Drejtor, 

në Drejtorinë Arsimore, të Bashkisë Berat. Kopje e dosjes së tij/saj personale; 

 

Gjatë inspektimit pranë Bashkisë Berat, inspektorët e KMD-së morën në administrim një pjesë të 

informacionit të kërkuar në urdhërin e inspektimit. Sipas informacionit në fjalë, znj. T. M. ka 

punuar, në pozicione të ndryshme pune pranë Bashkisë Berat. Ajo ka filluar punë pranë këtij 

institucioni, në datën 16 shkurt 2009, në pozicionin e Administratores së Njësisë nr. 4, pozicion të 

cilin e ka mbajtur deri në datën 12 shkurt 2013, datë në të cilën ka kaluar në pozicionin e 

Drejtores së Marrëdhënieve me Publikun, pranë kësaj bashkie. Në muajin janar 2016 ka dhënë 

dorëheqjen nga ky pozicion pune dhe ka filluar të kryejë detyrën e Nënkryetares së Bashkisë 

Berat, gjatë periudhës kohore, kur këtë institucion e ka drejtuar ish-Kryetari i Bashkisë Berat. 

Gjatë kësaj periudhe kohore, përkatësisht në datën 09.09.2018, ndaj saj është marrë masa 

disiplinore “vërejtje” me motivacion “Moszbatim i urdhërit të Kryetarit të Bashkisë në lidhje me 

aktivitetet e zhvilluara në datën 08.07.2018”. Në vijim, ankuesja ka dhënë dorëheqjen dhe në 

datën 27.11.2018 është emëruar në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë Arsimore, pranë kësaj 

bashkie.  

 

Pas marrjes së drejtimit të Bashkisë Berat nga Kryetari i ri, në datën 19.08.2019, ndaj Znj. T. M. 

është dhënë masa disiplinore “vërejtje”, me motivacionin “Për shkelje të rregullave të etikës në 
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komunikim me eprorin gjatë kryerjes së detyrës funksionale”. Në datën 15.10.2019, ndaj saj 

është marrë masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna”, me motivacionin 

“mosmonitorimi i kontratës së objektit në rikonstruksion të konviktit të djemve dhe vajzave të 

shkollës “Kristo Isak”. Në vijim, u filluan proçedurat për një tjetër masë disiplinore për 

ankuesen, e cila nëpërmjet Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, 

shkarkohet nga detyra dhe i zgjidhet kontrata individuale e punës me motivacionin 

“mospërmbushje të detyrimeve funksionale të pozicionit të punës”. Gjatë inspektimit, u theksua 

fakti se znj. T. M. është liruar nga detyra për mospërmbushje të detyrimeve funksionale dhe jo 

për bindjet e saj, politike. 

 

Sipas informacionit të administruar, rezultoi se  përgjatë periudhës qershor – nëntor 2019, numri i 

punonjësve të larguar nga puna është 58 persona. Inspektorët kërkuan të dispononin informacion 

mbi punonjësit e larguar gjatë kësaj periudhe kohore, në bazë të kritereve të përcaktuara në 

urdhërin e inspektimit. U ra dakord që informacioni i plotë të dërgohej në vijim në adresë të 

KMD-së. Lidhur me vlerësimet e punës së znj. T. M., rezultuan se këto akte nuk ndodheshin në 

dosjen e saj personale, që administrohej nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore e këtij institucioni. 

Drejtuesja e kësaj drejtorie sugjeroi që këto vlerësime t’i kërkoheshin ankueses, e cila mund t’i 
kishte tërhequr këto akte nga dosja e saj, personale. Gjatë inspektimit, Bashkia Berat kërkoi 

zhvillimin e një seance dëgjimore pranë Komisionerit, me qëllim kryerjen e një ballafaqimi të 

drejtpërdrejtë me ankuesen.  

 

A. Në vijim të ndjekjes së proçedurave të shqyrtimit administrativ, nëpërmjet shkresës nr. 257 

Prot., datë 11.02.2020, së KMD-së, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të 

realizohet në datën 05.03.2020, ora 12:00, pranë Zyrës së KMD-së. Në këtë shkresë, 

Bashkisë Berat i kërkohej të depozitonte në seancë informacionin e mëposhtëm: 

 

 Prova shkresore, që vërtetojnë motivacionin për zgjidhjen e kontratës së punës së 

znj. T. M., nëpërmjet Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë 

Berat; 

 Informacion mbi numrin e punonjësve të larguar nga puna pranë Bashkisë Berat, 

përgjatë periudhës kohore qershor – nëntor 2019. Informacioni duhet të përmbajë të 

dhënat dhe dokumentacionin e mëposhtëm: 

  

- Lista e emrave të punonjësve të larguar nga puna, përgjatë periudhës kohore qershor – 

nëntor 2019, ku të reflektohet pozicioni që kanë mbajtur këta punonjës, data e saktë e 

emërimit dhe lirimit nga detyra dhe motivacioni i largimit;  

- Kopje të urdhërave për zgjidhje të kontratës së punës, për secilin prej tyre; 

- Numri i punonjësve të Bashkisë Berat, që janë larguar me doreheqje, brenda së njëjtës 

periudhë kohore; 

- Informacion mbi punonjësin, që ka zëvendësuar znj. T. M., në pozicionin Drejtor, në 

Drejtorinë Arsimore, të Bashkisë Berat. Kopje e dosjes së tij/saj personale; 
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Në seancë dëgjimore u paraqit vetëm ankuesja T. M.. Seanca dëgjimore u zhvillua në mungesë të 

përfaqësuesve të Bashkisë Berat. Ky institucion nuk dërgoi as përfaqësues dhe as  informacionin e 

kërkuar nga KMD, në shkresën nr. 257 Prot., datë 11.02.2020. 

 

Znj. T. M. parashtroi pretendimet e saj për diskriminimin për shkak të “bindjes politike”,   “gjendjes 

shëndetësore” dhe “përkatësisë në një grup të veçantë” nga ana e e Bashkisë Berat. Ajo sqaroi 

se punonte prej 12 vitesh pranë Bashkisë Berat ku kishte mbajtur pozicione të ndryshme 

drejtuese. Pozicioni i fundit i punës që ajo ka mbajtur pranë këtij institucioni ka qenë Drejtore e 

Drejtorisë Arsimore Berat. Ajo sqaroi se sipas Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të 

Bashkisë Berat, është shkarkuar nga detyra dhe i është zgjidhur kontrata individuale e punës me 

motivacionin “mospërmbushje të detyrimeve funksionale të pozicionit të punës”,  por në të vërtetë në 

thelb motivacioni ka qenë bindja e saj politike, e ndryshme me atë Kryetarin aktual të Bashkisë Berat, 

i cili është anëtar dhe përfaqësues i Partisë Socialiste. Ankuesja u shpreh se ajo është anëtare dhe 

aktiviste e subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim dhe largimi i saj nga detyra është kryer 

pikërisht për këtë arsye. Znj. T. M. sqaron se konkflikti ka lindur me ardhjen në detyrë të kryetarit të ri 

të Bashkisë Berat. Ajo thekson faktin se në vitet e mëparshme të gjitha vlerësimet e saj në punë kanë 

qenë shumë të mira. Konflikti ka nisur me kërkesën verbale të Kryetarit  të Bashkisë Berat për 

anullimin e një urdhëri shpenzimi për në thesar, lidhur me një investim që po kryhej tek konvikti i 

Shkollës Profesionale “Kristo Isak”, Berat. Investimi i mësipërm ka qenë i miratuar nga Këshilli 

Bashkiak Berat dhe Kryetari i Bashkisë Berat ka patur dijeni lidhur me këtë investim. Fondi për këtë 

investim ka qenë i përcaktuar posaçërisht për këtë qëllim. Ankuesja pretendon se Kryetari i Bashkisë e 

ka marrë në celular gjatë një fundjave, në mënyrë që ajo të anullonte këtë urdhër shpenzimi. Ankuesja 

shprehet se asaj i kishte humbur celulari dhe si rrjedhim Kryetari i bashkisë nuk ka kontaktuar me të. 

Në vijim, ndaj saj është marrë masa e parë disiplinore për thyerje etike, pikërisht për këtë arsye, 

megjithëse ajo nuk ka asnjë detyrim ligjor t’i përgjigjet kryetarit për fundjavë. Por, sidoqoftë ajo ka 

kërkuar të nesërmen ta takojë titullarin e këtij institucioni, por realisht nuk ka mundur, pasi ajo 

pretendon se ai nuk e ka pritur në takim. Në këtë kontekst, ajo ngre pyetjen se si mund të ketë thyer 

etikën, kur nuk ka patur asnjë kontakt me kryetarin e Bashkisë Berat. Ankuesja u shpreh se anullimi i 

procedurës për urdhër shpenzimin mund të bëhej vetëm në raste emergjence, ose në raste të 

pasaktësisë së situacioneve përfundimtare. Ankuesja shprehet se ligjërisht ajo nuk duhej të merrte 

konfirmim nga ana e Kryetarit të Bashkisë për të depozituar në thesar urdhër shpenzimin. Znj. T. M. 

sqaroi se për masën e parë disiplinore “vërejtje” për thyerje etike nuk është ndjekur asnjë procedurë 

ligjore dhe ajo nuk ka patur mundësi për të bërë observacionet përkatëse. E pyetur lidhur me faktin se 

cila ishte arsyeja për anullimin e urdhër shpenzimit dhe a ia kishte komunikuar Kryetari i Bashkisë 

Berat një fakt të tillë, ankuesja u shpreh se asnjëherë nuk i është dhënë arsyeja përse duhet të anullonte 

urdhër shpenzimin. Ajo u shpreh se qëllimi i kërkesës së saj për takim me Kryetarin e Bashkisë, ishte 

pikërisht për ta sqaruar se këto fonde ishin të destinuara dhe nuk mund të ndërronin qëllimin e 

përdorimit.   

Ankuesja theksoi faktin se masa e dytë disiplinore u dha në momentin kur firma e ndërtimit, që po 

zbatonte investimin dorëzoi dokumentacionin përkatës për mbylljen e punimeve tek konvikti i 

shkollës profesionale “Kristo Isak”, Berat dhe depozitoi situacionin përfundimtar. Ajo shprehet se ka 

kërkuar zyrtarisht  nga Kryetari  Bashkisë, një inxhinier për të ndjekur proçedurat përkatëse, pasi 

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


                                                                                                     
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.19, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, Fax: +355 4 2431077, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

7 

inxhinierja e institucionit kishte marrë lejen e lindjes. Znj. T. M. u shpreh se  i është drejtuar fillimisht 

Kryetarit të Bashkisë Berat me shkresën e datës 21.08.2019, por nuk i është kthyer asnjë përgjigje 

zyrtare.  Në vijim, ajo i është drejtuar me kërkesë të përsëritur të datës 19.09.2019 titullarit dhe emri i 

inxhinierit të kërkuar nga ana e saj i është dërguar në datën 23.10.2019. Në datën 30.10.2019, Kryetari 

i Bashkisë i ka dërguar shkresë duke e bërë me dije se ajo është përgjegjëse për vazhdimësinë e 

procedurës.  

Në vijim, ankuesja ka kërkuar lejen vjetore për arsye shëndetësore. Kërkesa e saj për leje nuk u 

miratua nga Kryetari i Bashkisë, edhe pse ankuesja sqaron se i ka shkruajtur e-mail duke e sqaruar se 

leja i duhet për arsye shëndetësore. Në kushtet kur leja vjetore nuk i është miratuar, ankuesja shprehet 

se ka marrë raport paaftësie të përkohshme në punë në datat 1-15 tetor 2019. Ajo shprehet se raporti i 

saj ishte verifikuar nga strukturat përkatëse të Bashkisë Berat tek mjeku i familjes, i cili sipas ankueses 

ishte shqetësuar shumë prej kësaj situate, pasi ndaj tij ishte ushtruar presion. Në këtë kontekst, ajo 

shprehet se është diskriminuar për shkak të gjendjes shëndetësore nga ana e Bashkisë Berat. 

 

Në datën 15.11.2019, ndaj saj është marrë masa disiplinore “paralajmërim për largim nga puna” me 

motivacion “mosrealizim të detyrave funksionale” dhe në të njëtën ditë i është dërguar njoftimi për 

fillimin e procedurës për largim nga puna. Në datën 21.11.2019, ankuesja ka patur takim me 

komisionin disiplinor dhe në datën 23.11.2019 i kthehet përgjigjia për inxhinierin e kërkuar nga ana e 

saj dhe në datën 24.11.2019 i kërkohet të bëhet kolaudimi përfundimtar, ndërkohë që në të njëtën datë, 

ankueses i dërgohet akti për lirim nga detyra.  Ankuesja shprehet se masa disiplinore iu dha vetëm 

asaj, por jo drejtorit të konviktit të shkollës “Kristo Isak”, Berat dhe as mbikqyrësit të punimeve. Për  

këtë arsye, ajo pretendon se është diskriminuar për shkak të gjinisë
6
, pasi dy personat e mësipërm 

ishin meshkuaj dhe ajo ishte femër. E pyetur nga përfaqëuesit e KMD-së, se ç’gjini kishte personi që e 

kishte zëvendësuar, ajo u shpreh se personi që e kishte zevendësuar ishte femër. E pyetur gjithashtu 

mbi gjininë e drejtorëve të larguar të institucioneve në varësi të Bashkisë, ajo u shpreh se ata i 

përkisnin të dy gjinive.  

Në kuadër të pretendimit për diskriminim për shkak të bindjes politike ajo sqaroi se janë shkarkuar të 

gjithë personat me anëtarësi në subjektin politik LSI, të cilët punonin në pozicione drejtorësh. 

Ankuesja pretendoi se 7 drejtorë kanë dhënë dorëheqjen brenda ditës. Të pesë drejtorët e 

institucioneve të në varësi të Bashkisë Berat janë larguar nga puna. 

 

1. Në kushtet kur, Bashkia Berat nuk mori pjesë në seancë dëgjimore, nëpërmjet shkresës nr. 

586, datë 18.05.2020, KMD e vuri në dijeni mbi pretendimet e ankeses T.M, duke dërguar 

proçesverbalin e seancës dëgjimore dhe duke i kërkuar prapësimet përkatëse mbi pretendimet 

e ankueses. Njëkohësisht, nëpërmjet kësaj shkrese, KMD i kërkoi sërisht Bashkisë Berat, 

informacion mbi çështjet, për të cilat ishin kërkuar paraprakisht të dhëna, gjatë inspektimit dhe 

seancës dëgjimore. 

 

2. Bashkia Berat nuk i dërgoi përgjigje shkresës së KMD-së.   

 

                                                           
6
 Shkakun e pretenduar të diskriminimit “përkatësi në një grup të veçantë”, ankuesja e zëvendësoi me shkakun e 

gjinisë gjatë seancës dëgjimore. 
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III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 

Mbështetur në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri 

vlerëson se: 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses. 

Ankuesja T. M. pretendon diskriminim për shkak të “bindjes politike”7
, “gjendjes shëndetësore” 

dhe “gjinisë” nga ana e e Bashkisë Berat. 

Mbështetur në dokumnetacionin e administruar gjatë hetimit administrativ rezulton se znj. T. M. ka 

filluar punë pranë Bashkisë Berat, nëpërmjet Vendimit nr. 56, datë 16.02.2009, të kryetarit të Bashkisë 

Berat, në pozicionin e Kryetares së Njësisë Administrative nr. 4, pozicion të cilin e ka mbajtur deri në 

datën 12 shkurt 2013, datë në të cilën nëpërmjet Vendimit nr. 25, datë 01.02.2013, të kryetarit të 

Bashkisë Berat, ka kaluar në pozicionin e Drejtores së Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me 

Publikun, pranë kësaj bashkie.  

Në vijim, ankuesja ka dhënë dorëheqjen nga ky pozicion pune dhe nëpërmjet Vendimit nr. 505, datë 

24.12.2015, të Kryetarit të Bashkisë Berat është emëruar në  detyrën e Nënkryetares së Bashkisë Berat 

për arsimin, kulturën dhe shërbimet sociale,periudhë kohore kjo, kur këtë institucion e ka drejtuar ish-

Kryetari i Bashkisë Berat. Nëpërmjet Urdhërit nr. 708, datë 06.09.2018 , të kryetarit të Bashkisë Berat, 

ankuesja është emëruar në pozicionin e punës Përgjegjës i Sektorit të Bibliotekës “Vehxhi Buharaja”. 

Në vijim, ankuesja ka dhënë dorëheqjen dhe nëpërmjet Urdhërit nr. 916, datë 26.11.2018, të Kryetarit 

të Bashkisë Berat  është emëruar në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë Arsimore, pranë kësaj bashkie. 

(brenda mandatit të ish-Kryetarit të Bashkisë Berat, Petrit Sinaj). 

Pas marrjes së drejtimit të Bashkisë Berat nga Kryetari i ri, E.D., në datën 19.08.2019, ankuesja T. M. 

mbante ende pozicionin e punës së Drejtorit të Drejtorisë Arsimore, pranë Bashkisë Berat.    

Nëpërmjet Urdhërit nr. 608, datë 19.08.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, “Për  dhënie mase 

disiplinore” , Znj. T. M. i është dhënë masa disiplinore “vërejtje”, me motivacionin “Për shkelje të 

rregullave të etikës në komunikim me eprorin gjatë kryerjes së detyrës funksionale”. Për sa më sipër, 

Komisioneri ka konstatuar se nuk ekziston asnjë praktikë për proçedim disiplinor të znj. T. M., nga 

ana e Bashkisë Berat, përveç Urdhërit të sipërpërmendur. Ankuesja nuk është njoftuar lidhur me 

proçedimin displinor në ngarkim të saj, nuk i është kërkuar zyrtarisht për të dorëzuar observacionet 

përkatëse, si dhe nuk ekziston asnjë akt që të vërtetojë motivacionin “Për shkelje të rregullave të 

etikës në komunikimin me eprorin gjatë kryerjes së detyrës”. Bashkia Berat ka vepruar në shkelje të 

nenit 37, paragrafi 2, i Kodit të Punës, ku parashikohet: “Procedura e shqyrtimit të masës disiplinore 

nga punëdhënësi duhet të garantojë të drejtën e punëmarrësit për t’u dëgjuar, mbrojtur, parashtruar 

fakte dhe prova, brenda një afati të arsyeshëm.” 

                                                           
7
 Referuar formularit të anëtarësimit pranë LSI, Dega Berat dhe  aktit Konfirmim Anëtarësie nga ana e Degës Berat                                

të këtij subjekti politik, rezulton se ankuesja është anëtare e LSI. 
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Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 697, datë 15.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, “Për dhënie 

mase disiplinore”, ankueses i jepet masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim për pushim nga 

puna”. Ndërkohë që, në të njëjtën datë, miratohet shkresa nr. 5265, datë 15.10.2019, e Kryetarit të 

Bashkisë Berat, nëpërmjet së cilës, ankuesja njoftohet për fillimin e proçedurës për zgjidhjen e 

marrëdhënies së punës dhe i kërkohet pjesëmarrje në takimin e datës 21.10.2019, në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun, ku do të diskutohej marrëdhënia e punës. Në 

referencë të nenit 13, pika 2, të Kontratës Individuale të Punës së znj. T. M. me Bashkinë Berat, të 

lidhur në datën 27.02.2019, përcaktohet shprehimisht: “Masat disiplinore “Vërejtje” dhe Vërejtje me 

paralajmërim” kanë  për qëllim këshillimin dhe paralajmërimin e punëmarrësit për masa të tjera 

disiplinore më të rënda në rast përsëritje të shkeljes.”.  Për sa më sipër, Komisioneri konstatoi se 

brenda të njëjtës ditë, ndaj ankueses u fillua proçedura për masën disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim”, si dhe iu dërgua njoftim për largim nga puna, fakt që bie në kundërshtim me 

parashikimin e nenit të sipërpërmendur të  kontratës së punës. Njëkohësisht, në interpretim të nenit 37, 

paragrafi 2, të Kodit të Punës, Komisioneri gjykon se punëdhënësi duhet të kryente proçedurat 

përkatëse për masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim”, ku punëmarrësit t’i sigurohej e drejta për 

t’u dëgjuar dhe për të paraqitur observacionet e saj mbi çështjen konkrete. Nëse shkeljet do të 

përsëriteshin mund të kryheshin procedurat përkatëse për largim nga puna.  

Për sa më sipër, znj. T. M. i është drejtuar Kryetarit të Bashkisë Berat me shkresën nr. 780, datë 

16.10.2019, “Kërkesë për rishikim të masës disiplinore”,  ku theksohet fakti se në mbështetje të nenit 

7 dhe 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, 

përgjegjësia për ushtrim kontrolli dhe monitorim të kontratës më objekt “Rikonstruksion të konviktit 

të djemve të shkollës “Kristo Isak” është detyrë e Mbikqyrësit të punimeve, me të cilin është lidhur 

Kontrata nr. 466, datë 16.09.2019 me kontraktor “Arena MK” dhe kolaudatorit të emëruar sipas nenit 

12 të këtij ligji. Kolaudatori nuk është emëruar deri në momentin e kësaj kërkesë për mungesë të një 

inxhinieri për vazhdim procedure. Ajo e informon  Kryetarin e Bashkisë se nga data e fillimit të 

punimeve e deri në datën 16.10.2019 nuk është dërguar asnjë informacion, shkresë apo ankesë nga 

inxhinieri i drejtorisë, mbikqyrësi i punimeve, Nëndrejtori i konviktit apo grupi i punës. Në këto 

kushte, ajo kërkon rishikimin e masës disiplinore, pasi nuk është detyra e drejtorit të drejtorisë të 

monitorojë zbatimin e kontratës.  

Ndër të tjera, në shkresën e sipërpërmendur, ankuesja shprehet:          

“Të ndalohet presioni psikologjik dhe diskriminimi im, pasi më është dhënë edhe një masë tjetër 

disiplinore me motivacionin “Thyerje e Kodit të Etikës në komunikim me eprorin”, por që unë nuk 

kam komunikuar asnjëherë me eprorin, vetë eprori në adresën elektronike është shprehur që nuk ka 

patur asnjëherë komunikim për shkak se telefoni del i fikur.  Telefoni me kishte humbur këtë fundjavë 

dhe këtë e verifikoj me formularin e kompanisë vodafon. Kam kërkuar shumë herë takim me ju për 

probleme pune, por nuk më keni pritur asnjëherë përveç ditës së parë në prezantimin tuaj si Kryetar 

Bashkie. Kam kërkuar lejen e zakonshme sipas planifikimit, të bërë kohë më parë dhe si e drejtë që ma 

jep ligji për arsye shëndetësore dhe ju nuk e  keni aprovuar, por as nuk keni dhënë arsyet e 

mosaprovimit. Diskriminimi ndaj meje ka vazhduar edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me fyerjet 

dhe shprehjet (bën si e sëmurë). Z. Kryetar, unë jam punonjëse e administratës vendore prej 11 vitesh, 
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por jo objekt sulmi dhe diskriminimi. Siç kam detyrime, kam edhe të drejta, të cilat mbrohen me ligj 

dhe monitorohen edhe nga institucione të tjera.” 

Në përgjigje të shkresës nr. 780, datë 16.10.2019, “Kërkesë për rishikim të masës disiplinore”, 

ankueses i kthehet përgjigje nëpërmjet shkresës nr. 5264/2, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë 

Berat, ku nuk jepet asnjë sqarim përveçse citimit të dy masave disiplinore të dhëna ndaj znj. T. M.. Në 

këtë kontekst, Komisioneri konstaton se çështja e diskriminimit e pretenduar nga ankuesja nuk është 

shqyrtuar nga punëdhënësi, në  kundërshtim me parashikimin e nenit  9, pika 9 e 10 të Kodit të Punës, 

ku përcaktohet: “9. Në rastin kur një person pretendon se është cënuar nga moszbatimi i parimit 

të trajtimit të barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, sipas këtij Kodi, 

ndiqet procedura e ankimit, e përcaktuar në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi. 10. 

Në të gjitha proçedurat e ankimit, që ndiqen sipas pikës 9, të këtij neni, nëse ankuesi ose paditësi 

paraqet fakte nga të cilat mund të pretendohet se është diskriminuar në ushtrimin e së drejtës për 

punësim dhe profesion, personi ndaj të cilit paraqitet ankesa ose i padituri detyrohet të provojë 

se nuk është shkelur parimi i trajtimit të barabartë.”, si dhe nenin 5/1 dhe nenin 13, të LMD. 

 

Ndërkohë që, paraprakisht në datën 21.10.2019 është zhvilluar takimi për diskutimin e marrëdhënieve 

të punës me ankuesen dhe përfaqësuesit e punëdhënësit. Referuar proçesverbalit të takimit të 

mësipërm dhe thënieve të përfaqësuesve te Bashkisë Berat, rezulton se punimet në shkollën “Kristo 

Isak”, Berat, nuk kanë qenë në cilësi të mirë dhe për këtë bëhej me përgjegjësi znj. T. M..  Por,  

problematikat ndaj ankueses nuk ndaleshin vetëm në çështjen e mos monitorimit të  punimeve tek 

konvikti i shkollës “Kristo Isak”, Berat, por edhe në çështje të evidentuara në shkolla të tjera, lidhur 

me mirëmbajtjen e shkollave, kopështeve dhe çerdheve, kushteve higjeno-sanitare në to, sistemit 

elektrik e hidraulik etj. Keto pretendime ankuesja i ka kundërshtuar si ta pavërteta dhe se bëhëshin 

qëllimisht për ta dëmtuar atë duke theksuar faktin se përgjegjësia për investimet në shkolla është e 

Drejtorise së Investimeve dhe Urbanistikes dhe e Titullarit te Bashkisë. 

Referuar proçesverbalit të mësipërm, përfaqësuesit e Bashkisë Berat e pyesin ankuesen si vijon:  

“L. B. - Ju i keni kontrolluar punimet? 

T. M. - Jo nuk kam asnjë detyrim të shkoj në objekt sidomos unë si drejtore. 

L. B. Ju si drejtoreshë sipas raportit të ardhur nga mbikqyrësi gjatë gjithë kohës së punimeve, sa 

herë i keni kontrolluar cilësitë e punimeve? 

T. M. - Sipas nenit 7 të këtij ligji këtë detyrë e ka mbikqyrësi, nëqoftëse ai nuk ka bërë detyrën 

sipas ligjit i prishet kontrata dhe nuk i bëhet pagesa për punet e kryera dhe merret masa 

disiplinore ne penalitet qe i jep ligji.” 

Për sa më sipër, në bazë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin 

e punimeve të ndërtimit” parashikohet si vijon: “Për të gjitha llojet e objekteve duhet të vendoset 

detyrimisht mbikëqyrësi i punimeve. Mbikëqyrësi i punimeve, i emëruar nga investitori, duhet të 

jetë person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, i pajisur me licencë përkatëse dhe që nuk është i 

lidhur në asnjë mënyrë me zbatuesin e objektit që do të drejtojë.  
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Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë dhe është përgjegjës për zbatimin e 

punimeve të ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, 

të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit. Ai është i detyruar të kontrollojë librin e kantierit dhe 

është përgjegjës për saktësinë, vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit.Në 

rastin kur gjykohet nga investitori, në rolin e mbikëqyrësit caktohet një punonjës i investitorit, 

gjithmonë i pajisur me licencën përkatëse.  

Kur mbikëqyrësi i punimeve konstaton raste të ndryshimit të projektit, është i detyruar të njoftojë 

menjëherë inspektoratin ndërtimor e urbanistik të bashkisë/komunës/qarkut.”   

Bashkia Berat/Drejtoria Arsimore ka lidhur Kontratën “Mbi mbikqyrjen e punimeve të objektit 

“Rikonstruksioni i konviktit të djemve të shkollës “Kristo Isak”, Berat” e datës 16.05.2019, me Arena 

MK sh.p.k., shoqëri kjo që ka patur detyrë mbikqyrjen e punimeve të objektit nën rikonstruksion. 

Objekti i kësaj kontrate konsiston në kontrollin dhe mbarëvatjen e të gjithë proçesit të punimeve, në 

përputhje me projektin, kushtet teknike të projektimit, të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit, duke 

patur parasysh edhe anën ekonomike të tij. Neni 8, i kontratës përcakton shprehimisht se firma Arena 

MK sh.p.k., duhet të kryejë të gjitha shërbimet sikurse përcaktohet në termat e referencës. Në pikën 

8.2. të kësaj kontrate përcaktohet se Kontratuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha 

shërbimet në sasitë e përcaktuara sic e kërkohet nga kontrata duke përfshirë raportet, dokumentet, 

studimet, skicimet dhe planimetritë. 

Në këto kushte, Komisioneri gjykon se përgjegjësia kryesore për cilësinë e punimeve në konviktin e 

shkollës “Kristo Isak”, Berat ka qenë kryesisht e mbikqyrësit të punimeve e më pas të Drejtoreshës së 

Drejtorisë Arsimore, e cila ka nënshkruar kontratën e mësipërme në cilësine e Autoritetit Kontraktues. 

Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, ankuesja 

shkarkohet nga detyra dhe i zgjidhet kontrata individuale e punës me motivacionin “mospërmbushje 

të detyrimeve funksionale të pozicionit të punës”, ndërkohë që rezulton se firma mbikqyrëse e 

punimeve nuk pati asnjë pasojë, si dhe objekti, mbi të cilin ishte kryer investimi u mor në vijim në 

dorëzim nga Bashkia Berat.  

Në reference të nenit 7, pika 1, KMD gjykon se ankuesja është ekspozuar para një trajtimi të padrejtë, 

disfavorizues e të pabarabartë nga ana e Bashkisë Berat.  

B/1 Shkaku i mbrojtur “bindja politike”.  

Ankuesja T. M. pretendon diskriminim për shkak të “bindjes politike”, nga ana e e Bashkisë 

Berat. 

“Bindja politike” është një prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi” ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “Ky ligj rregullon 

zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, 

gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen 

ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë 

prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen 
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shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, 

ose me çdo shkak tjetër”.     

Në lidhje me pretendimin e ankueses për diskriminim për shkak të “bindjes politike”, 

Komisioneri gjykon se “bindja politike” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi jo vetëm 

parashikohet si i tillë në bazën ligjore të sipërpërmendur, por edhe sepse ekzistojnë prova të 

mjaftueshme, që ankuesja
8
 e mbart këtë shkak. 

B/2 Shkaku i mbrojtur “gjendja shëndetësore”.  

Ankuesja T. M. pretendon diskriminim për shkak të “gjendjes shëndetësore” dhe nga ana e e 

Bashkisë Berat. 

 “Gjendja shëndetësore” është një prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “Ky ligj 

rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, 

etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, 

gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë 

prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen 

shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, 

ose me çdo shkak tjetër”.     

 

Në lidhje me pretendimin e ankueses për diskriminim për shkak të “gjendja shëndetësore”, 

Komisioneri gjykon se “gjendja shëndetësore” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi 

parashikohet si i tillë në bazën ligjore të sipërpërmendur. Njëkohësisht, ankuesja ka depozituar 

në cilësi prove raportin për paaftësi të përkohshme në punë nr. Regj. 6117, datë 01.10.2019,  

lëshuar nga mjeku i  përgjithshëm I. L., ku vërtetohet se ankuesja nuk ka qenë e aftë për punë në 

datat 1-15 tetor 2019.  

B/3 Shkaku i mbrojtur “gjinia”.  

Ankuesja T. M. pretendon diskriminim për shkak të “gjinisë” nga ana e e Bashkisë Berat. 

 “Gjinia” është një prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi” ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin 

dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, 

identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, 

arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, 

gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, 

predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo 

shkak tjetër”.     

                                                           
8
 Referuar formularit të anëtarësimit pranë LSI, Dega Berat dhe  aktit Konfirmim Anëtarësie nga ana e Degës Berat 

të këtij subjekti politik, rezulton se ankuesja është anëtare e LSI. 
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Në lidhje me pretendimin e ankueses për diskriminim për shkak të “gjinisë”, Komisioneri 

gjykon se “gjinia” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi parashikohet si i tillë në bazën 

ligjore të sipërpërmendur dhe ankuesja e mbart një shkak të tillë.  

 

C/1 Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur – bindja politike. 

 

Mbështetur në provat e depozituara gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës, rezulton se znj. T. 

M. i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë dhe disfavorizues nga ana e Bashkisë Berat. 

Në kontekst të mbrojtjes ligjore që i garantohet individit lidhur me këtë shkak, Komisioneri është 

mbështetur në analizimin e legjislacionit kombëtar dhe atij ndërkombëtar.  

Për sa më sipër, parimi i barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit parashikohet nga Kushtetura e 

Republikës së Shqipërisë, si dhe nga akte të tjera ligjore, duke sanksionuar njëkohësisht edhe 

zbatimin e tij nga të gjithë shtetasit shqiptarë. Referuar nenit 49, të Kushtetutës së Republikës 

parashikohet: “Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme që e ka 

zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e 

kualifikimit të vet profesional”. Në këtë sens, kjo dispozitë i garanton çdo individi të drejtën për 

punë. Neni 18, pika 2, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon shprehimisht: 

“Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, 

gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia 

prindërore.” 

Njëkohësisht, në referencë të nenit 14, të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut garantohet 

barazia e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në të, sikurse edhe në Kartën Social Euopiane (të 

rishikuar) dhe shtojcën e  saj përkatësisht në nenin 24, pika 3, gërma d) parashikohet 

shprehimisht: “….Nuk do të përbëjnë arsye të vlefshme për përfundimin e punësimit….d) raca, 
ngjyra, gjinia, gjendja familjare përgjegjësitë familjare, shtatëzania, besimi fetar, opinion 

politik, prejardhja kombëtare ose origjina sociale”.   

Referuar vendimit të Gjykatës Europiane të Drejtësisë
9
, për çështjen Redfearn kundër Mbretërisë 

së Bashkuar (2012), duke u mbështetur në parimin e tij të nenit 11, të KEDNJ-së, që partitë 

politike janë thelbësore për funksionimin e duhur të demokracisë, Gjykata konsideron: “Duke 

pasur parasysh rëndësinë e demokracisë në sistemin e Konventave, Gjykata konsideron se në 

mungesë të masave mbrojtëse gjyqësore një sistem juridik i cili lejon largimin nga puna vetëm 

për shkak të anëtarësimit të punonjësve në një parti politike mbart me vete mundësinë e 

abuzimit” (paragrafi 55). 

                                                           

9 Redfearn v The United Kingdom: ECHR 6 Nov 2012  
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Në nenin 9, të Kodit të Punës parashikohet shprehimisht: “Në ushtrimin e së drejtës për punësim 

dhe profesion, ndalohet çdo formë diskriminimi, e parashikuar në këtë Kod dhe në legjislacionin 

e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi.” Parashikimi i mësipërm është hartuar në të njëjtën 

frymë me parashikimet ligjore të Ligjit nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili rregullon zbatimin dhe respektimin e parimimin të barazisë, si dhe 

përcakton shkaqet, në bazë të së cilave ndaj një individi mund të ketë diskriminim. Nëpërmjet 

parashikimit të nenit 12, të ligjit të sipërpërmendur ndalohet diskriminimi, në lidhje me të drejtën 

për punësim, për shkaqet e parashikuara në nenin 1 të këtij ligji. Neni 12, pika 1 , gërma c) i këtij 

ligji parashikon shprehimisht: “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 proçesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e 

kontratës së punës”. 

Referuar nenit 3, pika 1, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

diskriminimi përkufizohet si: ““Diskriminimi” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo 

preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo 

pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të 

drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi.” 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion barazie i specializuar për 

mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi” ka si qëllim të sigurojë të drejtën e çdo personi për: “a) barazi 

përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; b) barazi të shanseve dhe mundësive për të 

ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike; c) mbrojtje 

efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin”. 

Në nenin 12, pika 1, gërma (c), të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

parashikohet se: “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: trajtimin e punëmarrësve në vendin e 

punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, 

shpërblimit, 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”. 

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur 

të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi”. 
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Kodi i Procedurës Administrative
10

, ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Bashkisë Berat, që duhet të provojë se 

subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, për shkakun e pretenduar. 

Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon 

pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur 

diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë 

diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve 

provat e zotëruara prej saj”. 

Parimi i ndarjes së barrës së provës është një parim i mirënjohur tashmë në legjislacionin e BE-së 

dhe KEDNJ. KEDS
11

 gjithashtu ka pranuar që në çështjet e diskriminimit, barra e provës nuk 

duhet të varet plotësisht nga ankuesi, por duhet të jetë objekt i një rregullimi të duhur. 

Duke qenë se pala kundër së cilës drejtohet ankesa disponon gjithë informacionin dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për të provuar bazueshmërinë e pretendimeve, legjislacioni i ka  

transferuar barrën e provës palës kundër së cilës është paraqitur ankimi, kur vihet re se prima 

facie është ngritur një pretendim për diskriminim. Pala kundër së cilës është paraqitur ankesa ka 

barrën e provës të provojë se trajtimi i diferencuar nuk është diskriminues. 

 

Kjo mund të realizohet në njërën nga dy mënyrat e mëposhtme: 

1. Duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore, midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë ose, 

2. Duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, 

ekziston një justifikim i arsyeshëm dhe objektiv.  

Nëse subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa nuk është në gjendje të provojë njërën nga të dyja, 

atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
12

 

Në lidhje me rastin në fjalë, mbështetur në analizimin e fakteve dhe provave të ankueses, si dhe 

në bazë të rezultateve që dolën nga procedura e shqyrtimit të ankesës, Komisioneri gjykon se 

ekziston një trajtim i padrejtë dhe i disfavorshëm të ankueses nga ana e Bashkisë Berat. 

Përsa i përket bindjeve politike të znj. T. M., mbështetur në dokumentacionin e depozituar pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe përkatësisht në referencë të formularit të 

anëtarësimit pranë LSI, Dega Berat dhe aktit Konfirmim Anëtarësie nga ana e Degës Berat të 

këtij subjekti politik, rezulton që është anëtare e subjektit politik “Lëvizja Socialiste për 

Integrim”.  

                                                           
10 Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen 

diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të 

provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat 

e zotëruara prej saj”. 
11 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
12 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf, fq.232. 
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Në zgjedhjet vendore të datës 30.06.2019, Kryetar i Bashkisë Berat u zgjodh z. E. D, mbështetur 

nga subjekti politik, Partia Socialiste e Shqipërisë. Në vijim të ardhjes së tij në detyrë, znj. T. M. 

është shkarkuar nga detyra e Drejtore e Drejtorisë Arsimore. Fillimisht, nëpërmjet Urdhërit nr. 

608, datë 19.08.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, “Për  dhënie mase disiplinore” , Znj. T. M. i është 

dhënë masa disiplinore “vërejtje”, me motivacionin “Për shkelje të rregullave të etikës në komunikim 

me eprorin gjatë kryerjes së detyrës funksionale”, ndërkohë që motivacioni nuk është i vërtetuar me 

fakte konkrete nga Bashkia Berat, si dhe nga ana e këtij subjekti nuk janë zbatuar procedurat 

përkatëse, në referencë të nenit 37, paragrafi 2, të Kodit të Punës. Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 

697, datë 15.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, “Për dhënie mase disiplinore”, ankueses i jepet 

masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna”, ndërkohë që, në të njëjtën datë, 

miratohet shkresa nr. 5265, datë 15.10.2019, e Kryetarit të Bashkisë Berat, nëpërmjet së cilës, 

ankuesja njoftohet për fillimin e proçedurës për zgjidhjen e marrëdhënies së punës. Nëpërmjet 

Urdhërit nr. 718, datë 24.10.2019, të Kryetarit të Bashkisë Berat, ankuesja shkarkohet nga detyra dhe i 

zgjidhet kontrata individuale e punës me motivacionin “mospërmbushje të detyrimeve funksionale të 

pozicionit të punës”, ndërkohë që nga dokumentacioni i administruar rezulton se firma mbikqyrëse e 

punimeve nuk pati asnjë pasojë, si dhe objekti, mbi të cilin ishte kryer investimi u mor në vijim në 

dorëzim nga Bashkia Berat, pavarësisht punimeve me cilësi të dobët të kryera në objekt.  

Njëkohësisht, ankuesja ka depozituar kërkesë zyrtare pranë punëdhënësit, ku kërkohej ndalimi i 

diskriminimit të ushtruar ndaj saj. Të drejtat e znj. T. M., në cilësinë e punëmarrësit  janë parashikuar 

qartësisht në nenin 15
13

, e ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

(LMD). Bashkia Berat nuk e ka shqyrtuar këtë kërkese dhe mosveprimi i këtij institucioni bie në 

kundërshtim me detyrimet e tij, të cila janë parashikuar në nenin 5, pika 1
14

 dhe nenit 13
15

 të LMD.  

                                                           
13

 Neni 15 i LMD parashikon:“1. Çdo punëmarrës ka të drejtë të ankohet te punëdhënësi, te Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, ose në gjykatë, nëse beson se ka pësuar diskriminim. Kjo dispozitë nuk e kufizon 

të drejtën e ankimit në institucione të veçanta, të ngritura pranë sektorëve të ndryshëm të punësimit.2. Gjatë 

periudhës së shqyrtimit të ankesës, punëmarrësi ka të drejtë të vazhdojë punën sipas kushteve të kontratës.3. 

Punëmarrësi ka të drejtë të marrë informacion në çdo kohë në lidhje me trajtimin e ankesës,si dhe të marrë 

shpjegime për vendimet e marra nga punëdhënësi, në përgjigje të ankesës së tij, menjëherë pas shqyrtimit.4. 

Në rast se punëdhënësi nuk merr masa për të hetuar dhe për të zgjidhur ankesën përdiskriminim, punëmarrësi 

që ka bërë ankesën ka të drejtë ta ndërpresë punën, pa humbur të drejtën e pagës, për aq kohë sa është e 

nevojshme për t’u mbrojtur nga diskriminimi. Punëmarrësi kthen pagën e marrë, sipas këtij neni, në rast se 

diskriminimi i pretenduar nuk rezulton i vërtetuar me vendim të formës së prerë.” 
14

 Neni 5 i LMD parashikon: “1. Ndalohet diskriminimi për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe 

mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe çdo 

forme tjetër sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë.” 
15

 Neni 13 I LMD parashikon: “1. Punëdhënësi është i detyruar:a) të zbatojë, të mbrojë e të nxisë parimin e 

barazisë dhe të ndalimit të çdo lloj diskriminimi;b) të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa disiplinore, për 

mbrojtjen e punëmarrësvenga diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji nga marrja e dijenisë; c) t’u përgjigjet 
efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të marra për shkak të diskriminimit të kryer nga punëmarrësit e 

tij, brenda një muaji nga marrja e tyre. 2. Punëdhënësi detyrohet të rrisë ndërgjegjësimin për këtë ligj edhe duke e 

afishuar atë në mjediset publike të vendit të punës, si dhe të mundësojë kuptimin e plotë të tij me mjetet e veta ose 

me ndihmën e subjekteve të specializuara.” 
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Përveç sa më sipër, Bashkia Berat ngarkohet me barrë prove, për të vërtetuar të kundërtën e asaj që 

pretendonte ankuesja, në kuptim të nenit 9, pika 10
16

, të Kodit të Punës. Pavarësisht kësaj, rezulton se 

ky institucion nuk ka vepruar konform parashikimeve të ligjeve të mësipërme, për të shqyrtuar 

kërkesën për diskriminimin e pretenduar të znj. T. M., si dhe nuk ka vërtetuar të kundërtën e asaj që 

pretendohej nga ankuesja. Në vijim, Bashkia Berat e ka larguar nga puna znj. T. M..  

Pas këtyre veprimeve të subjektit të sipërpërmendur, ankuesja ka ngritur pretendimin se largimi i 

saj nga pozicioni i punës, që mbante është bërë për shkak të bindjes politike.  

 

Në rastin konkret, Bashkia Berat, në asnjë moment nuk justifikoi dhe motivoi me fakte konkrete 

largimin nga puna të ankueses. Pavarësisht se Komisioneri kërkoi informacion në mënyrë të 

përsëritur nga Bashkia Berat, lidhur me aktet që vërtetonin dhe provonin motivacionin për masat 

disiplinore dhe largimin e ankueses nga puna, ky institucion nuk dërgoi informacionin e kërkuar 

në adresë të KMD-së.  

Në analizë fakteve të mësipërme, Komisioneri gjykon se jemi para situatës së prezumimit të 

diskriminimit nga subjektet përkatëse kundrejt ankueses dhe si pasojë barra e provës bie tek këta 

subjekte. 

Në këto kushte, për të vërtetuar të kundërtën, Bashkia Berat, duhet të përmbushte dy kushtet e 

përmendura më sipër. Komisioneri vlerëson se nga ana e këtij subjekti nuk u arrit të provohej që 

të mund të vërtetoheshin dy momentet e mëposhtëme:  

1. Nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të pretenduar nga ankuesja, që janë 

bindjet e saj politike dhe trajtimit të padrejtë e disfavorshëm nga ana e Bashkisë Berat të 

konstatuara edhe nga Komisioneri në këtë vendim ose, 

2. Për veprimet e këtyre dy subjekteve kundrejt ankueses kanë një justifikim të arsyeshëm 

dhe objektiv, pra që këto veprime ndiqnin një synim të ligjshëm dhe masat për arritjen e 

këtij synimi ishin proporcionale. 

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se znj. T. M. është diskriminuar për shkak të bindjes 

politike nga ana e Bashkisë Berat.  

 

C/2 Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur – gjendja shëndetësore. 

Gjatë analizimit të fakteve dhe provave të administruara gjatë hetimit administrativ rezultoi se 

ankuesja është ekspozuar para nja trajtimi të padrejtë e disfavorizues nga Bashkisë Berat. Ajo 

pretendon se është diskriminuar nga ana e këtij institucioni edhe për shkak të gjendjes së saj 

shëndetësore. Në këtë kontekst, presupozohet se gjendja shëndetësore e saj ka qenë shkak për 

                                                           
16

 Neni 9, pika 10, i Kodit të Punës parashikon: “10. Në të gjitha procedurat e ankimit, që ndiqen sipas pikës 9, të 

këtij neni, nëse ankuesi ose paditësi paraqet fakte nga të cilat mund të pretendohet se është diskriminuar në 

ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, personi ndaj të cilit paraqitet ankesa ose i padituri detyrohet të 

provojë se nuk është shkelur parimi i trajtimit të barabartë.” 
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largimin nga puna të ankueses, fakt, i cili nuk rezulton të jetë i vërtetuar nga ankuesja dhe nuk 

rezulton gjithashtu nga hetimi administrativ.  

Njëkohësisht ankuesja nuk ka depozituar akte dhe prova që demostrojnë gjendjen e saj 

shendetësore, përveç raportit për paaftësi të përkohëshme në punë të dhënë nga data 01-

15.10.2019. 

Ankuesja pretendon se ka marrë raport për paaftësi të përkohshme në punë për 2 javë 

kalendarike, në mungesë të dhënies së lejes vjetore 2019 nga Kryetari i Bashkisë Berat. Ajo 

shprehet se diskriminimi i saj konsiston në faktin se, ndaj mjekut, i cili i ka dhënë raportin 

mjekësor, është ushtruar presion, nga ana e përfaqësuesve të Bashkisë Berat. 

 

Komisioneri gjykon se, pavarësisht sa më sipër, në bazë të provave të administruara nga të dyja 

palët, nuk rezulton të ekzistojë një lidhje shkakësore ndërmjet shkarkimit të ankueses me 

gjendjen e saj, shëndetësore. 

 

Për sa më sipër, nga analizimi i të gjitha fakteve dhe provave të administruara gjatë proçesit të 

hetimit administrativ, Komisioneri gjykon se trajtimi i padrejtë dhe i disfavorshëm i ankueses 

nuk ka ardhur për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. 

 

C/2 Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur – gjinia. 

Gjatë analizimit të fakteve dhe provave të administruara gjatë hetimit administrativ rezultoi se 

ankuesja është ekspozuar para nja trajtimi të padrejtë e disfavorizues nga Bashkisë Berat. Ajo 

pretendon se është diskriminuar nga ana e këtij institucioni edhe për shkak të gjinisë. Në këtë 

kontekst, presupozohet se gjinia e saj ka qenë shkak për largimin nga puna të ankueses. 

 

Në seancë dëgjimore, ku ajo zëvendësoi shkakun e përkatësisë në një grup të veçantë me gjininë, 

ankuesja u pyet nëse zëvendësuesi i saj në pozicionin Drejtor i Drejtorisë Arsimore pranë 

Bashkisë Berat, i përkiste gjinisë së kundërt. Mbështetur në përgjigjen e saj rezultoi se 

zevendësuesi i saj ishte femër, si dhe nga informacioni i marrë prej ankueses në këtë seancë 

rezultoi se kishte edhe drejtorë të tjerë të Bashkisë Berat, (institucioneve të pavarura) të larguar 

nga puna, nga të cilët kishte meshkuj dhe femra. Këto fakte e përjashtojnë mundësinë e largimit 

të ankueses nga puna për shkak të gjinisë së saj. 

 

Në këto kushte, Komisioneri gjykon se nuk rezulton një lidhje shkakësore ndërmjet shkarkimit të 

ankueses me gjininë e saj 

 

Për sa më sipër, nga analizimi i të gjitha fakteve dhe provave të administruara gjatë proçesit të 

hetimit administrativ, Komisioneri gjykon se trajtimi i padrejtë dhe i disfavorshëm i ankueses 

nuk ka ardhur për shkak të gjinisë së saj. 
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, nenin 7, pika 1, nenet 11-13, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) 

e nenin 33, pikat 10-11,të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”,  

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E  N D O S I: 

1. Konstatimin e diskriminimit të znj. T. M., për shkak të bindjes politike, nga Bashkia 

Berat.  

2. Konstatimin e mosdiskriminimit të znj. T. M., për shkak të gjendjes shëndetësore dhe 

gjinisë, nga Bashkia Berat.  

3. Në referencë të pikës 1 të këtij Vendimi, të merren masa të menjëherëshme nga ana e 

Bashkisë Berat, për rikthimin e znj. T. M., në pozicionin e mëparshëm të punës ose në një 

pozicion analog me të. 

4. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni për këtë vendim, Bashkia Berat të njoftojë 

Komisionerin, lidhur me masat e marra për zbatimin e këtij vendimi.  

5. Në referim të nenit 33, pika 11, të ligjit nr. 10 221, datë 04. 02. 2010, “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë, sipas 

parashikimeve të pikës 13, të po këtij neni. 

6. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

           Robert GAJDA 
                                                    
 

______________ 
                                                      KOMISIONERI 

 
 

Fusha – punesim 

Shkak – “bindja politike”, “gjendja shëndetësore”, “përkatësia në një grup të veçantë/gjinia” 
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