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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  448/5  Prot.           Tiranë, më  10 / 09 / 2020 

 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr.  106 , Datë  10 / 09 / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 19, 

datë 10.03.2020, e A.A kundër Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë sh.a, në të cilën 

pretendohet për diskriminim për shkak të “bindjes politike
1” dhe “gjendjes martesore

2”. Në 

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

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, A.A në mes të tjerash informon se: “Në 

datë 15.01.1991 ka filluar punë në Ndërrmarrjen Elektro-Ujësjellës Berat dhe ka vazhduar të 

punojë pa ndërprerje në detyra të ndryshme deri në datë 27.05.2019 kur i janë ndërprerë 

marrëdhëniet e punës dhe financiare. Në momentin e shkëputjes së marrëdhënieve të punës, 

ankuesi mbante detyrën e Përgjegjësit të Zyrës së Shitjes. Ankuesi informon se diskriminimi ndaj 

tij ka filluar në datë 23.05.2019, kur drejtori, P.S me shkresën nr. 802, datë 23.05.2019, ka 

kërkuar nga Drejtoria Tregëtare dhe Zyra e Shitjes që brenda 3 ditëve të përgatitej një material i 

hollësishëm për numrin e debitorëve të shoqërisë, pasi ishte konstatuar një rritje e 

konsiderueshme e debitorëve nga tremujori i fundit i vitit 2018, krahasuar me tremujorin e parë 

të vitit 2019. Në përgjigje të kësaj detyre të ngarkuar, ankuesi me shkresën nr. 802/1, datë 

24.05.2019 i është drejtuar drejtorit të shoqërisë duke e informuar se për të hartuar materialin e 

kërkuar i nevojiten materialet dhe analiza mbi bazën e të cilave ishte arritur në konkluzione për 

                                                           
1 Referuar kartelës së anëtarësisë nr. 00021088 të Partisë Socialiste të Shqipërisë, të degës Berat, A.A është anëtar i subjektit 

politik: Partia Socialiste e Shqipërisë që nga data 10.02.2004 dhe ka veprimtari politike, duke qenë kryetar i organizatës socialiste 

nr. 3304, NJA nr.1, Berat si dhe komisioner i PS në zgjedhjet vendore të vitit 2011.  
2 Referuar Çertifikatës Familjare, datë 08.03.2020, A.A është bashkëshorti i A.A e cila në legjislaturën e VIII të Kuvendit të 

Shqipërisë (2013-2017) ka qenë deputete e subjektit politik, Partia Socialiste e Shqipërisë. 
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sektorin si dhe ka kërkuar hapjen e programit Water Bill me qëllim që të bënte krahasimet e të 

dhënave mes programit të ri dhe të vjetër. Gjithashtu, në këtë shkresë ankuesi ka sqaruar 

drejtorin se: “Nga komunikimet verbale që ka pasur është informuar se këto veprime po bëhen 

për qëllime politike, në kuadër të fushatës për Kryetar Bashkie dhe po sulmohen anëtarët e 

Partisë Socialiste, në të cilën ankuesi është anëtar dhe kryetar organizate në vendbanimin e tij”. 

Me Urdhrin nr. 153, datë 27.05.2019 “Për dhënie mase disiplinore” të Drejtorit të UK Berat 

është urdhëruar që punonjësit A.A t’i jepet masë disiplinore “Vërejtje” dhe ulje në pozicionin e 

punës me motivacionin: “Për performancë të dobët në punë”. Nga këto veprime kuptohet se 

drejtori kishte zgjidhur kontratën e punës në mënyrë të menjëhershme e të pajustifikuar. Sipas 

rregullores së brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e strukturave dhe detyrave të tyre 

në UK Berat-Kuçovë sh.a” në detyrat e përgjegjësit të degës së marrëdhënieve me klientin (zyra 

e shitjes) si dhe në planet e punës të miratuara nga drejtori, nuk parashikohet informacioni për 

gjendjen e debitorëve. Këtë detyrë sipas rregullores e ka specialisti i statistikës. Ankuesi 

shprehet se mbledhja e organizuar (datë 08.05.2019) në mënyrë të menjëhershme nga ish 

Kryetari i Bashkisë P.S dhe njëkohësisht Kryetari i Partisë “Lëvizja Socialiste për Integrim”, 

Dega Berat, i cili ishte Kryetari i Asamblesë së UK Berat-Kuçovë, u zhvillua me qëllim për ti 

lënë detyra djalit të xhaxhait të tij, P.S, për zgjidhjen e kontratës së punës me A.A dhe 

zëvëndësimin e tij nga një anëtar i LSI-së. Ankuesi, duke u nisur nga tërësia e rrethanave 

mendon se diskriminimi ka ndodhur për shkak të bindjeve të ndryshme politike, pasi 

bashkëshortja e tij, ishte deputete e PS-së”.  

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit. 

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

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 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”.  

Neni 7 i LMD-së
3
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 

privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

                                                           
3 Shkurtesë  për  Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këto shkaqe. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga Ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 19, datë 10.03.2020, të A.A u konstatua se nga pikëpamja 

formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të Ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 465, datë 12.03.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë për 

ankesën e bërë nga A.A dhe ka kërkuar aktet e poshtëcituara: 

 Kopje të plotë të emërimit të A.A në Shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Berat-

Kuçovë dhe kopje të kontratës së punës. 

 Kopje të procedurës së ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, si dhe parashtrimet 

lidhur me shkakun e zgjidhjes së kontratës me A.A (fakte dhe prova). 

 Informacion për punonjës të tjerë që i janë ndërprerë marrëdhëniet e punës për 

arsye të performancës së dobët në punë, që nga data 01.10.2018 deri në datë 

22.05.2019. 

 Informacion dhe kopje të procedurës së emërimit të zëvendësueses/it, nëse ka. 

 Kopje të emërimit të Drejtorit të Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë, 

që nga viti 2017 e në vijim. 

 Kopje të strukturës dhe organikës së Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-

Kuçovë. 

 Kopje të Rregullores së Brendshme të Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-

Kuçovë. 

 Kopje të përshkrimit të punës për pozicionet: Drejtor i Drejtorisë Tregtare, 

Përgjegjës i Zyrës së Shitjes dhe specialistit të Statistikës. 

 Kopje të vlerësimit të punës për vitet 2017-2018-2019 për punonjësin A.A. 

 

Me shkresën nr. 519/1, datë 26.03.2020, të dërguar pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë në mes të tjerash informoi se: 

“A.A ka filluar punë në Ndërrmarrjen Elektrike-Ujësjellës Berat në datë 15.01.1991 si punëtor 

dhe nga viti 2008 e në vijim si drejtues në Sektorin e Shitjes, ku dhe i janë ndërprerë 

marrëdhëniet financiare dhe juridike të punës në datën 28.05.2019. Me shkresën nr. 896/1 datë 

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


4 

 
Adresa: Rruga e Durrësit,  nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

28.05.2019 është marrë Vendimi nr. 168/1 “Për lirimin dhe emërimin e punonjësit në detyrë” në 

të cilin është vendosur që A.A të lirohet nga detyra në pozicionin si Përgjegjës i Zyrës së Shitjes 

dhe të emërohej në pozicionin e punës Specialist Statistike. Marrëdhëniet juridike dhe financiare 

të punës për pozicionin e ri do të fillonin në datë 04.06.2019. Koha prej 7 ditësh do shërbente 

për dorëzimin e detyrës. Vendimi për largimin nga puna të A.A është marrë për shkak të 

performancës së dobët në punë, pasi është konstatuar se numri i debitorëve të shoqërisë ka pasur 

një rritje të konsiderueshme, nga tremujori i fundit i vitit 2018, krahasuar me tremujorin e parë 

të vitit 2019, duke sjellë një mospërputhje shifrash, pasi të dhënat e raportuara nga ana e 

ankuesit, kanë ndikuar në performancën negative të shoqërisë. Pretendimi i ankuesit se të dhënat 

e kërkuara në pyetësorët e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Insfrastrukturës 

së Mbetjeve Tiranë (AKUM), duhet të plotësoheshin nga specialisti i statistikës është i pavërtetë, 

pasi është fakt që ankuesi ka plotësuar dhe firmosur formularin e dërguar në AKUM. Në datë 

24.04.2019, A.A ka paraqitur në formë elektronike me email, drejtuar Drejtorisë Tregtare të 

dhënat që dilnin nga përpunimi i të dhënave që jepte programi për debitorët, me shënimin për tu 

kontrolluar dhe njëherë saktësinë e të dhënave, nga ana e Drejtorisë Tregtare. Drejtoresha 

Tregëtare ka konfirmuar në sistem të dhënat, ku janë vënë re diferenca të mëdha debitorësh 

krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 2018, të cilat ishin dorëzuar në AKUM. Në datë 

08.05.2019 është zhvilluar një takim, në të cilin kanë qenë pjesëmarrës Kryetari i Këshillit të 

Administrimit të Shoqërisë dhe Kryetari i Asamblesë. Punonjësit të cilët do të merrnin pjesë në 

mbledhje janë njoftuar verbalisht për takimin, në të cilin do diskutohej shqetësimi i performancës 

së dobët të ndërrmarrjes, në të cilin brenda një muaji numri i debitorëve ishte shtuar me 7554 

debitorë. Ankuesi është njoftuar për mbledhjen që do zhvillohej në orën 12 dhe pasi është 

paraqitur në zyrë është larguar me pretendimin se ishte sëmurë. Në datë 10.05.2019, ankuesi ka 

paraqitur raport 14 ditor, për paaftësi të përkohshme në punë, nga data 08.05.2019 deri në datë 

22.05.2019. Me shkresën nr. 802, datë 23.05.2019 është kërkuar informacion Drejtorisë 

Tregtare dhe Zyrës së Shitjes për analizimin e situatës dhe nxjerrjen e përgjegjësive për këtë 

çështje, brenda një afati 3 ditor. Me shkresën nr. 802/1, datë 24.05.2019 ankuesi i është drejtuar 

Drejtorit të Shoqërisë duke i kërkuar që ti krijohej mundësia e hapjes së programit Water Bill 

për nxjerrjen e të dhënave, ndërkohë që ankuesi ka qenë në dijeni që programi i vjetër kishte 

përfunduar që në datë 24.08.2018. Shoqëria UK Berat-Kuçovë disponon dy formularë të 

plotësuar nga ankuesi, një të muajit dhjetor 2018 në të cilën raportohet një numër prej 2722 

debitorësh dhe një të muajit janar 2019 në të cilën raportohet një numër prej 10.281 debitorësh. 

Drejtoresha tregëtare konfirmonte se të dhënat e tremujorit të parë 2019 ishin të sakta, pra në 

muajin dhjetor 2018 ishte raportuar një numër fiktiv debitorësh, gjë që penalizonte padrejtësisht 

shoqërinë dhe drejtuesit e saj. Në datën 27.05.2019 është mbajtur takimi në të cilin janë thirrur, 

Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore, Drejtoresha Tregëtare, Këshilltari Juridik dhe Përgjegjësi i 

Zyrës së Shitjes, A.A, për të analizuar problemin e sipërcituar. Të gjithë morën pjesë në 

mbledhje me përjashtim të ankuesit, i cili është larguar nga puna pa njoftim. Në datë 27.05.2019 

pasi Drejtoria Tregëtare konfirmoi të dhënat si të sakta, pasi u vërejt se ankuesi në mënyrë të 

përsëritur dhe të pajustifikuar nuk u paraqit në takim dhe në shkresën e tij nuk jepte shpjegim 

për diferencat e mëdha të shifrave të debitorëve, por kërkonte hapjen e një programi i cili nuk 
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egzistonte dhe justifikohej se kjo bëhej për arsye politike, me Urdhërin nr. 153, datë 27.05.2019 i 

është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” dhe ulje në pozicionin e punës me motivacionin: “Për 

performancë të dobët në punë”. Me Vendimin nr.168/1, datë 28.05.2019 “Për lirimin dhe 

emërimin e punonjësit në detyrë” është vendosur që A.A të lirohet nga detyra e Përgjegjësit të 

Zyrës së Shitjes dhe të emërohej në pozicionin e punës Specialist Statistike, detyrë të cilën 

ankuesi nuk e ka pranuar. Administratori i shoqërisë me uljen në detyrë të A.A, nuk ka pasur 

qëllim për largimin e tij nga puna, pasi është fakt që deri në këtë periudhë, 9 muaj pas largimit 

nga puna, pozicioni i Përgjegjësit të Zyrës së Shitjes është ende vakant, megjithëse Shoqëria ka 

ndjekur procedurën ligjore për zëvendësimin e kësaj vakance. Shoqëria UK Berat-Kuçovë ka 

250 punonjës dhe shumë prej tyre janë anëtarë të organizatave të ndryshme politike dhe gjatë 

periudhës nga data 01.01.2019 deri në datë 22.05.2019 nuk ka pasur asnjë person të larguar 

nga puna. Pretendimi që ankuesi ngre për faktin që është kryetari organizatës së PS-së dhe kjo 

bëhet për arsye politike, nuk qëndron sepse dhe Administratori i shoqërisë është anëtar i PS-së, 

duke qenë i zgjedhur në strukturat drejtuese vendore dhe qendrore (anëtar i Asamblesë 

Kombëtare, prej 8 vitesh), si dhe duke përfaqësuar PS-në prej 11 vitesh si i zgjedhur vendor. 

Shoqëria UK Berat-Kuçovë informoi se është audituar për herë të fundit nga ana e KLSH-së në 

vitin 2015, dhe në raportin e hartuar është përmendur se A.A në cilësinë e Drejtorit të 

Departamentit të Shërbimeve dhe Klientit ka qenë përgjegjës jo vetëm për të përcaktuar saktë 

numrin e debitorëve por dhe të bëjë plane për të shfrytëzuar të gjitha detyrimet ligjore për të 

marrë masa ndaj debitorëve. Fakti që Shoqëria nuk është audituar nga viti 2015 e në vijim, ka 

bërë që ankuesi të raportoj shifra fiktive duke gënjyer institucionet vendore dhe qendrore se 

shoqëria ishte duke performuar mirë”.  

 Me shkresën nr. 448/1, datë 27.04.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

kërkuar informacion shtesë nga Shoqëria UK Berat-Kuçovë, si dhe ka kërkuar aktet e 

poshtëcituara: 

 Kopje të Rregullores së Brendshme të Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-

Kuçovë. 

 Kopje të vlerësimit të punës për vitet 2017 dhe 2018 për punonjësin A.A. 

 Kopje të dokumentit ku të jenë të parashikuara dhënia e masave disiplinore në 

Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë. 

 Kopje të masave disiplinore për punonjësin A.A, nga data 25.12.2017 deri në datë 

25.05.2019. 

 Kopje të qartë të raportit për paaftësi të përkohëshme në punë të A.A. 

 Kopje të plotë të procedurës së ndjekur për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” 

për Drejtoren e Departamentit Tregtar. 

 Kopje të dokumentit që administratori i shoqërisë është anëtar i Asamblesë 

Kombëtare të Partisë Socialiste dhe përfaqësues i kësaj force politike si i zgjedhur 

vendor. 

 Kopje të njoftimit të A.A, për takimin që do zhvillohej në datë 27.05.2019. 
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Në përgjigje të shkresës së Shoqërisë UK Berat-Kuçovë, A.A me shkresën datë 05.05.2020 ka 

dërguar pranë zyrës së Komisionerit, kundërshtimet dhe dokumentacionin që dispononte. 

Me shkresën nr. 652/1, datë 07.04.2020, të administruar pranë zyrës së Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi me nr. 448/2, datë 13.05.2020, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime 

Berat-Kuçovë dërgoi një pjesë të dokumentacionit të kërkuar me shkresën nr. 448/1, datë 

27.04.2020. 

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 19, datë 10.03.2020, Komisioneri me shkresën 

nr.448/3, datë 03.06.2020 njoftoi palët për zhvillimin e seancës dëgjimore më datë 

11.06.2020, ora 11.00, duke kërkuar shpjegime dhe kopje të dokumenteve si më poshtë: 
 

 Kopje të vlerësimit të punës për vitet 2017 dhe 2018 për punonjësin A.A. 

 Kopje të dokumentit ku të jenë të parashikuara dhënia e masave disiplinore në 

Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë. 

 Kopje të masave disiplinore për punonjësin A.A, nga data 25.12.2017 deri në datë 

25.05.2019. 

 Kopje të listëpagesave të punonjësve të Drejtorisë Tregëtare të muajve, Maj-

Shtator 2019. 

 Kopje të Vendimit nr. 760, datë 16.05.2019 dhe Vendimit nr. 978, datë 

03.06.2019. 
 

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: subjektit ankues, A.A dhe palës kundër së cilës 

është paraqitur ankesa, P.S, Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë sh.a.  

Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, seanca dëgjimore u regjistrua audio dhe përmbajtja e saj do të përdoret si provë 

gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, palët iu qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në. Subjekti ankues theksoi faktin
4

 se gjatë periudhës 

parazhgjedhore, kur situata mes dy forcave politike (PS dhe LSI) ishte e acaruar, është ftuar nga 

Kryetari i Bashkisë dhe njëkohësisht dhe Kryetari i LSI-së Berat, P.S për të biseduar dhe për të 

kthyer linjën politike të ankuesit. Subjekti ankues informoi dhe njëherë që nxjerrja e numrit të 

debitorëve nuk ka qenë në detyrat e tija që nga viti 2017 kur është larguar nga detyra e Drejtorit 

të Shitjes
5
 dhe theksoi faktin se dërgimi i email-it datë 24.04.2019 me të dhënat për debitorët 

është bërë për lehtësi komunikimi
6
 nga kompjuteri i tij, por të dhënat janë nxjerrë nga një 

punonjës tjetër, por është përdorur kjo çështje për largimin e tij nga puna për arsye politike, pasi 

ishin përpara zgjedhjeve vendore dhe është zëvëndësuar nga A.D, anëtar i LSI-së
7
. P.S deklaroi 

                                                           
4 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 10.34. 
5 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 14.40. 
6 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 15.00. 
7 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 22.10. 
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dhe njëherë se prej një periudhë rreth dy mujore ka kërkuar saktësimin e numrit të debitorëve nga 

ankuesi dhe drejtoria teknike por që nuk ka gjetur bashkëpunimin e A.A për të kryer këtë detyrë. 

Masa disiplinore e vërejtjes dhe uljes në detyrë për A.A është bërë për mosplotësimin e detyrës 

dhe jo për shkak të bindjes politike pasi dhe ai ka aktivitet të pasur politik
8
, të njëjtë me 

ankuesin.  

Në vijim të procedurës, Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë me shkresën nr. 847, datë 

17.06.2020 në mes të tjerash, ka sqaruar se: “Pasi i kanë dhënë kohën e mjaftueshme prej dy 

muaj e gjysëm, nga data 15.03.2019 deri në datë 28.05.2019 për të argumentuar raportimin e 

gabuar që A.A kishte bërë për AKUM dhe pasi kishte parë që ankuesi po nxirrte justifikime dhe 

kërkonte të zvarriste problemin (kërkesë për hapjen e programit, raporti mjeko-ligjor, arsye 

politike), masa më e lehtë që mund të merrte drejtuesi ishte vërejtje dhe ulje në detyrë, 

megjithëse faji i shkaktuar nga ankuesi ishte i rëndë dhe me pasoja. Pretendimi për diskriminim 

për arsye politike nuk qëndron sepse është fakt i pamohueshëm që administratori dhe ankuesi 

janë të një force politike”.  

Në vijim, me e-mail-in datë 23.06.2020, subjekti ankues ka depozituar në cilësi prove, kopje 

planeve të punës të periudhës Tetor 2018 - Maj 2019 dhe kopje të një kërkese për të siguruar 

certifikatën familjare për familjen e babait të A.S, për të provuar lidhjen familjare mes Kryetarit 

të Bashkisë Berat, P.S dhe Administratorit të Shoqërisë UK Berat-Kuçovë, P.S. 

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

A. Lidhur me trajtimin disfavorizues dhe të pabarabartë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka marrë në shqyrtim pretendimet e ankuesit për 

trajtimin diskriminues në procedurën e ndjekur për largimin e tij nga puna, për shkak të bindjes 

politike dhe gjendjes martesore. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikon se: “Diskriminim” 

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 të pamundur të ushtrimit në 

të njëtën 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”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

ligjin ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij për trajtim 

të padrejtë dhe diskriminues. 

                                                           
8 Referuar deklarimeve gjatë seancës dëgjimore, min 56.00. 
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LMD në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin në 

përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke i dhënë informacionin që i nevojitet atij”. 

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, rezultoi se: 

Subjekti ankues ka qenë në marrëdhënie të pandërprera pune
9

 me Shoqërinë Ujësjellës 

Kanalizime Berat-Kuçovë, duke mbuluar detyra të ndryshme, që nga data 15.01.1991 deri në 

datë 28.05.2019. Me Vendimin nr. 53, datë 25.12.2017 është liruar nga detyra e Drejtorit të 

Departamentit të Shitjes dhe është emëruar në pozicionin, Përgjegjës i Departamentit të Shitjes. 

Me Vendimin nr. 179, datë 31.12.2018, Asambleja e Përgjithshme e përbërë nga Kryetari i 

Bashkisë Berat dhe Kryetari i Bashkisë Kuçovë, ka emëruar P.S në pozicionin, Administrator i 

SH.A Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë. 

Me Urdhërin nr. 153, datë 27.05.2019 “Për dhënie mase disiplinore” punonjësit A.A, me 

pozicionin “Përgjegjës i zyrës së shitjes” i është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” dhe ulje në 

pozicionin e punës me motivacionin “Për performancë të dobët në punë”.  

Me Urdhrin nr. 168, datë 28.05.2019 “Për dorëzim të detyrës” është urdhëruar që punonjësi A.A 

në pozicionin Përgjegjës i Zyrës së Shitjes të kryej dorëzimet brenda një afati pesë ditor.  

Me Vendimin nr. 168/1, datë 28.05.2019 “Për lirim dhe emërim punonjësi në detyrë” është 

vendosur që A.A të lirohet nga detyra në pozicionin, Përgjegjës i Zyrës së Shitjes dhe të 

emërohet në pozicionin e punës “Specialist Statistike”. A.A pas datës 27.05.2019 nuk është 

paraqitur në punë, pasi nuk ka pranuar ndryshimin e pozicionit dhe prishjen e kontratës së punës.  

Me Urdhrin nr. 210, datë 11.06.2019 “Për lirim punonjësi në detyrë” është urdhëruar që A.A të 

lirohet nga detyra në pozicionin e punës “Specialist Statistike”, me motivacionin “Mungesë e 

pajustifikuar dhe nuk ka njoftuar me shkrim punëdhënësin brenda 7 ditëve”. 

Ankuesi e ka kundërshtuar gjyqësisht zgjidhjen e kontratës së tij të punës, për efekt të 

mozbatimit të rregullt të proçedurave për zgjidhjen e saj, në mbështetje të Kodit të Punës. Me 

Vendimin nr. 1122, datë 05.12.2019, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka vendosur  pranimin e 

pjesshëm të padisë, që konsiston si vijon: “Detyrimin e palës së paditur, shoqërisë UK Berat -

Kuçovë që të dëmshpërblejë paditësin A.A me shumën e 10 pagave mujore për zgjidhje të 

kontratës së punës në mënyrë të menjëherëshme dhe të pajustifikuar; Detyrimin e palës së 

paditur, shoqërisë UK Berat–Kuçovë që të dëmshpërblejë paditësin A.A me shumën e 3 pagave 

bazë mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit në zgjidhje të kontratës së punës; Detyrimin e 

palës së paditur, shoqërisë UK Berat -Kuçovë, që të dëmshpërblejë paditësin A.A me shumën e 2 

pagave bazë mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 

Detyrimin e palës së paditur, shoqërisë UK Berat -Kuçovë që të dëmshpërblejë paditësin A.A me 

shumën e 6 pagave mujore e 15 ditë për shpërblim për vjetërsi në punë”. 

                                                           
9 Referuar Librezës së Punës të A.A të lëshuar nga Ndërrmarrja Elektroujësjellës Berat, datë 15.01.1991. 
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Shkeljet e konstatuara në zbatimin e procedurës të procedimit disiplinor ndaj ankuesit, kanë të 

bëjnë me masat disiplinore të ndërmarra, gjë që ka passjellë dhe largimin e tij përfundimtar nga 

puna. Kështu: 

 Nëpërmjet shkresës nr. 868, datë 27.05.2019, Urdhër nr. 153, datë 27.05.2019 “Për 

dhënie mase disiplinore” punonjësit A.A, me pozicionin “Përgjegjës i zyrës së shitjes” i 

është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” dhe ulje në pozicionin e punës me motivacionin 

“Për performancë të dobët në punë” dhe me Vendimin nr. 168/1, datë 28.05.2019 “Për 

lirim dhe emërim punonjësi në detyrë” është vendosur që A.A të lirohet nga detyra në 

pozicionin Përgjegjës i Zyrës së Shitjes dhe të emërohet në pozicionin e punës “Specialist 

Statistike”.  

Komisioneri vlerëson se, dhënia e masave disiplinore është pjesë e mjeteve ligjore për mbrojtjen 

e punëdhënësit, në rastet kur punëmarrësi nuk i respekton rregullat dhe normat kontraktore dhe 

ligjore. Masat disiplinore duhet të jepen duke respektuar parimin e proporcionalitetit, që 

parashikon se për një shkelje të lehtë, duhet të jepet masë disiplinore e lehtë e më tej duke u 

përshkallëzuar. Masa disiplinore duhet të dokumentohet, të materializohet dhe t’i bëhet me dije 

punëmarrësit në kohën kur jepet, sepse ai ka të drejtën e ankimit ndaj masës. 

Nëse procedura e njoftimit apo e masës disiplinore do të respektohet, atëherë pa diskutim që 

punëdhënësi ka të drejtë ta përshkallëzojë dhënien e masës deri në ekstremin e saj. Në të kundërt, 

nëse punëdhënësi nuk e provon këtë gjë, atëherë ai mund të abuzojë me pretekstin e 

performancës së dobët në punë për të larguar nga puna çdo punëmarrës. 

Lidhur me dhënien e masës disiplinore dhe uljes në detyrë, Komisioneri gjykon se nga ana e 

Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë është shkelur e drejta e ankuesit për të patur një 

proces të rregullt, të drejtë dhe ligjor, për t’u dëgjuar dhe për t’u mbrojtur ndaj masës së dhënë, 

për të dhënë pëlqimin për ndryshimin e pozicionit të punës, duke bërë që ky proces të jetë i 

njëanshëm dhe i padrejtë nga ana e Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë.   

Lidhur me procesin e raportimit dhe analizimit të të dhënave të numrit të debitorëve nga ana e 

Shoqërisë UK Berat-Kuçovë, Komisioneri vlerëson se: 

 Me shkresën nr. 818, datë 12.03.2019 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve 

dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) ka dërguar për plotësim Shoqërisë UK Berat-

Kuçovë pyetësorët e tremujorit të parë 2019. 

 Referuar procesverbalit datë 08.05.2019 rezulton se në këtë datë është zhvilluar një 

takim, në të cilin kanë qenë pjesëmarrës, Administratori i Shoqërisë, Kryetari i Këshillit 

të Administrimit të Shoqërisë dhe Kryetari i Asamblesë. Në këtë takim është diskutuar 

shqetësimi i performancës së dobët të ndërrmarrjes, në të cilin brenda një muaji numri i 

debitorëve ishte shtuar me 7554 debitorë. Ankuesi është njoftuar për mbledhjen, është 

paraqitur në zyrë dhe është larguar me pretendimin se ishte sëmurë. 

 Në datë 10.05.2019, ankuesi ka paraqitur raport për paaftësi të përkohshmë në punë, me 

nr. 002340, nga data 08.05.2019 deri në datë 22.05.2019. 
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 Me shkresën nr. 802, datë 23.05.2019, Drejtori i UK Berat-Kuçovë ka kërkuar nga 

Drejtorja e Drejtorisë Tregtare, E.M dhe nga Përgjegjësi i Zyrës së Shitjes, A.A që brenda 

3 ditëve të pregatitej një material i hollësishëm mbi analizën e ndryshimit të numrit të 

debitorëve nga tremujori i fundit i vitit 2018 në tremujorin e parë të vitit 2019.  

 Në përgjigje të kësaj detyre të ngarkuar, ankuesi me shkresën nr. 802/1, datë 24.05.2019 i 

është drejtuar drejtorit të shoqërisë duke e informuar se për të hartuar materialin e kërkuar 

i nevojiten materialet dhe analiza mbi bazën e të cilave ishte arritur në konkluzione për 

sektorin si dhe ka kërkuar hapjen e programit Water Bill me qëllim që të bënte 

krahasimet e të dhënave mes programit të ri dhe të vjetër. Gjithashtu, në këtë shkresë 

ankuesi ka sqaruar drejtorin se: “Nga komunikimet verbale që ka pasur është informuar 

se këto veprime po bëhen për qëllime politike, në kuadër të fushatës për Kryetar Bashkie 

dhe po sulmohen anëtarët e Partisë Socialiste, në të cilën ankuesi është anëtar dhe kryetar 

organizate në vendbanimin e tij”. 

 Referuar procesverbalit datë 27.05.2019 rezulton se në këtë datë është zhvilluar një 

takim, në të cilin kanë qenë pjesëmarrës, Administratori i Shoqërisë, Përgjegjësi i 

Burimeve Njerëzore, Drejtoresha Tregëtare, Këshilltarja Juridike, ndërsa A.A nuk ka 

marrë pjesë në takim, pasi është larguar nga puna pa njoftuar. Në këtë takim është 

analizuar situata e performacës së institucionit dhe diferencat e raportuara të numrit të 

debitorëve për periudhën e tremujorit të fundit të vitit 2018 dhe tremujorit të parë të vitit 

2019. Në fund të procesverbalit është shënuar se: “Për këtë veprim të merret masa 

vërejtje për Drejtoren e Departamentit Tregëtar për performancë të dobët dhe masa 

vërejtje dhe ulje në detyrë për Përgjegjësin e Shitjes me motivacionin për performancë të 

dobët në punë”. 

Referuar Rregullores së Brendshme të Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë
10

, janë 

përcaktuar detyrat e Drejtorit të Drejtorisë Tregëtare, në të cilat në pikën 8 përcaktohet se: 

“Nxjerr evidencë periodike statistikore dhe i dërgon ato në institucione”.  

Detyrat e Përgjegjësit të degës së Marrëdhënieve me Klientët janë të përcaktuara në faqet 133-

137 të rregullores së sipërcituar. Ndër detyrat e përcaktuara nuk është parashikuar që ky pozicion 

pune të raportojë apo analizojë statistikat e debitorëve. Në pikën 17 është përcaktuar se: “Kryen 

edhe detyra të tjera me kërkesë të Drejtorit të Përgjithshëm”. Përgjegjësi i Degës së Shërbimit 

ndaj Klientit është në varësi dhe i raporton Drejtorit Tregëtar. 

Referuar detyrave të Specialistit të Statistikës përcaktohet se: 1. “Nxjerr dhe përpunon të dhëna 

statistikore të shoqërisë që i kërkon përgjegjësi i shitjes”. Në pikën 3 përcaktohet se: “Një herë 

në tre muaj raporton te Administratori i Përgjithshëm në mënyrë të detajuar për të gjitha të 

dhënat statistikore të shoqërisë”. Specialisti i statistikës është në varësi të Drejtorit Tregëtar. 

Në analizë të dokumentacionit sa më sipër dhe detyrave të punonjësve të shoqërisë, Komisioneri 

vlerëson se detyra e nxjerrjes dhe saktësisë së të dhënave statistikore është detyrë funksionale e 

                                                           
10 Dërguar me shkresën nr. 519/1, datë 26.03.2020.  
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specialistit të statistikës dhe e Drejrorit të Drejtorisë Tregëtare. Subjekti ankues në përmbushje të 

detyrës së tij të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm me shkresën nr. 802, datë 23.05.2019, ka 

oftuar bashkëpunimin e tij për të ndihmuar në hartimin e materialit por që nuk ka patur të dhënat 

e mjaftueshme për të bërë analizën e tij.   

Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë, nuk arriti të provonte se të dhënat e debitorëve 

për tremujorin e fundit të vitit 2018 të ishin raportuar qëllimisht gabim nga ankuesi. Shoqëria UK 

Berat-Kuçovë ka pasur të gjitha mundësitë dhe burimet njerëzore nëpërmjet Drejtores Tregëtare 

dhe Specialistit të Statistikës që të nxirrte dhe të analizonte në kohë të dhënat e kërkuara dhe të 

nxirrte përgjegjësitë për secilin punonjës. Ky fakt tregon se dhënia e masës disiplinore për 

ankuesin nuk është bërë mbi baza objektive dhe si i tillë nuk mund të shërbejë për të marrë një 

vendim objektiv për uljen në detyrë të ankuesit dhe prishjen e kontratës së punës. 

Në analizë të dokumentacionit të vënë në dispozicion nga palët, vërehet se Drejtori i Shoqërisë 

UK Berat-Kuçovë, me Urdhrin nr. 128, datë 10.05.2019 “Për dhënie mase disiplinore” ka 

urdhëruar që ndaj Drejtores së Departamentit Tregëtar të jepej masa disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim”, për performancë të dobët në punë pasi nuk ka marrë asnjë masë që gabimi i 

raportimit fiktiv të të dhënave të debitorëve të korrigjohej.  

Në analizë të sa më sipër, vlerësohet se Drejtori i Shoqërisë UK Berat-Kuçovë kishte arritur në 

konkluzionin që ka qenë në mundësitë dhe përgjegjësinë e Drejtorit Teknik që të analizohej dhe 

korrigjohej diferenca në numrin e debitorëve që në datë 10.05.2019, ndërkohë që ka pritur deri sa 

ankuesi të kthehej në punë nga raporti mjekësor (datë 23.05.2019) dhe pastaj të zhvillonte 

mbledhjen në datë 27.05.2019 në të cilën ka propozuar që për të njëjtin veprim të merret masa 

vërejtje për Drejtoren e Departamentit Tregëtar dhe masa vërejtje dhe ulje në detyrë për 

Përgjegjësin e Shitjes. Masa disiplinore e mësipërme është zbatuar për ankuesin dhe nuk është 

zbatuar për Drejtoren e Departamentit Tregëtar. 

Lidhur me pretendimin e ankuesit se largimi i tij nga puna është bërë për të marrë në punë një 

punonjës tjetër A.D, Komisioneri konstaton se: 

 Referuar strukturës, organikës dhe listë pagesës së muajit Maj-Qershor 2019 të Shoqërisë 

UK Berat-Kuçovë, rezulton se ka të parashikuar 1 (një) vend pune për pozicionin si 

specialiste statistike dhe ky pozicion mbahej nga punonjësja N.L. 

 Referuar Vendimit nr. 149, datë 16.05.2019, është vendosur që A.D të emërohet në 

pozicionin Specialist Statistike. 

 Me Vendimin nr. 201, datë 03.06.2019, është vendosur që A.D të lirohet nga detyra në 

pozicionin “Specialist Statistike” dhe të emërohet në pozicionin e punës “Përgjegjës i 

zyrës së Shitjes”, pozicion i cili deri në datë 28.05.2019 mbahej nga A.A. 

 Me Vendimin nr. 308, datë 15.08.2019, është vendosur që A.D të lirohet nga detyra e 

Përgjegjësit së Zyrës së Shitjes, me motivacionin “Largohet me dëshirë”. 
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Lidhur me sa më sipër, vlerësohet se duke patur në vëmendje se procesi i marrjes në punë dhe 

transferimit të punonjësit A.D
11

 përkon në kohë me dhënien e masës disiplinore për ankuesin, 

dhe për më tepër që A.A kishte vënë në dijeni
12

 Drejtorin e UK Berat-Kuçovë se po bëhen 

veprime me qëllime politike në drejtim të tij, ngre dyshimin e arsyeshëm se veprimi i mësipërm 

është bërë në dëm të subjektit ankues, duke përkeqësuar situatën e tij profesionale dhe 

ekonomike dhe duke e zëvëndësuar atë me A.D.   

Shoqëria UK Berat-Kuçovë jo vetëm që nuk dha shpjegim objektiv të justifikueshëm dhe të 

besueshëm për emërimin e këtij punonjësi dhe për faktin që në datë 28.05.2019 kanë qenë të 

emëruar tre punonjës në pozicionin Specialist Statistike (N.L, A.D dhe ankuesi), por shpjegimet 

e dhëna prej saj, janë të pabazuara në provat e administruara dhe në kundërshtim me strukturën 

dhe organikën e shoqërisë në të cilën ka të parashikuar vetëm 1 (një) vend pune në pozicionin, 

specialist statistike. 

Në interpretim të dispozitave të Ligjit Nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të 

Shqipërisë”, i ndryshuar
13

, punëdhënësi mund të zgjidh kontratën e punës në çdo kohë, por për 

këtë duhet të ekzistojnë shkaqe të arsyeshme dhe argumenta që justifikojnë zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës. 

Në nenin 7/1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, parashikohet: “Çdo 

veprim ose mosveprim i autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në 

jetën dhe sektorët publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi 

apo grupi personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur 

ata ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim”. 

Nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, Komisioneri vlerëson se, subjekti ankues 

në referencë të nenit 7/1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, është 

ekspozuar para një trajtimi të paligjshëm dhe të padrejtë nga ana e Shoqërisë Ujësjellës-

Kanalizime Berat-Kuçovë. 

B. Shkaku i mbrojtur.  

Mbështetur në nenin 2, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në ushtrimin e detyrës së tij siguron mbrojtjen efektive nga 

diskriminimi dhe çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin për një nga shkaqet që parashikon ky 

ligj. 

                                                           
11 Për punonjësin A.D nuk disponohen prova për të vërtetuar bindjet politike. 
12 Referuar shkresës së ankuesit nr. 802/1, datë 24.05.2019. 
13 Neni 153, ku përcaktohet se: “1) Punëdhënësi e punëmarrësi, në çdo kohë, mund të zgjidhin menjëherë kontratën për shkaqe të 
justifikuara. 2) Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rrethanat e rënda që nuk lejojnë, sipas parimit të mirëbesimit, t’i 
kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën, vazhdimin e marrëdhënieve të punës. 3) Gjykata vendos nëse ekzistojnë shkaqe të 

justifikuara për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës. Konsiderohen shkaqe të justifikuara rastet kur punëmarrësi shkel 

detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si edhe rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet”. 
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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”. 

Po ashtu, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, në nenin 9 të tij “Ndalimi i 

diskriminimit”, e parashikon këtë shkak, si shkak për të cilin ky ligj ofron mbrojtje nga 

diskriminimi. 

Në lidhje me pretendimin e ankuesit për diskriminim për shkak të “bindjes politike”dhe 

“gjendjes martesore”, Komisioneri gjykon se “bindja politike” dhe “gjendja martesore” 

konsiderohen si shkaqe të mbrojtura, pasi parashikohen si të tillë nga LMD, si dhe subjekti 

ankues ka depozituar prova
14

 të cilat faktojnë se ai i mbart ato. 

 

C. Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur. 

Mbështetur në provat e depozituara gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës, rezulton se subjekti 

ankues, i është nënshtruar një trajtimi të paligjshëm dhe të padrejtë dhe se masa e marrë për 

largimin e tij nga puna është bërë pa shkaqe të arsyeshme dhe objektive. 

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

mbështetur në analizimin e legjislacionit kombëtar dhe atij ndërkombëtar, lidhur me këtë fakt.  

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminimit, sanksionohet nga Kushtetuta si një parim i 

përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai duhet tё 
gjejë shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjithë, si nga 

institucionet edhe nga individët. Ky parim përshkon edhe nenin 49 të Kushtetutës sipas të cilit: 

“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”. Dispozita kushtetuese i garanton çdo personi të drejtën për punë. 

Sipas nenit 116 të Kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, në hierarkinë e 

normave juridike renditen menjëherë pas Kushtetutës. Për pasojë, ato zënë një vend të 

rëndësishëm në të drejtën e brendshme e bëhen të detyrueshme për t’u zbatuar për çdo shtet, për 

të gjithë organet shtetërore.  

                                                           
14 Referuar kartelës së anëtarësisë nr. 00021088 të Partisë Socialiste të Shqipërisë, të degës Berat, A.A është anëtar i subjektit 

politik: Partia Socialiste e Shqipërisë që nga data 10.02.2004 dhe ka veprimtari politike, duke qenë kryetar i organizatës socialiste 

nr. 3304, NJA nr.1, Berat si dhe komisioner i PS në zgjedhjet vendore të vitit 2011. Referuar Çertifikatës Familjare, datë 

08.03.2020, A.A është bashkëshorti i A.A e cila në legjislaturën e VIII të Kuvendit të Shqipërisë (2013-2017) ka qenë deputete e 

subjektit politik, Partia Socialiste e Shqipërisë. 
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Shqipëria ka nënshkruar e ratifikuar disa akte ndërkombëtare, që në thelb kanë të bëjnë me 

trajtimin e barabartë, mosdiskriminimin, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut në përgjithësi, ndër të cilat është edhe Konventa Europiane e të Drejtave të 

Njeriut, e cila jo vetëm që është pjesë e e legjislacionit të brendshëm të Republikës së Shqipërisë, 

por zë një vend të veçantë brenda tij. Konventa njeh dhe parashikon kufizime të përgjithshme 

dhe kufizime specifike për të drejta të veçanta. Neni 14 i Konventës garanton barazinë “në 

gëzimin e të drejtave dhe lirive” të përcaktuara në të. Protokolli 12-të i saj ndalon diskriminimin 

në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të parashtruar nga ligji” dhe kështu ofron mbrojtje më të 

madhe në fushëveprimin e tij sesa Neni 14, i cili lidhet vetëm me të drejtat e garantuara nga 

KEDNJ-ja.
15

 

Duke iu referuar çështjes Redfearn kundër Mbretërisë së Bashkuar, i cili ishte ankuar se 

shkarkimi i tij nga detyra ishte i motivuar për shkak të bindjeve të tij politike, GJEDNJ-ja është 

shprehur se: “...në mungesë të masave mbrojtëse, një sistem ligjor që lejon shkarkimin e 

punonjësit për shkak të anëtarësimit të punonjësit në një parti politike bart në vetvehte rrezikun 

potencial për abuzim të mundshëm”.  GJEDNJ theksoi gjithashtu se e drejta e ankuesit për të 

kundërshtuar largimin e tij nga puna është e vlefshme, pavarësisht bindjeve të tij politike, duke 

cituar se kjo vjen nga mbrojtja dhe garancia që ofron Neni 11 i Konventës (KEDNJ)
16

. 

Konventa Nr. 111 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës
17

 “Mbi diskriminimin në fushën e 

punësimit dhe profesionit”, përcakton parimin e barazisë së mundësive dhe të trajtimit në fushën 

e punësimit dhe të profesionit për të gjithë individët, pa asnjë lloj diskriminimi. Konventa e 

përkufizon diskriminimin si çdo dallim, përjashtim ose favorizim i bërë në baza të caktuara i cili 

ka efektin e  zhdukjes në barazi dhe mundësi ose trajnim në punësim dhe profesion. Në kuptim të 

kësaj Konvente termi “diskriminim” përfshin: a) çdo dallim, përjashtim ose preferencë që 

bazohet në racën, ngjyrën, seksin, fenë, opinionin politik, prejardhjen kombëtare ose origjinën 

sociale, që ka për efekt të prishë ose të shtrembërojë barazinë e mundësive ose të trajtimit në 

fushën e punësimit ose të profesionit, b) çdo dallim tjetër, përjashtim ose preferencë që çon në 

prishjen apo shtrembërimin e barazisë, të mundësisë ose trajtimit në drejtim të punësimit ose 

profesionit, që mund të specifikohet nga një anëtar i interesuar, pasi të ketë konsultuar 

organizatat përfaqësuese të punëdhënësve dhe të punonjësve, si dhe organizma të tjerë të 

përshtatshëm.  

Njëkohësisht, eliminimi i diskriminimit u ripohua si një kriter i pandarë i çdo politike të ILO-s
18

 

që prej adoptimit në vitin 1998 të “Deklaratës së ILOS mbi kriteret themelore dhe të Drejtat në 

Punë”. Kjo Deklaratë përcakton se të gjitha të drejtat themelore të njeriut duke përshirë edhe 

                                                           
15 https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SQI.pdf, faqet 47 dhe 49. 
16 “Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerët, duke përfshirë të drejtën e themelimit me të 

tjerë të sindikatave dhe të pjesëmarrjes ne to per mbrojtjen e interesave te tij. 2. Ushtrimi i ketyre te drejtave nuk mund t’u 
nënshtrohet kufizimeve të tjera përveç atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 

interes të sigurisë kombëtare ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose 

të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve. Ky nen nuk ndalon kufizime të ligjshme të ushtrimit të këtyre 

të drejtave nga pjesëtarë të forcave te armatosura, te policise ose te administrates shteterore”. 
17 Ratifikuar me Ligjin nr. 8086, datë 13.03.1996. 
18 International Labor Organization (Organizata Botërore e Punës). 
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eliminimin e diskriminimit përsa i përket punësimit dhe profesionit janë shumë të domosdoshme 

për mandatin e ILO-s. Në Deklaratë citohet se anëtarësia në Organizatë nga një shtet krijon në 

vetvete një detyrim për të promovuar këto të drejta edhe sikur shteti të mos këtë ratifikuar 

Konventat Themelore që parashtrojnë këto kritere.  

Karta Sociale Europiane
19

 parashikon si detyrim të të githë vendeve nënshkruese përmbushjen 

dhe zbatimin e disa parimeve. Në pjesën e parë të kësaj Karte parashikohet: “Palët pranojnë si 

synim të politikës së tyre, që do të ndiqet me të gjitha mjetet e përshtatshme, si të karakterit 

kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar, arritjen e kushteve në të cilat të drejtat dhe parimet e 

mëposhtme mund te realizohen ne mënyrë efektive: Cilido do të ketë mundësinë të fitojë jetesën e 

tij në një punë në të cilën ka hyrë lirisht”. 

Në vijim, në nenin 1 të Kartës sanksionohet e drejta për punë dhe në nenin E), Pjesa V, të Kartës 

Social Europiane parashikohet shprehimisht:“Gëzimi i të drejtave të parashikuara në këtë Karte 

do të sigurohet pa diskriminim të çfarëdo shkaku të tillë si racë, ngjyrë, seksi, gjuhë, besimi 

fetar, mendimi politik ose tjetër, prejardhje kombëtare ose origjine shoqërore, shëndeti, 

shoqërizimi me një minoritet kombëtar, lindjeje ose statusi tjetër”. 

Kodi i Punës, i ndryshuar, në nenin 9, të tij ka parashikuar se: “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”. Ndërsa pika 5, germa c) e tij 

parashikon se: “Në kuptim të këtij neni, ndalimi i diskriminimit dhe zbatimi i parimit të trajtimit 

të barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion zbatohet në lidhje me:..c) 

kushtet e punës dhe punësimit, përfshirë zgjidhjen e kontratës së punës dhe pagën”. 

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

mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit 10221/2010 “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 12/1/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 

                                                           
19 Ratifikuar me Ligjin Nr. 8960, date 24.10.2002. 
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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”. 

Kodi i Procedurës Administrative
20

 si dhe Kodi i Punës
21

 në ndryshimet e bëra, ka saktësuar se 

barra e provës në çështjet e diskriminimit të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në 

këtë rast Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë, e cila duhet të provojë se subjekti 

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

Kështu, neni 82, pika 2 e Kodit të Procedurës Administrative, 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”. 

Kodi i Punës, i ndryshuar, në nenin 9, pika 10 të tij ka parashikuar se: “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”. 

Parimi i ndarjes së barrës së provës është ngulitur mirë tashmë në ligjin e BE dhe KEDNJ. 

KEDS
22

 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. 

Sa më sipër, për shkak se subjekti kundër të cilit pretendohet diskriminim posedon informacionin 

e nevojshëm, për të provuar të kundërtën ligji i mosdiskriminimit lejon që barra e provës të 

ndahet me këtë subjekt (zhvendosja e barrës së provës). Pasi personi që pretendon diskriminim 

krijon një prezumim të diskriminimit (diskriminimi prima facie), barra më pas kalon tek subjekti, 

i cili duhet të tregojë se ndryshimi në trajtim nuk është diskriminues. Kjo mund të bëhet: 

1. Ose duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë. 

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

ka një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv. Nëse diskriminuesi i pretenduar nuk është në 

gjendje të provojë njërën nga të dyja, atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
23

 

                                                           
20

 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”. 
21

 “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” 
22 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
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Sa i takon rastit në fjalë, KMD bazuar në shqyrtimin e fakteve dhe provave të ankuesit, si dhe ato 

që dolën nga procedura e shqyrtimit të ankesës ka arritur në përfundimin që kemi të bëjmë me 

një trajtim të pafavorshëm të tij nga ana e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë. 

Përsa i përket bindjeve politike të ankuesit, bazuar në dokumentacionin e depozituar pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, rezulton që është anëtar i Partisë Socialiste të 

Shqipërisë që në vitin 2004 dhe ka veprimtari politike, duke qenë kryetar i organizatës socialiste 

nr. 3304, NJA nr.1, Berat dhe është bashkëshorti i A.A e cila në legjislaturën e VIII të Kuvendit 

të Shqipërisë (2013-2017) ka qenë deputete e subjektit politik, Partia Socialiste e Shqipërisë. 

Në analizë të fakteve dhe provave të administruara gjatë procedurës hetimore, rezulton se, P.S, 

referuar Kartës së Anëtarësisë nr. 002130, është anëtar i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe për 

zgjedhjet vendore në vitet, 2003, 2007 dhe 2011 rezulton se ka qenë kandidati fitues për 

Komunën Sinjë, i propozuar nga subjekti politik, Partia Socialiste e Shqipërisë. Pavarësisht 

anëtarësisë dhe kontributit të P.S në Partinë Socialiste të Shqipërisë, Asambleja e Përgjithshme e 

përbërë nga Kryetari i Bashkisë Berat, P.S dhe Kryetari i Bashkisë Kuçovë, S.K, me Vendimin 

nr. 179, datë 31.12.2018, kanë emëruar P.S në pozicionin, Administrator i SH.A Ujësjellës 

Kanalizime Berat-Kuçovë. 

Referuar të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet vendore të vitit 2015, 

rezulton se, P.S është zgjedhur Kryetar i Bashkisë Berat si kandidat i koalicionit, Aleanca për 

Shqipërinë Europiane i propozuar nga subjekti politik, Lëvizja Socialiste për Integrim, gjithashtu 

rezulton se dhe S.K është zgjedhur Kryetar i Bashkisë Kuçovë si kandidat i propozuar nga 

Lëvizja Socialiste për Integrim. 

Referuar informacionit të administruar, në datë 08.05.2019, Shoqëria UK Berat-Kuçovë ka 

zhvilluar një takim, në të cilin kanë qenë pjesëmarrës, Administratori i Shoqërisë, Kryetari i 

Këshillit të Administrimit të Shoqërisë dhe Kryetari i Asamblesë. Në këtë takim është diskutuar 

problemi që nxirrte sistemi i raportimit për diferencën e debitorëve mes muajit Dhjetor 2018 dhe 

muajit Janar 2019 që ishte një diferencë shumë e madhe. Në këtë mbledhje nga ana e Kryetarit të 

Bashkisë Berat, P.S është kërkuar marrja e masave të menjëhershme dhe nxjerrja e përgjegjësive 

për secilin punonjës përgjegjës. 

Në datë 10.05.2019, ankuesi ka paraqitur raport për paaftësi të përkohshmë në punë, me nr. 

002340, nga data 08.05.2019 deri në datë 22.05.2019. 

Menjëherë sapo ankuesi është kthyer në punë nga raporti mjekësor, Drejtori i UK Berat-Kuçovë 

me shkresën nr. 802, datë 23.05.2019 (ditë e enjte) ka kërkuar nga Drejtorja e Drejtorisë 

Tregtare, E.M dhe nga Përgjegjësi i Zyrës së Shitjes, A.A që brenda 3 ditëve të përgatitej një 

material i hollësishëm mbi analizën e ndryshimit të numrit të debitorëve nga tremujori i fundit i 

vitit 2018 në tremujorin e parë të vitit 2019.  

                                                                                                                                                                                           
23 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 përgjigje të kësaj detyre të ngarkuar, ankuesi me shkresën nr. 802/1, datë 24.05.2019 (ditë e 

premte) i është drejtuar drejtorit të shoqërisë duke e informuar se për të hartuar materialin e 

kërkuar i nevojiten materialet dhe analiza mbi bazën e të cilave ishte arritur në konkluzione për 

sektorin si dhe ka kërkuar hapjen e programit Water Bill me qëllim që të bënte krahasimet e të 

dhënave mes programit të ri dhe të vjetër. Gjithashtu, në këtë shkresë ankuesi ka sqaruar 

drejtorin se: “Nga komunikimet verbale që ka pasur është informuar se këto veprime po bëhen 

për qëllime politike, në kuadër të fushatës për Kryetar Bashkie dhe po sulmohen anëtarët e 

Partisë Socialiste, në të cilën ankuesi është anëtar dhe kryetar organizate në vendbanimin e tij”. 

Me Urdhërin nr. 153, datë 27.05.2019 “Për dhënie mase disiplinore” punonjësit A.A, me 

pozicionin “Përgjegjës i zyrës së shitjes” i është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” dhe ulje në 

pozicionin e punës dhe me Vendimin nr. 168/1, datë 28.05.2019 “Për lirim dhe emërim 

punonjësi në detyrë” është vendosur që A.A të lirohet nga detyra në pozicionin Përgjegjës i 

Zyrës së Shitjes dhe të emërohet në pozicionin e punës “Specialist Statistike”, me pretendimin 

për performancë të dobët në punë, pavarësisht se nuk u provua një fakt i tillë. 

Mbështetur në provat e depozituara gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës, rezulton se subjekti 

ankues, është ekspozuar ndaj një qendrimi të paligjshëm dhe të padrejtë nga ana e Shoqërisë 

Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë. Në këtë kuptim, trajtimi i padrejtë ka nisur që në datë 

08.05.2019 kur është zhvilluar mbledhja e Kryetarit të Bashkisë Berat me administratën e 

Shoqërisë UK Berat-Kuçovë, e cila përkon në kohë dhe me fillimin e fushatës për zgjedhjet 

vendore të datës 30.06.2019.  

Në nenin 64/f të Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” përcaktohet se: Kryetari i 

bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: “Vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të 

organeve drejtuese të shoqërive tregëtare në pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit e 

ndërrmarrjeve e të institucioneve në varësi”. 

Në analogji dhe në analizë të fakteve dhe provave, Komisioneri vëren se veprimet e 

Administratorit të Shoqërisë UK Berat-Kuçovë, si institucion varësie të kryetarëve të Bashkive 

Berat dhe Kuçovë,  kundrejt ankuesit, kanë ardhur menjëherë pas mbledhjes të datës 08.05.2019, 

para fillimit të fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të vitit 2019 dhe pasi ankuesi ka vënë në 

dijeni Administratorin e UK Berat-Kuçovë për presionet dhe veprimet që po i bëheshin atij në 

kuadër të fushatës për zgjedhjet vendore.  

Përsa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, duke parë në vijim veprimet e 

ndërmarra nga Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë, krijon dyshimin e arsyeshëm që 

kemi të bëjmë me diskriminim në formën e “udhëzimit për të diskriminuar”, parashikuar
24

 në 

nenin 3, pika 6 e Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”: ku citohet se: 

“Udhëzim për të diskriminuar’ është një udhëzim ose kërkesë, bazuar në marrëdhënie 

                                                           
24 “Udhëzim për të diskriminuar” është një udhëzim ose kërkesë, bazuar në marrëdhënie hierarkike, për të diskriminuar një ose 
më shumë persona, në bazë të shkaqeve të përmendura në nenin 1 të këtij ligji. 
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hierarkike, për të diskriminuar një ose më shumë persona, në bazë të shkaqeve të përmendura 

në nenin 1 të këtij ligji.” 

Krahas kësaj, të gjitha direktivat për mosdiskriminimin thonë se “udhëzimi për diskriminim” 

çmohet të përbëjë “diskriminim”25
. 

“Udhëzim për të diskriminuar” si formë diskriminimi është trajtuar edhe nga GJEDNJ. Në 

çështjen Bączkowski dhe të tjerët kundër Polonisë (Bączkowski and others v. Poland), kryetari i 

Bashkisë së Varshavës bëri deklarata publike me natyrë homofobike ku thoshte se do të 

refuzonte lejimin e një marshimi për rritjen e ndërgjegjësimit për diskriminimin për shkak të 

orientimit seksual.
26

 Kur vendimi ishte përpara organit administrativ përkatës, leja u refuzua për 

arsye të tjera, të tilla si nevoja për parandalimin e përplasjeve ndërmjet demonstruesve. 

Në këtë rast, GJEDNJ konsideron se në vlerësimin e çështjes nuk mund të mos pranojë 

mendimet e forta personale të shprehura publikisht nga kryetari i bashkisë për çështje që lidhen 

drejtpërdrejtë me vendimet në lidhje me ushtrimin e lirisë së tubimit. Ajo vëren se vendimet në 

fjalë u morën nga autoritetet komunale që vepronin në emër të kryetarit pasi ai i bëri të njohur 

opinionet e tij në lidhje me ushtrimin e lirisë së tubimit dhe “propagandës për 

homoseksualitetin”27
. 

Sipas GJEDNJ, mund të supozohet në mënyrë të arsyeshme që mendimet e Kryetarit të Bashkisë 

së Varshavës mund të kenë ndikuar në procesin e vendimmarrjes dhe si pasojë të shkelnin në 

mënyrë diskriminuese të drejtën e aplikantëve për lirinë e mbledhjes dhe kjo përbënte një shkelje 

të nenit 14 të KEDNJ-së në lidhje me nenin 11, për shkak të orientimit seksual. 

Në këtë kuptim, sipas vlerësimit të GJEDNJ “udhëzimi për diskriminim”, nuk kufizohet thjeshtë 

me udhëzimet që janë detyruese në natyrë, por zgjerohet duke përfshirë situata ku ekziston një 

preferencë e shprehur në mënyrë direkte apo indirekte ose një inkurajim për të trajtuar individët 

në mënyrë më pak të favorshme.  

Raste të tjera ku gjykatat kanë vlerësuar si diskriminim në formën e “udhëzimit për të 

diskriminuar” gjejmë si në praktikën e GJEDNJ, ashtu edhe te gjykatave vendase (kombëtare)
28

. 

Në analizë sa më sipër Komisioneri vlerëson se jemi para situatës së prezumimit të 

diskriminimit, në formën e udhëzimit për diskriminim, nga e UK Berat-Kuçovë kundrejt ankuesit 

dhe si pasojë barra e provës bie tek ky subjekt. Në këto kushte, për të vërtetuar të kundërtën, UK 

Berat-Kuçovë duhet të përmbushte dy kushtet e përmendura më sipër.  

                                                           
25 Neni 2(4), Direktiva për Barazinë në Punësim; Neni 4(1), Direktiva e trajtimit të Barabartë Gjinor në lidhje me aksesin dhe 

ofrimin e Mallrave dhe Shërbimeve; Neni 2(2)(b), Direktiva për Barazinë Gjinore (e rishikuar); Neni 2(4), Direktiva për Barazinë 

Raciale. 
26 https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SQI.pdf fq.27 
27 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-80464%22]} paragrafi100 
28Marrë nga Handbook on European Non- Discrimination Law, faqe. 34. I referohet vendimit të Gjykatës Rajonale të Sofies Nr. 

164 për çështjen civile Nr. 2860/2006, 21.06. 2006. 
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- Që nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të pretenduar nga ankuesi, që janë 

bindjet e tij politike si anëtarë i PS-së dhe trajtimit të paligjshëm dhe të padrejtë nga ana e 

UK Berat-Kuçovë, të nxitura nga Kryetari i Bashkisë Berat që është dhe Kryetari i Partisë 

LSI për Beratin. 

- Që veprimet e këtij subjekti kundrejt ankuesit 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 këto kushte, për të vërtetuar të kundërtën, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 

duhet të përmbushte dy kushtet e përmendura më sipër.  

Në analizë të fakteve dhe provave të administruara gjatë procedurës hetimore, rezultoi se 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë, nuk vuri në dispozicion asnjë informacion lidhur 

me: 

- Respektimin e procedurës së dhënies së masës disiplinore për ankuesin dhe se ky i 

fundit kishte dhënë pëlqimin për ndryshimin e pozicionit të punës. 

- Faktimin e mosrealizimit të detyrave të ngarkuara nga ana e ankuesit dhe se detyra 

analizës së debitorëve ishte në përgjegjësinë e ankuesit.  

- Emërimin e punonjësit A.D në kundërshtim me strukturën dhe organikën e shoqërisë. 

Gjithashtu, Shoqëria UK Berat-Kuçovë jo vetëm që nuk dha shpjegim objektiv, të justifikueshëm 

dhe të besueshëm për dhënien e masës disiplinore dhe ndryshimi i pozicionit të punës së ankuesit 

por shpjegimet e dhëna prej saj, janë të pabazuara në provat e administruara dhe në kundërshtim 

me mbrojtjen ligjore që i ofrohet punëmarrësit në marrëdhëniet e punës. 

Në përfundim për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, vlerëson se 
shtetasi A.A, është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë, nga ana e Shoqërisë UK Berat-
Kuçovë, trajtim i cili ka ardhur për shkak të bindjes politike dhe gjendjes martesore të 
ankuesit. 

 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 9, të Ligjit nr. 7961, 

datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” , 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, 
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Adresa: Rruga e Durrësit,  nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e diskriminimit për shkak të bindjes politike në formën e “udhëzimit për të 

diskriminuar”  të shtetasit A.A, nga ana e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 

 
 KOMISIONER 

 

   

   Robert GAJDA 
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