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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.______ Prot.       Tiranë, më  ____ /___ / 2020 

V E N D I M 

Nr. 107, Datë  11 /09/ 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në ligjin nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën nr.38 regj, datë 28.05.2020, paraqitur nga 

Sindikata e Re e Naftëtarëve Shqiptar1 kundër Shoqërisë Albpetrol sh.a, me pretendimin për 

diskriminimin e kategorisë së punonjësve të administratës së Albpetrol sh.a, për shkak të 

“përkatësisë në një grup të veçantë”. Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi2,  

 
K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 

Lidhur me diskriminimin e pretenduar SRNSH ka shpjeguar se: 

Sindikata e Re e Naftëtarëve Shqiptar (SRNSH) është një organizatë sindikale kombëtare që 

përfaqëson interesat e naftëtarëve shqiptar. SRNSH ushtron aktivitetin e saj për mbrojtjen e 

interesave të punonjësve të Albpetrol sh.a, ku edhe ka strukturat e saj sindikale. 

Shoqëria Albpetrol sh.a nëpërmjet Këshillit Mbikqyrës me vendimin nr.2521/1 prot., datë 

29.04.2020 “Mbi uljen e pagave të punëmarrësve të shoqërisë Albpetrol sh.a për një periudhë të 

pacaktuar deri në kthimin ne normalitet të situatës financiare të shoqërisë” ka vendosur shkurtimin 

e pagave të një pjese të punonjësve të kompanisë. Ky shkurtim është bërë për një pjesë të 

punonjësve edhe pse ata kanë punuar njësoj si pjesa tjetër e punonjësve që janë paguar me pagë të 

plotë. Si punonjësit që janë paguar me pagë të plotë ashtu edhe punonjësit që janë paguar me minus 

60% të pagës kanë punuar 22 ditë gjatë muajit prill, sipas listëprezencës në punë. Për më tepër ky 

vendim është miratuar në datën 29 prill 2020 dhe i ka shtrirë efektet që nga data 1 prill 2020, duke 

e bërë këtë vendim me efekt prapaveprues që është përsëri një shkelje e hapur e ligjit. Sipas këtij 

vendimi, kjo zbritje e papritur nga paga bëhet për një periudhë të pacaktuar duke filluar nga muaji 

prill dhe deri në përmirësimin e gjendjes financiare të kompanisë. Një vendim i tillë është haptas 

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

2Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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diskriminues për shkak se trajton në mënyrë diskriminuese për një kategori të veçantë punonjësish, 

siç janë ata të administratës së kompanisë që kanë punuar njësoj me pjesën tjetër që ka marrë pagë 

të plotë. 

Argumentimi se kjo bëhet për të përballuar vështirësitë financiare të kompanisë nuk justifikohet 

për shkak se fatura financiare që sigurohet nga ky shkurtim nuk shkon më shumë se 15 milion lekë 

në muaj dhe ka një efekt të papërfillshëm për financat e shoqërisë. Për shkak të paligjshmërisë dhe 

në rast kundërshtimi në gjykatë nga punonjësit e prekur, humbja për këtë kompani publike do të 

jetë më e madhe se sa kursimi. Ndërkohë që për punonjësit paga është jetike për ta dhe familjet e 

tyre. 

Ky shkurtim pagash cenon rëndë sistemin e pagave të kompanisë, ç’akordon hierarkinë e sistemit 

të pagave të punonjësve të kompanisë duke i bërë pagat e punonjësve më të larta se sa drejtuesit e 

kompanisë. Përveç se sjell pakënaqësi për punonjësit, sjell efekte negative në rendiment dhe 

produktivitet dhe sjell amulli në menaxhimin e kompanisë, si dhe prish imazhin e kompanisë. 

Në përfundim SRNSH kërkon nga Komisioneri konstatimin e diskriminimit për kategorinë e 

punonjësve të administratës së kompanisë Albpetrol sh.a, anullimin e vendimit nr.2521.1 prot., 

datë 29.4.2020 të Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol sh.a dhe detyrimin e Albpetrol sh.a të korigjojë 

menjëherë situatën diskriminuese duke i’u rikthyer çdo punëmarrësi të prekur pjesa e pagesës së 

mbajtur padrejtësisht. 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32, pika 1, 

gërma “c”, të ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”3, që i jep të drejtën për të 

hetuar dhe shqyrtuar shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë, sipas 

parashikimeve të këtij ligji.  

SRNSH është person juridik, regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas vendimit 

nr.2468, datë 27.03.2017. Bazuar në ankesën e paraqitur SRNSH nuk pretendon se është cënuar në 

interesin e saj të ligjshëm dhe të drejtëpërdrejtë nëpërmjet vendimit nr.2521/1 prot datë 29.04.2020 

të Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol sh.a, por parashtron se ky vendim diskriminon kategorinë e 

punonjësve të administratës së Albpetrol sh.a, për shkak të “përkatësisë në një grup të veçantë”. 

Ankuesi pretendon diskriminimin e të gjithë kategorisë së punonjësve të administratës së 

kompanisë Albpetrol sh.a dhe jo vetëm të punonjësve që janë anëtarë të sindikatës.  

 

Bazuar në nenin 33, pika 3, të LMD-së përcaktohet se: “3. Për shqyrtimin e ankesave që i 

drejtohen, komisioneri zbaton normat e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, me 

përjashtim të procedurave që parashikohen nga ky ligj”. 

 

Bazuar në nenin 3, pika 7 dhe 8, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “7. 
“Palë” është:  a) çdo person fizik ose juridik, i cili ka të drejtë ose interes legjitim të drejtpërdrejtë 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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në një procedurë administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pika 1, të këtij Kodi; ose  b) një palë 

që nuk ka një të drejtë ose interes legjitim të drejtpërdrejtë në një procedurë administrative, siç 

përcaktohet në nenin 33, pikat 2 dhe 3, të këtij Kodi, por që të drejtat ose interesat e saj ligjshëm 

mund të cenohen nga rezultati i procedurës. ………….. 8. Person është çdo person fizik, juridik, si 

dhe çdo subjekt i së drejtës, sipas legjislacionit në fuqi.” 

 

Referuar nenit 33, pikat 1 dhe 2, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “1. Palë 

në procedurën administrative, përveç sa parashikohet në nenin 3, të këtij Kodi, është çdo person: 

a) me kërkesë të të cilit ka filluar procedura administrative; b) ndaj të cilit ka filluar procedura 

administrative, ose të cilit i drejtohet apo synohet t’i drejtohet vendimi i procedurës 

administrative; ose c) me të cilin organi publik synon të lidhë apo ka lidhur një kontratë 

administrative. 2. Në procedurën administrative janë gjithashtu palë edhe mbajtësit e interesave 

publikë të autorizuar me ligj, si dhe mbajtësit e interesave kolektivë apo interesave të gjerë të 

publikut, nëse këta interesa mund të cenohen nga rezultati i procedurës administrative.”  

 

Bazuar në këto dispozita ligjore rezulton se kërkesën për të filluar një procedurë administrative 

pranë Komisionerit mund ta bëjë edhe një palë e cila nuk pretendon diskriminim në emrin e vet, 

pra që nuk ka një interes legjitim të drejtëpërdrejtë të vetin. Në këtë rast që  kjo palë të legjitimohet 

për të bërë ankesë dhe për të filluar një procedurë administrative pranë Komisionerit duhet të 

provojë se është mbajtëse e interesave kolektive, të cilat nund të cënohen nga procedura konkrete 

administrative. Një palë e tillë duhet të provojë lidhjen e detyrueshme, të drejtëpërdrejtë që duhet të 

ekzistojë ndërmjet veprimtarisë që ajo kryen dhe çështjes së paraqitur pranë Komisionerit. 

Bazuar në statutin e SRNSH, ajo është një organizatë sindikale qëndrore e krijuar mbi bashkimin 

vullnetar të punonjësve të sektorit të naftës dhe punonjësve në sektorin e gazit, në të gjithë 

Shqipërinë, që përfshijnë fushat e jetës dhe shërbimit publik dhe privat, që lidhen me administratat, 

filialet, zyrat e degët, institucionet kërkimore, agjencitë mbikëqyrëse, shoqëritë tregtare dhe çdo 

subjekt tjetër, të cilat lidhen direkt ose indirekt me institucionet e shërbimit publik ose subjektet 

private në fushat e sipërpërmendura. SRNSH ka si objekt të veprimtarisë së saj ruajtjen e 

interesave ekonomikë dhe socialë në të gjitha drejtimet e jetës shoqërore dhe publike, me qëllim 

arritjen e standarteve optimale të jetës së anëtarëve të saj. Drejtimi i punës së SRNSH është 

angazhimi maksimal për drejtësi shoqërore, të drejta të barabarta në punë për burrat dhe gratë, 

mundësi e shance të barabarta në jetë për të gjitha shtresat dhe grupet shoqërore për siguri e 

shëndet në punë, për paga e pushime dinjitoze dhe për të siguruar një mbrojtje mjedisore në 

përputhje me standartet e gjithëpranuara. Në bazë të statutit, SRNSH përfaqëson dhe mbron 

drejtëpërdrejtë interesat dhe të drejtat publike dhe private të anëtarëve të saj përpara institucioneve 

shtetërore apo subjekteve private si dhe në raport me tre pushtetet  si legjislativin, ekzekutivin e 

gjyqësorin, ku ndër të tjera përfshihet sigurimi i pagës dhe shpërblimeve të tjera dhe sigurimi i një 

mbrojtje ligjore duke garantuar mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të punonjësve. 

Në datën 22.11.2019 midis SRNSH dhe Shoqërisë Albpetrol sh.a është nënshkruar kontrata 

kolektive për punonjësit e shoqërisë Albpetrol sh.a e lidhur për një afat kohor 3 vjeçar  dhe që e 

shtrin fuqinë e veprimit të saj në të gjithë punonjësit e punësuar në shoqërinë Albpetrol sh.a, 

pavarësisht nëse janë ose jo anëtarë të organizatës sindikale kontraktuese nënshkruese të saj. Me 
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anë të kësaj kontrate SRNSH është rikonfirmuar si partneri i vetëm në rolin e punëmarrësit për të 

gjithë të punësuarit në shoqërinë Albpetrol sh.a. 

Kërkuesi pretendon se vendimi nr.6, datë 29.04.2020 i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë Albpetrol 

sh.a (nr.2521/1 është numri i protokollimit të këtij vendimi) i cili ka ulur pagën e kategorisë së 

punonjëve të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a në masën 60 %  është diskriminues për këtë 

kategori punonjësish në raport me punonjësit e tjerë të kompanisë dhe cënon interesat ekonomike 

dhe sociale, të kësaj kategori punonjësish, pasi paga është jetike për punonjësit dhe familjet e tyre.  

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se provohet lidhja e detyrueshme, e drejtëpërdrejtë që duhet të 

ekzistojë ndërmjet veprimtarisë së SRNSH dhe çështjes që kjo organizatë ka paraqitur, duke 

vlerësuar përfundimisht se ankuesi legjitimohet para Komisionerit për të paraqitur ankesën objekt 

shqyrtimi. 

Ligji Nr.10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, rregullon ndër të tjera, zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë për shkak të “përkatësisë në një grup të veçantë”, pretenduar nga 

ankuesi (neni 14). Për më tepër ky nen garanton mbrojtjen nga diskriminimi bazuar në një listë jo 

shteruese shkaqesh, ç’ka do të thotë  se lista e shkaqeve të cituara në këtë dispozitë është një listë 

orientuese dhe jo shteruese e shkaqeve që gëzojnë mbrojtje nga diskriminimi.  

Neni 3, i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ndalon çdo dallim, përjashtim, kufizim apo 

preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, 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. Ndërsa në Kreun II, të LMD parashikohet mbrojtje 

e posaçme nga diskriminimi në fushën e punësimit. Ky ligj në nenin 12/1/c5, ndalon çdo lloj 

dallimi, kufizimi ose përjashtimi, që i bëhet punëmarrësit në gëzimin e të drejtës për punësim, duke 

përfshirë këtu shpërblimin ose ndryshe pagën që punëdhënësi i paguar punëmarrësit për punën e 

kryer. 

Marrëdhëniet e punës në rastin e punonjësve të shoqërisë Albpetrol sh.a, rregullohen nga Kodi i 

Punës. Bazuar në nenin 9/2 të Kodit të Punës6, garantohet mbrojtja nga diskriminimi bazuar në një 

                                                           
4 Neni 1,  të  ligjit nr. 10221/2010: “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, shtatzëninë, 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.” 
5 Neni 12/1/c, të ligjit nr. 10221/2010: “Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim.  Diskriminimi 
përfshin çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe që, ndër të tjera, ka 

lidhje me:  ..........................c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose 

ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë 

procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës.” 
6
 Neni 9/2, Kodi i Punës: “Me “diskriminim” kuptohet çdo dallim, përjashtim, kufizim ose parapëlqim, që bazohet në 

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

gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, 

gjendjen 14 familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, 

aftësinë e kufizuar, jetesën me HIV/AIDS, bashkimin ose përkatësinë në organizata sindikale, përkatësinë në një grup 
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listë jo shteruese shkaqesh, duke përfshirë edhe “përkatësinë në një grup të veçantë”. Ndërsa pika 

5, germa c) e Kodit 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”  

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenti 7 të LMD-së, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim të 

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

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

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

apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash.  

Ankesa e paraqitur është në përputhje me kërkesat e nenit 33, pika 3, të LMD-së dhe u pranua për 

shqyrtim, pasi nuk ekziston asnjë nga shkaqet  për mospranim të përcaktuara nga neni 33, pika 4, të 

LMD. Në zbatim të parashikimeve ligjore, të neneve 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar çështjen 

duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 

- Me shkresën me nr.631/1 prot., datë 04.06.2020, Komisioneri ka kërkuar informacion nga 

Shoqëria Albpetrol sh.a. Shoqëria Albpetrol sh.a nuk ktheu përgjigje brenda afatit ligjor prej 30 

ditësh të parashikuar sipas nenit 33, pika 7, të LMD-së. 

-  Me shkresën nr.1006 prot., datë 15.07.2020, Komisioneri ripërsëriti kërkesën për informacion 

drejtuar shoqërisë Albpetrol sh.a. 

- Me shkresën nr.3977/1 prot., datë 04.08.20207, shoqëria Albpetrol sh.a ka kthyer përgjigje duke 

vënë në dispozicion kopje të dokumentacionit8. Përveç vënies në dispozicion të 

dokumentacionit, Shoqëria Albpetrol sh.a nuk ka dhënë asnjë shpjegim dhe nuk ka mbajtur 

asnjë qëndrim në lidhje me pretendimet për diskriminim të  parashtruara nga ankuesi. 

 

 

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

 

                                                                                                                                                                                               

të veçantë, ose në çdo shkak tjetër, që ka si qëllim ose pasojë të pengojë ose të bëjë të pamundur ushtrimin e së drejtës 

për punësim dhe profesion, në të njëjtën mënyrë me të tjerët” 
7
 Protokolluar pranë KMD me nr. 631/2 datë 05.8.2020. 

8
 Kopje të statutit të shoqërisë Albpetrol sh.a; Kopje të strukturës, organikës dhe pagave të punonjësve të Shoqërisë 

Albpetrol sh.a, në fuqi deri në momentin e miratimit të vendimit nr.6, datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës të 

Shoqërisë Albpetrol sh.a; Shkresën nr.1821/1 prot., datë 01.04.2020 të shoqërisë Albpetrol sh.a “Për planin e masave 

shtrënguese mbi Gjëndjen e Fatkeqësisë Natyrore”;List-pagesat e qendrave në varësi të shoqërisë Albpetrol sh.a, si dhe 

të administratës për muajt mars-prill-maj 2020;Listat e punonjësve të shoqërisë Albpetrol sh.a, që u prekën nga 

reduktimi i pagës, të përgatitura për çdo qendër përkatëse dhe pozicionet e punës;Efekti financiar që pësoi shoqëria 

Albpetrol sh.a, nga reduktimi i pagave, si dhe efekti financiar mbi punonjësit e administratës për muajt prill-maj 

2020;Kopje e relacionit nr.2521 prot., datë 28.04.2020, e cila shërbeu si bazë për vendimin nr.6, datë 29.04.2020 të 

Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë Albpetrol sh.a. 
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A.Lidhur me trajtimin e padrejtë dhe më pak të favorshëm.  

Bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë shqyrtimit të ankesës rezulton se me vendimin 

nr.6, datë 29.04.2020 “Mbi uljen e pagave të punëmarrësve të shoqërisë Albpetrol sh.a për një 

periudhë të pacaktuar deri në kthimin në normalitet të situatës  financiare të shoqërisë”, Këshilli 

Mbikëqyrës i Shoqërisë Albpetrol sh.a ka vendosur: 

1. Reduktimin e pagave të punëmarrësve të shoqërisë Albpetrol sh.a për një periudhë të 

pacaktuar deri në kthimin në normalitet të situatës financiare të shoqërisë me këto detaje: 

- Uljen e pagës bazë me 60 % për punëmarrësit e administratës qendrore dhe administratës 

së qendrave të cilat vazhdojnë punën në zyrë (sipas listës që miraton administratori) 

- Elementë të pagës për punëmarrësit e administratës qendrore dhe administratës së 

qendrave do të jenë: paga bazë dhe shtesa për vjetërsi. 

- Punëmarrësit e terrenit, ata të cilët lidhen drejtpërdrejtë me prodhimin (sipas grafikëve të 

miratuar nga administratori) nuk preken nga ky vendim dhe vazhdojnë të përfitojnë të 

njëjtat të drejta në pagë. 

- Trajtimin me pagën e luftës të punëmarrësve të administratës të cilët do të qëndrojnë në 

shtëpi, sipas grafikut të miratuar nga administratori. 

2. Pezullimin e ristrukturimit dhe shtyrjen e afatit të njoftimit deri në një vendimarrje të dytë. 

Këta punëmarrës të trajtohen me pagën e luftës. 

3. Të gjitha shtesat mbi pagë të cilat janë aplikuar me vendim administratorësh ndër vite 

shfuqizohen. Çdo vendimarrje e administratorit për shtesë elementësh mbi pagë miratohet në 

Këshillin Mbikëqyrës. 

4. Nuk lejohen orët jashtë kohës normale të punës si dhe pezullohen pagesat për dietat për 

punëmarrësit e shoqërisë Albpetrol sh.a deri në një vendimarrje të dytë. 

5. Ky vendim i shtrin efektet financiare nga data 01.04.2020. 

 

Për vënien në zbatim të vendimit nr.6, datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës, administratori i 

shoqërisë Albpetrol sh.a ka nxjerrë urdhërin nr.114 datë 08.05.2020. 

 

Referuar relacionit me nr.2521 prot., datë 23.04.2020, “Mbi reduktimin e pagave të shoqërisë 

Albpetrol”, që administratori i shoqërisë Albpetrol sh.a i ka drejtuar Këshillit Mbikëqyrës, rezulton 

se ky vendim është marrë në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar si pasojë e 

pandemisë Covid-19. Bazuar në këtë relacion administratori i shoqërisë Albpetrol sh.a i ka 

propozuar Këshillit Mbikëqyrës uljen e pagave të punonjësve të administratës së shoqërisë për një 

periudhë të pacaktuar (minimalisht 3 muaj) duke filluar nga data 01.4.2020, për shkak të 

vështirësive financiare të shkaktuar nga Covid-19. Po sipas këtij relacioni rezulton se, shoqëria 

Albpetrol sh.a më datë 01.04.2020 me shkresën nr. 1821/1 prot., ka nxjerrë njoftimin mbi planin e 

masave shtrënguese në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.  

 

Referuar shkresës nr.1821 prot datë 30.03.2020 rezulton se shoqëria Albpetrol sh.a ka miratuar 

Planin e Masave Shtrënguese në kushtet e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore dhe me shkresën nr. 

1821/1 prot., datë 01.04.2020 ky plan masash i është dërguar drejtorive dhe qendrave në varësi të 

shoqërisë Albpetrol sh.a. Referuar detyrave për t’u realizuar të përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të 
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këtij plani masash parashikohet: 1. Reduktimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, në zbatim të fazës së parë të ristrukturimit, ku parashikohet një reduktim i stafit me 

200 veta staf, për periudhën prill-maj 2020; 2. Reduktimi i shpenzimeve të planifikuara për dieta 

dhe orët jashtë orarit (me disa përjashtime sipas përcaktimeve në këtë plan) si dhe 3. Aplikimi i 

lejes së zakonshme për vitin 2020, për punonjësit që janë në shtëpi.   

 

Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion nga shoqëria Albpetrol sh.a rezulton se struktura 

organike e kësaj shoqërie është rishikuar në fund në muajin dhjetor 2019 dhe në janar të viti 2020 

ka dalë urdhri i administratorit për zbatimin e saj. Njëkohësisht me ristrukturimin rezulton se në 

muajin janar 2020 janë miratuar pagat e reja të punonjësve të kësaj shoqërie. Sa më sipër rezulton 

se masat e parashikuara në pikat 1, 2 dhe 3 në planin e masave shtrenguese parashikojnë reduktim 

të fondit të pagave, por kjo sipas planit të masave do të vijë si rezultat i reduktimit të stafit si pasojë 

e ristrukturimit si dhe reduktimit të shpenzimeve për dieta dhe orë jashtë orarit. 

 

Si bazë ligjore për marrjen e vendimit nr.6, datë 29.04.2020, të Këshillit Mbikëqyrës është referuar 

edhe vendimi i Këshillit të Ministrave nr.243, datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore”. Referuar këtij vendimi, në pikën 2 të tij, Këshilli i Ministrave ka vendour 

kufizimin e disa të drejtave të garantuara nga Kushtetuta ku ndër të tjera edhe të drejtën e 

parashikuar nga neni 49 i Kushtetutës, pra të drejtën për punë. Sipas përcaktimit në pikën 2, të 

VKM nr. 243/24.03.2020, e drejta për punë mund të kufizohet deri në masën që konsiderohet e 

domosdoshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve.  

 

Bazuar në pikën 1 dhe 3, të nenit 129 të Kodit të Punës, përcaktohet se: “1. Nëse punëdhënësi 

refuzon të zërë me punë punëmarrësin, për një arsye që nuk lidhet me të, ai detyrohet të paguajë 

punëmarrësin edhe kur nuk vazhdon të punojë.....3.  Bëjnë përjashtim rastet e forcave madhore, si 

dhe rasti kur punëmarrësi shkakton vetë me faj pamundësinë e kryerjes së punës” 

 

Vendimi nr.6, datë 29.04.2020 i Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol sh.a ka vendosur uljen 

e pagës bazë për kategorinë e punonjësve të administratës qëndrore dhe administratës së qendrave 

jo si rezultat se kjo kategori punonjësish për shkak të situatës së shkaktuar nga Covid-19  do të 

duhet të qendrojë në shtëpi dhe të mos punojë, duke e vendosur punëdhënësin në kushtet 

përjashtuese të parashikuara nga neni 129/3 të Kodit të Punës. Sipas këtij vendimi punonjësit e 

administratës të cilët për shkak të situatës  nuk do të zihen me punë dhe do të qëndrojnë në shtëpi 

do të trajtohen me pagën e luftës. Në pikën 1, të vendimit nr.6, datë .29.04.2020 përcaktohet qartë 

se punonjësit e administratës të cilët do të pësojnë ulje të pagës bazë me 60 % do të vazhdojnë  

normalisht punën në zyrë. Pra, shoqëria Albpetrol sh.a ka trajtuar ndryshe dhe në mënyrë më pak të 

favorshme kategorinë e punonjësve të administratës të cilët do të vazhdojnë të dalin në punë në 

raport me punonjësit e terrenit për të cilët vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nuk parashikon reduktim 

të pagës bazë.  

 

Referuar Kontratës Kolektive të punës të lidhur midis SRNSH dhe Shoqërisë Albpetrol sh, nuk ka 

parashikime në lidhje me nivelin e pagave e punonjësve. Bazuar në nenin 7, të Kontratës Kolektive 

parashikohet se marrja në punë realizohet nëpërmjet kontratës individuale të punës e cila bëhet në 
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formë të shkruar dhe ndër të tjera duhet të përmbajë pagën.  Ndërsa në nenin 25, të Kontratës 

Kolektive parashikohet se paga minimale e detyrueshme për t’u paguar nga punëdhënësi  për 

punonjësit e të gjitha kategorive të shoqërisë Albpetrol sh.a nuk duhet të jetë më e vogël se paga 

minimale në shkallë vendi. Gjithashtu në këtë nen parashikohet  edhe se punëdhënësi çdo vit bën 

indeksimin e pagave dhe se brenda 3 mujorit të parë të viti 2020, punëdhënësi do të kryejë rritje të 

pagave për punonjësit e shoqërisë. 

 

Bazuar në parashikimet e Kodit të Punës, marrëdhënia e punës, kontrata e punës, ka disa elementë 

thelbësore të saj.  Kështu, pika 3 e nenit 21, ku renditen elementët që përbëjnë thelbin e kontratës 

së punës, parashikon edhe pagën e punëmarrësit për atë vend e pozicion pune. Bazuar në pikën 1, 

të nenit 21 të Kodit të Punës, kontrata e punës mund të ndryshohet me shkrim, nëse palët bien 

dakord për ta bërë këtë. Pra,  kontrata e punës dhe elementët e saj, nuk mund të ndryshohen apo 

shfuqizohen në mënyrë të njëanshme, por vetëm me vullnetin dhe miratimin e përbashkët të dy 

palëve kontraktore, në rastin konkret punëdhënësit dhe punëmarrësit. 

 

Nuk rezultoi gjatë shqyrtimit të ankesës që shoqëria Albpetrol sh.a të ketë realizuar konsultime 

paraprake me SRNSH në cilësinë e punëmarrësit, referuar kontratës kolektive të nënshkruar midis 

tyre. Gjithashtu nuk rezulton asnjë dokument i shkruar që të provojë se reduktimi  i pagës për 

kategorinë e punonjësve të administratës qendrore dhe administratës së qendrave në varësi, të 

shoqërisë Albpetrol sh.a, si një nga elementët thelbësorë të marrëdhënies  së punës dhe kontratës së 

punës, është bërë në formë të shkruar ku është shprehur vullneti dhe pëlqimi  punëmarrësve. Pra, 

rezulton se shoqëria Albpetrol sh.a ka ndryshuar në mënyrë të njëanshme kontratën dhe 

marrëdhënien e punës me punonjësit e saj dhe ky ndryshim i njëanshëm është me pasoja negative 

për kategorinë e punonjësve të administratës qëndrore dhe administratës së qendrave në varësi, të 

cilët edhe pse kanë punuar janë paguar me 60 % të pagës. 

 

Bazuar në dokumentacionin e vendosur në dispozicion nga shoqëria Albpetrol sh.a rezulton se në 

muajin prill 2020 punonjësit e administratës së qendrës dhe administratës në qendrat në varësi9 të 

cilët kanë vazhduar punën normalisht janë paguar me pagë të reduktuar në masën 60 % , ndërkohë 

që punonjësit të cilët janë kategorizuar si punonjësit e terrenit janë paguar me pagë të plotë, sipas 

nivelit të pagave të miratuar për vitin 2020. Në muajin maj 2020 rezulton se janë paguar me minus 

60% të pagës vetëm punonjësit e administratës në qendër, ndërsa punonjësit e administratës në 

qendrat në varësi janë paguar me pagë të plotë sipas nivelit të pagave të miratuar për vitin 2020. 

 

Rezulton se, gjatë muajit prill 2020 janë paguar me pagë të reduktuar në masën 60 % gjithsej rreth 

508 punonjës të administratës qendrore dhe administratës në qendrat e varësisë. Në muajin maj 

2020 janë paguar me pagë të reduktuar në masën 60 %  vetëm punonjësit e administratës qendrore,  

148 punonjës gjithsej. 

 

                                                           
9
 Qendrat në varësi: Q.SH.GJ Patos, Q.M.N Kuçovë, Q.P.N Kuçovë, Q.P.N Gorisht, Q.F.T Patos, Q.F.Sh.E Patos, 

Q.P.N Fier, Q.A.Sh.N, Q.A.K.P Patos, Q.E.M.N.G Patos. 
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Komisioneri vlerëson se, dhënia e efekteve prapavepruese vendimit nr.6, datë 29.04.2020 e bën 

akoma më abuzive vendimarrjen e shoqërisë Albpetrol sh.a, e cila me një vendim të marrë në datën 

29.04.2020 i shtrin efektet e një vendimi i cili cënon rëndë të drejtat e punës dhe interesat 

ekonomikë të punëmarrësve  që  në datën 01.04.2020. 

 
Komisioneri vlerëson se, vendimarrja e shoqërisë Albpetrol sh.a për uljen e pagës me 60 % të 

punonjësve të administratës, nuk mund të konsiderohet në përputhje me kufizimet e miratuara me 

VKM nr.243 datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”. Ulja e pagës së 

punonjësve me 60 % në kushtet kur ata kanë punuar çdo ditë në zyrë, pra nuk kemi mbyllje të 

aktivitetit të shoqërisë, nuk është një masë e marrë me qëllim ruajtjen e shëndetit të shtetasve. 

 

Referuar relacionit nr.2521 prot., datë 28.04.2020 që administratori i Shoqërisë Albpetrol sh.a i ka 

paraqitur Këshillit Mbikëqyrës, ka propozuar reduktimin e pagave për një përiudhë të pacaktuar, 

minimalisht 3 muaj, deri në rikthimin në normalitet të situatës financiare. Bazuar në vendimin nr.6, 

datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë, ulja e pagave është  vendosur për një afat të 

pacaktuar. Referuar dokumentacionit të administruar rezulton që punonjësit e administratës në 

qendrat e varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a në muajin maj 2020 janë paguar me pagë të plotë dhe 

jo me pagë të reduktuar sipas parashikimeve të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës. Albpetrol sh.a 

nuk vuri në dispozicion ndonjë vendimarrje të re nga ana e Këshillit Mbikëqyrës për ndryshimin e 

vendimit nr.6, datë 29.04.2020 në lidhje me punonjësit e administratës së qendrave të varësisë. Pra, 

rezulton se shoqëria Albpetrol sh.a disponon mbi pagat e punonjësve në mënyrë të njëanshme. 

Reduktimi i pagave në muajin maj 2020, është zbatuar vetëm për punonjësit e administratës 

qëndrore të shoqërisë Albpetrol sh.a, të cilët kanë vazhduar në paguhen me minus 60 % të pagës 

bazë. 

 

Bazuar në analizën e mësipërme, Komisioneri arrin në përfundimin se, grupi i punonjësve të 
administratës qendrore dhe administratës në qendrat e varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a, i 
është nënshtruar një trajtimi të padrejtë dhe më pak të favorshëm në raport me grupin e 
punonjësve të terrenit. Komisioneri konstaton gjithashtu se, grupi i punonjësve të 
administratës qendrore të shoqërisë Albpetrol sh.a i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë 
dhe më pak të favorshëm jo vetëm në raport me grupin e punonjësve të terrenit, por edhe në 
raport me grupin e punonjësve të administratës në qendrat e varësisë së shoqërisë Albpetrol 
sh.a. 
 

 

B. Shkaku i mbrojtur 

Neni 1, i ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i cili përcakton objektin e këtij 

ligji, shprehet se ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me  një 

listë  jo shteruese shkaqesh. Ky nen parashikon një sërë shkaqesh, por ndërkohë përcakton se lista e 

shkaqeve të mbrojtura mbetet e hapur.  

Bazuar në shkaqet e mbrojtura të përcaktuara në nenin 1 si dhe duke ju referuar përkufizimit të 

diskriminimit që ligji ka bërë në nenin 3, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, jo çdo 

diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm gëzon mbrojtje nga ligji. Mbrojtja nga 
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diskriminimi sipas ligjit garantohet vetëm për ato diferenca në trajtim apo trajtime më pak të 

favorshme që kanë për bazë një nga shkaqet e mbrojtura.  

Shkaku i pretenduar i diskriminimit është “përkatësa në një grup të veçantë”. Sipas ankuesit grupi  

i punonjësve të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a  përbën një grup të veçantë dhe për këtë 

arsye ata duhet të gëzojnë mbrojtje. Referuar nenit 1, të ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, parashikohet se “përkatësia në një grup të veçantë”, konsiderohen si një shkak i 

mbrojtur nga ligji, pa specifikuar se çfarë kuptohet ose do të konsiderohet një grup i veçantë, 

ndërkohë që lista e shkaqeve të mbrojtura është e hapur. Në këto kushte, për të arritur në 

përfundimin nëse grupi i punonjësve të administratës të shoqërisë Albpetrol sh.a përfshihet në 

termin “përkatësia në një grup të veçantë” Komisioneri do të mbajë në konsideratë praktikën e 

Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut10, në drejtim të interpretimit të shkaqeve/statuseve të 

tjera sipas nenit 14 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut11. 
 

Kështu, GJEDNJ-ja ka zhvilluar disa shkaqe në kategorinë “statuse të tjera”. Sipas praktikës së 

GJEDNJ-së, neni 14, i KEDNJ-së nuk ndalon të gjitha dallimet në trajtim, por vetëm ato diferenca 

të bazuara në një karakteristikë të identifikueshme, objektive ose personale, ose "status", me të 

cilin personat ose grupet e personave janë të dallueshëm nga njëri-tjetri.12 Disa nga karakteristikat 

që GJEDNJ-ja  ka njohur se mbrohen në kuadër të “statuseve të tjera” janë:  Në Engel dhe të tjerët 

kundër Vendeve të Ulta, Gjykata vendosi që një dallim i bazuar në gradën ushtarake mund të binte 

në kundërshtim me nenin 14; Në Larkos kundër Qipros, Gjykata gjeti shkelje të nenit 14 si rezultat 

i një dallimi midis qiramarrësve të shtetit nga njëra anë dhe qiramarrësve të pronarëve privatë 

nga ana tjetër; Në Shelley kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata konsideroi se të qenit i 

burgosur mund të binte në nocionin e "statusit tjetër" sipas nenit 14; Në Sidabras dhe Džiautas 
kundër Lituanisë, përsëri Gjykata nuk adresoi në mënyrë specifike çështjen e "statusit tjetër ”, por 

në gjetjen e një shkelje të nenit 14 dhe nenit 8 pranoi se  statusi si ish oficer i KGB-së  përfshihet 

në nenin 14. Në Paulík kundër Sllovakia, Gjykata pranoi që kërkuesi, një baba atësia e të cilit ishte 

vërtetuar gjyqësisht, kishte një "status" që mund të krahasohej me baballarë dhe nëna të 

prezumuar, në situata kur atësia ishte ligjërisht e supozuar por jo e përcaktuar gjyqësish; Në Clift 

kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata gjeti shkelje të nenit 14 si rezultat i dallimit që bëhej nga 

skema e lirimit të parakohshëm midis personave që vuanin dënime afatgjata të përcaktuar me 15 

vjet ose më shumë dhe atyre që vuanin dënime afatgjata të përcaktuar me më pak se 15 vjet ose 

dënime të papërcaktuara. 

Në çështjen Clift kundër Mbretërisë së Bashkuar (paragrafi 60) GJEDNJ-ja është shprehur se: 

“Pyetja nëse ekziston një ndryshim në trajtim bazuar në një karakteristikë personale ose të 

identifikueshme, në çdo rast është një çështje që duhet vlerësuar duke marrë parasysh të gjitha 

rrethanat e çështjes dhe duke pasur parasysh se qëllimi i Konventës është të garantojë jo të drejta 

që janë teorike ose jo reale, por të drejta që janë praktike dhe efektive” 

                                                           
10 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën GJEDNJ. 
11 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KEDNJ. 
12 Shiko: Clift kundër Mbretërisë së Bashkuar, prg 55; Kjeldsen Busk Madsen dhe Pedersen kundër Danimarkës, 

prg 56; Carson dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, prg 61 dhe 70. 
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Sa më sipër, Komisioneri arrin në përfundimin se, pretendimi i ankuesit se diferenca në trajtim e 

grupit të  punonjësve të administratës së Shoqërisë Albpetrol sh.a, gëzon mbrojtje bazuar në nenin 

1, të LMD, pasi bazohet në një karakteristikë të identifikueshme dhe objektive, edhe pse jo 

personale. Grupi i punonjësve të administratës, ka një status të dallueshëm  nga grupi i punonjësve 

të terrenit të kësaj shoqërie. Ky dallim del qartë edhe nga vetë grupimi apo ndarja që bën vendimi 

nr.6, datë 29.04.2020 i Këshillit Mbikëqyrës, duke i grupuar punonjësit e shoqërisë në punonjës të 

administratës (në qendër dhe në qendrat e varësisë) dhe punonjës terreni. Dallimi midis grupit të 

punonjësve të administratës, përfshi këtu administratën qendrore dhe administratën e qendrave të 

varësisë dhe punonjësve të tjerë, del qartë edhe nga struktura organizative e shoqërise, ku këta 

punonjës janë gjithmonë të ndarë në seksione më vete dhe lehtësisht të identifikueshëm, pasi 

mbajnë emërtimin “Administrata”. 

 

C. Lidhja e trajtimit të padrejtë më pak të favorshëm me shkakun e mbrojtur 

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminmit, 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.  

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ-ja), nuk parashikon të drejtën për punë si një 

të drejtë të veçantë, por çështjet e punës trajtohen nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 

(GJEDNJ-ja) si çështje që hyjnë në sferën e veprimit të nenit 8, “E drejta për respektimin e jetës 

private dhe familjare”. Siç është përmendur edhe më sipër, neni 14 i KEDNJ-së ndalon 

diskriminimin në gëzimin e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në të, bazuar në një listë jo 

shteruese shkaqesh. Ndërkohë Protokolli 12-të i Konventës, i cili është ratifikuar nga Shqipëria, 

ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të parashtruar nga ligji” dhe kështu 

ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm me të drejtat e garantuara nga 

KEDNJ-ja.  

E drejta për punë dhe mbrojtje nga diskriminimi në gëzimin e kësaj të drejtë parashikohet edhe në 

akte të tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria të tilla si: 

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
13, sanksionon të drejtën për 

punë në nenin 6. Bazuar në neni 7, të Paktit, gërma “a” pika “i” përcaktohet se: “Shtetet palë të 

këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për të gëzuar kushte pune të drejta e të favorshme të cilat 

sigurojnë sidomos: (a) Shpërblim të atillë që, si minimum, u siguron të gjithë punonjësve; i) Paga 

të drejta dhe shpërblim të barabartë për punë me vlerë të barabartë, pa kurrfarë dallimi;......”  

Sipas nenit 2/2, të Paktit, të drejtat e parashikuara në këtë Pakt duhet të garantohen pa asnjë 

diskriminim bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh. 
                                                           
13

 Ratifikuar me ligjin nr. 7511 datë 08.08.1991 
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Karta Sociale Europiane
14

 parashikon të drejtën për punë (neni 1) si dhe të drejtën për pagë të 

drejtë (neni 4). Kështu, në nenin 4, Pjesa I, të Kartës Sociale Europiane parashikohet:“ Me synimin 

për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për një pagë të drejtë, Palët angazhohen:…….. 5. të 
lejojnë zbritjet nga rroga vetëm në kushtet dhe në masën e parashikuar nga ligjet ose rregulloret 

kombëtare ose të fiksuar në marrëveshjet kolektive ose në vendimet e arbitrazhit. Ushtrimi i këtyre 

të drejtave do të arrihet me marrëveshje kolektive të përfunduara lirisht, me mekanizma ligjorë të 

fiksimit të pagave ose me mjete të tjera të përshtatëshme me kushtet kombëtare.”. Në vijim, në 

nenin E), Pjesa V, të Kartës Sociale Europiane parashikohet shprehimisht:“Gëzimi i të drejtave të 

parashikuara në këtë Kartë 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”. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” parashikon shprehimisht parimin e barazisë përpara ligjit 

dhe mosdiskriminimin. Në fakt mosdiskriminimi dhe parimi i barazisë janë të ndërthurura ngushtë. 

Parimi i barazisë kërkon që situata të barabarta trajtohen në mënyrë të barabartë dhe situata të jo të 

barabarta të mënyrë të ndryshme. Dështimi për ta bërë këtë konsiderohet diskriminim, përveç nëse 

ekzistojnë arsye objektive dhe të arsyeshme.15  

Sipas nenit 3, pika 1 të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, diskriminimi përkufizohet si: çdo 

dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur 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.  

Një nga format e diskriminimit parashikuar nga ligji, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në nenin 1 të 

këtij ligji.  

Në bazë të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, jo çdo dallim apo ndryshim i trajtimit 

konsiderohet diskriminim. Në bazë të nenit 6, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

përcaktohet se: “Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk zbatohet në rastet kur ka një 

qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të Kushtetutës, të marrëveshjeve apo 

akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi”. 

Gjithashtu, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të vazhdueshme ka 

interpretuar se trajtimi i diferencuar është diskriminues nëse ai nuk bazohet në ndonjë justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, nëse trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim ose 

nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura 

dhe qëllimit që synohet të realizohet. 

 

                                                           
14

 Ratifikuar me ligjin Nr. 8960, date 24.10.2002. 
15

 Raporti Shpjegues që shoqëron  Protokollin 12 të KEDNJ-së, prg 15. 

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


 

 Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kodi Postar 1001, Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

13 

 

Në shumicën e çështjeve të diskriminimit, ankuesi e ka të vështirë apo të pamundur t’i mbledhë 

provat, ndonjëherë provat e drejtpërdrejta as nuk ekzistojnë. Subjektet që konsumojnë sjelljen 

diskriminuese nuk e pranojnë asnjëherë se kanë diskriminuar. Për të kompensuar këtë disavantazh 

të madh, legjislacioni ka parashikuar parimin e zhvendosjes së barrës së provës. Parimi i 

zhvendosjes së barrës së provës është një parim i konsoliduar në legjislacionin e BE-së dhe 

jurisprudencën e GJEDNJ-së. KEDS16 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 

posaçëm. Bazuar në nenin 82/2 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenin 9/10 të Kodit të 

Punës, barra e provës në çështjet e diskriminimit është objekt i një rregullimi të posaçëm.  

 

Bazuar  në nenin 9, pika 10, të Kodit të Punës, parashikohet se: “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”. 

 

Bazuar në  nenin 82, pika 2 të Kodit të Procedurave Administrative  përcaktohet 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”. 

 

Duke qenë se pala kundër të 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 të cilës është paraqitur ankimi, kur vihet re se prima facie 

është ngritur një pretendim për diskriminim. Pala kundër të cilës është paraqitur ankesa ka barrën e 

provës të provojë se trajtimi i diferencuar nuk është diskriminues. 

 

Sa më sipër, ankuesi duhet të krijojë një prezumim të diskriminimit (diskriminimi prima facie), 

barra më pas zhvendoset tek Shoqëria Albpetrol sh.a, e cila duhet të tregojë se ndryshimi në trajtim 

nuk është diskriminues. Kjo mund të bëhet: 

 

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

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë. 

- Ose duke vërtetuar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, ka një 

justifikim të arsyeshëm dhe objektiv. 

Nëse subjekti që pretendohet se ka konsumuar sjelljen diskriminuese nuk është në gjendje të 

provojë njërën nga të dyja, atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.17 

                                                           
16 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
17 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-laë-2018_en.pdf, fq.232. 
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Në aspektin procedural, si fillim pala ankuese duhet të provojë se i vetmi shpjegim i arsyeshëm për 

trajtimin e diferencuar është shkaku i mbrojtur nga diskriminimi dhe në kushtet kur arrihet ky nivel 

provueshmërie barra e provës për të provuar të kundërtën, që veprimet nuk përbëjnë diskriminim i 

bie palës tjetër.  

Bazuar në analizën e mësipërme rezultoi se grupi i punonjësve të administratës qendrore dhe 

administratës në qendrat e varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a, i është nënshtruar një trajtimi të 

padrejtë dhe më pak të favorshëm në raport me grupin e punonjësve të terrenit. Ndërsa grupi i 

punonjësve të administratës qendrore i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë dhe më pak të 

favorshëm jo vetëm në raport me grupin e punonjësve të terrenit, por edhe në raport me grupin e 

punonjësve të administratës në qendrat e varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a. 

 
Punonjësit e administratës (qendrore dhe qendrat e varësisë) kanë vazhduar të punojnë njësoj 

sikundër punonjësit e terrenit. Duke thënë këtë, nuk duhet të kuptohet se ata kryejnë të njëjtën 

natyre pune, por se ata janë zënë njësoj në punë, në përputhje me detyrat dhe funksionet që ata 

kanë brenda shoqërisë. Për rrjedhojë Komisioneri arrin në përfundimin se punonjësit e 

administratës qendrore dhe adminstrata e qendrave të varësisë, që ka vazhduar punën janë në 

kushte të ngjashme me punonjesit e terrenit të cilët gjithashtu kanë vazhduar punën, por nuk kanë 

pësuar reduktim të pagës në masën 60 %. Bazuar në të njëjtin arsyetim, Komisioneri arrin në 

përfundimin se punonjesit e administratës qendrore të cilët janë paguar edhe në muajin maj 2020 

me pagë të reduktuar në masën 60 % janë në kushte të ngjashme me punonjësit e administratës së 

qendrave të varësisë dhe punonjësit e terrenit të cilët kanë vazhduar punën, por nuk kanë pësuar 

reduktim të pagës në masën 60 %. 

 

Për punonjësit e administratës që për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia Covid 19 nuk 

janë zënë me punë, pra ata punonjës të cilët kanë qendruar në shtëpi dhe nuk kanë punuar, vendimi 

i Këshillit Mbikëqyrës ka parashikuar se ata nuk do të paguhen me pagën e pozicionit të punës, por 

do të paguhen me pagë lufte. Kjo kategori e punonjësve të administratës nuk është në të njëjtat 

kushte me punonjësit të cilët kanë vazhduar punën normalisht. 

 

Në kushtet kur sa më sipër rezulton e provuar se jemi përpara një trajtimi të padrejtë dhe më pak të 

favorshëm midis grupeve të mësipërme të punonjësve të shoqërisë Albpetrol sh.a dhe se kjo 

diferencë është e lidhur me shkakun e pretenduar të diskriminimit, është në detyrimin e Shoqërisë 

Albpetrol sh.a në cilësinë e subjektit që prezumohet se ka konsumuar sjelljen diskriminuese që të 

vërtetojë  se ka një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv për këtë diferencë në trajtim. 

Referuar vendimit nr.6, datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol sh.a dhe 

relacionit të paraqitur nga administratori, rezulton se reduktimi i pagës me 60 % për grupin e 

punonjësve të administratës qendrore dhe administratës së qendrave të varësisë është situata e 

vështirë financiare e shkaktuar si pasojë e pandemisë Covid -19. Sipas këtij vendimi kjo masë do të 

zbatohet për një afat të pacaktuar deri në rikthimin në normalitet të situatës  financiare të shoqërisë. 

Shoqëria Albpetrol sh.a gjatë shqyrtimit të ankesë nuk dha asnjë shpjegim se cili ishte qëllimi i 

ligjshëm për vendosjen e një kufizimi të tillë. Nga përmbajtja e vendimit të Këshillit Mbikëqyrës 

dhe relacionit të tij shoqërues të hartuar nga administratori, rezulton se me anë të marrjës së kësaj 
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mase shoqëria Albpetrol sh.a ka synuar ruajtjen e stabilitetit financiar të shoqërisë në situatën e 

fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia. Komisioneri vlerëson se ruajtja e stabilitetit 

financiar të shoqërisë në situatën e fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia Covid -2019 

përbën padyshim një qëllim të ligjshëm. Megjithatë, duhet të ekzistojë një marrëdhënie e 

arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet. 

 

Bazuar në nenin 12/2 të Kodit të Procedurave Administrative, veprimi administrativ është në 

përputhje me parimin e proporcionalitetit, vetëm kur ky veprim është: 

- I nevojshëm për të arritur qëllimin e përcaktuar me ligj dhe e arrin atë me mjetet dhe masat 

që cënojnë më pak të drejtat apo interesat e ligjshme të palës. 

- I përshtatshëm për të arritur qëllimin e parashikuar nga ligji dhe 

- Në përpjestim të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë. 

 

Në vendimin nr. 20, datë 11.07.2006, Gjykata Kushtetuese është shprehur se: “.....nga të gjitha 

mjetet e ndryshme që mund të shfrytëzohen për të arritur një qëllim të ligjshëm, autoriteti 

administrativ duhet të përdorë mjetet ligjore më të përshtatshme, me të cilat, mund të arrihet në 

shkaktimin e padrejtësisë më të vogël për një individ. Prandaj duhen përdorur vetëm mjetet që 

shkaktojnë padrejtësinë minimale për individin dhe me masa sa më pak të dëmshme për të. Kjo 

nënkupton elementin e dytë të parimit. Ky parim kërkon detyrimisht dhe plotësimin e kushtit të 

tretë, sipas të cilit ndërhyrja në të drejtat e individit nuk duhet të jetë jashtë raportit të qëllimeve të 

aspiruara. Në këtë mënyrë, përfshirja e tre elementëve të domosdoshëm kërkon, që një masë ose 

mjet, duhet të jetë i përshtatshëm dhe i nevojshëm për të arritur një qëllim të kërkuar dhe mjeti e 

qëllimi të qëndrojnë në përpjestim të arsyeshëm.”  

 

Komisioneri konstaton se relacioni shoqërues i vendimit të Këshillit Mbikëqyrës  me të cilin është 

kufizuar në mënyrë të konsiderueshme e drejta e pagës e punonjësve, ka si justifikim gjendjen e 

vështirë financiarë në të cilën ndodhet shoqëria. Por, në këtë dokument nuk është bërë asnjë analizë 

konkrete financiare e situatës. Gjatë shqyrtimit të çështjes shoqëria Albpetrol sh.a nuk vuri në 

dispozicion ndonjë analizë konkrete  që i është bërë gjendjes financiare të shoqërisë dhe se cilat do 

të ishin rrugët apo mjetet që do të përdorte ajo për të ruajtur stabilitetin financiar. Nga ana tjetër 

nëse i referohemi Planit të Masave Shtrënguese mbi Gjendjen e Fatkeqësisë Natyrore, të miratuar 

nga administratori i shoqërisë Albpetrol sh.a, nuk ka asnjë masë të parashikuar në lidhje me 

mundësinë e  rishikimit dhe reduktimit të pagave të punonjësve.  

 

Sipas të dhënave të vendosura në dispozicion nga shoqëria  Albpetrol sh.a rezulton se për muajin 

prill 2020 efekti financiar nga ulja e pagës për punonjësit e administratës (qendrore dhe qendrave të 

varësisë) është në shumën 19,350,692 lekë në fondin e pagave, 2,961,131 lekë në fondin e 

sigurimeve shoqërore 16.7 % dhe 1,988,453 lekë në fondin e sigurimeve shoqërore 11.2 %. Për 

muajin maj 2020 ky efekt financiar është në shumën 8,409,545 lekë në fondin e pagave, 1,306,660 

lekë në fondin e sigurimeve shoqërore 16.7 % dhe 879,958 lekë në fondin e sigurimeve shoqërore 

11.2 %. Në mungesë të analizës financiare që shoqëron marrjen e këtij vendimi, nuk mund të 

vlerësohet se çfare efekti dhe peshe mund të këtë patur një masë e tillë në gjendjen e përgjithshme 

të shoqërisë.  
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Ulja e pagës së punonjësve të administratës me 60 % në kushtet kur ata kanë punuar çdo ditë në 

zyrë, pra nuk kemi mbyllje të aktivitetit të shoqërisë apo reduktim të zënies me punë të punonjësve, 

nuk është një masë e marrë me qëllim ruajtjen e shëndetit të shtetasve, fakt ky që do të përligjte 

kufizimin sipas VKM nr.243 datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”. 

Pra, kjo masë nuk është e përshtatshme për arritjen e qëllimeve për të cilat lejohen kufizimet e të 

drejtës për punë sipas këtij akti.  

 

Shoqëria Albpetrol sh.a ka hequr reduktimin e pagës për punonjësit e administratës që i përkasin 

qendrave të varësisë, por ka vazhduar të mbajë reduktimin e pagës për punonjësit e administratës 

qëndrore, pa një vendimarrje të re nga ana e Këshillit Mbikëqyrës. Duke mbajtur në konsideratë 

këtë mënyrë veprimi dhe faktin se vendimi i Këshillit Mbikëqyrës është me afat papërcaktuar, 

Komisioneri nuk ka informacion nëse  reduktimi i pagave për punonjësit e administratës qëndrore 

vazhdon të jetë në fuqi apo nëse reduktimi i pagave për punonjësit e administratës së qendrave të 

varësisë mund të jetë rikthyer në fuqi. 
 

Bazuar në nenin 33 të Kodit të Punës, punëdhënësi duhet të informojë dhe të konsultohet me 

përfaqësuesit e punëmarrësve. Në mënyrë të veçantë në pikën 3, të nenit 33, të Kodit të Punës, 

parashikohet se: “Para marrjes së vendimit për riorganizimin e ndërmarrjes dhe vendimeve të 

tjera, të cilat mund të kenë efekte të rëndësishme dhe thelbësore në organizimin e punës në 

ndërmarrje dhe në statusin ligjor të punëmarrësve, punëdhënësi duhet të informojë përfaqësuesit e 

punëmarrësve dhe të zhvillojë konsultime me ta për arsyet e këtyre vendimeve, pasojat ligjore, 

ekonomike e sociale për punëmarrësit, si dhe për çdo masë që synon të shmangë ose zbutë pasojat 

e pritshme.” 

 

Konsultimi dhe vendosja e dialogut social merr një rëndësi të madhe në situata krize të çfarëdolloji. 

Krijimi i një klime besimi, të ndërtuar nëpërmjet dialogut social është thelbësore në zbatimin e 

masave për të adresuar situatën e pandemisë Covid 19 dhe efekteve të saj. Është shumë e 

rëndësishme që punonjësit të mbahen të informuar dhe të konsultohen në lidhje me efektet që 

mund të kenë në kushtet e marrëdhënies së tyre të punësimit si dhe për të marrë masa për mbrojtjen 

e vetes së tyre. 

 

Shoqëria Albpetrol sh.a në situatë pandemie dhe në mënyrë të njëanshme, pa informim dhe 

konsultim paraprak, nëpërmjet reduktimit të pagës në masën 60 % për kategoritë respektive të 

punonjësve të administratës, ka cënuar  ndjeshëm të drejtat e tyre të punës dhe ka cënuar interesat  

ekonomikë dhe mirëqënien e tyre dhe familjeve. 

 

Referuar listpagesave të punonjësve të vëna në dispozicion rezulton se për punonjës të caktuar të 

administratës edhe pse ata kanë punuar me kohë të plotë, paga e tyre është reduktuar deri në  masën 

e pagës së luftës në shumën 26.000 lekë, shumë me të cilën janë paguar punonjësit e administratës 

të cilët nuk kanë dalë në punë. 
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Padyshim që në kushtet e vështirësisë dhe pamundësisë financiare shoqëria mund të rishikojë pagat 

e punonjësve, por ky rishikim duhet të bëhet duke respektuar procedurat dhe duke informuar dhe 

konsultuar me punëmarrësit dhe organizatat e tyre përfaqësuese, në mënyrë të veçantë kur bëhet 

fjalë për një ulje të tillë të konsiderueshme në masën 60 % dhe në një situatë të vështirë të 

shkaktuar nga  Covid -19. Shoqëria Albpetrol sh.a nuk arriti të tregojë se reduktimi i pagave ishte 

mjeti i fundit në dispozicion  dhe që cënon më pak interesat e punonjësve. 

 

Komisioneri vlerëson se nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme e proporcionalitetit ndërmjet 

masës/mjetit të përdorur, reduktimit të pagës në masën 60 % për grupin e punonjësve të 

administratës (qendrore dhe qendrave të varësisë) të cilët kanë punuar  normalisht dhe qëllimit të 

synuar, atij të ruajtjes  së stabilitetit financiar të shoqërisë në kushtet e fatkeqësisë natyrore të 

shkaktuar nga Covid 19. 
 
Sa më sipër, Komisioneri arrin në përfundimin se trajtimi i padrejtë dhe më pak i favorshëm 
i grupit të  punonjësve të administratës qëndrore dhe administratës së qendrave të varësisë së 
shoqërisë Albpetrol sh.a nuk ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. Për rrjedhojë 
Komisioneri konstaton se grupi i  punonjësve të administratës qëndrore dhe administratës së 
qendrave të varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a është diskriminuar për shkak të “përkatësisë 

në një grup të veçantë”,  në të drejtën për punësim dhe se Shoqëria Albpetrol sh.a ka shkelur  
nenin 3, pikat 1 dhe 2,  dhe nenin 12, pika 1, gërma “c”,  të Ligjit nr. 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”.   
 
Bazuar në nenin33, pika 10 të Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, përcaktohet se: “Vendimi 

përmban rregullimet dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat për kryerjen e tyre” 

 

Bazuar në nenin 33, pika 12, të  Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, përcaktohet se : “Kur 

vendos masën, komisioneri siguron që ajo të jetë: a) e efektshme dhe parandaluese; dhe b) në 

përpjesëtim me gjendjen që e shkaktoi vendosjen e masës” 

 

Bazuar në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se masa më e efektshme dhe në përpjestim me  

situatën diskriminuese të shkaktuar  si rezultat i reduktimit të pagës në masën 60 % të punonjësve 

të administratës është marrja e masave nga ana e Shoqërisë Albpetrol sh.a për ndërprerjen e 

menjëhershme të efekteve të vendimit nr.6, datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës  dhe anulimi i 

tij, si dhe kthimi i shumave të mbajtuar nga pagat e punonjësve. 

  

 

PËR KËTO ARSYE : 

Bazuar në nenin 33 pikat 10, 11 e 12, të  ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

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


 

 Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kodi Postar 1001, Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

18 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e diskriminimit të grupit të punonjësve të administratës qëndrore dhe 

administratës së qendrave të varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a, në të drejtën për punësim, 

për shkak të “përkatësisë në një grup të veçantë”, nga ana e Shoqërisë Albpetrol sh.a. 

2. Në referim të pikës 1, Shoqëria Albpetrol sh.a të marrë masa për : 

a) Ndalimin e menjëhershëm të mbajtjes së shumave nga pagat e punonjësve të 

administratës të shoqërisë Albpetrol sh.a, të cilët janë prekur nga vendimi nr.6, datë 

29.04.2020; 

b) Anulimin e vendimit nr.6, datë 29.04.2020 të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë 

Albpetrol sh.a; 

c) Kthimin e shumave të mbajtura nga paga për punonjësit e administratës qëndrore dhe 

administratës së qendrave të varësisë së shoqërisë Albpetrol sh.a, të cilët janë prekur 

nga vendimi nr.6, datë 29.04.2020. 

3. Bazuar në nenin 33 pika 11, të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Shoqëria Albpetrol 

sh.a detyrohet që brenda 30 (tridhjetë) ditëve të njoftojë Komisionerin, lidhur me veprimet e 

ndërmarra për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë. 

5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

KOMISIONER 

 

_____________ 

Robert GAJDA 
 

 

 

 

Shkaku:  Përkatësia në grup të veçantë 

Fusha:   Punësim 

Lloji i vendimit: Diskriminim  

Forma :  I drejtëpërdrejtë 
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