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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

  
Nr. 1313 prot.                                                                            Tiranë, më 01. 10. 2020 

 
V E N D I M 

 
Nr. 117,  datë  01. 10. 2020 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 94, datë 31.08.2020, e shtetasit L. Ç., 

kundër Kryeministrisë dhe Departamentit të Administratës Publike (në vijim DAP), në të cilën 

pretendon për diskriminim për shkak të gjendjes arsimore
1
, familjare

2
 në formën e viktimizimit, 

ardhur si pasojë e ankimit në gjykatë kundër institucionit të Kryeministrisë dhe DAP-it. 

 
K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues.  

Ankuesi ka sqaruar se, me shkresën nr. 509/12 prot., datë 28.02.2014 është emeruar  në 

pozicionin e Inspektorit të Njësisë së Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit në 

Kryeministri. Me shkresën nr. 647 prot., datë 11.02.2016, pas procedurave të konkurimit, është 

emëruar anëtar i Trupës së Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues (TND). Në vijim me 
shkresën nr. 670/16 prot., datë 29.02.2016, është emëruar Drejtor në Njësinë e Kontrollit të 

Brendshëm dhe Antikorrupsion në Kryeministri. 

Më datë 14.09.2017, me shkresën nr. 5554/9 prot., ankuesi është njoftuar nga ana e DAP se si 

rezultat i ristrukturimit të Kryeministrisë dhe ministrive të linjës, ai do të jetë objekt i gjykimit 

nga ana e Kryeministrisë për lirimin nga pozicioni i punës. 

 

Me Urdhër të Kryeministrit Nr. 176, datë 10.10.2017 “Për ndryshimin e Strukturës dhe 

Organikës së Kryeministrisë”, Njësia e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsion, ndryshoi 

emërtimin e saj në Njësia e Transparencës dhe Antikorrupsionit. Gjithashtu, numri i pozicioneve 

u zvogëlua nga 9 pozicione pune në 6 pozicione: 1 Drejtor dhe 5 kordinator.  

 

                                                           
1
 Gjatë kohës së kryerjes së doktoraturës ankuesit i duhej të merrte leje pa të drejtë page për të shkuar në Itali për 

ndjekjen e studimeve, si dhe mosqëndrimi më në punë me orare të zgjatura. 
2
 Për shkak se ishte i vetmi person në familje, i cili siguronte të ardhura ekonomike. 
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Referuar ndyshimeve të pësuara në strukturë, me shkresën nr. 3973 prot., datë 30.08.2018, 

Kryeministria i është drejtuar Departamentit të Administratës Publike, duke i kërkuar lirimin e 

ankuesit nga pozicioni i Drejtorit të Njësisë së Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit në 

Kryeministri. Në këtë kuptim, DAP me shkresën nr. 7052/1 prot., datë 10.10.2018, ka njoftuar 

ankuesin lidhur me lirimin nga pozicioni i rregullt Drejtor në Njësinë e Kontrollit të Brendshëm 

dhe Antikorrupsion në Kryeministri. 

 

Ankuesi pretendon se, nga ana e DAP dhe Kryeministrisë nuk është njoftuar për krijimin e 

ndonjë komisioni ristrukturimi për Njësinë e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsion apo 

për vendimmarrjen e komisionit të ristrukturimit për mundësitë e sistemimit të tij në një pozicion 

pune. Në këtë kuptim ankuesi pretendon se, lirimi nga pozicioni Drejtor i Njësisë së Kontrollit të 

Brendshëm dhe Antikorrupsion në Kryeministri është bërë pa u krijuar komisioni i ristrukturimit, 

pra është kryer pa u respektuar procedurat e kërkuara nga ligji. 

 

Për këto motive, (bazuar në nenin 108, të Ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave 

Administrative”), sipas tij, lirimi nga pozicioni Drejtor i Njësisë se Kontrollit te Brendshëm dhe 

Antikorrupsion në Kryeministri eshtë në kundërshtim flagrant me pikën 3, të nenit 50 të Ligjit nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, rrjedhimisht është një akt absolutisht i 

pavlefshëm. 

 

Në vijim, ankuesi sqaron se Njësia e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsion në 

Kryeministri ekziston akoma si drejtori, nuk është shkrirë, kjo drejtori nuk ka ndryshuar 

funksionet dhe kompetencat, por vetëm emrin: nga Njësia e Kontrollit të Brendshëm dhe 

Antikorrupsion është emërtuar Njësia e Transparencës dhe Antikorrupsion në Kryeministri. 

 

Sipas ankuesit, në analizë të kësaj dispozite ligjore, (VKM nr. 241, datë 20.4.2018, “Per 

Miratimin e Planit të Veprimit 2018—2020, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër 

Korrupsionit, pëër periudhën 2015—2020, e të Pasaportes së Indikatoreve”), del qartë se:  

a) Njësia e Transparencës dhe Antikorrupsion në Kryeministri i ushtron përsëri funksionet e saj 

sipas përcaktimeve të bëra në Vendimin nr. 94, date 15.2.2006, të Këshillit të Ministrave, në të 

njëjtën mënyrë sikurse vepronte me emrin e vjetër që kishte: “Njesia e Kontrollit te Brendshem 

dhe Antikorrupsion në Kryeministri”.  

b) Njësia e Transparencës dhe Antikorrupsion në Kryeministri do ti ushtrojë përsëri funksionet e 

saj sipas përcaktimeve të bëra ne Vendimin nr. 94, datë 15.2.2006, të Këshillit të Ministrave, nga 

momenti i ndryshimit të emrit, (nga Njësia e Kontrollit te Brendshëm dhe Antikorrupsion në 

Njësia e Transparencës dhe Antikorrupsion), deri në vitin 2020 e në vazhdim.  
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Para ndryshimit të emrit të Njësisë së Kontrollit të Brendshem dhe Antikorrupsion në 

Kryeministri, në këtë strukture, kanë qënë të punësuar L. Ç. në pozicionin Drejtor, M. K. në 

pozicionin Inspektor dhe M. B. në pozicionin Inspektor. Pasi kjo drejtori ndryshoi emrin në 

Njësinë e Transparencës dhe Antikorrupsion pranë saj u transferuan nëpunësit M. K. dhe M. B. 

me të njëjtat detyra dhe kompetenca të mëparshme, ndërsa ankuesi u lirua nga detyra dhe nuk u 

transferua me të njëjtat kompetenca pranë Njësisë së Transparencës dhe Antikorrupsionit në 

Kryeministri edhe pse këta punonjës ishin në të njëjta kushte. Pra, ankuesi pretendon se është 

diskriminuar, si dhe nuk është trajtuar në të njëjtën mënyrë me kolegët e tjerë të cilët ndodheshin 

në të njëjtat kushte. 

 

Sipas ankuesit, Kryeministria dhe Departamenti i Administratës Publike kanë pasur detyrimin 

ligjor të justifikonin, me karakteristikat objektive që lidhen me rastin e veçantë, përse i ai nuk 

është trajtuar në të njëjtën mënyrë me kolegët e tjerë M. K. dhe M. B, si dhe përse u lirua nga 

detyra dhe nuk u transferua me të njëjtat kompetenca pranë Njësisë së Transparencës dhe 

Antikorrupsionit në Kryeministri. 

 

Nga sa sipër ankuesi pretendon se KM dhe DAP në procesin e ristrukturimit dhe largimit nga 

detyra kanë: 

a) Vepruar në kundërshtim flagrant me dispozita të shumta ligjore duke i shkaktuar atij një dëm 

të pariparueshëm;  

b) Kanë diskriminuar, (në dy forma të ndryshme), si dhe kanë shkelur parimin e shanseve të 

barabarta duke trajtuar në mënyrë të diferencuar, (nga koleget e tjerë). Ky trajtim i diferencuar 

është bërë në kohë dhe në forma të ndryshme. 

 

Në momentin e ristrukturimit të vendit të punës në sistemin e shërbimit civil kanë qënë 24 vende 

pune të lira për TND, ku ankuesi pretendon se mund të sistemohej në një prej tyre.  

 

Gjithashtu, sipas informacionit të vënë në dispozicion, ankuesi sqaron se në faqen e internetit 

www.dap.gov.al, ambientet e Departamentit të Administratës Publike dhe në Portalin “Shërbimi 

Kombëtar të Punesimit”, është bërë shpallja për pranim të drejtpërdrejtë në trupën e nepunësve 

civil të nivelit të lartë drejtues (TND):  

- për 15 vende, (me afat për dorëzimin e dokumenteve në datën 6 Shkurt 2018), dhe lista e 

fituesve është shpallur në datën 10 Mars 2018, në faqen e internetit www.dap.gov.al. 

- për 8 vende, (me afat për dorëzimin e dokumenteve në datën 20.05.2019), dhe lista e 

fituesve është shpallur në datën 28.06.2019, në faqen e internetit www.dap.gov.al. 

- për 1 vend, (me afat për dorëzimin e dokumenteve ne datën 24.08.2020), dhe lista e 

fituesve u shpall në datën 15.09.2020 në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës 

Publike www.dap.gov.al. 
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Në këtë kuptim, ankuesi sqaron se planifikimi i konkurseve për anëtarë të TND-së, që 

rekrutohen, nga jashtë sistemit pa u sitemuar me parë ai, në një nga vendet vakante të publikuara, 

në cilësinë anëtarit aktual të TND-së, është një veprim administrativ i paligjshëm. 

 

Me anë të kërkesë padisë datë 12.09.2019, ankuesi i është drejtuar Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar nga pala e paditur Kryeministria dhe DAP-i, të kryejnë: 

- Pagesën e dëmshpërblimit paga e 6 muajve dhe 50 % të pagës së TND-së; 

- Pagesën e dëmshpërblimit në përputhje me vjetërsinë në punë, (pagën e 6 muajve); 

- Pagesën e 50 % të pagës së klasës më të ulët të kategorisë së nivelit të lartë drejtues, për 

një periudhë 2 vjeçare në vazhdim; 

- Pagesën e shpenzimeve gjyqësore. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të kërkesë padisë së L. Ç., me Vendimin Nr. 4327, datë 30.09.2019, 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, vendosi: 

- Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. 

- Detyrimin e palës së paditur Kryeministria të kryejë pagesën e dëmshpërblimit në 

përputhje me vjetërsinë në punë pagën e 6 muajve, në favor të paditësit L. Ç.; 

- Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesë padisë; 

- Shpenzimet gjyqësore si janë kryer. 

 

Përsa më sipër, ankuesi pretendon se Kryeministria dhe DAP në veprimet e tyre, nuk janë 

udhëhequr nga ligji dhe nuk janë bazuar në parimin e shanseve të barabarta, mosdiskriminimit, 

meritës, transparencës, profesionalizmit dhe paanësisë politike, si dhe nuk kanë garantuar 

qëndrueshmërinë në detyrë të nëpunësit civil dhe vazhdimësinë e shërbimit civil. Në këtë 

kuptim, ankuesi pretendon se trajtimi i pabarabartë dhe diskriminues ka ardhur për shkak të 

gjendjes arsimore (duke qënë se gjatë periudhës që ai kryente studimet e doktorarturës në shtetin 

Italian, i duhej që herë pas here të kërkonte leje pa të drejtë page), për shkak të gjendjes familjare 

(duke qënë se ishte i vetmi pagamarrës në familje, i cili siguronte të ardhura) në formën e 

viktimizimit, ardhur si pasojë e ankimit në gjykatë kundër institucionit të Kryeministrisë dhe 

DAP-it.  

 

Në përfundim, L. Ç. ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit, si dhe trajtimin e diferencuar negativ, (në krahasim me kolegët e tjerë që 

gjendeshin në të njëjtat kushte), lidhur me: 

- procesin e mbylljes dhe ristrukturimit të Njësisë së Kontrollit të Brendshëm dhe 

Antikorrupsion në Kryeministri; 
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- mohimin e punësimin në një nga pozicionet e shpallura nga DAP, që nga momenti i 

largimit nga puna dhe në vijim.  

 

Gjithashtu ka kërkuar, nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit në formën e viktimizimit, për shkak të ankimimit në Gjykatë dhe marrjen e masave 

nga ana e KM dhe DAP për rivendosjen e marrëdhënieve të punësimit. 

 

Me anë të shkresave datë 10.09.2020, protokolluar pranë Komisionerit me Nr. 1189/1 prot., datë 

10.09.2020 dhe datë 22.09.2020, protokolluar pranë Komisionerit me Nr. 1189/2 prot., datë 

22.09.2020, ankuesi vuri në dispozicion të shqyrtimit të ankesës, prova shtesë dhe informacion 

lidhur me shkaqet dhe objektin e ankesës për diskriminim. 

 

II. Ndjekja e procedurës 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”.  

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

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

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

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

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

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi. 

Në bazë të nenit 7, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” mbrojtja nga 

diskriminimi garantohet ndaj çdo veprimi ose mosveprim të autoriteteve publike ose të 

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. 

Bazuar në Fletë-thirrjen e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Komisioneri u vu 

në dijeni të kërkesë padisë së L. Ç., paraqitur kundër institucionit të Kryeministrisë dhe 

Departamentit të Administratës Publike. Referuar dokumentacionit të sjellë bashkëlidhur Fletë-
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thirrjes me Nr. Akti 3779 prot., datë 22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, Komisioneri u vu në dijeni të faktit se, pretendimet e ankuesit për diskriminim për shkak 

të të gjendjes arsimore, familjare në formën e viktimizimit, ardhur si pasojë e ankimit në gjykatë 

kundër institucionit të Kryeministrisë dhe DAP-it, ankuesi i ka bërë objekt shqyrtimi gjyqësor.  

Kjo reflektohet në objektin e kërkesë-padisë së paraqitur para gjykatës kompetente nga vetë 

subjekti ankues, në parashtrimet dhe kërkimet e tij. Kështu, në objekt të kërkesë-padisë ka 

kërkuar, ndër të tjera: 

- Konstatimin e diskriminimit, nga ana e KM dhe DAP për shkak të gjendjes familjare dhe 

arsimore. 

- Rregullimin e pasojave të diskriminimit të konstatuar duke rikthyer paditësin në vendin e 

mëparshëm të punës ose në një pozicion të barazvlefshem. 

 

Po ashtu, në citim të bazës ligjore, ankuesi i referohet, ndër të tjera, Ligjit nr.10 221, datë 

04.02.2012 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

 

Theksojmë se të njëjtat fakte dhe rrethana që janë paraqitur  përpara Komisionerit, bëhën prezent 

edhe në kërkesë padinë e paraqitur para Gjykatës
3
, ku inter alia, ankuesi ka pretenduar ndër të 

tjera se: “ 

1) një pozicion të nivelit të lartë drejtues në administratën shtetërore t’ia ofronin fillimisht me 

precedencë kërkuesit L. Ç., në cilësinë e anëtarit aktual të TND-së, dhe vetëm pasi të sistemohej 

kërkuesi të planifikonin numrin e saktë të anetarëve te TND-së, që do të rekrutoheshin, nga 

jashtë sistemit. 

2) të mos kalonin në listë pritje pa punë dhe pa pagesë anëtarin aktual të TND-së, L. Ç., duke 

pasur njëkohësisht vende të lira për TND; 

3) të mos bënin plotësimin, e vendeve të lira, te kategorisë së larte drejtuese në institucionet e 

administratës shtetërore, nga nëpunës që nuk janë anetarë të TND-së, para dhe pas kalimit në 

liste pritje të kërkuesit L. Ç. 

4) të mos 1inin në listë pritje, për një kohë të gjatë, pa punë dhe pa pagesë anëtarin aktual të 

TND-së, L. Ç., duke pasur njëkohësisht vende të lira për TND.”. 

 

Juridiksioni gjyqësor është i ndarë nga ai administrativ, por aktet e këtij të fundit janë objekt 

kontrolli nga gjykata administrative, e cila vendos përfundimisht për çështjen.  

 

Në kontekst të sa më sipër, në rastin e ankuesit, të njëjtat fakte e rrethana janë bërë objekt 

shqyrtimi si në juridiksionin administrativ dhe atë gjyqësor; atëherë konform nenit 36, paragrafi 

3, i Kodit të Procedurës Civile, prevalon shqyrtimi dhe vendimmarrja e këtij të fundit. 

                                                           
3
 Shih faqet nr.2-21, të kërkesë padisë së ankuesit drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 
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Përsa më sipër, pavarësisht dokumentimit të bindjeve politike të ankuesit, në kushtet kur kjo 

çështje është duke u gjykuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, si dhe  në 

mbështetje të paragrafit 3, të nenit 36, të Kodit të Procedurës Civile, ku parashikohet: “Asnjë 

institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që është 

duke u gjykuar nga gjykata…”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk mund të 

shprehet lidhur me pretendimin e ankuesit për diskriminim për shkaqet e pretenduara prej tij.
4
 

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 36, të ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Proçedurës Civile i 

Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), nenin 90, pika 3 e Kodit të Proçedurës Administrative, 

të ndryshuar, si dhe referuar neneve 12-13, nenit 19, nenit 21, pika 1, nenit 32, pika 1, gërma a), 

nenit 33, pikat 1, 3, 5, 7 dhe 10, si dhe nenit 36 e vijues të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,  

V E N D O S I : 

1. Të deklarojë të përfunduar proçedurën e hetimit të ankesës Nr. 94, datë 31.08.2020, të L. 

Ç., pasi çështja e parashtruar në ankesën e mësipërme, me të njëjtat palë dhe të njëjtin 

objekt, është duke u gjykuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

                                                                                                                               KOMISIONER 

 

  Robert GAJDA 

(Shkaku: gjendja arsimore, familjare në formën e viktimizimit, ardhur si pasojë e ankimit në 

gjykatë) 

(Fusha: Punësim) 

                                                           
4
 Bazuar në nenin 36, pika 4, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ku parashikohet 

shprehimisht se: “Gjykata mund t’i kërkojë Komisionerit, në çdo fazë të procedimit, që të paraqesë një mendim me 
shkrim, rezultatet e hetimit të tij, në qoftë se është bërë hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi për 

çështjen”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në rastin kur Gjykata e kërkon atë, përgatit dhe paraqet 

mendimin me shkrim, lidhur me çështjen sa më sipër. 
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