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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1331 Prot.          Tiranë, më  14 / 10 / 2020 

 

V E N D I M 

Nr. 135,   Datë  14 / 10 / 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, mbështetur në ligjin nr.10 221, datë 04.02.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”1
, mori në shqyrtim ankesën me nr.110, datë 05.10.2020, E. J, 

kundër Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)  me objekt 

pretendimin e diskriminimit për shkak të “bindjeve politike
2”. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
3
,  

 

KONSTATOI:  

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues.  
 

Subjekti ankues, E. J, me datë 20.02.2014 ka lidhur marrëdhëniet e punës me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), në pozicionin “Arkivist”, me 

kontratë provizore, në Drejtorinë e Regjistrimit të Mjeteve, pranë Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat. Mes ankuesit dhe punëdhënësit, me datë 20.08.2014 

është nënshkruar kontrata e punës pa afat, për të njëjtin pozicion pune, pranë DRSHTRR Berat.  

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

2
 Ankuesi ka depozituar në cilësi prove, kopje të Kartës së Anëtarësisë në partinë “Lëvizja Socialiste për Integrim”, 

si dhe kopje të dokumentit  “Mandat Delegati “ për pjesëmarrjen e tij në datat 03-04 dhjetor 2016 në Konventën 

Kombëtare Zgjedhore të kësaj partie. 
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Ankuesi shprehet se në vitin 2016 është anëtarësuar pranë partisë politike “Lëvizja Socialiste për 

Integrim” (LSI). 

Nëpërmjet shkresës me nr.16715, datë 26.09.2017 është njoftuar nga DPSHTRR për fillimin e 

bisedimeve për ndërprerje të marrëdhënieve të punës në pozicionin “Arkivist”, për shkak të 

ristrukturimit të Institucionit. 

Në vijim të këtij njoftimi, me Urdhrin nr.964, datë 05.10.2017 “Për lirim nga detyra” ankuesi 

është njoftuar për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, për arsye të riorganizimit të Drejtorisë, 

me qëllim rritjen e performancës së Institucionit. 

Lidhur me largimin e tij nga puna, ankuesi shprehet se ka dyshime, që arsyeja e  vërtetë ishte për 

shkak të bindjeve politike, pasi largimi ndodhi një vit pasi ai ishte anëtarësuar në partinë LSI, 

ndërkohë që citon se gjatë gjithë viteve të punës së tij në këtë pozicion, ka patur vlerësime 

pozitive dhe nuk ka rezultuar të kishte bërë ndonjë shkelje apo të kishte marrë ndonjë masë 

disiplinore. 

Ankuesi citon se: “Gjatë kësaj periudhe kam monitoruar ndryshimet që kanë ndodhur në këtë 

Drejtori në lidhje me riorganizimin e saj, referuar shkakut kryesor të përcaktuar në urdhrin e 

largimit dhe referuar informacioneve në rrugë informale, të marra disa muaj më parë, shoh që 

nuk ka ndodhur asnjë riorganizim i kësaj Drejtorie. Kjo gjë rrit më shumë dyshimet e mija në 

lidhje me shkakun e dyshuar të largimit nga puna për “bindjet e mia politike”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, subjekti ankues ka kërkuar konstatimin e diskriminimit 

për shkak të bindjeve  të tij politike. 

 

Pas shqyrtimit paraprak të ankesës së depozituar pranë Komisionerit, u konstatua se ajo kishte 

mangësi të anës formale, në lidhje me dokumentimin e shkakut të pretenduar nga ana e subjektit 

ankues, si dhe paqartësi lidhur kohën e marrjes dijeni të diskriminimit nga ana e ankuesit. 

 Për këtë arsye, nëpërmjet e-mail-it të datës 16.09.2020, Specialistja e Drejtorisë së Pritjes 

së Ankesave, pranë Zyrës së KMD, i ka kërkuar subjektit ankues të saktësojë dhe 

dokumentojë shkakun e pretenduar dhe të plotësojë me informacion, dokumentacionin 

për sa citohet më sipër. 

Në përgjigje të kërkesave të mësipërme, nëpërmjet e-mailit personal
4
, me datë 02.10.2020 

subjekti ankues ka dërguar shpjegimet e veta dhe dokumentacionin plotësues. Ankuesi ka 

depozituar në cilësi prove, kopje të Kartës së Anëtarësisë në partinë “Lëvizja Socialiste për 

Integrim”, si dhe kopje të dokumentit  “Mandat Delegati “ për pjesëmarrjen e tij në datat 03-04 

dhjetor 2016 në Konventën Kombëtare Zgjedhore të kësaj partie. 

                                                           
4
 Adresa e  e-mailit të ankuesit: e.j@yahoo.com 
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Në mbështetje të pretendimit se është larguar për shkak të bindjeve të tij politike, ankuesi ka 

cituar, përveç sa ka parashtruar në ankesën e tij, se: “Herë pas herë kam pasur provokime nga 

militantë të Partisë Socialiste (PS) me fyerje dhe fjalë që kishin lidhje vetëm me partinë 

politike”.  

Lidhur me saktësimin e kohës së marrjes dijeni të diskriminimit të tij nga punëdhënësi, ai ka 

sqaruar se: “Kam marrë dijeni për diskriminimin me datë 06.09.2017, datë në të cilën kam 

firmosur që nuk jam dakord për largimin tim nga puna, pasi pretendimet e ngritura nga 

Institucioni ishin të pavërteta. Kam vendosur në formular datën 15.06.2020, për arsye se në këtë 

datë unë personalisht kam marrë informacion se struktura e Drejtorisë nuk kishte ndryshuar pas 

largimit tim dhe tani e disponoj atë dokument”.   

 Në vijim, nëpërmjet e-mail-it të datës 06.10.2020, ankuesit i është kërkuar sërish të 

dokumentonte apo sillte argumente lidhur me pretendimin se atij nuk i ishte vënë në 

dispozicion struktura e re e 2018-ës, në mënyrë që ai të njihej me ndryshimet përkatëse të 

saj
5
.  

Nëpërmjet e-mailit të datës 08.10.2020 subjekti ankues ka shpjeguar se nuk disponon asnjë 

kërkesë apo dokument nëpërmjet të cilit të kishte kërkuar të njihej me strukturën e re, por 

kërkesën e kishte bërë në mënyrë verbale. Njëherësh, ankuesi thekson faktin se ai e ka 

kundërshtuar largimin e tij nga puna, duke parashtruar pranë Institucionit se po largohej në 

mënyrë të padrejtë, pasi ai nuk kishte bërë asnjë shkelje, se kishte pasur vlerësime të mira pune 

gjatë ushtrimit të detyrës. 

 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  
 

Ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ofron mbrojtje nga 

diskriminimi. 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”. 

Bazuar në deklarimet e depozituara nga subjekti ankues, si dhe dokumentacionin bashkëlidhur, 

Komisioneri, konstaton se:   

                                                           
5
 Informacion lidhur me faktin nëse ai e kishte kërkuar një gjë të tillë pranë Institucionit dhe nuk i ishte dhënë ky 

akses. 
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- Së pari, subjekti ankues është vënë në dijeni të ndryshimit të Strukturës së Institucionit që 

me datë 26.09.2017, në momentin e njoftimit për fillimin e bisedimeve për ndërprerje të 

marrëdhënieve të punës në pozicionin “Arkivist”, për shkak të ristrukturimit të 

Institucionit. Fakti i ristrukturimit të Institucionit është cituar në përmbajtjen e kësaj 

shkrese. 

- Së dyti, nuk rezulton që subjekti ankues të ketë bërë përpjekje apo t’i jetë drejtuar 

Institucionit shkresërisht (apo në formë tjetër të provueshme) me ndonjë kërkesë për t’u 

njohur me strukturën e miratuar për vitin 2018 për DRSHTRR Berat dhe kjo gjë t’i jetë 

pamundësuar atij. 

- Së treti, ankuesi është shprehur se që para largimit nga puna (para datës 05.10.2017) ka 

patur dijeni të largimit të tij nga puna për shkak të bindjeve politike, kur citon se, ka patur 

provokime, sharje dhe fyerje nga militantë të PS, të punësuar pranë këtij Institucioni, 

pikërisht për shkak se ai ishte i anëtarësuar në LSI. 

- Së fundmi, pretendimi i ankuesit për marrjen dijeni të Strukturës së 2018-ës të DRSHTRR 

Berat, më datë 15.06.2020, nuk është i bazuar dhe argumentuar pasi, përveç se ky 

pretendim mbetet thjesht deklarativ, për më tepër, struktura sipërcituar, ka qenë e 

publikuar në faqen e web-it zyrtar të vetë Institucionit, DPSHTRR
6
. Një fakt i tillë 

rezulton i provuar nga verifikimet dhe dokumentacioni i shqyrtuar nga KMD, në kuadër 

të një ankese tjetër kundër DPSHTRR
7
.  

Për sa kohë ky dokument ndodhej i botuar dhe publikuar në faqen zyrtare të Institucionit, 

konsiderohet marrje dijeni nga çdo palë e interesuar për t’u njohur me të, përfshirë edhe 

subjektin ankues. 

 

Në kontekst të sa mësipër, ankuesi ka marrë dijeni për zgjidhjen e kontratës/marrëdhënieve të 

punës (për të cilin dhe pretendon diskriminimin), që në datën 26.09.2017
8
. Ankesa pranë KMD-

së është regjistruar në datën 05.10.2020, pra më vonë se një vit nga marrja dijeni. Po ashtu, 

ankuesi ka pohuar se diskriminimi ndaj tij ka ndodhur me datë 02.10.2017, datë në të cilën janë 

zhvilluar bisedimet për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës mes tij dhe DPSHTRR. Ankesa 

është regjistruar pranë KMD-së me datë 05.10.2020, pra më vonë se tre vite nga ndodhja e 

diskriminimit të pretenduar. 

                                                           
6
 Të paktën për periudhën nga Qershor-Shtator 2018, periudhë gjatë së cilës KMD ka hetuar në kuadër të shyrtimit 

të ankesës me nr.83 regj.,/2018, të E.C.  
7
 Ankesa me nr.83 regj., datë 07.06.2018 e  E.C kundër DPSHTRR. Shih Vendimin nr.172, datë 07.09.2018 të 

KMD. https://kmd.al/wp-content/uploads/2019/02/Vendim-Nr.-172-dat%C3%AB-07.09.2018-E.-C.-

kund%C3%ABr-Drejtoris%C3%AB-s%C3%AB-P%C3%ABrgjithshme-t%C3%AB-Sh%C3%ABrbimeve-

t%C3%AB-Transportit-Rrugor.pdf 
8
 Shkresa me nr.16715 prot., datë 26.09.2017 e DSHTRR. 
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Për sa më sipër, referuar nenit 33, pika 4, germa dh), të ligjit nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili citon se: “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, ankesa e E. 

J, nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të 

parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj.  

 

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr.10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për pranimin e ankesës pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi.   

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 33, pika 4/dh, nenin 33, pika 10, nenin 36, pika 1, 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. Mospranimin e ankesës së E. J, për shkak se është jashtë afatit për shqyrtimin e ankesave, 

sipas parashikimit të dispozitave të ligjit nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

                         KOMISIONER  

              Robert GAJDA 

Fusha:    Punësim 

Shkaku:  Bindjet politike 
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