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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1448 prot.                            Tiranë, më 26. 10. 2020 
 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 142, datë 26. 10. 2020 

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

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 8, datë 06.02.2020, e shtetasit V. M., 

kundër Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, të Autoritetit Rrugor Shqiptar, në të cilën 

pretendohet për diskriminim për shkak të bindjeve politike
1
. 

 

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. 

Ankuesi sqaron se ka filluar punë pranë Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, institucion 

varësie i Autoritetit Rrugor Shqiptar, më datë 03.02.2014. Më datë 03.04.2015, ankuesi është 

konfirmuar si nëpunës civil pranë këtij institucioni. Më datë 07.09.2018, rregullimi i 

marrëdhënieve të punës së institucionit ka ndryshuar, duke kaluar nga ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil” në regullimin e marrëdhënieve me ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i 

Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Pas këtyre ndyshimeve të pësuara, mbështetur në 

shkresën nr. 7686/1 prot., datë 07.09.2018, ankuesi është emëruar me detyrë Specialist në 

Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokastër, pranë Autoritetit 

Rrugor Shqiptar. Më datë 07.09.2018, në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, është emëruar A. Sh.. Me emërimin e tij në detyrë, janë propozuar disa masa 

disiplinore ndaj ankuesit, me anë të shkresave: 

                                                           
1 Për shkak të anëtarësimit të prindërve të tij në subjektin politik “Lëvizja Socialiste për Integrim”, vërtetuar me anë 
të kartave të anëtarësimit Nr. 17249, datë 31.08.2016 të znj. M. M. (e ëma e ankuesit) dhe Nr. 17826, datë 
09.09.2016 të z. A. M. (i ati i ankuesit), vërtetuar me çertifikatën familjare Nr. 011264840, date 20.02.2017 
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- Nr. 777 prot., datë 16.10.2018 “Propozim për dhënie të masës disiplinore”, për të cilën 
është marrë masë disiplinore me shkresën Nr. 9179/1 prot., datë 25.10.2018; 

- Nr. 817 prot., datë 31.10.2018; 
- Nr. 835 prot., datë 08.11.2018; 
- Nr. 238 prot., datë 26.04.2019; 
- Nr. 304, datë 23.05.2019. 

 

Sipas ankuesit masat disiplinore të propozuara nga drejtori i ri i Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, janë dhënë në kundërshtim me legjislacionin, duke e vënë atë në pozita 

diskriminuese dhe duke e detyruar të jap dorëheqjen nga vendi i punës për shkak të presioneve të 

vazhdueshme.  

 

Pas largimit nga pozicioni i punës dhe referuar ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i cili 

parashikon se nëpunësit civilë, të cilët janë larguar nga shërbimi civil si pasojë e dorëheqjes, 

kanë të drejtë që të konkurrojnë si nëpunës civilë për procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes 

në detyrë, deri në 2 vjet pas përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, ankuesi ka aplikuar 

për lëvizje paralele në administratën e Prefektit të Qarkut Gjirokastër. Duke qënë se punëdhënësi 

i mëparshëm, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, nuk ka bërë vlerësimin e punës, si nëpunës 

civil për periudhën 01.01.2018-05.06.2018, atëherë ai është skualifikuar nga konkurimi. 

 

Në përfundim, ankuesi sqaron se i është shkaktuar diskriminim në formën e shqetësimit nga ana 

e ish punëdhënësit, për shkak të moskryerjes së vlerësimit të 6-mujorit të fundit, duke e 

përjashtuar kështu edhe nga mundësia për të konkuruar në pozicione të tjera pune.  

 

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ankuesi ka 

kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e diskriminimit në 

marrëdhëniet e punës. 

 

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”.  
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Neni 7 i LMD-së2, 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”. 

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. 8, datë 06.02.2020, të shtetasit  V. M. 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. 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 201/2 prot., datë 19.02.2020 nga ana e KMD i është kërkuar 

informacion dhe dokumentacion provues3 Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër dhe 

Autoritetit Rrugor Shqiptar, lidhur me pretendimet e ankuesit.  

 

                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
3 Është kërkuar konkretisht:  

 Argumentimin Tuaj, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

 Kopje të procedurës së ndjekur për dhënien e masave disiplinore ndaj ankuesit. 

 Kopje e vlerësimeve të punës të subjektit ankues për tre vitet e fundit, nëse ka. 

 Informacion lidhur me arsyen e mungesës së vlerësimit të punës për periudhën 01.01.2018-05.06.2018. 

 Një kopje e dosjes personale të V. M. 

 Informacion nëse ka patur punonjës të tjerë të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, ndaj të cilëve janë 

marrë masa për mungesa në punë, apo për mosparaqitje në seanca gjyqësore. Nëse po kopje të tyre. 

 Informacion nëse ka patur punonjës të cilët nuk janë paraqitur në seanca gjyqësore në mbrojtje të interesave 

të institucionit. Nëse po, a janë marrë masa disiplinore ndaj tyre? 

 Si dhe çdo shpjegim apo informacion tjetër që ju do e gjykoni të arsyeshëm dhe do të ndihmonte në 

sqarimin e plotë të kësaj çështjeje. 

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


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

 

                                                                                                                                                  4 

 

 

 

 

 Në përgjigje përsa më sipër, Autoriteti Rrugor Shqiptar, me anë të shkresës4 nr. 1537/1 

prot., datë 26.02.2020, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “... 

1. Në lidhje me pretendimet e subjektit ankues ‘për diskriminim për shkak të bindjeve 

politike’, nuk qëndron, dhe se ndaj ankuesit nuk ka pasur diskriminim, por janë bërë disa 

propozime për masa disiplinore ‘për shkak të mosprezencës në punë’ dhe ‘mosparaqitjen 

e juristit të institutcionit në seancë gjyqësore’.  
2. Ndaj ish Specialistit të Drejtorisë së Rajonit Jugor janë bërë propozime për dhënie 

mase disiplinore dhe janë marrë masa disiplinore: 

- Me shkresën Nr. 777, datë 16.10.2018 ‘Propozim për dhënie të masës disiplinore’, për 

mosparaqitje në punë, për të cilën është marrë masë disiplinore me shkresën Nr. 9179/1 

prot., datë 25.10.2018 nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të ARRSH-së ‘Vërejtje me 

shkrim’, me motivacionin mosparaqitje në punë. 

- Me shkresën Nr. 817, datë 31.10.2018 është propozuar në ARRSH-së dhënia e masës 

disiplinore për mosparaqitje në punë, ku me shkresën Nr. 9596/1 prot., datë 05.11.2018 

është vendosur nga Drejtori i Përgjithshëm masa disiplinore ‘Vërejtje me paralajmërim’ 
me motivacion mosparaqitje në punë. 

- Me shkresën Nr. 835, datë 08.11.2018 është propozuar pranë ARRSH-së dhënia e 

masës disiplinore për mosparaqitje në punë me datë 08.11.2018. 

- Me shkresën Nr. 238 prot., datë 26.04.2019 është propozuar dhënia e masës disiplinore 

mbështetur në mosparaqitjen e juristit të institucionit në seancë gjyqësore, ku është 

njoftuar me letërthirrje Nr. 188 prot., datë 09.03.2017 dhe me letërthirrjen Nr. 158 prot., 

datë 24.02.2017. 

- Me shkresën Nr. 304 prot., datë 23.05.2019 është propozuar dhënia e masës disiplinore 

për dy punonjës, ndër të cilët dhe V. M., pasi me datë 23.05.2019 është bërë apeli në 

institucion ku këta punonjës nuk kanë qënë në orarin e punës... 

Vlerësimi i rezultateve në punë për periudhën 01.01.2018-05.06.2018 nuk është bërë 

sepse nuk është plotësuar afati kohor i parashikuar për këtë periudhë (afati 6 mujor). Për 

një vlerësim përpara afatit 6 mujor (meqënëse dalja nga Statusi i Nëpunësit Civil është 

bërë përpara plotësimit të 6 mujorit të parë të vitit 2018) nuk është kërkuar specifikisht 

nga DAP, pra nuk kemi pasur ndonjë kërkesë apo urdhër specifik nga DAP për 

realizimin e vlerësimit para afatit të caktuar 6 mujor...Për mosparaqitje në seanca 

dëgjimore nuk ka masa ndaj punonjësve të tjerë pasi V. M. ka qënë juristi dhe personi 

përgjegjës për përfaqësimin e institucionit në gjykata, për mungesë në punë nuk ka masa 

ndaj punonjësve të tjerë”.  

 

                                                           
4 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 201/3  prot., datë 28.02.2020 
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Në përgjigje të informacionit të kërkuar, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, me anë të 

shkresës5 nr. 20/3 prot., datë 28.02.2020, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...Ankuesi V. 

M. ka filluar marrëdhëniet e punës pranë Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, me detyrë 

Specialist Sektori i Dhënies së Shërbimeve/Prokurimeve dhe Menaxhimit të Kontratave në 

Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokatër, me anë të shkresës nr. 5854/3 prot., datë 03.02.2014. 

Ankuesi më detyrë ish-specialist pranë Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër ka nënshkruar 

Kontratën Individuale të Punës pranë këtij institucioni me shkresën nr. 7686 prot., datë 

06.09.2018, ku marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës dhe jo me Ligjin e 

Nëpunësit Civil, pasi me VKM Nr. 276, datë 16.05.2018 është bërë riorganizimi i ARRSH. 

Marrëdhënia e Punës ka përfunduar me datë 24.05.2019 me anë të shkresës Nr. 5010/1 prot., 

datë 24.05.2019 të Autoritetit Rrugor Shqiptar, bazuar në kërkesën e tij për dorëheqje me e-mail 

Nr. 5010 prot., datë 24.05.2019.  

1. Në lidhje me pretendimin e diskriminimit për shkak të bindjeve politike, nuk qëndron pasi ndaj 

ankuesit nuk ka pasur asnjë moment diskriminim, por thjeshtë janë bërë disa propozime për 

masa disiplinore për shkak të mosprezencës në punë dhe për mosparaqitjen e juristit të 

institucionit në seancë gjyqësore dhe është marrë vetëm një masë disiplinore ndaj tij e arsyeshme 

dhe e justifikuar. Ai ka qënë ngarkuar me detyra të ndryshme funksionale duke mos iu privuar 

kjo e drejtë në asnjë moment dhe është trajtuar në mënyrë të barabartë me të gjithë punonjësit e 

tjerë. Ankuesi ka dhënë dorëheqjen me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë dhe nuk shohim në asnjë 

moment diskriminim ndaj tij.” 

Në përfundim të arsyetimit, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, ka mbajtur të njëjtin qëndrim 

me ARRSH në kthim përgjigjen e dhënë lidhur me subjektin ankues. 

Bashkëngjitur shkresës së sipërcituar Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, vuri në dispozicion të 

KMD-së, një pjesë të informacionit të kërkuar, si më poshtë vijon: 

- Argumentimin, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

- Kopje e vlerësimeve të punës të subjektit ankues për tre vitet e fundit. 

- Një kopje e dosjes personale të V. M. 

 

2. Përmes e-maileve datë 13.05.2020 dhe 25.04.2020, ankuesi informoi Komisionerin ndër të 

tjera se: 

- Nuk kam kundërshtuar propozimet e masave disiplinore në DRJ Gjirokastër dhe ARRSH 

në kohën kur janë dhënë këto propozime, nga frika e precipitimit të situatave dhe 

shkarkimit nga detyra. 

                                                           
5 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 201/4  prot., datë 03.03.2020 
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- Pas dorhëqjes së detyruar i jam drejtuar gjykatës për pavlefshmëri të propozimit të 

masave dhe shpërblim demi, gjykim i cili është pezulluar. 

- Përsa i përket debatit me titullarin për likujdimin e çështjes gjyqësore për subjektin "J. 

Kompany" ekziston një shkresë e pa nënshkruar e cila është përpiluar nga një punonjës 

tjetër. (kjo kopje është siguruar me ndihmën e një punonjësi tjetër të institucionit, pasi nuk 

kam qenë fare në dijeni të likujdimit si jurist i ndjekjes së çështjes). Ndërkohë nga ana ime 

si jurist i është bërë dijeni titullarit dhe në bazë të shkresave që ju kam dërguar së çështja 

nuk duhej likujduar. Një nga arsyet e debatit me titullarin për likujdimin e çështjes "J. 

Kompany" në vlerën 4.061.844.67 lekë ka qënë ankimi nr. 736 prot., datë 06.11.2017 i 

DRJ si dhe ankimi që ka ushtruar Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Gjirokastër me nr. 

280 prot., datë 3.11.2017 ndaj vendimit nr. 641, datë 02.11.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër e cila ka rrëzuar padinë e DRJ (me jurist 

V. M.). Gjykata Administrative e Apelit pas ankimeve përkatëse me vendimin e datës 

26.06.2018 ka rrëzuar vendimin e mësipërm të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër. Pra siç shihet qartë heqja e përfaqësimit të çështjes konkrete në gjykatë 

dhe propozimi i masës disiplinore në datën që duhet të përfaqësoja çështjen është 

diskriminim i pastër dhe përveç të tjerave lidhet edhe me paligjshmërinë e likujdimit të 

kësaj çështjeje. 

- Kjo ishte zanafilla e debatit për mosmarrjen e mendimit tim si jurist për likujdimin e 

çështjes, ku kthehet përgjigje nga një punonjës tjetër, se çështja do likujdohet me ardhjen 

e fondeve buxhetore. 

- Në DRJ Gjirokastër me ardhjen e drejtorit të ri është shkarkuar nga detyra shoferi i ish 

drejtorit E. Z., i cili ka ngritur padi në gjykatë dhe ka fituar disa paga dëmshpërblim. 

Vendimi i gjykatës disponohet nga vet institucioni. E. Z. ka qënë publikisht përkrahës i 

forcës politike LSI referuar fotove në rrjetin social facebook. 

- Propozimet e masave disiplinore më janë komunikuar nga sekretaria pasi titullari kishte 

ndërprerë komunikimin verbal dhe më kishte ndaluar hyrjen në zyrën e tij duke me 

detyruar të jepja dorhëqjen.” 

 

3. Për administrimin e plotë të informacionit të kërkuar, për një gjykim sa më të drejtë dhe 

objektiv të çështjes, si dhe në zbatim të parimit të barazisë për një proces të rregullt ligjor, 

Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes palëve. Në këtë 

kuptim me anë të shkresës Nr. 201/5 prot., datë 30.06.2020, Komisioneri njoftoi palët lidhur 

me zhvillimin e seancës dëgjimore më datë 07.07.2020, si dhe kërkoi nga palët shpjegime 

dhe kopje të dokumenteve të mëposhtme: 

- Informacion dhe dokumentacioni përkatës, lidhur me procedurën që është ndjekur nga ana 

e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, për evidentimin e prezencës në punë të 

punonjësve. 
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- Kopje të dokumentacionit provues (procesverbale apo akte të tjera), nga data 07.09.2018 e 

në vijim, lidhur me kontrollet e ushtruara për prezencën në punë të punonjësve të 

Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. 

- Informacion nga ana e Autoritetit Rrugor Shqiptar, nëse ka një procedurë të miratuar për 

kontrollin e prezencës në punë të punonjësve. 

- Informacion nëse ka patur punonjës të larguar nga puna gjatë periudhës 07.09.2018 e në 

vijim në Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokastër. Nëse po arsyet e këtyre largimeve. 

Seanca u zhvillua në datën 07.07.2020, me praninë e të dy palëve në proces: subjektit ankues, 

dhe palës kundër së cilës është paraqitur ankesa: përfaqësueses së Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, shtetësja G. S., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse. 

 

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

Komisionerit, u njoftuan palët se seanca dëgjimore do të rregjistrohej dhe përmbajtja e saj do të 

përdoret si provë gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

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

komunikimit shkresor me KMD-në. 

Përfaqësuesja e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, informoi se propozimet e masave 

disiplinore nga ana e drejtuesit të institucionit ndaj ankuesit, janë bërë për shkak të mungesave të 

vazhdueshme në pozicionin e punës, në një seancë gjyqësore dhe për shkak të mos ankimimit të 

një vendimi të shkallës së parë nga ankuesi, si rezultat i të cilit ARRSH si palë e paditur ka 

humbur procesin gjyqësor. Lidhur me mos prezencën në punë, përfaqësuesja e Drejtorisë së 

Rajonit Jugor Gjirokastër, sqaroi se ankuesi nuk vinte në dijeni asnjë nga eprorët dhe për këtë 

shkak ndaj tij janë propozuar masa disiplinore.  

Sa i përket procedurës apo dokumentacionit me anë të të cilit evidentohet mos prezenca e 

punonjësve në punë, përfaqësuesja e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, sqaroi se nuk 

mbahet ndonjë dokument specifik, por në rastin konkret, drejtuesi i institucionit pas kontrolleve 

të kryera në institucion ka konstatuar mosprezencën e ankuesin në vendin e punës dhe për këtë 

fakt ka propozuar masë disiplinore ndaj tij. Sipas saj, rasti i V. M. nuk është i vetmi punonjës 

ndaj të cilit është propozuar masë disiplinore për shkak të mosprezencës në punë, pasi janë edhe 

2 raste të tjera, ku njëri ishte koleg i ankuesit në Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokastër dhe një në 

një institucion varësie në Korçë. Në rastin e parë, në të njëjtën ditë është bërë kontrolli dhe 

drejtuesi për shkak se nuk ka gjetur në punë ankuesin dhe kolegun e tij, ka bërë propozimin për 

masë disiplinore. 

Në vijim nga ana e V. M., u sqarua se i gjendur nën presion nga ana e drejtuesit të institucionit 

dhe duke patur dyshimin se masat e njëpasnjëshme do të sjellin dhe largimin e tij nga puna, është 
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detyruar të kërkojë dorëheqjen nga pozicioni i punës. Sa i përket, ankimimit në rrugë 

administrative të këtyre propozimeve, ankuesi informoi se nuk ka ankimuar asnjë nga masat. 

Në përfundim, duke qënë se nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, u vu në 

dispozicion të KMD-së:  

- Kopje e shkresave “Propozim për dhënie e masës disiplinore”, për shtetasit K. M. dhe E. 

Z. 

 

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. 

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 pretendimet e tij për trajtim 

të padrejtë dhe diskriminues. 

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 administrativ të ankesës, rezultoi se: 

i. Lidhur me masat disiplinore të dhëna ndaj ankuesit. 

 

Me shkresën Nr. 680 prot., datë 30.10.2013, të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, ankuesi 

është emëruar në pozicionin e Specialistit në Sektorin e Dhënies së Shërbimeve/Prokurimeve dhe 

Menaxhimit të Kontratave pranë Drejtorisë së Rajonit Jugor. Me shkresën Nr. 5854/3 prot., datë 
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03.02.2014, të Autoritetit Rrugor Shqiptar, ka marrë emërimin në detyrën që mbante më parë. 

Më datë 03.04.2015, ankuesi është konfirmuar si nëpunës civil pranë këtij institucioni.  

 

Në zbatim të pikës 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 276, datë 16.05.2018 “Për 

miratimin e mënyrës së Organizimit, të Strukturës, Organikës dhe Statutit të Autoritetit Rrugor 

Shqiptar”, ku parashikohet se: “Marrëdhëniet e punës së Drejtorit të Përgjithshëm, nëpunësve të 

tjerë dhe punonjësve të Autoritetit, në nivel qendror dhe rajonal, rregullohen në bazë të dispozitave 

të Kodit të Punës”, rregullimi i marrëdhënieve të punës së punonjësve të ARRSH-së bëhet 

mbështetur në bazë të dispozitave të Kodit të Punës. 

 

Në këtë kuptim, me Vendim Nr. 4864, datë 05.06.2018 Komisioni i Ristrukturimit të ARRSH-së, 

ka vendosur përfundimin e marrëdhënies në shërbim civil të V. M., në pozicionin e Specialistit të 

Sektorit të Dhënies së Shërbimeve/Prokurimeve. Më pas, mbështetur në Kontratën Individuale të 

Punës, Nr. 4864/1 prot., datë 06.06.2018, ankuesi është emëruar për një afat kohor 3 mujor, në 

detyrën e Specialistit në Sektorin e Dhënies së Shërbimeve/Prokurimeve dhe Menaxhimit të 

Kontratave pranë Drejtorisë së Rajonit Jugor. Pas përfundimit të afatit 3 mujor të sipërcituar, 

ankuesi ka nënshkruar Kontratën Individuale të Punës, me Nr. 7686/1 prot., datë 07.09.2018 pa 

afat të caktuar dhe është emëruar në detyrën e Specialistit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse 

në Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokastër, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar. 

 

Në të njëjtën ditë që ankuesi është emëruar në pozicionin e Specialistit të Sektorit të Shërbimeve 

Mbështetëse, në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, është emëruar 

A. Sh., i cili referuar informacionit6 të administruar është anëtarë i subjektit politik Partia 

Socialiste e Shqipërisë. 

 Me emërimin e tij në detyrë, janë propozuar disa masa disiplinore ndaj ankuesit, me anë të 

shkresave: 

- Nr. 777, datë 16.10.2018 ‘Propozim për dhënie të masës disiplinore’, për mosparaqitje 

në punë, për të cilën është miratuar masë disiplinore me shkresën nr. 9179/1 prot., datë 

25.10.2018 nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të ARRSH-së ‘Vërejtje me shkrim’, me 

motivacionin mosparaqitje në punë. 

Pika 4 e nenit 47, të Rregullores së sipërcituar, parashikon se: “Çdo punonjës i institucionit të 

ARRSH-së, që për arsye të ndryshme nuk paraqitet në punë, është i detyruar të njoftojë brenda 

ditës që mungon eprorin e tij të drejtëpërdrejtë dhe drejtorin e Shërbimeve të Brendshme, për 

shkakun e mosparaqitjes dhe kohëzgjatjen e saj. Me paraqitjen në punë, punonjësi duhet të 

dorëzojë menjëherë tek eprori i tij i drejtëpërdrejtë dokumentin justifikues (raportin mjekësor 

                                                           
6 http://integrimi.al/plas-ne-gjirokaster-socialistet-grinden-me-njeri-tjetrin-per-kuotat-e-partise/ 
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apo çdo dokument tjetër që përligj mungesën e kryer), dokument i cili i bashkëngjitet listë-

prezencave që përgatitetn në fund të çdo muaji.”  

 

Sa i përket mosprezencës në punë më datë 16.10.2018, ankuesi ka vënë në dispozicion të 

Komisionerit një kopje të Raportit të Paaftësisë në Punë, për të cilin pretendon se e ka vënë në 

dispozicion të institucionit. Nga informacioni që u administrua gjatë seancës dëgjimore, ankuesi 

ishte i paqartë, si dhe nuk u evidentua se V. M. të ketë njoftuar eprorin e tij të drejtëpërdrejtë, 

për shkakun e mosparaqitjes apo të ketë dorëzuar pranë tij Raportin e Paaftësisë në Punë, në 

momentin që është paraqitur në punë. 

 

- Me shkresën nr. 817, datë 31.10.2018, nga ana e DRJ Gjirokastër, është propozuar pranë 

ARRSH-së dhënia e masës disiplinore për mosparaqitje në punë, për shkak se nga apeli i 

kryer në datën 31.10.2018, në orën 08:30, është konstatuar se V. M. nuk ishte në vendin e 

punës sipas orarit zyrtar. Në vijim, me shkresën Nr. 9596/1 prot., datë 05.11.2018, Drejtori i 

Përgjithshëm i ARRSH-së ka vendosur për ankuesin, masë disiplinore ‘Vërejtje me 

paralajmërim’ me motivacion mosparaqitje në punë. 

- Me shkresën Nr. 835, datë 08.11.2018, duke marrë shkas nga largimet e përsëritura nga 

vendi i punës, nga ana e DRJ Gjirokastër është propozuar pranë ARRSH-së dhënia e masës 

disiplinore për mosparaqitje në punë me datë 08.11.2018. 

- Duke marrë indicien nga ankesa e depozituar nga shtetasi K. P. në Platformën e 

Bashkëqeverisjes dhe verifikimi i bërë nga Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, është 

konstatuar se juristi i institucionit V. M. nuk është paraqitur në seancat gjyqësore për të 

përfaqësuar punëdhënësin dhe si rrjedhojë institucioni ka humbur procesin gjyqësor, 

pavarësisht faktit që ka marrë njoftim me letërthirrjet nr. 188 prot., datë 09.03.2017 dhe nr. 

158 prot., datë 24.02.2017. Në këtë kuptim me shkresën nr. 238 prot., datë 26.04.2019, ndaj 

ankuesit është propozuar dhënia e masës disiplinore, e cila nuk është miratuar nga ana e 

ARRSH-së. 

Në përgjigje të ankesës së shtetasit K. P., V. M. i është drejtuar Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, me shkresën Nr. 239 prot., datë 26.04.2019 “Informacion”, me anë të së cilës ka 

informuar ndër të tjera punëdhënësin, se shtetasit, K. P., nuk i ka ardhur asnjë pasojë si rezultat 

e mosprezencës së tij në seancat gjyqësore. 

Përsa më sipër, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, nuk e mori parasysh përgjigjen e ankuesit, 

por vijoi më tej duke propozuar ndaj tij me anë të shkresës Nr. 238 prot., datë 26.04.2019, masë 

disiplinore për shkak të mosprezencës në seancat gjyqësore të çështjes së shtetasit K. P.  

Pavarësisht propozimit të bërë nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, kjo masë pasi 

është analizuar nga ana e ARRSH-së (referuar e-mailit datë 26.04.2019, të Specialistes së 
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Sektorit të Burimeve Njerëzore në ARRSH, A. TH.), nuk është proceduar më tej me dhënien e 

masës disiplinore ndaj V. M. 

- Me shkresën Nr. 304 prot., datë 23.05.2019 është propozuar dhënia e masës disiplinore për 

dy punonjës, K. K. dhe V. M., pasi me datë 23.05.2019 është bërë apeli në institucion dhe 

këta punonjës nuk kanë qënë prezent në orarin e punës.   

Pavarësisht propozimit të bërë nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, kjo masë pasi 

është analizuar nga ana e ARRSH-së, nuk është proceduar më tej me dhënien e masës disiplinore 

ndaj V. M. 

 

Në vijim ankuesi, me anë të e-mailit datë 24.05.2019, i është drejtuar Drejtoreshës së 

Përgjithshme të ARRSH-së, duke i kërkuar ndër të tjera: “...jap dorëheqjen për arsye të presionit 

të vazhdueshëm nga titullari i institucionit.”. Mbështetur në kërkesën e tij, me Urdhërin Nr. 112, 

datë 24.05.2019, ankuesi është liruar nga detyra e Specialistit të Sektorit të Shërbimeve 

Mbështetëse. 

 

Gjatë procedurës hetimore të ndjekur për shqyrtimin e ankesës së V. M., Komisioneri konstatoi 

se, ka pasur edhe raste të tjera, ku Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, ka propozuar masa 

disiplinore për shkak të mosprezencës në orarin zyrtar të punës. Referuar informacionit të 

administruar, janë propozuar masa disiplinore ndaj 2 punonjësve të tjerë, respektivisht ndaj 

punonjësve K. M., i Sektorit Korçë dhe K. K., i Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. 

Pavarësisht këtij fakti, nuk është konstatuar në asnjë nga rastet e sipërcituara, që ndaj një 

punonjësi të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, të ketë pasur propozime të njëpasnjëshme si 

në rastin e ankuesit. 
 
Gjithashtu në pikën 4.4 të Kontratës Individuale të Punës, parashikohet ndër të tjera se: “...Gjatë 

përmbushjes së detyrave të tij, punëmarresi duhet të ruajë disiplinë absolute në çdo aspekt. 

Punëmarrësi duhet të respektojë orarin e punës dhe nuk duhet të braktisë vendin e punës pa 

miratimin paraprak të punëdhënësit.” 

 

Rregullorja7 e Brendshme e ARRSH-së, në nenin 44, pika 3, parashikon se: “ARRSH ka të 

drejtën e kontrollit dhe rregjistrimit të hyrje-daljeve të punonjësit nga godina e institucionit”. 

Ndërsa në nenin 46, pika 1 dhe 4, parashikohet se: “1. Hyrje-daljet dhe lëvizjet e punonjësve në 

ambjentet e institucionit të ARRSH-së, kryhen nëpërmjet përdorimit të kartës elektronike 

(individuale) që njeh sistemi i ‘access kontrollit’...4. Të gjithë punonjësit e institucionit të 

ARRSH-së, që për çështje pune apo arsye personale, dalin gjatë orarit zyrtar jashtë institucionit, 

                                                           
7 Miratuar me Vendim Nr. 10, datë 04.09.2018, nga ana e Bordit të Menaxhimit të ARRSH-së 
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duhet të njoftojnë Drejtorin përkatës dhe Sektorin e Burimeve Njerëzore, si dhe të bëjnë 

shënimin përkatës në bllokun e lëvizjeve, i cili mbahet nga nëpunësi i rojës .” 

 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, nuk rezultoi që Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, 

të monitorojë hyrje-daljet e punonjësve nëpërmjet një sistemi access kontrolli apo nëpërmjet 

bllokut të lëvizjeve, siç është parashikuar më sipër në Rregulloren e Brendshme të ARRSH-së.  

 

Gjithashtu, nga ana e ARRSH-së apo Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, nuk u vu në 

dispozicion ndonjë procesverbal apo dokument me anë të të cilit të vërtetohej fakti që gjatë 

datave, në të cilat është konstatuar mosprezenca e ankuesit dhe shtetasit K. K., të jetë mbajtur 

ndonjë evidencë për mosprezencën e tyre. Në ndryshim nga procedura e ndjekur nga DRJ 

Gjirokastër për ankuesin, në rastin e shtetasit K. M., punonjës i Sektorit të Korçës, rezulton që 

është mbajtur një procesverbal i nënshkruar nga 4 punonjës të këtij institucioni me anë të të cilit 

është konstatuar mosprezenca e tij në institucion.  

 

Në mungesë të një dokumenti për të vërtetuar mungesën e punonjësve gjatë orarit zyrtar të 

punës, punëdhënësi, në rastin konkret Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër, nuk arriti të provojë 

faktin e mungesës së punonjësve në institucion gjatë orarit të punës. Në këtë kuptim, evidentohet 

se mungesa e një procedure të ndjekur apo dokumentacioni, mund të lërë vend për abuzime, 

lidhur me konstatimin e prezencës së punonjësve në punë. 

 

Referuar procedurës së dhënies së masave disiplinore, në nenin 37 të Ligjit Nr. 7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se: “Masat 

disiplinore parashikohen kryesisht në kontratën kolektive të punës. Në çdo rast kontrata 

individuale duhet t’i referohet akteve përkatëse, lidhur me masat disiplinore. Procedura e 

shqyrtimit të masës disiplinore nga punëdhënësi duhet të garantojë të drejtën e punëmarrësit për 

t’u dëgjuar, mbrojtur, parashtruar fakte dhe prova, brenda një afati të arsyeshëm.” 

 

Në mbështetje të parashikimit të sipërcituar të Kodit të Punës, ARRSH, në pikën 10, të Kontratës 

Individuale të Punës, së lidhur me V. M., ka parashikuar qartësisht se: “10.1 Punëmarrësit i 

jepen masa disiplinore për mos plotësimin e detyrave, për thyerjen e disiplinës së punës dhe 

rregullave të etikës, apo edhe në raste të tjera që konsiderohen si shkelje të ligjit. 10.2. Masat 

disiplinore jepen sipas një procedure administrative, e cila garanton të drejtën për t’u 

informuar, për tu dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar...” 

 

Në analizë të informacionit dhe legjislacionit të sipërcituar, Komisioneri gjatë procedurës së 

shqyrtimit të ankesës së V. M., nuk konstatoi se ndaj tij të jetë marrë ndonjë masë për ti 

garantuar atij të drejtën për t’u informuar, për tu dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar. 
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Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër dhe ARRSH, dështuan të provojnë përpara Komisionerit 

faktin se nga ana e tyre është marrë ndonjë masë për ti garantuar atij të drejtën për tu dëgjuar dhe 

për t’u mbrojtur lidhur me masat e propozuara dhe të dhëna ndaj tij. 

 

Për sa më lart, Komisioneri duke mos gjetur një justifikim të arsyeshëm dhe proporcional 
për propozimin e masave disiplinore ndaj ankuesit dhe miratimin e tyre nga ana e 
punëdhënësit, evidenton se në rastin konkret ai është përballur me një trajtim të 
pafavorshëm, të pajustifikuar dhe të pa argumentuar ligjërisht.  
 

ii. Lidhur me vlerësimin e punës 

 

Mbështetur në parashikimet e pikës 8 të nenit 50 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i 

ndryshuar, ku parashikohet se: “Nëpunësit civilë, të cilët janë larguar nga shërbimi civil, si 

pasojë e ristrukturimit apo mbylljes së institucionit, kanë të drejtë që, brenda periudhës 2-

vjeçare pas përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil: a) të konkurrojnë si nëpunës civilë 

për procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë, sipas neneve 25 dhe 26 të këtij ligji...”, 

ankuesi brenda një periudhe 2 vjeçare mund të konkurojë për lëvizje paralele apo të konkurojë 

për një pozicion pune me status nëpunësi civil. Në këtë kuadër, pas largimit nga pozicioni i 

punës, V. M. ka aplikuar për lëvizje paralele pranë administratës së Prefektit të Qarkut 

Gjirokastër, në pozicionin e juristit.  

 

Sa i përket lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive, në pikën 1 dhe 2 të VKM-së Nr. 243, datë 

18.03.2015 të ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, përcaktohen kriteret e lëvizjes 

paralele të nëpunësve, ku sanksionohet se: “1. Procedura e lëvizjes paralele bëhet për plotësimin 

e vendeve të lira në kategorinë ekzekutive, në çdo institucion të shërbimit civil. 2. Kushtet 

minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë: a) të jetë nëpunës civil i 

konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon; b) të mos ketë masë disiplinore në 

fuqi; c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”; ç) të plotësojë kriteret e 

veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.”  

 

Në Kreun II të VKM-së Nr. 109, datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të 

nëpunësve civilë” (ndryshuar me VKM nr. 252, datë 30.3.2016), parashikohet se: “1. Sistemi i 

vlerësimit të rezultateve në punë: a) është procesi i verifikimit të realizimit të përgjithshëm të 

objektivave të përcaktuar në fillim të periudhës së vlerësimit, si dhe i aftësive apo i dobësive të 

nëpunësit në kryerjen e detyrave, që realizohet çdo 6 muaj të vitit kalendarik. b) shërben për të 

marrë vendime objektive në lidhje me periudhën e provës, ngritjen në detyrë, lirimin nga 

shërbimi civil, përparimin në hapat e pagës, si dhe në përcaktimin e nevojave për trajnim dhe 
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zhvillim profesional të nëpunësit civil. 2. Vlerësimi i rezultateve në punë është një proces që 

përsëritet çdo 6 muaj, brenda vitit kalendarik. Vlerësimi i rezultateve në punë në përfundim të 

periudhës së provës është vjetor dhe llogaritet nga data e emërimit të nëpunësit civil në detyrë.” 

 

Mbështetur në VKM-të e sipërcituara, institucioni i Prefektit të Qarkut Gjirokastër, ka vënë në 

dijeni ankuesin se është skualifizuar në fazën e dytë të konkurimit, për shkak të mungesës së 

vlerësimit të eprorit direkt për periudhën 01.01.2018 deri më datë 05.06.2018.  

 

Në këto kushte, ankuesi i është drejtuar me e-mail, datë 02.12.2019 ARRSH-së dhe i ka kërkuar 

informacion rreth vlerësimit të punës për periudhën 01.01.2018-05.06.2018. Në përgjigje të 

emailit të sipërcituar, në të njëjtën datë, ARRSH i është përgjigjur ankuesit duke i sqaruar se nuk 

është kryer vlerësim pune për këtë periudhë për shkak se nuk është plotësuar afati 6-mujor i 

përcaktuar në legjislacionin për nëpunësin civil. 

 

Gjithashtu ankuesi ka paraqitur edhe një ankesë në portalin: Zyra e bashkëqeverisjes, nëpërmjet 

së cilës është vënë në dijeni nga ana e Departamentit të Administratës Publike mbi arsyet e 

skualifikimit të tij nga konkurimi dhe se është detyrimi i institucionit të nëpunësit të sigurojë 

vlerësimin periodik të një nëpunësi civil. 

 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, procesi i vlerësimit të rezultateve në punë, për 

nëpunësit civil është një vlerësim periodik që bëhet nga ana e punëdhënësit për një periudhë 6 

mujore, brenda vitit kalendarik.  

 

Në zbatim të pikës 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 276, datë 16.05.2018 “Për 

miratimin e mënyrës së Organizimit, të Strukturës, Organikës dhe Statutit të Autoritetit Rrugor 

Shqiptar”, ku parashikohet se: “Marrëdhëniet e punës së drejtorit të Përgjithshëm, nëpunësve të 

tjerë dhe punonjësve të Autoritetit, në nivel qendror dhe rajonal, rregullohen në bazë të 

dispozitave të Kodit të Punës”, rregullimi i marrëdhënieve të punës së punonjësve të ARRSH-së 

bëhet mbështetur në bazë të dispozitave të Kodit të Punës. 

 

Në këtë kuadër, procesi i vlerësimit të punës për periudhën Janar-Qershor 2018, nuk mund të 

realizohej nga ana e punëdhënësit të V. M., për shkak se rregullimi i marrëdhënieve të punës së 

punonjësve të ARRSH-së bëhej mbështetur në bazë të dispozitave të Kodit të Punës dhe nuk 

bëhej më referuar Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. Në këtë kuptim, 

vlerësimi i performancës në punë të ankuesit për periudhën e kërkuar, nuk mund të realizohej 

duke iu referuar Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar. 
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Gjithashtu, Komisioneri në interpretim të legjislacionit të sipërcituar, konstaton se VKM nr. 746, 

datë 19.12.2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive”, nuk parashikon qartësisht faktin se një ndër kushtet minimale që duhet të 

plotësojë kandidati për procedurën e lëvizjes paralele është të ketë të paktën vlerësimin e fundit 

“Mirë” apo “Shumë mirë”, në momentin që ka shkëputur marrëdhëniet e punës. Në këtë kuptim, 

ky parashikim përcakton që aplikanti të ketë vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”, pa e 

lidhur atë me momentin e shkëputjes së marrëdhënieve të punës, si në rastin e ankuesit. Në vijim 

të arsyetimit, ky parashikim nuk i ndalonte ankuesit në rastin konkret, të konkurojë për 

procedurën e lëvizjes paralele pranë institucionit të Prefektit të Qarkut Gjirokastër, me 

vlerësimin e fundit të tij për periudhën 01.07.2017-31.12.2017.  

 

Sa i përket vlerësimit të performancës në punë për punonjësit e Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, nuk u administruan prova që të jetë kryer kjo procedurë për ndonjë nga punonjësit e 

tjerë për të njëjtën periudhë. 

 

Në përfundim, Komisioneri nuk konstaton se ankuesi është privuar nga e drejta për të konkuruar 

për lëvizje paralele në një pozicion tjetër pune, për shkak të të mungesës së vlerësimit të 

performancës në punë për periudhën 01.01.2018-05.06.2018. Në këtë kuptim, Komisioneri nuk 

konstaton se ankuesi të jetë ekspozuar ndaj një trajtimi të pabarabartë apo të pafavorshëm lidhur 

me mungesën e vlerësimit të performancës në punë për periudhën e pretenduar prej tij. 

 

iii. Lidhur me pretendimin e viktimizimit përsa i përket çështjes gjyqësore për subjektin 

"Jody Kompany". 

Nga informacioni i administruar nga ana e palëve në proces, rezultoi që ankuesi është autorizuar 

vetëm për datën 14.05.2019, me shkresën Nr. 281 prot., nga ana e titullarit të institucionit, për të 

përfaqësuar në gjykatë, Drejtorinë e Rajonit Jugor Gjirokastër. Ndërsa më datë 23.05.2019, në 

çështjen “J. K.”, drejtuesi i Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, ka autorizuar eproren direkte 

të ankuesit, Përgjegjësen e Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse. 

Sa i përket pretendimit të ankuesit se ka patur një debat mes tij dhe drejtuesit të institucionit 

lidhur me likujdimin e detyrimeve ndaj subjektit "J. K." dhe shkëmbim të shkresave sa i përket 

pretendimeve për çështjen "J. K.", nga hetimi i administrativ i çështjes së V. M., nuk u 

administruan prova apo informacione lidhur me pretendimet e ankuesit, nga asnjë nga palët. Në 

këtë kuptim, asnjë nga palët në proces nuk vuri në dispozicion prova apo fakte lidhur me situatën 

e pretenduar nga ankuesi. 

Në përfundim, Komisioneri nuk arriti të administrojë prova se ankuesi të jetë ekspozuar ndaj një 

trajtimi të pabarabartë apo të pafavorshëm lidhur me situatën e pretenduar prej tij sa i përket 

debatit me eprorin për likujdimin e e detyrimeve ndaj subjektit "J. K.". 
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B. Shkaku i mbrojtur.  

Në ankesën e subjektit ankues, pretendohet diskriminim, për shkak të anëtarësimit8 të tij dhe 

prindërve në subjektin politik “Lëvizja Socialiste për Integrim”, nga ana e Drejtorit të Drejtorisë 

së Rajonit Jugor Gjirokastër, A. Sh. 

“Bindja politike”, “është njëri prej shkaqeve, për të cilët, Ligji Nr.10221, datë 4.2.2010 “Për 

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

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

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

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

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

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

ose me çdo shkak tjetër”. 

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

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

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

mjaftueshme, që ankuesi e mbart këtë shkak. Referuar kartave të anëtarësimit Nr. 17249, datë 

31.08.2016 të M. M. (e ëma e ankuesit) dhe Nr. 17826, datë 09.09.2016 të A. M. (i ati i 

ankuesit), vërtetuar me çertifikatën familjare Nr. 011264840, datë 20.02.2017, vërtetohet se 

prindërit e ankuesit janë anëtarë të subjektit politik “Lëvizja Socialiste për Integrim”. Gjithashtu, 

gjatë procedurës hetimore, ankuesi me anë të e-mailit datë 01.10.2020, vuri në dispozicion të 

Komisionerit një vërtetim, me anë të të cilit, evidentohet se ankuesi është anëtarë i subjektit 

politik “Lëvizja Socialiste për Integrim” nga viti 2012. Nga përmbajtja e vërtetimit në fjalë, u 

konstatua se ky dokument, kishte mangësi të anës formale sa i përket datës së lëshimit të tij apo 

një numri protokolli.   

 

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 pafavorshëm dhe të paargumentuar ligjërisht, lidhur me 

masat disiplinore të marra ndaj tij.  

                                                           
8 Vërtetuar me anë të kartave të anëtarësimit Nr. 17249, datë 31.08.2016 të M. M. (e ëma e ankuesit) dhe Nr. 17826, 
datë 09.09.2016 të A. M. (i ati i ankuesit), vërtetuar me çertifikatën familjare Nr. 011264840, datë 20.02.2017. 
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Përsa i përket bindjeve politike të V. M., bazuar në dokumentacionin e depozituar pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, rezulton që ai dhe prindërit e tij janë anëtarë të 

subjektit politik “Lëvizja Socialiste për Integrim”. 

Në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, më datë 07.09.2018, është 

emëruar A. Sh., i cili referuar informacionit9 të administruar është anëtarë i subjektit politik 

Partia Socialiste e Shqipërisë.  

Mbështetur në informacionin e dhënë nga ana e punëdhënësit, pretendohet se ankuesi është 

anëtarë i subjektit politik “Partia Socialiste e Shqipërisë”. Në këto kushte, për të vërtetuar 

pretendimin e ngritur edhe nga ana e përfaqësuesve të punëdhënësit, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, ju drejtua shkresërisht subjektit politik “Partia Socialiste e Shqipërisë”, me 

shkresën Nr. 1328 prot., datë 02.10.2020, duke kërkuar nga ana e tyre, informacion nëse ankuesi 

është anëtarë i këtij subjekti për periudhën 2018 deri aktualisht. 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, subjekti politik “Partia Socialiste e Shqipërisë”, me 

shkresën Nr. 115 prot., datë 06.10.2020, informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...V. A. M., 

figuron në database të partisë si anëtarë i Partisë Socialiste të Bashkisë Gjirokastër për 

periudhën për të cilën jeni të interesuar...” 

Pra, Komisioneri vlerëson se, pretendimi i ankuesit se është trajtuar në mënyrë të pabarabartë 

dhe diskriminuese nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, të Autoritetit Rrugor 

Shqiptar, për shkak të bindjeve politike të tij, si anëtarë i subjektit politik“Lëvizja Socialiste për 

Integrim”, nuk qëndron, pasi rezulton e provuar se ankuesi gjatë periudhës që ka punuar me 

drejtuesin e tij A. Sh., ka qënë gjithashtu anëtarë i subjekti politik “Partia Socialiste e 

Shqipërisë”. Në këtë kuptim, fakti që ankuesi dhe subjekti ndaj të cilit ankohet, A. Sh., kanë 

qënë pjesë e të njëjtit subjekt politik, nuk provon pretendimin e ankuesit se trajtimi i pabarabartë 

dhe diskriminues ardhur si rezultat i bindjeve të kundërta politike me punëdhënësin. 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, Komisioneri gjatë procedurës së shqyrtimit të ankesës 

konstatoi se, pavarësisht propozimeve të bëra nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër, 

Autoriteti Rrugor Shqiptar, nuk ka miratuar në çdo rast masat disiplinore të propozuara prej tyre. 

Në këtë kuptim, Komisioneri vlerëson se, nëse do të kishte patur tendencë për të larguar 

ankuesin nga puna për shkak të bindjeve politike, Autoriteti Rrugor Shqiptar do të kishte 

miratuar të gjitha masat disiplinore të propozuara nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër. 

 

                                                           
9 http://integrimi.al/plas-ne-gjirokaster-socialistet-grinden-me-njeri-tjetrin-per-kuotat-e-partise/ 
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Referuar sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, pavarësisht konstatimit të faktit se ankuesi i është 

nënshtruar trajtimit të padrejtë nga ana e punëdhënësit, nuk provohet që ky trajtim të ketë ardhur 

për shkak të bindjeve të tij politike. 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, nenin 3/1, neni 7/1, nenin 12/1/c, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 

33, pika 10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit, të shtetasit V. M. nga ana e Drejtorisë së Rajonit Jugor 

Gjirokastër, të Autoritetit Rrugor Shqiptar, për shkak të bindjeve politike. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 

                                                                                                            KOMISIONER 

 

 Robert GAJDA 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Bindjet politike) 

(Fusha: Punësim) 
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