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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                            KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

 

 

    V E N D I M 
 

Nr. 8, Datë 17/03/2017 

 

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

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën me Nr. Regj. 18, datë 15.02.2016, 

të paraqitur nga subjekti ankues Z. E.K., me objekt pretendimin për diskriminim “për shkak të 

bindjeve politike”, nga ana e Bashkisë Lezhë. 

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

 

K O N S T A T O I : 

 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, ankuesi ka përfunduar studimet e larta në degën 

Administrim Biznesi pranë Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër dhe ka punuar që prej muajit 

tetor 2012, pranë Bashkisë Lezhë, fillimisht si konsulent i bashkisë me komunitetin rom dhe 

egjiptian, e më pas nga janari 2014 e në vijim, ka punuar në pozicionin e specialistit  pranë Zyrës 

së Ndihmës Ekonomike. Ankuesi pretendon se në muajin janar të vitit 2016, ai është larguar nga 

puna me motivacionin “mospërputhje e kualifikimit me kërkesat dhe përshkrimin e pozicionit të 

punës”, për shkak të ristrukturimit të Bashkisë Lezhë. Për sa më sipër, Z. E.K. pretendon se ai 

është larguar nga puna, sepse është diskriminuar për shkaqe politike
1
, pasi ai ka qenë vëzhgues 

në një qendër votimi, si përfaqësues i subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI). 

Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë: 

                                                           
1
 Kryetari i Bashkisë Lezhë i përket dhe është përfaqësues i subjektit politik “Partia Demokratike e Shqipërisë”. 
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1. Pas analizimit të ankesës nr. 10, datë 20.01.2016, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i 

plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj.  

 

2. Mbështetur në nenin 33, pika 7
2
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua Bashkisë Lezhë, me shkresën nr. 

104/1, datë 25.01.2016, ku kërkohej informacion, lidhur me çështjen e parashtruar. 

 

- Bashkia Lezhë nuk iu përgjigj shkresës nr. 104/1, datë 25.01.2016, së Komisionerit. 

 

3. Në vijim të procedurave hetimore, në zbatim të Urdhërit nr. 53, datë 25.03.2016, e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Për kryerjen e inspektimit pranë Bashkisë 

Lezhë, për verifikimin e ankesës së Z. E.K.”, inspektorët e KMD-së u paraqitën për 

inspektim pranë këtij institucioni. 

Gjatë inspektimit pranë Bashkisë Lezhë, inspektorët e Komisionerit për Mbrotjen nga 

Diskriminimi morën një pjesë të informacionit të kërkuar në urdhërin e inspektimit nga personat 

përgjegjës pranë këtij institucioni. Në bazë të informacionit të marrë rezultoi se Z. E.K. ka 

punuar në pozicionin e specialistit/administratorit pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike në 

Bashkinë e Lezhës. Puna e tij konsistonte në kryerjen e verifikimeve në terren për aplikantët e 

ndihmës ekonomike. Personat përgjegjës pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore e përjashtuan si 

mundësi faktin e lirimit nga detyra të Z. E.K., për shkak të bindjeve politike dhe aq më tepër për 

faktin, se ai ka qenë vëzhgues i subjektit politik LSI, pasi pranë Bashkisë Lezhë vazhdonin ende 

të punonin punonjës që kanë qenë komisionerë dhe vëzhgues të kësaj force politike, gjatë 

zgjedhjeve lokale. Sipas informacionit të marrë, Z. E.K. ishte liruar nga detyra me motivacionin 

“për mospërputhje të kualifikimit me kërkesat dhe përshkrimin e pozicionit të punës, për shkak të 

ristrukturimit të institucionit të Bashkisë Lezhë”. Lloji i arsimit të përcaktuar në përshkrimin e 

punës
3
 për pozicionin e punës administrator/specialist pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike kishte 

ndryshuar në kuadër të ristrukturimit të Bashkisë Lezhë, si pasojë e konstatimeve në 

Aktverifikimin nr. 8, pjesë e Raportit të Auditit për vitin 2015, të Kontrollit të Lartë të Shtetit për 

Bashkinë Lezhë. Pikërisht nga ky auditim është dalë në përfundimin, se: “Për punonjësin E.K. 

nuk është zbatuar kërkesa e pjesëmarrjes në punë me konkurim dhe nuk është respektuar kërkesa 

                                                           
2
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon :“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

qëllim, komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 
parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri 

merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
3
 Përshkrimi i punës për pozicionin e punës, ku ka punuar Z. E.K. nuk u vu në dispozicion të inspektorëve të KMD-

së. 
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për llojin e arsimit të kërkuar për vendin e punës”. Lidhur me informacione të tjera të kërkuara 

në Urdhërin e Inspektimit, u ra dakord që do të dërgoheshin në ditët në vijim në adresë të 

Komisionerit. 

- Me shkresën nr. 2218, datë 04.04.2016, të Bashkisë Lezhë, Komisioneri u informua 

lidhur me faktin se proçedura e rekrutimit të Z. E.K. në pozicionin 

“specialist/administrator” pranë Drejtorisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nuk ka qënë 

me konkurs sipas dispozitave përkatëse të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. 

Kërkesat e posaçme për vendin e punës specialist/administrator i ndihmës ekonomike 

kanë qenë: “Të ketë përfunduar arsimin e lartë DND në degë të Shkencave Sociale, 

juridik, degën ekonomike apo degë shoqërore të përafërta”4
. Në kontrollin e ushtruar në 

vitin 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka konsideruar të gabuar emërimin e E.K.t në atë 

pozicion pune, duke cilësuar se për atë pozicion pune duhej emëruar një specialist i 

diplomuar në shkencat sociale, në degët sociologji dhe psikologji. Specialisti i 

komanduar, pas lirimit nga detyra të ankuesit, i plotëson këto kritere. Në shkresë mohohet 

fakti se lirimi nga detyra i Z. E.K. është kryer për arsye politike, pasi Z. E.K. nuk është i 

zgjedhur në strukturat drejtuese të ndonjë force politike, ndërkohë që në Bashkinë e 

Lezhës punojnë ende specialistë dhe përgjegjës sektori, që janë anëtarë kryesie në 

subjekte politike të rëndësishme, në kah të ndryshëm politik me drejtuesit e Bashkisë 

Lezhë.   

 

- Në vijim, me shkresën nr. 222/3, datë 08.04.2016, të Komisionerit drejtuar Bashkisë 

Lezhë u kërkuan informacione konkrete lidhur me faktin nëse punonjës të tjerë, që 

punojnë ende pranë Bashkisë Lezhë, kanë qenë anëtarë komisioni ose vëzhgues të 

subjektit politik LSI gjatë zgjedhjeve lokale, sikurse Z. E.K., si dhe listën emërore të 

këtyre punonjësve. 

 

- Në përgjigje të shkresës nr. 222/3, datë 08.04.2016, të Komisionerit, Bashkia Lezhë 

dërgoi listën e punonjësve të Bashkisë Lezhë, që kanë qenë komisionerë të KQV Lezhë 

për zgjedhjet vendore.  

 

4. Në vijim të proçedurave hetimore, pranë Komisionerit për Mbrotjen nga Diskriminimi u 

realizua një seancë dëgjimore, në të cilën u paraqit vetëm ankuesi E.K., ndërkohë që 

institucioni i Bashkisë Lezhë mungoi në këtë seancë dëgjimore.  Bashkia Lezhë  nuk njoftoi 

paraprakisht për mospjesëmarrje seancë dhe nuk e dërgoi informacionin e kërkuar nga 

                                                           
4
 Referuar shkresës nr. 2218, datë 04.04.2016, të Bashkisë Lezhë. 
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Komisioneri, nëpërmjet shkresës nr. 222/5, datë 23.06.2016 “Njoftim për seancë dëgjimore 

pranë Komisionerit për Mbrotjen nga Diskriminimi
5”. 

5. Në vijim, Komisioneri iu drejtua sërisht Bashkisë Lezhë, me shkresën nr. 687, datë 

04.07.2016, ku kërkohej informacion mbi mënyrën, se si kishte vepruar Bashkia Lezhë, në 

zbatim të Raportit Përfundimtar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, për ata punonjës
6
, të cilët 

ndodheshin në të njëjtat kushte me Z. E.K. Ndër të tjera, KMD e njoftoi Bashkinë Lezhë se 

informacioni i kërkuar duhej dërguar pranë Komisonerit brenda datës 10.07.2016, në rast të 

kundërt, në zbatim të nenit 33, pika 13 të  ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Bashkia Lezhë do të gjobitej për mosdhënie informacioni.  

 

- Bashkia Lezhë nuk e dërgoi informacionin e kërkuar nga KMD, as brenda afatit të 

caktuar nga Komisioneri dhe as në ditët në vijim. 

 

Për sa më sipër, 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.10 221, datë 04.02.2010 

“Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

Mbështetur në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri 
vlerëson se: 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” përcaktohet një 

listë joshterruese shkaqesh diskriminimi, ku “bindja politike” është një nga shkaqet e 

parashikuara në listën e parashikuar nga ligjvënësi.  

 

Gjatë proçesit të hetimit të çështjes së parashtruar nga ankuesi, Komisioneri ka patur si synim te 

identifikojë trajtimin e pabarabartë dhe disfavorizues, ndaj të cilit ankuesi pretendon se është 

ekspozuar, si dhe të evidentojë, nëse ekziston një lidhje ndërmjet këtij trajtimi dhe shkakut të 

diskriminimit të pretenduar.  

                                                           
5
 Në këtë shkresë, u kërkua që, në këtë seancë dëgjimore, Bashkia Lezhë të sillte informacion, lidhur me mënyrën se 

si ishte vepruar me punonjës të tjerë të këtij institucioni, të cilët sikurse Z. E.K., referuar konkluzioneve të Kontrollit 

të Lartë të Shtetit gjatë kontrollit të kryer pranë këtij institucioni në vitin 2015, janë emëruar duke mos respektuar 

llojin e arsimit të kërkuar për vendin e punës.   

6
 Referuar Aktverifikimit nr. 8, të Raportit të KLSH nr. 6317/29, datë 21.01.2016, faqja 4, u konstatua se nga 

auditimi që KLSH ka kryer pranë Bashkisë Lezhë në vitin 2015, ka rezultuar se në rastin e Z. E.K. nuk është zbatuar 

kërkesa për llojin e arsimit të kërkuar për vendin e punës, sikurse edhe për P/sektorit të INUV
6
, i cili është me arsim 

juridik, ndërkohë që sipas ligjit duhet që arsimimi i tij të jetë inxhinier. I njëjti përfundim është arritur edhe për 

punonjësin e policisë D. Pepa, i cili gjithashtu nuk ka arsimin e duhur, atë të Akademisë së Rendit Publik.  
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I- Lidhur me trajtimin e disfavorshëm dhe të padrejtë të pretenduar nga Z. E.K., 
Komisioneri gjykon se:  

Z. E.K. përfunduar studimet e larta në degën Administrim-Biznesi pranë Universitetit “Luigj 

Gurakuqi”, Shkodër dhe ka punuar që prej muajit tetor 2012, pranë Bashkisë Lezhë, fillimisht si 

konsulent i bashkisë me komunitetin rom dhe egjiptian, e më pas nga janari 2014 e në vijim, ka 

punuar në pozicionin e specialistit  pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike. Për sa më sipër, me 

Vendimin nr. 12, datë 29.01.2016, të Kryetarit të Bashkisë Lezhë, Z. E.K., me detyrë “specialist i 

ndihmës ekonomike (administrator)” është liruar nga detyra, “për mospërputhje të kualifikimit 

me kërkesat dhe përshkrimin e pozicionit të punës, për shkak të ristrukturimit të institucionit të 

Bashkisë Lezhë”.  

Referuar Vendimit nr. 9, datë 15.01.2015 “Për miratimin e strukturës së administratës së 

Bashkisë, institucioneve vartëse dhe sektorit të shërbimeve, për vitin 2015”, si dhe Vendimit nr. 

11, datë 20.02.2015 “Për emërimin e punonjësve të administratës së Bashkisë, institucioneve 

vartëse, sektorin e shërbimeve dhe institucionet e deleguara për vitin 2015”, të Kryetarit të 

Bashkisë Lezhë, rezulton se Drejtoria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë ka në përbërje të saj 6 

punonjës, ndërmjet të cilëve 2 specialistë të ndihmës ekonomike (administratorë).  Në bazë të 

Vendimit nr. 99, datë 28.12.2015 “Për miratimin e strukturës provizore të administratës së 

Bashkisë, institucioneve vartëse, sektorit të shërbimeve dhe njësive administrative, për periudhën 

tranzitore deri në miratimin e strukturës së re për vitin 2016”, numri i punonjësve të Drejtorisë së 

Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe emërtesa e tyre nuk kanë ndryshuar.  

Gjatë proçesit të hetim-inspektimit të kryer nga Komisioneri, strukturat përkatëse të Bashkisë 

Lezhë nuk vunë në dispozicion të inspektorëve të Komisionerit përshkrime pune të mirëfillta, për 

pozicionin “specialist/administrator” pranë Drejtorisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.  

Referuar shkresës nr. 2218, datë 04.04.2016, të Bashkisë Lezhë, në bazë të kërkesave të posaçme 

për pozicionin “specialist i ndihmës ekonomike”7
, të hartuara në vitin 2015, përcaktohej se 

punonjësi duhej të kishte përfunduar arsimin e lartë DND në degë të Shkencave Sociale, Juridik, 

Degën Ekonomike apo degë shoqërore të përafërta. Në kontrollin e ushtruar pranë Bashkisë 

Lezhë, Kontrolli i Lartë i Shtetit e ka konsideruar të gabuar emërimin e E.K. në atë pozicion 

pune, duke cilësuar se për atë pozicion pune duhej emëruar një specialist i diplomuar në shkencat 

sociale, në degët sociologji dhe psikologji. Në këtë shkresë citohet se: “Theksojmë se përshkrimi 

i punës për pozicionet në kushtet e strukturës së re të Bashkisë nuk janë hartuar për shkak se 

                                                           
7
 Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me një përshkrim të mirëfilltë pune, por sikurse citohet edhe në shkresën nr. 

2873, datë 18.04.2016, kemi të bëjme me një liste kriteresh punësimi për pozicionin e specialistit pranë Drejtorisë së 

Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për efekt të përgatitjes së konkurseve për plotësimin e pozicioneve të lira të punës 

pranë Bashkisë Lezhë. 
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ende nuk është miratuar numri i përgjithshëm i punonjësve dhe rrjedhimisht struktura për vitin 

2016”.  

Për sa më sipër, Komisioneri ka konstatuar se: 

Së pari, edhe pse në mungesë të një përshkrimi pune, Bashkia Lezhë ka liruar nga detyra Z. E.K. 

dhe me Vendimin nr. 25, datë 10.02.2016, të Kryetarit të Bashkisë është emëruar në pozicionin e 

“specialistit të ndihmës ekonomike”, Znj. P. L., e cila është e diplomuar pranë Fakultetit të 

Shkencave të Edukimit, të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër në degën “Psikologji”, si dhe 

ka kryer master shkencor në “psikologji klinike”.  

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se Z. E.K. është liruar nga detyra pa patur një përshkrim 

pune të mirëfilltë, ku të kishin ndryshuar kriteret e punësimit, në reflektim të rekomandimeve të 

dhëna nga KLSH. Bashkia Lezhë nuk ka vënë në dispozicion të Komisionerit asnjë përshkrim 

pune, as sipas strukturës së mëparshme dhe as sipas strukturës aktuale, ku të ishin ndryshuar 

kriteret mbi llojin e arsimit të kandidatëve për atë pozicion pune.    

Në këtë kontekst, konstatohet paligjshmëri, pavarësisht se Bashkia Lezhë ka vepruar konform 

Raportit të Auditit të KLSH-së. Ligjërisht, ky institucion fillimisht duhet të kishte hartuar një 

përshkrim pune, ku si rezultat i rekomandimeve të KLSH-së, duhet të ishin ndryshuar kriteret 

arsimore për pozicionin e punës “specialist ndihmës ekonomike”, e në vijim mund të procedohej 

me lirimin nga detyra të ankuesit. Në këto kushte, motivacioni i përcaktuar në Vendimin nr. 12, 

datë 29.01.2016, të Kryetarit të Bashkisë Lezhë nuk është i vlefshëm, pasi nuk ekziston një 

përshkrim pune.  

Së dyti, nëse do t’i referohemi Aktverifikimit nr. 8, të Raportit të KLSH nr. 6317/29, datë 

21.01.2016, faqja 4, rezulton se nga auditimi që KLSH ka kryer pranë Bashkisë Lezhë në vitin 

2015, ka rezultuar se në rastin e Z. E.K. nuk është zbatuar kërkesa për llojin e arsimit të kërkuar 

për vendin e punës, sikurse edhe për P/sektorit të INUV, i cili është me arsim juridik, ndërkohë 

që sipas ligjit duhet që arsimimi i tij të jetë inxhinier. I njëjti përfundim është arritur edhe për 

punonjësin e policisë D. Pepa, i cili gjithashtu nuk ka arsimin e duhur, atë të Akademisë së 

Rendit Publik.  

 

Komisioneri i ka kërkuar Bashkisë Lezhë, në mënyrë të përsëritur, informacion mbi mënyrën se 

si është vepruar me punonjësit e sipërpërmendur, të cilët ndodhen në kushte të njëjta me Z. E.K., 

por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. 

 

Në këtë kontekst, në mungesë të këtij informacioni, Komisioneri gjykon se nuk ka prova të 

mjaftueshme, për të vërtetuar nëse Z. E.K. është ekspozuar ndaj një trajtimi të ndryshëm, në 

krahasim me punonjës të tjerë të ndodhur në kushte të njëjta apo të ngjashme me të.  
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II.  Lidhur me shkakun e diskriminimit “për bindjet politike” të pretenduar nga ankuesi, 
Komisioneri gjykon se: 

Referuar autorizimit për vëzhguesit për subjektet zgjedhore, të datës 23.06.2013, të lëshuar nga 

KZAZ Qarku 12 Lezhë, të depozituar pranë KMD-së në cilësinë e provës, rezulton se Z. E.K., 

është akredituar vëzhgues i subjektit zgjedhor LSI, në KQV nr. 0729. Në këtë kontekst, Z. E.K. 

pretendon se ai është larguar nga puna, sepse është diskriminuar për shkaqe politike, pasi ai ka 

qenë vëzhgues i subjektit politik “Lëvizja Socialiste për Integrim” (LSI) gjate zgjedhjeve 

vendore të vitit 2013.  

 

Në bazë të informacionit të përcjellë nga Bashkia Lezhë rezulton se pranë këtij institucioni 

punojnë ende punonjës të tjerë, të cilët kanë qenë vëzhgues e komisionerë të subjekteve politike 

me kah të ndryshëm politik me atë të drejtuesit të Bashkisë Lezhë, i cili i përket subjektit politik 

“Partia Demokratike e Shqipërisë”. Referuar listës së Bashkisë Lezhë drejtuar Komisionerit 

rezulton se pranë këtij institucioni punojnë 8 persona që kanë qenë komisionerë të forcave 

politike me kah të kundërt me Partinë Demoratike të Shqipërisë. 

 

 

III. Lidhur me justifikimin e subjektit, ndaj të cilit drejtohet ankesa, Komisioneri gjykon 
se: 

Në mungesë të informacionit të dërguar nga Bashkia Lezhë, Komisioneri nuk mund të dalë në 

përfundimin, nëse Z. E.K. është ekspozuar ndaj një trajtimi të ndryshëm në kushte të njëjta apo të 

ngjashme, sikurse parashikohet në dispozitat përkatëse të nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”. Nga dokumentacioni i administruar rezulton, se lirimi i tij nga 

detyra është kryer në zbatim të rekomandimeve në Raportin e KLSH-së. Gjatë kontrollit të 

ushtruar pranë Bashkisë Lezhë në vitin 2015, ky institucion ka konstatuar se në rastin e Z. E.K. 

nuk është zbatuar kërkesa për llojin e arsimit të kërkuar për vendin e punës. 

Njëkohësisht, Komisioneri thekson faktin, se në bazë të informacionit të administruar gjatë 

proçesit të shqyrtimit administrativ të ankesës, pranë Bashkisë Lezhë punojnë ende punonjës, të 

cilët kanë qenë komisionerë të forcave politike me kah të kundërt me Partinë Demoratike të 

Shqipërisë. Ky fakt dëshmon që Z. E.K. nuk është diskriminuar për shkak të bindjeve të tij 

politike (të majta), apo sepse ka qene vëzhgues i subjektit politik “Lëvizja Socialiste për 

Integrim”, në zgjedhjet lokale. 

IV. Gjatë shqyrtimit të ankesës Nr 18, datë 15.02.2016, Bashkia Lezhë nuk ka ofruar 

bashkëpunim dhe nuk ka dhënë informacionin e kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga 
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Diskriminimi, me shkresën nr. 222/5, datë 23.06.2016 dhe shkresën nr. 687, datë 04.07.2016, 

pavarësisht faktit se ky informacion disponohet prej saj. 

 

Referuar ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përkatësisht nenit 32, pika 2: 

“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”, si dhe nenit 33, pika 13: “Çdo person që shkel dispozitat e këtij ligji dënohet me 

gjobë si më poshtë: 

 

a) personi fizik, nga 10 000 deri në 60 000 lekë; 

b) personi juridik nga 60 000 deri në 600 000 lekë; 

c) personi fizik brenda personit juridik, i cili është përgjegjës për shkelje, nga 30 000 deri në 

80 000 lekë; 

ç) personi, i cili ushtron funksion publik dhe është përgjegjës për shkelje në bazë të këtij ligji, 

nga 30 000 deri në 80 000 lekë”. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 2, 3, pika 1,  4, pika 1,  7, pika 1,  nenet 12, 13, 15, nenin 21, pika 1, 

nenin 32, pika 1, gërma a), nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7, 10 e 13 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. Konstatimin e mosdiskriminimit, për shkak të bindjeve politike, të Z. E.K., nga ana e 

Bashkisë Lezhë. 

 

2. Bashkia Lezhë të gjobitet në vlerën 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë, për mosdhënie të 

informacioni të kërkuar nga Komisioneri. 

 

3. Gjoba të derdhet në Buxhetin e Shtetit brenda 30 (tridhjetë ) ditëve  nga marrja dijeni e këtij 

vendimi. Pagesa e kësaj vlere të bëhet pranë çdo banke në llogarinë e thesarit Tiranë, për 

llogari të: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, NIPT: L02027451K, Kodi: 

1091001, Entiteti i Qeverisjes: 1, Distrikti (TDO), Llogaria ekonomike: 7115499. 
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4. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim sipas ligjit. 

 

 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Irma BARAKU 

KOMISIONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak – bindja politike 

Fusha – punësim 

Lloji i vendimit -  mosdiskriminim dhe gjobë për mosdhënie informacioni 
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