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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1576 prot.                       Tiranë, më  16 / 11 / 2020 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 167, datë  16 / 11 / 2020 

 

Mbështetur në ligjin nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa me nr.93 Regj., datë 14.08.2020, e subjektit 

ankues S. Ç, kundër Bashkisë Vau Dejës, me pretendimin për diskriminim për shkak të 

“bindjeve politike
1”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
, 

 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, S. Ç, shprehet se me datë 01.07.2016 ka lidhur marrëdhëniet e punës me 

Bashkinë Vau Dejës dhe ka mbajtur detyrën “Specialiste” në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës. 

Ajo citon se: “Pas ndërrimit të titullarit të Institucionit, si rezultat i zgjedhjeve vendore në 

Bashkinë Vau Dejës filloi dhe zgjidhja e kontratave të punës me shumë punonjës, ndër të cilët 

dhe unë. Me datë 10.10.2019 më sollën një vendim për largim nga puna me shkarkim të 

menjëhershëm. Pas një jave më njoftuan për t’u rikthyer në punë pasi kishin shfuqizuar vendimin 

e shkarkimit. Më datë 07.05 2020 më sollën njoftimin për zgjidhje të marrëdhënieve të punës. Në 

                                                           
1
 Subjekti ankues provon anëtarësinë e saj në forcën politike të subjektit politik, Partia Demokratike  (PD), me 

kartën e anëtarësimit, lëshuar nga Kryetari i së PD. 
2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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takimin e organizuar me nënkryetarin e Bashkisë m’u tha verbalisht: “Të isha si ti do të ikja 

vetë”. Kam bindjen se zgjidhja e kontratës së punës është bërë vetëm për shkak të bindjeve të 

mia politike, për shkak të anëtarësimit tim në Forumin rinor të PD, prandaj dhe ndihem e 

diskriminuar nga ana e Bashkisë”. 

 

Referuar dokumentacionit të depozituar nga ankuesja, rezulton se se, nëpërmjet Vendimit nr.118, 

datë 01.07.2016 “Për emërim në detyrë të punonjësit”, të Kryetarit të Bashkisë Vau Dejës, S. Ç 

është emëruar në detyrë, në pozicionin “Inspektore Protokolli” në Njësinë Administrative 

Bushat, Bashkia Vau Dejës. Kjo marrëdhënie është formalizuar nëpërmjet nënshkrimit të 

kontratës individuale të punës ndërmjet saj dhe punëdhënësit Bashkisë Vau Dejës, për një afat 

kohor të pacaktuar. 

 

Me njoftimin nr.2403 prot., datë 07.03.2019 ankuesja është njoftuar nga Bashkia Vau Dejës për 

“Fillimin e procedurave ligjore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës” dhe në vijim, nëpërmjet 

Vendimit nr.196, datë 10.10.2019 “Për zgjidhjen e kontratës individuale të punës” i janë 

ndërprerë marrëdhëniet e punës dhe ato financiare me Bashkinë, me motivacionin e mbarimit të 

afatit të kontratës individuale të punës. 

Ndërkaq, po Bashkia Vau Dejës nëpërmjet Vendimit nr.222, datë 17.10.2019 ka vendosur 

anullimin dhe shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit sipërcituar, për zgjidhjen e kontratës së 

punës me ankuesen dhe kthimin e saj në pozicionin e punës, Punonjëse Protokolli dhe Arkive në 

Njësinë Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës. 

 

Pas rreth gjashtë muajsh pas këtij veprimi, nëpërmjet Vendimit nr.11, datë 04.05.2020 “Mbi 

shpalljen e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ”, Bashkia ka vendosur konstatimin dhe 

shpalljen absolutisht të pavlefshem të aktit administrativ, “Vendim nr.118, datë 01.07.2016 

“Emërim në detyrë të S. Ç në pozicionin “Inspektore e Protokollit dhe Arkivës në Njësinë 

Administrative Bushat”. 

 

Nëpërmjet shkresës me nr.2403 prot., datë 07.05.2020, ankuesja është njoftuar për fillimin e 

bisedimeve për zgjidhjen e kontratës individuale të punës me Bashkinë. 

Nëpërmjet shkresës me nr.170 prot., datë 08.05.2020 ankuesja është njoftuar që brenda datës 

20.05.2020 duhet të dorëzonte në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, një deklaratë, ku duhet të 

deklaronte nëse ishte apo jo pjesë e organeve drejtuese të ndonjë subjekti politik.  

Me shkresën me nr.2403/1 prot., datë 13.05.2020 ankuesja është njoftuar se brenda afatit dy 

mujor nga marrja dijeni e shkresës, Bashkia do të zgjidhë kontratën e punës me të. 

Nëpërmjet Vendimit nr.160, datë 20.07.2020, Bashkia ka zgjidhur kontratën individuale të punës 

me ankuesen. 
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Në përfundim, subjekti ankues kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

konstatimin e diskriminimit të tij nga ana e punëdhënësit, për shkak të bindjeve të saj politike. 

 

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”.  

Neni 7 i LMD-së
3
, 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.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit               
nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës ne nr.93 Regj., datë 14.08.2020, 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. 

                                                           
3 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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1. Me shkresën nr.1153/2 prot., datë 20.08.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Bashkia Vau Dejës, për ankesën e 

bërë nga S. Ç. 

 

Bashkia Vau Dejës nëpërmjet shkresës me nr.4793/1 prot., datë 02.09.2020 dhe e-mailit zyrtar të 

saj të datës 17.09.2020 dhe datës 21.09.2020 ka sjellë parashtrimet e saj lidhur me çështjen si dhe 

ka vënë në dispozicion dokumentacionin e kërkuar nga KMD. 

 

Bashkia, në parashtrimet e saj, inter alia argumenton se, pretendimi i ankueses për diskriminim 

të saj për shkak të bindjeve politike si anëtare e Forumit Rinor të PD nuk qëndron, pasi në këtë 

Bashki, është aktualisht i punësuar Kryetari i Forumit Rinor të PD, punonjësi M.T, i cili nuk 

është larguar nga puna. Zgjidhja e kontratës individuale të punës me ankuesen është bërë për 

shkak të paligjshmërisë së aktit të emërimit në detyrë dhe jo për shkaqe politike siç pretendon 

ajo. Në të njëjtat kushte dhe për të njëjtin shkak si ankuesja u  është zgjidhur kontrata individuale 

e punës edhe 23 punonjësve të tjerë të Bashkisë. 

 

Nga ana e Bashkisë janë dërguar në cilësi prove disa praktika të tjera ligjore, të ngjashme me atë 

të ndjekur për ankuesen ku është konstatuar rast pas rasti pavlefshmëri absolute e akteve të 

emërimit në detyrë të punonjësve.  

 

 

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 ankueses për 

trajtimin diskriminues në procedurën e ndjekur për largimin e saj nga puna, për shkak të bindjes 

politike. 

Ligji 10 221/2010 “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”.  
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Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

ligjin
4
 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. 

Mbështetur në kërkesë padinë datë 18.08.2020, të paraqitur nga ankuesja, me objekt, inter alia, 

shfuqizimin e largimit nga puna dhe rikthimin në detyrë; Komisioneri vlerëson se ky është një 

pretendim që do të trajtohet nga organet gjyqësore dhe jo nga Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi. 

Komisioneri ka shqyrtuar çështjen lidhur me pretendimin e ankueses për diskriminim nga ana e 

punëdhënësit, Bashkisë Vau Dejës,  për shkak të bindjeve politike e saj. 

Në kontekst të sa më sipër, Komisioneri, pas analizimit të deklarimeve dhe provave të sjella nga 

palët, ka konstatuar se: 

- Ankuesja me datë 01.07.2016 ka lidhur marrëdhëniet e punës me Bashkinë Vau Dejës 

dhe ka mbajtur detyrën “Specialiste” në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës. 

- Nëpërmjet Vendimit nr.11, datë 04.05.2020 “Mbi shpalljen e pavlefshmërisë absolute të 

aktit administrativ”, Bashkia ka vendosur konstatimin dhe shpalljen absolutisht të 

pavlefshem të aktit të emërimit në detyrë të ankueses. 

- Kjo marrëdhënie punë ka vijuar deri me datë 20.07.2020 kur i është zgjidhur kontrata 

individuale e punës për shkak të paligjshmërisë së aktit të emërimit në detyrë. 

Referuar Kartës së anëtarësimit, lëshuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, evidentohet se 

ankuesja është anëtare dhe aktiviste e Forumit Rinor të kësaj partie, dega Vau Dejës.  

Nëpërmjet Vendimit nr.64, datë 30.12.2016 “Për miratimin e numrit të punonjësve dhe nivelit të 

pagave për funksionarët e zgjedhur, të emëruar, nëpunësit civil dhe punonjësit administrativ të 

Bashkisë Vau Dejës për vitin 2017” është miratuar struktura e këtij Institucioni. Referuar 

dokumetit të detajuar të “Strukturës së Bashkisë Vau Dejës viti 2017”, rezulton që në pozicionin 

Specialist Arkive pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, të ishin 2 punonjëse, njëra ndër të 

cilat, ankuesja. 

                                                           
4
 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”. 
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Në zgjedhjet vendore të datës 30.06.2019, Kryetar i Bashkisë Vau Dejës u zgjodh M.B
5
, 

mbështetur nga subjekti politik, Partia Socialiste e Shqipërisë, e ushtron këtë detyrë prej muajit 

gusht 2020 dhe aktualisht. 

Pak kohë pas emërimit të M.B në krye të Bashkisë Vau Dejës, mbështetur në nenit 64/j të Ligjit 

nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, ku parashikohet një ndër kompetencat e 

kryetarit të bashkisë është:  “Miraton strukturën, organikën e kategoritë /klasat e pagave për çdo 

pozicion të shërbimit civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e 

institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi”, me 

Vendimin nr.291, datë 19.11.2019, “Për miratimin e strukturës organizative, organigramën, 

kategoritë dhe klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe administrativ për vitin 

buxhetor 2020” është miratuar struktuar e këtij Institucioni.  

Referuar dokumetit të detajuar të “Strukturës së Bashkisë Vau Dejës viti 2020”, rezulton që për 

pozicionin Specialist/Arkivist është shtuar një vend, nga 2 (dy) që ishin u bë 3 (tre). 

Me miratimin e ndryshimit të Strukturës, rregullimi i marrëdhënieve të punës tashmë do të bëhej 

mbështetur në Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

Përsa më sipër, nga ana e Kryetarit të Bashkisë, u urdhërua Njësia e Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore (NJMBNJ) të niste procedurën e verifikimit të emërimeve të punonjësve të të gjitha 

niveleve në Bashki, të cilët janë punësuar në vende pune në shërbimin civil, në respektim të 

dispozitave ligjore të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar. Në këtë kontekst, u 

verifikua ndër të tjera, nëse këta punonjës ishin emëruar në respektim të procesit të konkurimit. 

Nëpërmjet Urdhrit nr.97, datë 05.05.2020 “Për zbatimin e dispozitës ligjore, e parashikuar në 

nenin 37, të ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar”, u urdhërua gjithashtu që të 

kryheshin verifikimet për të gjithë punonjësit e Institucionit, lidhur me përputhshmërinë e 

pozicioneve të tyre konform zbatimit të parashikimeve të nenit 37, të po këtij ligji “Mbi të drejtat 

politike të nëpunësve civilë”.  

Pas verifikimeve të kryera nga NJMBNJ pranë Bashkisë Vau Dejës, nisën procedurat për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës për 23 (njëzet e tre) punonjës të Bashkisë, të cilët ishin 

emëruar pa iu nënshtruar paraprakisht procesit të konkurimit për pozicionin respektiv të punës së 

tyre, duke i konsideruar aktet e tyre të emërimit si akte absolutisht të pavlefshme. 

Kështu, evidentohet fakti se, për  të njëjtën arsye, për konstatim të pavlefshmerisë absolute të 

akteve të emërimit në detyrë gjatë vitit 2019-2020, në Bashkinë Vau Dejes  janë larguar 

punonjësit si më poshtë citojmë: 

                                                           
5
 http://www.vaudejes.gov.al/bashkia/ 
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Z. N , në pozicionin “Specialist i Taksave dhe Tarifave Vendore”. 

E. K, në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Financës dhe Buxhetit”. 

E. N, në pozicionin “ Përgjegjës në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit Tatimor”. 

A. G, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Investimeve Publike”. 

M. S, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Mjedisit”. 

B. Gj, në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Arkivës dhe Protokollit”. 

S. Ç/ Ankuesja në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Arkivës dhe Protokollit”. 

D. N, në pozicionin “Përgjegjës në Zyrën e Integruar me një Ndalesë”. 

N. P, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Privatizimit dhe Aseteve”. 

D. P, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Pyjeve dhe Kullotave”. 

K. M, në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit Tatimor”. 

N. P, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Shërbimeve Publike”. 

M. H, në pozicionin ”Specialist në Sektorin e Shërbimeve Publike”. 

A. F, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Turizmit dhe Kultures”. 

A. V, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Emergjencave Civile”. 

S. Ll , në pozicionin ”Specialist në Sektorin e Shërbimit të Transportit”. 

Sh. G, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike”. 

B. F , në pozicionin “Specialist në Sektorin e Pyjeve dhe Kullotave”. 

M. M, në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Financës dhe Buxhetit”. 

E. S,  në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK”. 

A. C,  në pozicionin “Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Projekteve”. 

A. N , në pozicionin “Specialiste në Sektorin e Shëndetësisë”. 

GJ. V, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e të Ardhurave”. 

 

Pra, lidhur me sa më lart, së pari, konstatohet se subjekti ankues, përsa i takon largimit nga puna 

për shkak të konstatimit të pavlefshmërisë absolute të aktit të emërimit në detyrë, nuk është 

trajtuar në mënyrë të diferencuar nga punonjës të tjerë të Bashkisë, të ndodhur  në kushte të 

njëjta me të.  

 

Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të 

krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili 

nuk posedon karakteristikën e mbrojtur.  

Ndërsa përsa i takon ligjshmërisë apo jo të largimit të ankueses nga detyra nga ana e Bashkisë 

Vau Dejës, kjo është një çështje për të cilën do të shprehet gjykata. 
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Së dyti, Komisioneri ka vlerësuar të provuar deklarimin nga ana e Bashkisë
6
, që punonjësi M.T i 

cili është dhe Kryetari i Forumit Rinor të PD, dega Vau Dejës
7
  është aktualisht i punësuar pranë 

këtij Institucioni. Pra, Komisioneri vlerëson se, pretendimi i ankueses se është trajtuar në mënyrë 

të pabarabartë nga ana e Bashkisë për shkak të bindjeve politike të saj, si aktiviste e Forumit 

Rinor të PD, dega Vau Dejës, nuk qëndron; pasi rezulton e provuar që vetë Kryetari i këtij 

Forumi është aktualisht në marrëdhënie pune pranë këtij Institucioni.  

Nga ana tjetër, Komisioneri vlerëson se, zbatimi i Urdhrit nr.97, datë 05.05.2020 “Për zbatimin e 

dispozitës ligjore, parashikuar në nenin 37, të ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i 

Kryetarit të Bashkisë, përsa i takon deklarimit të punonjësve nëse ishin apo jo pjesë e organeve 

drejtuese të ndonjë subjekti politik, përfshinte të gjithë punonjësit e Bashkisë dhe jo vetëm 

ankuesen.  

 

Së treti, referuar kronologjisë së ngjarjeve, nga momenti i shpalljes absolutisht të pavlefshëm të 

aktit të emërimit në detyrë të ankueses dhe deri tek shpallja vakante e këtij pozicioni pune nga 

ana e Bashkisë, Komisioneri vëren se: 

- Nëpërmjet Vendimit nr.11, datë 04.05.2020 “Mbi shpalljen e pavlefshmërisë absolute të 

aktit administrativ”, Bashkia ka vendosur konstatimin dhe shpalljen absolutisht të 

pavlefshem të aktit të emërimit në detyrë të ankueses, për shkak të emërimit të saj pa 

konkurim. 

- Pothuajse dy muaj më pas, me datë 03.07.2020, Bashkia Vau Dejës i është drejtuar 

zyrtarisht nëpërmjet shkresës me nr.3947 prot., datë 03.07.2020, Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit, lidhur me publikimin dhe shpalljen e vendit të lirë të punës për pozicionin 

“Specialiste në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës
8”.  

- Në dokumentin e Bashkisë Vau Dejës “Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në 

Shërbimin Civil në kategorinë ekzekutive”, evidentohet të jetë kryer shpallja
9
 e këtij 

pozicioni pune, me specifikimet: Pozicioni: “Specialist në Sektorin e Protokoll-Arkivës”. 

Niveli minimal i diplomës: Bachelor. Kategoria e pagës: IV A–III B. Afati për dorëzimin 

e dokumentacionit për lëvizjen paralele: 13.07.2020. Pranimi në shërbimin civil: 

17.07.2020. 

                                                           
6
 Bazuar në Aktin e emërimit në detyrë të nëpunësit M.T 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=4uENbZSOBiY 

8
 Pozicion të cilin e mbante ankuesja, deri në momentin e largimit të saj nga puna. 

9
 Njoftimi është bërë në:  

- Portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. 
- Faqen zyrtare të Bashkisë Vau Dejës. 

- Në stendën e informimit public të Bashkisë. 
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- Referuar njoftimit
10

 mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në 

kategorinë ekzekutive “Specialist në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës” procedura e 

lëvizjes paralele është mbyllur pa konkurentë dhe pa fitues. 

- Në vijim, nëpërmjet shkresës me nr.3947/2 prot., datë 20.07.2020, Bashkia Vau Dejës i 

është drejtuar shkresërisht Shërbimit Kombëtar të Punësimit lidhur me publikimin dhe 

shpalljen e vendit të lirë të punës për pozicionin “Specialiste në Sektorin e Protokollit dhe 

Arkivës”. 

- Referuar njoftimit mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në Shërbimin Civil, 

në kategorinë ekzekutive “Specialist në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës” procedura 

është përmbyllur me kualifikimin për në fazën tjetër të M.Ç 

- Ankuesja, S. Ç nuk  ka konkuruar dhe as ka shprehur interes për pozicionin vakant të 

shpallur për konkurim nga Bashkia Vau Dejës: “Specialist në Sektorin e Arkives dhe 

Protokolllit”, shpallur me datë 03.07.2020 dhe 20.07.2020. Fakti i mësipërm është 

pranuar nga të dyja palët në proces. 

- Bazuar në aktet e mësipërme të procedurës për shpalljen vakant të pozicionit “Specialist 

në Sektorin e Arkives dhe Protokolllit”, Komisioneri, gjen të pabazuar dhe të 

pambështetur pretendimin e ankueses se nuk ka patur dijeni për shpalljen e këtij 

pozicioni. Për sa kohë shpallja është bërë publike konsiderohet se ankuesja dhe cilido 

person i interesuar, ka patur mundësi për marrjen dijeni të saj dhe mund të kishte 

konkuruar për këtë pozicion pune. 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pikat 1 dhe 3, si:“1. 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. 3. Shqetësim” është ajo formë e diskriminimit që ndodh në 

rastin e një sjelljeje të padëshiruar, kur lidhet me cilëndo nga shkaqet e përmendura në nenin 1 

të këtij ligji, që ka për qëllim apo efekt cënimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një mjedisi 

frikësues, armiqësor, përçmues, poshtërues a ofendues për atë person, si dhe në rastin e një 

trajtimi më pak të favorshëm, i kryer si rezultat i kundërshtimit ose i mosnënshtrimit nga ana e 

personit të cenuar ndaj një sjelljeje të tillë”. 

 

Në nenin 12/1/c) të Ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, parashikohet se: 

“Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin 

çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji 

dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me: trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë 

                                                           
10

 Shkresa me nr.3947/1 prot., datë 14.07.2020. 
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trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimit, përfitimet dhe 

mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo 

lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës”. 

Për sa më sipër, në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri gjykon se Bashkia Vau Dejës nuk ka ndërmarrë 

veprime që e kanë ekspozuar subjektin ankues ndaj një trajtimi të pabarabartë në shkelje të 

LMD, duke e vendosur atë  në kushte të pabarabarta apo trajtuar në mënyrë të pafavorshme, në 

raport me punonjësit e tjerë të Bashkisë, sa i përket procedurave të zgjidhjes së marrëdhënieve të 

punës si shkak i konstatimit absolutisht të pavlefshëm të aktit të emërimit të saj në detyrë.  

Çështja e ligjshëmrisë apo jo e konstatimit si absolutisht të pavlefshëm të këtij akti, është një 

çështje e cila është ankimuar në gjykatë nga ankuesja dhe është objekt shqyrtimi gjyqësor. Në 

këtë kontekst, nuk është bërë objekt i shqyrtimit administrativ nga ana e Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, pika 10 të ligjit 

nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të S. Ç nga ana e Bashkisë Vau Dejës 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 
 

      
Fusha: Punësim 

Shkaku: Bindjet politike 

Vendimi: Mosdiskriminim 
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