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V E N D I M 

 

 

Nr.  163 , Datë  09 . 09 . 2021  

 

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 40, datë 

18.03.2021, të paraqitur nga Sindikata Kombëtare e Qendrave të Kontaktit “Solidariteti
1 ”, 

kundër Shoqërisë
2
 “Albania Marketing Service” shpk, në të cilën pretendohet për diskriminim të 

D.O, për shkak të “përkatësisë në një grup të veçantë
3”. 

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. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, subjekti ankues informon se: “Me datë 

18.11.2020, Sindikata Solidariteti, në faqen zyrtare të Facebook-ut, ka bërë një denoncim publik 

në lidhje me instalimin e kamerave në mjediset e hapësirave private të shtëpive të punëtorëve 

nga kompania Teleperformancë. Me datë 24.01.2021, në faqen e Sindikatës është publikuar 

postimi në mbështetje të B.M nga anëtarja e Sindikatës, D.O, e cila publikisht shprehet për 

pakënaqësitë e saj në lidhje me kërkesën e kompanisë për instalimin e kamerave në shtëpitë e 

                                                           
1
 Organizata sindikale “Solidariteti”, e rregjistruar me Vendimin nr. 12, datë 15.07.2019 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, është përfaqësuese me deklaratë, e D.O dhe në vijim do i referohemi si Sindikata Solidariteti.  
2
 Kompania e qendrave të kontaktit, Teleperformance. 

3
 Referuar formularit të anëtarësimit, datë 15.02.2020, D.O, është anëtare e Sindikatës “Solidariteti” dhe ka dalë 

publikisht në mbrojtje të koleges së saj, B.M në datë 24.01.2021.  
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punëtorëve
4
. Me datë 20.01.2021, Sindikata Solidariteti, nga e-mail-i i saj zyrtar ka nisur në 

drejtim të institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe të Inspektoratit të 

Punës një letër paralajmëruese, në të cilën ka paralajmëruar se për shkak të eksperiencave 

në të shkuarën me këtë kompani, kjo e fundit mund të marrë masa ndaj anëtarëve të Sindikatës 

Solidariteti të cilët kanë denoncuar dhe folur hapur kundër një politike të tillë, në rastin 

konkret ndaj D.O. Me datë 31.01.2021, një javë pas denoncimit publik, ndaj D.O ka filluar 

dhënia e paralajmërimeve me pretendimin se këto paralajmërime po jepen bazuar në 

performancën e saj. Kjo e fundit merr një njoftim nga ana e kompanisë, më specifikisht nga 

supervizori i saj, E.L, ku nëpërmjet një e-mail-i konstaton se D.O do të marrë Action From të 

katërt dhe paralajmërim. Me datë 01.02.2021, D.O ka dërguar përgjigjen përkundrejt e-mail-

it të E.L, e-mail i cili i është dërguar dhe një prej menaxherëve të fushatës, K.C. Fill pas 

dërgimit të e-mail-it, ku D.O ka ngritur pretendimin për diskriminim në vendin e punës, me 

datë 04.02.2021, ajo merr një e-mail nga zyra e Burimeve Njerëzore, ku i kërkohet një takim 

mbi përformancën e muajve të fundit dhe pretendimet që janë ngritur në e-mail-in e kësaj të 

fundit. Me datë 05.02.2021 në takim me drejtoreshën e Burimeve Njerëzore, O.M si dhe 

menaxheren e fushatës K.C, D.O i është b ë rë e ditur se problemet e saj me njërën nga të 

dhënat janë aq serioze sa mund t’i sjellin asaj largimin nga puna. Ndërsa, është tejet e 

rëndësishme të theksohet se, me datë 19.01.2021, një javë para  daljes publike të D.O në 

mbrojtje të B.M, asaj i është kërkuar nga Quality Manager-i i fushatës një Model Call, 

përmes e-mail-it, pra, një telefonatë e regjistruar për t’u përdorur si shembull i mirë pune në 

trajnimet e punëtorëve të rinj. E njëjta operatore që lavdërohet për “outstanding 

performance”, një javë më vonë akuzohet si njëra nga operatorët që prish cilësinë e grupit me 

një të dhënë që është AHT (Average Handling Time) jo në parametrat e parashikuara nga 

TP, e cila ë shtë një ndër matësit e shumtë të performancës së një operatori. Kjo ndodh fiks 

një javë pasi kjo operatore vendos të dalë publikisht në mbrojtje të koleges së saj, të 

diskriminuar nga kompania. Duhet të përmendim që kompania ka ushtruar presion edhe ndaj 

liderëve të tjerë të Sindikatës kohët e fundit, duke i ftuar ata nëpër takime të papritura dhe 

duke iu kërkuar që të rrijnë larg problemeve dhe përfshirjes së Sindikatës në raportet e tyre 

me kompaninë. Për këto pretendime do sjellin të dhëna javëve në vazhdim. Ky është një 

indikator që shfaq hapur se kompania Teleperformancë po i lufton në mënyrë të paligjshme 

veprimtaritë sindikale të ushtruara nga Sindikata Solidariteti, duke ushtruar forma të 

ndryshme presioni dhe diskriminimi ndaj pothuajse të gjithë anëtarëve aktivë të Sindikatës”. 

Sindikata Solidariteti, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe që të marrë masat e nevojshme ndaj kompanisë që të mos lejohet pushimi 

nga puna dhe të ndalojnë presionet ndaj D.O. 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

                                                           
4
 Linku: https://www.facebook.com/sindikatasolidariteti/posts/ 
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Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon ndër të tjera, 

zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me veprimtarinë sindikale të pretenduar 

nga ankuesja, duke parashikuar në nenin 1 të tij se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e 

parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, 

bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, 

identitetin gjinor, orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, 

përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, 

gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e 

jashtme, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 3, i ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ndalon çdo dallim, 

përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, që ka si 

qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, 

të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi. Në Kreun II, të 

këtij ligji, parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën e punësimit. Ligji 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 12/1/c
5
,  ndalon çdo lloj 

dallimi, kufizimi ose përjashtimi, bazuar në përkatësinë në një grup të veçantë, që i bëhet një 

punëmarrësi në gëzimin e të drejtës për punësim, duke përfshirë këtu trajtimin e punëmarrësve 

në vendin e punës gjatë procesit disiplinor.  

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim të autoriteteve publike 

ose 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. 

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 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. 

                                                           
5
 Neni 12/1/c, të ligjit 10221/2010, të ndryshuar: “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:  ..........................c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke 

përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, 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”. 
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Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

 Me shkresën nr. 505/1, datë 29.03.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, shoqëria AMS për ankesën e bërë nga Sindikata 

Solidariteti si dhe ka kërkuar aktet e poshtëcituara: 

 Kopje të dosjes personale të ankueses. (Kontrata Pune, kopje të Librezës së Punës, 

vlerësim performance, nëse ka, etj.). 

 Kopje të plotë të procedurës së ndjekur lidhur me dhënien e masave disiplinore 

(action form) ndaj ankueses. 

 Informacion nëse ka punonjës të tjerë me performancë jo të mirë në menaxhimin e 

kohës, në fushatën ku punonte ankuesja, për periudhën nga data 01.11.2020 deri në 

datë 31.01.2021 për të cilët janë marrë masa disiplinore (action form). Nëse po, një 

kopje të procedurës për secilin rast. 

 Informacion nëse ankuesja është ankuar pranë Kompanisë Tuaj, për diskriminim. 

Nëse po, kopje të aktit, si dhe informacion lidhur me masat e ndërmarra prej jush.  

 Kopje të dokumentit në të cilin janë parashikuar procedura për dhënien e masës 

disiplinore për punonjësit e Albania Marketing Services shpk. 
 

Me shkresën datë 13.04.2021, AMS dërgoi dokumentacionin e kërkuar dhe në mes të tjerash 

informoi Komisionerin se: “Punonjësja, D.O ka filluar punë pranë Shoqërisë AMS sh.p.k. në 

datë 14.06.2018 në detyrën si “operatore telefonike”. Marrëdhëniet e punës, mes palëve janë 

formalizuar me nënshkrimin e kontratës individuale të punës datë 14.06.2018, me afat të 

pacaktuar. Në datë 09.09.2020 në kushtet e një performance të dobët punonjëses i është 

dhënë “Action Form” (vërejtja e parë). Vërejtja i është komunikuar punonjëses, nga eprori 

direkt, nëpërmjet sistemit të brendshëm të komunikimit, për të cilën punonjësja ka 

konfirmuar marrjen dijeni. Nuk rezulton të ketë ndonjë kundërshtim profesional në lidhje me 

këtë masë. Në datë 12.01.2021, punonjëses D.O i është komunikuar nëpërmjet sistemit të 

brendshëm CCMS Action Form, sipas së cilës njoftohet se, për 3 muajt e fundit punonjësja 

është pjesë e grupit të performancave kritike për kohën mesatare të telefonatës dhe se nëse 

performanca nuk do të përmirësohej deri në fund të muajit janar 2021 atëherë do të 

vazhdohet me masën paralajmërim për pushim nga puna. Nuk rezulton të ketë ndonjë 

kundërshtim profesional në lidhje me këtë masë. D.O nëpërmjet email-it të dërguar në datë 

01.02.2021 tek Supervizori i saj i drejtëpërdrejtë ka ngritur pretendimin se “kemi të bëjmë me 

diskriminim në vendin e punës si sindikaliste”. Më tej D.O ka pretenduar se: “Dhënia e Action 

Formit në CCMS ka lidhje me një komunikim të bërë prej saj në faqen zyrtare të sindikatës në 

datë 24.01.2021. Në këtë komunikim ajo ka dalë publikisht në mbështetje të ish punonjëses 

B.M dhe shfaqet për herë të parë si anëtare e sindikatës”. Për pretendimin për diskriminim, 

D.O, me shkresën nr. 266, datë 04.02.2021 është njoftuar për zhvillimin e bisedimeve me 

qëllim saktësimin e pretendimeve të ngritura në email-in e datës 01.02.2021. Në takimin e 
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zhvilluar në datë 05.02.2021, është bërë në dije se D.O është një ndër operatoret me 

performancën më kritike në menaxhimin e kohës mesatare të telefonatës dhe për këtë arsye në 

datë 09.09.2020 dhe 12.01.2021 i janë dhënë “Action Form”. Në vijim të takimit ankuesja ka 

pretenduar se procesi i AHT dhe outlier nuk aplikohet në mënyrë të barabartë tek të gjithë 

punonjësit e fushatës. Gjatë takimit punonjëses i janë bërë me dije të gjitha konstatimet në 

lidhje me performancën e saj, gjë e cila është pranuar nga vetë ajo. Si konkluzion, provohet 

se marrja e masave disiplinore nuk ka ardhur si pasojë e reagimeve që ankuesja ka pasur në 

lidhje me postimet në faqen sociale të FB në emër të Sindikatës Solidariteti, por si pasojë e 

problematikave dhe performancës së saj të dobët në kryerjen e detyrës. Sipas takimit të 

mbajtur, rezulton se punonjëses i është lënë kohë për përmirësim të performancës deri në 

datën 28.02.2021. Në vijim punëmarrësi ka vazhduar të ketë të njëjtën performancë pa 

asnjë përmirësim referuar sinjalizimeve të marra nga Departamenti i Operacioneve, dhe për 

performancën e 5 muajve të fundit mbi mosarritjen e objektivave, në datë 05.03.2021 është 

marrë masa disiplinore “Paralajmërim për pushim nga puna”, me motivacionin për 

mosarritje të rezultateve të duhura gjatë 5 muajve të fundit tetor 2020 - shkurt 2021. Edhe pas 

masës disiplinore “Paralajmërim për pushim nga puna”, rezulton se nuk kemi përmirësim të 

performancës së punonjëses. Sipas të dhënave të Observation Detail të datës 16.03.2021 

rezulton se: punonjëses i është bërë me dije performanca e saj e dobët duke dokumentuar 

rezultatin kritik të muajit shkurt si dhe arsyeja për mosarritjen e objektivave, duke vendosur 

pritshmëritë për muajin pasardhës (mars 2021). Sindikata Solidariteti në ankesën e saj, i 

referohet një denoncimi të kryer nga ana e kësaj sindikate në faqen sociale Facebook “mbi 

përdorimin e kamerave në postin e punës”, denoncim i kryer në datën 18.11.2020, si dhe 

reagimeve që ka pasur punonjësja B.M dhe në mbështetje të saj D.O. Pretendimi i ankueses si 

pjesëmarrëse në sindikatë përdoret për të manipuluar situatën dhe motivin konkret të 

masave disiplinore mbi “performancën e dobët”. Për më tepër sqarojmë që masat 

disiplinore janë në vijueshmëri konkretisht në datë 09.09.2020 dhe në datë 12.01.2021, pra 

këto masa disiplinore janë marrë para datës 24.01.2021 që punonjësja pretendon se ka kryer 

prononcim në rrjetet sociale për elementin “Kamara”. Në vlerësimin tonë punonjësja duke u 

ndier e riskuar për shkak të performancës së dobët ka shfaqur mendim në datën 01.02.2021 se 

ndihet e diskriminuar. Pretendimet e ankueses se punëdhënësi është motivuar për marrjen e 

masave, për arsye të anëtarësimit të saj në sindikatë mbetet i karakterit deklarativ dhe nuk ka 

provuar faktin nëse është regjistruar si anëtare e ndonjë sindikate, të ketë derdhur 

kuotizacionet dhe të ketë vënë në dijeni punëdhënësin gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së saj 

të punës. Lidhur me kërkesën për paraqitjen e masave disiplinore të marra ndaj punonjësve të 

tjerë për konstatim të performancës së dobët, informojmë se janë dhënë “Action Form” 

(tërheqje vëmendje) dhe tre punonjësve të tjerë në datat: 08.12.2020, 25.12.2020 dhe 

15.01.2021”. 

Me e-mail-in datë 14.04.2021, inspektori i çështjes i dërgoi ankuesit kopje të shkresës së AMS-

së. Subjekti ankues, Sindikata Solidariteti nuk dërgoi parashtrime apo kundërshtime për 

informacionin e dërguar nga shoqëria AMS.  
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 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 40, datë 18.03.2021, Komisioneri 

me shkresën nr. 505/5, datë 28.05.2021 njoftoi, palët për zhvillimin e seancës dëgjimore 

me datë 08.06.2021, për të parashtruar dhe argumentuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

pretendimet e tyre dhe për të sqaruar të gjitha faktet dhe provat e palëve në proces. 
 

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: subjektit ankues, D.O dhe përfaqësuesit me 

autorizim të Sindikatës “Solidariteti”, B.L dhe palës kundër së cilës është paraqitur ankesa, 

përfaqësueseve të shoqërisë AMS, O.M me detyrë Drejtore e Burimeve Njerëzore dhe O.G me 

detyrë Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore
6
.  

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

Komisionerit, seanca dëgjimore u regjistrua audio dhe përmbajtja e saj do të përdoret si provë 

gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, subjekti ankues i qëndroi të njëjtave parashtrime që kishte bërë të 

njohura gjatë komunikimit shkresor me KMD-në. Përfaqësuesi i subjektit ankues, deklaroi
7
 se 

problemi i ankueses ka filluar që në datë 08.03.2020 kur sindikata ka nisur një peticion në Durrës 

dhe një peticion tjetër të organizuar nga ankuesja dhe një punonjës tjetër, për një nga fushatat në 

Tiranë, për shkak se kishte një rritje të normës së punës dhe nuk kishte rritje të pagës në mënyrë 

proporcionale. Peticioni i organizuar nga ankuesja dhe punonjësi tjetër është ndërprerë dhe nuk 

është dorëzuar për shkak të pamundësisë, pasi njëri nga organizatorët është tërhequr, më pas ka 

filluar pandemia, ndërsa ankuesja është thirrur nga kompania në një takim për këtë çështje. 

Lidhur me takimin e zhvilluar në datë 08.03.2020, ankuesja deklaroi
8
 se të pranishëm në takim 

kanë qenë menaxherja e fushatës K.C dhe znj. R të cilat ishin të shqetësuara për peticionin në 

Tiranë dhe kanë diskutuar për performancën e saj të AHT (koha mesatare e trajtimit të 

telefonatës) të cilën e ka pikë të dobët. Kur është zhvilluar takimi kanë komunikuar verbalisht 

por nuk është mbajtur procesverbal dhe nuk disponon prova që të vërtetojë se është thirrur në 

takim dhe se si ishin vënë në dijeni menaxherët e kompanisë për peticionin. Në takim ka qenë 

dhe drejtuesi i përgjithshëm i shoqërisë (CEO) i cili i ka thënë se nëse do të bëjë ndryshim, nuk 

ka nevojë ta bëjë tek Teleperformanca por të shkojë tek kompanitë e tjera, sepse këtu nuk ka 

asgjë për të ndryshuar, pra i është bërë një lloj presioni. 

Përfaqësuesja e shoqërisë AMS, lidhur me takimin e zhvilluar me ankuesen, masat disiplinore 

dhe performancën e saj deklaroi
9
 se shoqëria nuk ka pasur asnjë dijeni që ankuesja ishte anëtare e 

sindikatës apo përfaqësuese e saj dhe në dijeni të saj ankuesja është takuar me drejtorin e 

departamentit operacional dhe jo CEO-n dhe takimi është bërë për shkak të pagesës dhe 

                                                           
6 Referuar autorizimit datë 07.06.2021 të lëshuar nga kompania Teleperformancë. 
7 Referuar deklarimeve të bëra gjatë seancës dëgjimore, min 06.20 e në vijim. 
8 Referuar deklarimeve të bëra gjatë seancës dëgjimore, min 16.00, 01.14.40. 
9 Referuar deklarimeve të bëra gjatë seancës dëgjimore, min 34.30, 45.45, 49.45, 01.01.37, 01.05.45 dhe 01.15.00. 
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ngarkesës së punës dhe jo për peticion që ka të bëjë me sindikatën. Kompania ka si procedurë që, 

në momentin kur ka diçka që nuk shkon në një fushatë dhe kjo ka të bëjë me proceset e 

brendshme të fushatës, zgjidhet në hierarkinë e departamentit dhe diskutimi ka qenë për pagesën 

e punës që ka bërë dhe jo për sindikatën. Kompania ka mentalitetin për të dëgjuar punonjësit për 

çdo gjë që ata kanë dhe rasti konkret ka të bëjë me diskutimin për punën që kryhet dhe paga që 

merret. Pretendimi i ankueses nuk qëndron sepse nëse do të kishte përfaqësi të sindikatës në ato 

momente, ajo si drejtore e burimeve njerëzore do të ishte prezent në takim, por nuk ka pasur 

çështje lidhur me sindikatat por mund të ketë qenë për çështje të brendshme pune dhe prandaj do 

jetë zhvilluar takimi me drejtuesit operacional. Kompania nuk ka vlerësime pune periodike për 

nivelin e punonjësve operatorë, pasi është vlerësim pune që bëhet ditë pas dite, por kanë 

vlerësime pune që zbret deri tek niveli i supervizorit. Lidhur me performancën në punë të 

ankueses, përfaqësuesja e shoqërisë informoi se pas takimit të zhvilluar me ankuesen në datë 

05.02.2021, ajo ka pasur një lloj përmirësimi në performancë dhe nëse vazhdon me ato tregues të 

punës ajo do vazhdojë të jetë pjesë e kompanisë, pasi kompania është e interesuar që të mbajë 

punonjësit e trajnuar dhe jo ti largojë ato, dhe ankuesja i ka të gjitha kapacitetet dhe mundësitë 

për tu përmirësuar.  

Gjatë seancës dëgjimore, u dakordësua që palët do të depozitonin pranë KMD-së në vijim, 

dokumentacion shtesë për provimin e pretendimeve të tyre. 

Asnjë nga palët nuk solli në vijim, parashtrime të tjera apo dokumentacion mbështetës shtesë. 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 

Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 1 sipërcituar dhe 

nenin 3/1, parashikojnë se: “‘Diskriminim’ është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, 

bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë 

pengesën ose bërjen të pamundur të ushtrimit në të njëtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e 

lirive themelore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga 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 pretendimin e tij për trajtim 

të pa drejtë dhe diskriminues. 

Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij: “Organi 

publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë në gjendje 

të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më efektive dhe të 

lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, përfshirë të gjithë 
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informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat ligjore të veprimeve 

ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD, i ndryshuar, 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, duke i dhënë informacionin që i nevojitet dhe duke i garantuar aksesin në 

informacionin në përmbushjen e detyrave të tij”. 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshëm të ankuesit.  

Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të hetimit, rezulton se: 

Mbështetur në Kontratën Individuale të Punës, me afat të pacaktuar, datë 14.06.2018, të lidhur 

ndërmjet Shoqërisë AMS sh.p.k. dhe D.O rezulton se kjo e fundit ka punuar pranë kësaj shoqërie 

në pozicionin e punës si “operatore telefonike”. 

Referuar Formularit të Anëtarësimit datë 15.02.2020, të lëshuar nga Sindikata  Kombëtare e 

Qendrave të Kontaktit - Solidariteti rezulton se ankuesja është anëtare e kësaj sindikate prej datës 

15.02.2020.  

Ankuesja pretendon se është diskriminuar nga ana e shoqërisë AMS sh.p.k. për shkak të 

përkatësisë në një grup të veçantë, pasi ajo është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë, 

disfavorizues e të pabarabartë nga ana e punëdhënësit të saj, pasi në datë 24.01.2021 është 

shprehur
10

 nëpërmjet facebook-ut të sindikatës për pakënaqësitë e saj në lidhje me kërkesën e 

kompanisë për instalimin e kamerave në shtëpitë e punëtorëve dhe në mbështetje të 

punonjëses B.M të larguar nga puna, dhe pas këtij veprimi ndaj saj ka filluar dhënia e masave 

disiplinore me pretendimin se këto masa po jepen bazuar në performancën e saj. Gjithashtu, 

ankuesja gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore ka pretenduar se veprimet kundër saj kanë filluar 

që në datë 08.03.2020, kur ajo në rolin e ogranizatores ka filluar veprimet për organiziminin e 

një peticioni në të cilin do të kërkohej rritja e pagës në mënyrë proporcionale me rritjen e 

ngarkesës në punë. 

Gjatë verifikimit të provave të depozituara nga të dyja palët në proces, Komisioneri konstaton se 

ankuesja nuk ka depozituar asnjë provë të ekzistencës së peticionit dhe që ankuesja ka qenë 

organizatore dhe ka bashkëpunuar me sindikatën apo që punëdhënësi të ketë marrë dijeni për 

këtë peticion. Gjithashtu, ankuesja dhe në takimin e zhvilluar në datë 05.02.2021 dhe në e-mailin 

datë 01.02.2021 drejtuar supervizorit E.L, pranon se në muajin Shtator 2020 ka filluar 

angazhimin në sindikatë. Në këtë kontekst, duke pasur parasysh shkakun e diskriminimit, 

Komisioneri do të trajtojë vetëm ato pretendime që janë bërë pasi ankuesja ka shfaqur publikisht 

mbështetjen e saj për punonjësen B.M.  

 

                                                           
10 Linku: https://www.facebook.com/sindikatasolidariteti/posts 
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Bazuar në analizimin e fakteve e kronologjinë e ngjarjeve, rezulton se: 

 Në datë 09.09.2020, menaxherja e fushatës K.C i ka dhënë ankueses vërejtje (action 

form) për performancë të ulët gjatë 4 muajve të fundit (ACW&Hold Outlier). Ankuesja 

ka marrë dijeni por nuk rezulton që të ketë ankimuar masën. 

 Me e-mail-in datë 06.11.2020 supervizori E.L në mes të tjerash ka njoftuar ankuesen se 

AHT (Average Handling Time/koha mesatare e trajtimit të telefonatës) është rreth 9 

minuta më e lartë se mesatarja e skuadrës (team). 

 Në datë 12.01.2021, menaxherja e fushatës K.C i ka dhënë ankueses vërejtje (action 

form) për performancë të ulët gjatë 3 muajve të fundit (AHT-Repeated Outlier). 

 Lidhur me këtë masë, ankuesja me e-mail-in datë 18.01.2021, i është drejtuar menaxheres 

K.C duke shpjeguar se: “Ditën e enjte kur është loguar ka parë në CCMS që kishte marrë 

një action form. Ajo çka e ka surprizuar është fakti se pavarësisht se AHT është diskutuar 

me supervizorin E.L, nuk është njoftuar më parë se do të kishte një action form ashtu siç 

ka ndodhur vitin e kaluar me Hold dhe ACW. Përveç kësaj, siç dihet ka qenë pa 

kompjuter pavarësisht se e skeduar në N.... Nëse është e mundur do të donte të dinte 

arsyen pse action form është dhënë pa lajmëruar. Ajo ka pritur një shpjegim nga E.L por 

duke qenë se nuk ka pasur po i drejtohet menaxheres”. 

 Në përgjigje të e-mail-it sipërcituar, supervizori E.L me e-mail-in datë 31.01.2021 

drejtuar ankueses, e ka informuar se nga monitorimi i të dhënave të fundit rezulton se 

Mac dhe iOS AHT janë më të larta se muaji i kaluar. 

 Në vijim të komunikimit me e-mail me supervizorin, ankuesja me e-mail-in datë 

01.02.2021 në mes të tjerash ka sqaruar se: “Para një jave është dhënë një deklaratë 

publike nga ana e saj, ku ka dalë publikisht në mbrojtje të B.M që është hequr 

padrejtësisht nga puna dhe bazuar në mënyrën si janë dhënë action form, e bën të 

mendojë se ka të bëjë me diskriminim në vendin e punës si sindakaliste”. 

 Lidhur me pretendimin e mësipërm, ankuesja me shkresën nr. 266, datë 04.02.2021 është 

njoftuar për zhvillimin e bisedimeve në datë 05.02.2021, me qëllim saktësimin e 

pretendimeve të ngritura në email-in e datës 01.02.2021. 

 Referuar procesverbalit nr. 65, datë 05.02.2021, palët janë shprehur si më poshtë: 

“Punëdhënësi: D.O është një ndër operatoret me performancën më kritike në 

menaxhimin e kohës mesatare të telefonatës dhe një operatore outlier (agjent me 

performancën më kritike në rang fushate) gjë e cila është konfirmuar dhe nga vetë 

punonjësja dhe për këtë arsye në datë 09.09.2020 dhe 12.01.2021 i janë dhënë “Action 

Form”. Referuar pretendimit për daljen publike në mbrojte të anëtarëve të sindikatës në 

datë 24.01.2021, fakton se nuk kanë lidhje me vërejtjet e dhëna, pasi vërejtjet janë dhënë 

përpara datës së publikimit të daljes publike, për më tepër që nuk kanë dijeni për këto 

publikime. Ato si punëdhënës nuk mund të ndajnë vlerësimin e performancës së 

punonjësve të tjerë, pasi vërejtjet janë procese të brendshme dhe për shkak të privatësisë 

së secilit punonjës nuk bëhen objekt diskutimi me të tretët. Performanca e çdo punonjësi, 
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kryesisht konstatohet nga eprori direkt dhe është ky i fundit, procedon me punonjësit 

nëpërmjet vërejtjeve. Për vijimin e marrëdhënieve të punës, përgjegjësit e drejtpërdrejtë 

besojnë në aftësitë e saj për ti arritur KPI-të dhe për këtë arsye zyra e burimeve njerëzore 

në bashkëpunim me departamentin operacional do i japin kohën e mjaftueshme deri në 

fund të muajit shkurt 2021 që të arrijë rezultatet e duhura. 

 Ankuesja D.D.O ka pretenduar se procesi i AHT dhe outlier nuk aplikohet në mënyrë të 

barabartë tek të gjithë punonjësit e fushatës dhe ndihet e diskriminuar për faktin se e 

gjithë problematika ka filluar në muajin shtator kur ajo është angazhuar si anëtare e 

sindikatës dhe ka punonjës të tjerë që kanë qenë pjesë e sindikatës të cilët janë larguar 

nga puna si: T.P, B.M dhe M.T. Ankuesja ka shpjeguar se paralajmërimi për action form 

në datë 31.01.2021 i ka ardhur një javë pas deklaratës së saj në datë 24.01.2021. Në 

përfundim ankuesja ka vlerësuar drejtoren e burimeve njerëzore për mbështetjen por ka 

theksuar se çdo ankesë e ka ndarë me përgjegjësit e fushatës dhe se do të punojë fort për 

të rregulluar AHT-në. 

 Me shkresën nr. 536, datë 05.03.2021, ankuesja është informuar për dhënien e masës 

disiplinore “Paralajmërim për pushim nga puna”, pasi nuk ka arritur rezultatet e duhura 

gjatë 5 muajve të fundit dhe kjo ka ndikuar drejtpërdrejtë në KPI (treguesit e 

performancës së operatorëve) për të gjithë fushatën, duke vënë në vështirësi arritjen e 

objektivave për muajt e fundit. Ankuesja ka marrë dijeni për shkresën nëpërmjet 

shërbimit postar dhe komunikimit të brendshëm, por nuk rezulton që të ketë ankimuar 

masën tek punëdhënësi apo në gjykatë. 

Marrëdhëniet e punës mes punëdhënësit dhe punëmarrësit normohen nëpërmjet dispozitave 

ligjore kontraktuale, të Kodit të Punës dhe akteve të tjera që në këtë kuptim marrin fuqinë e ligjit, 

siç janë Rregullorja e Brendshme e Kompanisë AMS dhe kontrata individuale e punës, përfshirë 

dhe shtesën e saj/Aneksi I.  

Kodi i Punës, i ndryshuar, në nenin 37 të tij, ka parashikuar 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”. 

Rregullorja e Brendshme e kompanisë, tek pjesa “Ndërhyrjet disiplinore”, ka parashikuar, se: 

“Mosrespektimi, nga ana e punonjësit, i dispozitave ligjore, kontraktuale ose i procedurave të 

Shoqërisë si dhe probleme të dukshme të kompetencës profesionale, mund të sjellin sipas 

rëndësisë së shkeljes, zbatimin e vërejtjes verbale, paralajmërimit me shkrim ose në raste 

ekstreme  pushimin nga puna. Asnjë masë disiplinore nuk mund të merret pa ballafaqimin me 

punonjësin për sa ka ndodhur, dhe pa e dëgjuar atë në mbrojtje të vetes. Me përjashtim të rastit 

të vërejtjes verbale, ballafaqimi duhet të bëhet me shkrim dhe masat disiplinore duhet të ndjekin 
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kriterin procedurial dhe formal të parashikuar nga Kodi i Punës. Masa disiplinore duhet të 

motivohet dhe të komunikohet me shkrim”. 

Lidhur me faktimin e performancës së ankueses, në kronologji të ngjarjeve dhe veprimeve të 

punëdhënësit, Komisioneri konstaton se shoqëria AMS ka provuar nëpërmjet shkresave dhe 

printimeve të nxjerra nga sistemi i brendshëm, se për periudhat përpara datave 09.09.2020 dhe 

12.01.2021, data kur janë dhënë masat disiplinore, ankuesja ka pasur disa tregues të 

performancës të ulët dhe për këto mangësi është njoftuar në vijimësi dhe i është kërkuar
11

 që të 

marrë masat e duhura për të kaluar vështirësitë.  

Komisioneri vëren se, ankuesja deri në momentin kur është njohur me masën disiplinore të datës 

12.01.2021 nuk kishte paraqitur ndonjë ankesë apo të kishte vënë në dijeni supervizorin ose 

menaxheren e fushatës, lidhur me faktin e trajtimit të pabarabartë me punonjësit e tjerë, përsa i 

përket treguesve të performancës në punë apo probleme të tjera të marrëdhënieve të punësimit. 

Komisioneri vëren se dhënia e masave disiplinore ankueses është bërë në datat, 09.09.2020 dhe 

12.01.2021, ndërsa deklarata publike e ankueses në mbështetje të punonjëses së larguar B.M  ka 

ndodhur në datë 24.01.2021, pothuajse dy javë pas marrjes së masës së dytë disiplinore. Për më 

tepër që ankuesja ka pranuar si gjatë zhvillimit të takimit të mbajtur mes palëve, në datë 

05.02.2021 dhe gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore, se duhet të përmirësojë performancën në 

treguesin e AHT-së. 

Komisioneri konstaton se, lidhur me pretendimin e ankueses se dhënia e masave disiplinore nga 

punëdhënësi kishin ardhur si rezultat i deklaratës publike të ankueses nuk qëndron dhe është i 

pabazuar, pasi nga provat e sjella rezulton e kundërta. 

Gjithashtu, Komisioneri konstaton se punëdhënësi, sapo është vënë në dijeni të pretendimit për 

diskriminim të D.O, ka marrë masa të menjëhershme, duke zhvilluar takimin në datë 05.02.2021, 

dhe ka trajtuar me seriozitet dhe paanshmëri pretendimet e ngritura nga ankuesja dhe ka 

përmbushur detyrimet e parashikuara në nenet 5/1 dhe 13/1/c të ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar
12

. 

Lidhur me pretendimin e ankueses se nuk po trajtohet në mënyrë të njëjtë me operatorët e tjerë 

dhe se punëdhënësi ka ndërmarrë masa disiplinore vetëm kundrejt saj, Komisioneri vëren se: 

                                                           
11

 Referuar e-mail-it datë 06.11.2020 të supervizorit E.L drejtuar ankueses. 
12

 “5/1. Ndalohet diskriminimi për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe mosmarrja në shqyrtim, sipas 
rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe çdo formë tjetër sjelljeje që pengon 

zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë”, ndërsa në nenin 13/1/c përcaktohet se: “1. Punëdhënësi është i 
detyruar: c) t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të marra për shkak të diskriminimit të 
kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji nga marrja e tyre”.    
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- Menaxherja e fushatës K.C, në datë 08.12.2020 i ka dhënë vërejtje (action form) 

punonjësit B... për performancë të ulët gjatë 3 muajve të fundit (AHT Repetitive Outlier).  

- Menaxherja e fushatës I.G, në datë 25.12.2020 i ka dhënë vërejtje (action form) 

punonjësit M... për performancë të ulët gjatë 3 muajve të fundit (AHT Repetitive 

Outlier).  

- Menaxherja e fushatës K.C, në datë 15.01.2021 i ka dhënë vërejtje (action form) 

punonjësit A... për performancë të ulët gjatë 3 muajve të fundit (Repeated Outlier-AHT).  

Në këtë kontekst, Komisioneri, vlerëson se ankuesja nuk është nënshtruar ndaj një trajtimi të 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë. Në mungesë të trajtimit të padrejtë, disfavorizues e të 

pabarabartë, nga ana e shoqërisë AMS, përsa i takon dhënies së masave disiplinore ankueses, 

nuk ka dhe diskriminim për shkakun e pretenduar në ankesë. 

 
PËR KËTO ARSYE : 

 
Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, neni 12/1/c, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pika 10 të 

Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

 
 

V E N D O S I : 
 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të D.O, nga ana e Shoqërisë “Albania Marketing 

Service” shpk, për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

KOMISIONER 
 
 
Robert GAJDA 
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