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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
Nr.  737/5 Prot.               Tiranë, më  11. 11 . 2021 

 

V E N D I M 

 

Nr. 215 , Datë  11 . 11 . 2021 

 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, shkronja a), të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi
1”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

2
 mori në shqyrtim 

ankesën me nr. 86 Regj., datë 11.05.2021, të J. B, kundër Departamentit të Administratës Publike 

(DAP), me pretendimin e diskriminimit për “çdo shkak tjetër
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. 

Subjekti ankues, me profesion jurist, është i punësuar pranë Sektorit të Ankesave Administrative 

dhe Gjyqësore, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) që prej datës 24.01.2020, me 

kategori page III-B. Ankuesi shprehet se, gjatë vitit 2020, ka ardhur në dijeni të faktit se, 

punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse nuk trajtohen me 

shtesë mbi pagën prej 10 000 lekësh siç përcaktohet në pikën 4/12, të VKM nr. 187, datë 

08.03.2017. 

 

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

2
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD. 

3
 Këtu ankuesi ka identifikuar qënien e tij si pjesë e një kategorie të veçantë punonjësish të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë (MFE). 
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VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve 

civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të 

administratës publike”, i ndryshuar, ka parashikuar, ndër të tjera, trajtimin e veçantë me shtesë 

page, për njësitë teknike të përmbajtjes, përfshirë edhe nëpunësit e MFE, Ministrisë së Drejtësisë 

(MD) dhe DAP. 

 

Pika 4/12 e kësaj VKM-je përcakton specifikisht për MFE, se: “Në MFE, nëpunësit civilë në 

pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”, “Drejtor i Përgjithshëm”, “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës 

Sektori” dhe “Specialist” në njësitë teknike të përmbajtjes, si dhe funksionarët në pozicionet 

“Drejtor i Kabinetit të Ministrit”, “Zëdhënës” dhe “Këshilltar”, përfitojnë shtesë mbi pagën  në 

masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë”. 

 

Nëpërmjet shkresës me nr. 450/1 prot., datë 29.01.2018 DAP-i ka bërë një interpretim për termin 

“njësi teknike të përmbjatjes”, duke e përkufizuar si njësi teknike të përmbajtjes, njësitë 

organizative të aparatit të Ministrisë, të cilat kryejnë funksionet dhe realizojnë përgjegjësitë për të 

cilat ekziston Ministria, të përcaktuara edhe në fushën e përgjegjësisë miratuar me vendimin 

përkatës të Këshillit të Ministrave. 

 

Subjekti ankues, shprehet se, nëpunësit të cilët nuk përfitojnë shtesë për natyrë të veçantë pune, 

janë vetëm nëpunësit e Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë 

MFE, duke cituar në vijim se:  

 

“Detyrat funksionale të punës që kryej, DAP-i i interpreton si detyra shërbimi ose detyra 

mbështetje të drejtorive teknike të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Detyrat funksionale të 

punës që unë kryej, konsiderohen si detyra shërbimi ose mbështetëse, detyrat e të njëjtit sektor 

(Sektori i Ankesave Administrave dhe Gjyqësore, pranë Departamentit të Administratës Publike) 

konsiderohen teknike, dhe përfitojnë shtesën mbi pagë.  

Duke bërë një interpretim të zgjeruar të detyrave të 2 sektorëve, (shpalljet që nxjerr DAP-i për një 

jurist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore pranë Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë dhe shpalljen që nxjerr DAP-i për një jurist pranë Sektorit të Ankesave Administrative 

dhe Gjyqësore, pranë Departamentit të Administratës Publike) rezultojnë, detyra të njëjta 

funksionale.  

Për më tepër, vendi i punës për një jurist pranë MFE-së dhe një jurist pranë DAP-it, dalin në një 

shpallje të vetme në faqen e DAP-it, me detyra funksionale të njëjta. Për të njëjtin pozicion punë, të 

njëjtat detyra funksionale, kemi interpretime të ndryshme të pikës 4/12 dhe 4/15 të VKM-së  nr. 

187/2017, lidhur me përkufizimin “për shtesat mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse, për 

natyrë të veçantë pune, në njësitë teknike të përmbajtjes”. Për të njëjtin pozicion pune, me të 

njëjtat detyra funksionale, ndërmjet  punonjësve të 2 sektorëve të përmendur më sipër, në të njëjtin 

parashikim ligjor të pikave 4/12 dhe 4/15 bëhet një dallim në pagën e nëpunësve/shtesën për natyrë 

të veçantë pune.  
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Unë si nëpunës civil i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë MFE-së, ndihem i 

diskriminuar në raport me punonjësit e Sektorit të Ankesave Administrative  dhe Gjyqësore pranë 

Departamentit të Administrates publike, në përfitimin e shtesës mbi pagën mujore.”.  

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të 

konstatojë diskriminimin e tij nga ana e DAP-it dhe detyrimin e MFE për pagesën e shtesës prej 10 

000 lekësh nga data e emërimit të tij në MFE e deri në ditën e ekzekutimit. 

 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet 

objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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 7 i LMD-së, i ndryshuar, 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/a, të LMD-së, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i 

bëhen zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Përsa më lart, referuar nenit 33, të LMD-së, ankesa përmban elementët e kërkuar nga ky 
ligj.  

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”, i ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka 

shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 737/1 prot., datë 25.05.2021, Komisioneri ka njoftuar DAP dhe 

ka kërkuar informacion dhe dokumentacion provues lidhur me pretendimet e subjektit 

ankues. 
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Nëpërmjet shkresës me  nr. 3279/1 prot., datë 31.05.2021, DAP, ka sjellë parashtrimet e veta lidhur 

me sa është kërkuar nga KMD: 

Lidhur me detyrat funksionale të Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë MFE-

së dhe të Juristit pranë këtij Sektori, DAP-i ka argumentuar si më poshtë: 

“Sipas logjikës së ndërtimit të strukturave dhe organikave të ministrive të linjës, ligjit nr. 152/2013 

“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe formateve standard të përshkrimeve të punës të 

hartuara nga ekspertë të projektit IPA 2014, që po asiston DAP-in në bashkëpunim me 

përfaqësuesit e ministrive të linjës, qëllimi i ekzistencës së Sektorit të Ankesave Administrative dhe 

Gjyqësore, në ministritë e linjës, përfshirë këtu edhe MFE-në, është: “Mirëadministrimi dhe 

ndjekja me cilësi dhe në kohë e ankesave administrative dhe gjyqësore ku ministria është palë”. 

Ndërkohë, detyrat kryesore të tij janë:  

- Përfaqësimi i interesave të institucionit në proceset gjyqësore; 

- Gjykimi brenda kuadrit ligjor i ankesave të mbërritura në institucion nga punonjës, 

qytetarë ose palë të treta, duke bashkëpunuar me strukturat e tjera në ministri apo me 

institucionet e varësisë; 

- Përditësimi i bazës së të dhënave të ankesave që vijnë në ministri, duke u kujdesur për 

respektimin e afateve dhe të drejtave të tjera të palëve që burojnë nga legjislacioni në fuqi; 

- Bashkërendimi i punës me gjithë drejtoritë e tjera, për zgjidhjen e çdo ankese adresuar 

ministrisë; 

Lidhur me përfitimin e shtesës mbi pagë, prej 10 000 lekësh për nëpunësit e këtyre dy sektorëve 

(pranë MFE-së dhe DAP-it), DAP-i ka argumentuar si më poshtë: 

“Në pikat 4/12 dhe 4/15, të VKM nr. 187/2017, të ndryshuar, përcaktohet se shtesën prej 10 000 

lekësh nuk e përfitojnë të gjithë nëpunësit civilë të MFE-së apo DAP-it, por vetëm ata që janë të 

emëruar në pozicionet e njësive teknike të përmbajtjes. Më tej, çdo institucion, bazuar në ligjin nr. 

90/2012 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, legjislacionin për nëpunësin civil, si dhe bazën 

ligjore ku përcaktohen përgjegjësitë, funksionet dhe detyrat e tyre, përcakton se cilat janë njësitë 

teknike të përmbajtjes dhe cilat njësitë që në kuptim të ligjit nr. 90/2012, konsiderohen si struktura 

horizontale (pra, të shërbimeve mbështetëse)”. 

Lidhur me kërkesën e KMD-së, se përse nëpunësit/juristët e Sektorit të Ankesave Administrative 

dhe Gjyqësore, pranë DAP-it e përfitojnë shtesën, ndërsa nëpunësit/juristët e Sektorit të Ankesave 

Administrative dhe Gjyqësore, pranë MFE-së nuk e përfitojnë, DAP-i ka argumentuar si më 

poshtë: 

“Nëpunësit në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë DAP-it e përfitojnë 

shtesën pasi, sipas përcaktimit të VKM nr. 187/2017, të ndryshuar, kjo shtesë duhet të jepet për 

nëpunësit civilë në njësitë teknike të institucionit. Gjithashtu, ky sektor në DAP, është njësi teknike 

e përmbajtjes. Së fundi, kjo shtesë bën dallimin midis nëpunësve përgjegjës për ankesat 

administrative e gjyqësore në çdo institucion të administratës publike, të cilët në fakt janë 

“profesionistë të burimeve njerëzore”, përsa kohë ata kryejnë detyra në këtë fushë, me nëpunësit e 
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sektorit me të njëjtin emërtim në DAP, që gjithashtu janë “profesionistë të burimeve njerëzore”; 

por me dallimin që këta të fundit kanë funksione të politikëbërjes, mbikqyrjes dhe koordinimit në 

këtë fushë, ndërkohë që të parët, kanë vetëm detyra zbatuese për institucionin apo sistemin 

ministror, të cilit i përkasin. Ritheksojmë se, përgjegjësitë e Sektorit të Ankesave Administrative 

dhe Gjyqësore në DAP, nuk janë as të ngjashme, as të njëta me ato të Sektorit të Ankesave 

Administrative dhe Gjyqësore në MFE”. 

Lidhur me kërkesën e KMD, se cila është veçantia e natyrës së punës së nëpunësit/juristit të 

Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë DAP-it që e bën atë përfitues të shtesës 

mbi pagën, DAP-i ka argumentuar si më poshtë: 

“Natyrën e veçantë të këtij pozicioni e ka përcaktuar Këshilli i Ministrave në Vendimin e tij me nr. 

187/2017, të ndryshuar, në momentin e miratimit të shtesës për nëpunësit civilë në njësitë teknike 

të përmbajtjes në DAP, mbi bazën e argumentimit të natyrës së veçantë të punës në njësitë teknike 

të përmbajtjes të DAP-it, për shkak të misionit dhe qëllimit të ekzistencës së tij. E njëjta vlen edhe 

për nëpunësit civilë në njësitë teknike të përmbajtjes në MFE”.   

Në vijim të parashtrimeve të DAP-it, theksohet fakti se, sektorët që klasifikohen në njësi teknike të 

përmbajtjes, janë ata sektorë që kryejnë funksione që lidhen me përgjegjësitë, misionin dhe 

qëllimin e ekzistencës së një institucioni. Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në 

MFE, nuk klasifikohet në njësitë teknike të përmbjatjes, pasi nuk kryen detyra dhe nuk realizon 

funksione të cilat lidhen drejtëpërdrejtë me qëllimin e ekzistencës së MFE-së. 

Me VKM nr. 187, datë 08.03.2017, u miratua një shtesë për natyrë të veçantë pune në masën 20 

000 lekë për të gjithë nëpunësit civilë të MF, duke mos vendosur kufizime se në cilat njësi 

organizative të kësaj ministrie, ishin të emëruar. 

Konkretisht, përcaktimi i pikës 4/12, të kësaj VKM-je, ishte:  

Në MF, nëpunësit civilë në pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”, “Drejtor i Përgjithshëm”, 

“Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist”, si dhe funksionet në pozicionet 

“Drejtor i Kabinetit të Ministrit”, “Zëdhënës” dhe “Këshilltar”, në masën 20 000 lekë”. 

Me  VKM nr. 696, datë 22.11.2017 u ndryshua pika 4/12 e VKM nr. 187, datë 08.03.2017, duke 

ndryshuar edhe grupin e përfituesve nga: “Të gjithë nëpunësit civilë të MF-së” në “nëpunësit civilë 

në njësitë teknike të përmbajtjes” dhe, vlerën e shtesës nga 20 000 lekë, në 10 000 lekë. 

Konkretisht, formulimi i pikës 4/12, u ndryshua si vijon:  

“Në MFE, nëpunësit civilë në pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”, “Drejtor i Përgjithshëm”, 

“Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist” në njësitë teknike të përmbajtjes, si 

dhe funksionarët në pozicionet “Drejtor i Kabinetit të Ministrit”, “Zëdhënës” dhe “Këshilltar”, në 

masën 10 000 lekë”. 

Lidhur me shpjegimin se cilat dhe çfarë konsiderohen si “njësi teknike të përmbajtjes”, DAP-i ka 

argumentuar si vijon: 
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“Ligji nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” dhe VKM nr. 

893, datë 17.12.2014  “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve 

ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe 

procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të 

brendshëm”, kanë përcaktuar se cilat janë funksionet që kryhen nga institucionet e administratës 

shtetërore, që konkretisht janë funksionet e politikëbërjes, funksionet rregullatore të 

përputhshmërisë, funksionet e ofrimit të shërbimeve për qytetarët, si dhe funksionet horizontale”.  

Në aktet e mësipërme, përcaktohet se: 

- Funksionet e politikëbërjes janë funksione teknike të përmbjatjes, tipike të veçanta, si 

rregull për çdo ministri, nëpërmjet të cilave realizohet misioni për të cilin ministria 

përkatëse është krijuar (politikëbërja në një fushë të caktuar). 

- Në raste të veçanta, funksione të politikëbërjes kryhen edhe nga institucione të varësisë, 

gjë që duhet të përcaktohet në bazën ligjore me anë të së cilës është krijuar dhe 

funksionon institucioni, siç është DAP-i. Neni 11 i ligjit nr. 90/2012 përcakton se: 

“Departamentet janë struktura organizative të veçanta, të cilat mbulojnë një funksion të 

rëndësishëm vetëm të politikëbërjes dhe krijohen në raste kur përmenden në një ligj të 

veçantë”. Po ashtu, pika 18, e VKM nr. 893/2014, përcaktohet se, “Departamentet” 

janë njësi organizative të veçanta, të cilat mbulojnë një funksion të rëndësishëm vetëm 

të politikëbërjes dhe krijohen vetëm në Kryeministri, ndërsa në institucione të tjera në 

raste kur përmenden në një ligj të veçantë.  

- Funksionet rregullatore, ndahen në dy pjesë: (i) funksione rregullatore të 

përputhshmërisë, në ministri, ku përfshihen funksionet e rregullimit, lejeve, licencave 

dhe monitorimit, integrimit evropian, marrëveshjeve dhe asistencës dhe ato të 

programimit, standardizimit dhe harmonizimit të kuadrit rregullator; (ii) funksione 

rregullatore që kryhen nga institucionet e varësisë, të tilla si: përcaktimi dhe monitorimi 

i standardeve apo inspektimi i i zbatimit të ligjshmërisë nga ta që kanë përfituar lejet, 

licencat apo kryejnë një aktivitet të rregulluar nëpërmjet legjislacionit në fuqi. Edhe 

këto janë “funksione teknike të përmbajtjes”, tipike, të veçanta, për çdo ministri apo 

institucion varësie, pasi lidhen me përgjegjësitë për të cilat ekziston ministria apo 

institucioni i varësisë. 

- Funksionet e ofrimit të shërbimeve për qytetarët, të cilat kryesisht kryhen nga 

institucionet e varësisë, gjithashtu janë “funksione teknike të përmbajtjes”, tipike të 

veçanta, për secilin institucion, pasi lidhen me përgjegjësitë për të cilat ekziston 

institucioni. 

- Funksionet horizontale, janë funksione të cilat mbështesin institucionin për të realizuar 

misionin dhe për të ekzekutuar përgjegjësitë dhe funksionet për të cilat ai është krijuar, 

të përcaktuara këto të fundit, në bazën ligjore mbi të cilën ai ekziston.  

- Sipas përcaktimit të nenit 16, të ligjit nr. 90/2012, në funksionet horizontale përfshihen: 

(i) Menaxhimi i burimeve njerëzore; 

(ii) Çështjet juridike (ankesat administrative dhe gjyqësore); 

(iii) Mirëmbajtja dhe shërbimet e tjera mbështetëse; 
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(iv) Funksionet e lidhura me planifikimin, zbatimin, kontabilitetin dhe 

raportimin financiar;  

(v) Funksionet e auditimit të brendshëm. 

- Këto funksione janë të njëjta dhe identike në të gjitha ato institucione ku ato kryhen, 

pra edhe në MFE, duke mos pasur kështu në këtë të fundit, natyrë të veçantë pune 

në krahasim me institucionet e tjera të administratës publike. Gjithashtu, këto 

funksione janë “funksione teknike”, por jo të përmbajtjes së institucionit.  

- Nëpunësit e funksioneve horizontale nuk kryejnë funksione për të cilat ekziston 

institucioni (psh në rastin e MFE, funksione teknike të përmbajtjes janë planifikimi i 

buxhetit të shtetit, përcaktimi i rregullave për hartimin dhe ekzekutimin e tij, hartimi 

i akteve ligjore apo nënligjore në këtë fushë, etj.). 

Nga ana tjetër, DAP-i është institucioni përgjegjës për: 

(i) Përgatitjen e politikave shtetërore në shërbimin civil, ku përfshihen: 

rektrutimi, karriera, mobiliteti, transferimi, pezullimi, lirimi, ecuritë 

disiplinore, vlerësimi i performancës, rritja profesionale e nëpunësve civilë, 

standardet, rregullat e procedurat në lidhje me përshkrimet e punës; 

(ii) Përgatitjen e politikave të pagave dhe shpërblimeve të nëpunësve të 

administratës publike; 

(iii) Përgatitjen e politikave dhe standardeve në lidhje me ndërtimin, 

funksionimin dhe organizimin e institucioneve të administratës shtetërore; 

(iv) Mbikqyrjen e zbatimit të politikave shtetërore në shërbimin civil, si dhe 

fushat e tjera të përcaktuara më sipër; 

(v) Përgatitjen e projektakteve ligjore dhe nënligjore në shërbimin civil, fushën 

e pagave dhe fushën e ndërtimit dhe funksioimit të administratës shtetërore; 

(vi) Përgatitjen e mendimit për çdo projektakt të propozuar nga institucionet e 

tjera që ka të bëjë me marrëdhëniet e punësimit në administratën publike. 

 

Pra, DAP-i është institucioni që operon në fushën e burimeve njerëzore, por më tepër është 

institucioni i specializuar dhe përgjegjës për fushën e zhvillimit dhe menaxhimit të burimeve 

njerëzore (politikëbërja në këtë fushë dhe reformimi i administratës), ndërtimit të institucioneve 

dhe politikën e pagave, gjë që e dallon nga njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore në të gjitha 

institucionet e tjera të administratës publike. 

Bazuar në fushën e përgjegjësisë shtetërore të MFE-së, aktet ligjore dhe nënligjore që 

përcaktojnë kompetencat e kësaj ministrie, si dhe në bazën ligjore mbi të cilën është krijuar 

dhe funksionon DAP-i, këto dy institucione, për shkak të misionit, përgjegjësive dhe 

funksioneve të tyre, janë institucione me funksione ndërsektoriale, e si rrjedhim, puna e tyre 

ndikon dhe drejton veprimtarinë e të gjitha institucioneve të administratës publike në fushën 

e planifikimit dhe menaxhimit të buxhetit të shtetit, zhvillimit ekonomik, borxhit publik dhe 

huamarrjes, kontrollit të brendshëm financiar publik, fondeve IPA, punësimit dhe sigurimeve, 

menaxhimit të burimeve njerëzore që përfshihen në fushen e veprimit të legjislacionit për 

nëpunësin civil, ndërtimit, organizimit e funksionimit të administratës publike, strukturës së 
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pagave, klasifikimit të pozicioneve të punës, elementeve dhe vlerës së pagave.  

Këto dy institucione, përveç këtyre funksioneve, të cilat në përfundim materializohen në akte 

ligjore dhe nënligjore, kanë në kompetencë të tyre edhe mbikqyrjen e zbatimit të këtyre akteve 

ligjore dhe nënligjore. 

Ndërkohë, sqarojmë këtu që çdo institucion i administratës publike, nëpërmjet strukturave të 

tij horizontale (thënë ndryshe njësitë e shërbimeve të brendshme mbështetëse, njësitë e 

financës dhe buxhetit dhe njësitë e auditimit të brendshëm), realizojnë funksione dhe kryejnë 

detyra të cilat lidhen thjesht dhe vetëm me zbatimin e legjislacionit dhe standarteve të 

propozuara nga MFE-ja dhe DAP-i, që në llogjikë të fundit thjesht ndihmojnë që 

institucionet, nëpërmjet aseteve të mirëplanifikuara në dispozicion, të realizojnë detyrat për 

të cilat ekzistojnë. Ndër to përmendim, hartimin dhe zbatimin e buxhetit të institucionit, 

menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit, auditimin e brendshëm të institucionit, 

ndjekjen e ankesave adminstrative dhe gjyqësore të institucionit, etj. 

Si rrjedhim, njësitë teknike të përmbajtjes të MFE dhe të DAP, plotësojnë kushtin që 

Këshilli i Ministrave të përcaktojë për to “shtesë për natyrë të veçantë pune ", me qëllim që të 

bëhet dallimi midis specialistëve, përgjegjësave të sektorëve, drejtorëve të drejtorive apo 

drejtorëve të përgjithshëm, përgjegjës për buxhetin, auditimin, burimet njerëzore, ankesat 

adminstrative e gjyqësore, etj, për vetëm institucionin ku ata janë të punësuar, nga njëra anë, 

me ata që përgatisin politikat e standardet dhe mbikqyrin zbatimin e tyre, për të gjitha 

institucionet e administratës publike, nga ana tjeter (psh një specialist buxheti në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Buxhetit në MFE, në krahasim me një specialist buxheti në një ministri linje 

apo edhe në vetë Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të MFE-së, apo një 

specialist i menaxhimit të burimeve njerëzore, në Drejtorinë e Procedurave të Rekrutimit në 

Shërbimin Civil, në DAP, në krahasim me një specialist të burimeve njerëzore në njësinë e 

shërbimeve mbështetëse apo burimeve njerëzore të çdo institucioni tjetër apo edhe në vetë 

sektorin e shërbimeve mbështetëse në DAP). 

2. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr.10 221/2010 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", 

të ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj ankese, Komisioneri, me datë 24.08.2021  

zhvilloi seancën dëgjimore
4
.  

Seanca u zhvillua me praninë e palëve në proces: subjektit ankues, palës kundër së cilës është 

paraqitur ankimimi: DAP-i, përfaqësuar me autorizim
5
 nga Drejtori i Drejtorisë së Politikave dhe 

Zhvillimit të Administratës Publike, E. D, dhe MFE, përfaqësuar nga juristja M. F, e cila mbështeti 

pretendimin e subjektit ankues. 

 

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

komunikimit shkresor me KMD-në dhe që do të shtjellohen, gjatë arsyetimit të vendimit.  

 

                                                           
4
 Njoftuar palëve nëpërmjet shkresës me nr. 737/4 prot., datë 14.07.2021. 

5
 Referuar Autorizimit me nr. 4147/1  prot., datë 23.08.2021, të DAP. 
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Palëve iu bë e njohur e drejta për të paraqitur pranë KMD-së, prova apo parashtrime të tjera shtesë 

lidhur me pretendimet e tyre. 

 

Në vijim, subjekti ankues ka depozituar parashtrime shtesë, të cilat në thelb janë të njëjta me 

pretendimet e depozituara në ankesën e bërë pranë KMD-së, duke theksuar disa momente, në 

kundërshtim të argumentimit të DAP-it, si më poshtë: 

 

3. Nëpërmjet e-mailit të datës 14.10.2021, MFE
6
, ka depozituar pranë KMD-së në cilësi 

prove, shkresën me nr. 94/14 prot., datë 30.09.2021, me lëndë: “Dërgohet Raporti 

Përfundimtar dhe Rekomandimet për “Auditim financiar dhe të përputhshmërisë në MFE, 

për periudhën nga data 01.01.2018 deri në datën 31.12.2020”, të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit (KLSh), shkresë e cila, në pikën 7, të saj
7
, citon si më poshtë: 

 

“Nga auditimi i pagave dhe shtesave të kategorisë të punonjësve të MFE, rezultoi se për periudhën 

e audituar nuk ka një trajtim të barabartë të punonjësve që përfitojnë shtesën mbi pagën mujore të 

kategorisë përkatëse për natyrë të veçantë pune, pasi në mënyrë të paargumentuar nuk përfshihen 

në përfitimin e kësaj shtese Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe  Shërbimeve Mbështetëse  dhe 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, duke vepruar në kundërshtim me pikën 4/12 të VKM nr. 187, 

datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve 

civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të 

administratës publike”, të ndryshuar. 

Referuar kësaj VKM-je, nga data 01.03.2017 deri në nëntor 2017, shtesa mbi pagën mujore ka 

qenë në masën 20.000 lekë dhe drejtoritë e mësipërme e kanë përfituar këtë shtesë. Me VKM nr. 

696, datë 22.11.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për 

miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit 

dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, masa e përfitimit të 

shtesës mbi pagë ka ndryshuar nga 20.000 lekë në 10.000 lekë, por struktura e përfituesve nuk ka 

ndryshuar, duke u shtuar vetëm shprehja “në njësitë teknike të përmbajtjes”, e cila, referuar 

termave të hartimit të një akti ligjor apo nënligjor, nuk ka përkufizim se çfarë është apo se kush 

përfshihet në termin “njësia teknike e përmbajtjes”, në mënyrë që të merrte kuptim dhe mbështetje 

ligjore kjo ndarje në strukturën e përfituesve të shtesës mbi pagë”.  

 

Në pikën 7.1 të po kësaj shkrese, KLSh-ja, ka rekomanduar MFE, të marrë masa për rregullimin e 

situatës duke reflektuar saktë në pagesën e pagës dhe shtesës mbi pagë për natyrë të veçantë pune, 

sipas ligjeve dhe udhëzimeve në fuqi, për një trajtim të barabartë të nëpunësve të Drejtorisë së 

Auditimit të Brendshëm dhe Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse. 

 

 

 

                                                           
6
 Në cilësinë e personit zyrtar të MFE, F. H me pozicion Drejtor (nuk saktësohet Drejtoria përkatëse) 

(f.h@minsitriaefinancavedhekonomise.gov.al)  
7
 Faqe 8 e Raportit. 
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III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes. 

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

ankues. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, neni 1 sipërcituar dhe neni 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 njëjtën 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”. 

Si rregull, trajtimi i pafavorshëm do të përcaktohet si diskriminim në rastet kur ai është i 

pafavorshëm si rezultat i krahasimit të një personi në një situatë të ngjashme
8
. Si ilustrim mund të 

përmendim p.sh: një ankesë për një pagë “të ulët” nuk është pretendim për diskriminim po të mos 

demonstrohet se paga është më e ulët sesa paga e dikujt të punësuar për kryerjen e një detyre të 

ngjashme nga i njëjti punëdhënës
9
. Për rrjedhojë, nevojitet një “krahasues”, pra, një person a grup 

personash, në rrethana materialisht të ngjashme, me ekzistencën e ndryshimit kryesor ndërmjet dy 

personave që është “shkaku i mbrojtur”. 

  

Në këtë kontekst, bazuar në sa më sipër, me qëllimin për të përcaktuar nëse subjekti ankues është 

trajtuar në mënyrë të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshme krahasuar me punonjës të tjerë të 

DAP-it, në një situatë të njëjtë apo të ngjashme me të, fillimisht nevojitet të identifikohet 

“krahasuesi”.  

  

Parë në këtë këndvështrim, Komisioneri vëren se: 

- Ankuesi është me detyrë “Specialist” në Sektorin e Ankesave Administrative dhe 

Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe 

Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në 

MFE. 

- Ankuesi ka identifikuar si “krahasues” punonjësit me detyrë “Specialist” në Sektorin e 

Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Integritetit, Mbikqyrjes dhe 

Ankesave Administrative e Gjyqësore, në DAP”. 

Që këta dy grupe punonjësish: grupi i punonjësve ku ankuesi identifikon veten, ai i punonjësve 

“Specialistë” të Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e 

Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në MFE, dhe ai i punonjësve “Specialistë” të Sektorit të 

Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Integritetit, Mbikqyrjes dhe Ankesave 

                                                           
8
 echr.coe.int/Library/ 

9
 ECJ, Allonby v. Accrington and Rossendale College, Case C-256/01 [2004] ECR I-873, 13 January 2004.   
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Administratiove e Gjyqësore, në DAP, të jenë “të krahasueshëm”, duhet që të plotësohet kushti 

paraprak, ai i të qenurit në situatë të njëjtë apo të ngjashme dhe në kushte të njëjta apo të ngjashme 

për t’u “krahasuar”.  

Lidhur me këtë fakt, Komisioneri gjykon se, këta dy grupe punonjësish (sipërcituar) nuk ndodhen 

në kushte të njëjta apo të ngjashme, dhe prandaj edhe nuk mund të flitet për trajtim të pabarabartë 

apo të pafavorshëm mes tyre. Kjo për shkak se detyrat e tyre funksionale, si dhe të strukturave ku 

ata bëjnë pjesë (sektorëve dhe Drejtorive të tyre përkatëse) nuk janë të njëjta dhe as të ngjashme, 

ndryshe nga sa ka pretenduar ankuesi. 

Kështu: 

Bazuar në Rregulloren e Brendshme “Për metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit 

në Departamentin e Administratës Publike”, miratuar me Urdhrin nr. 1, datë 12.04.2019 “Për 

miratimin e Rregullores së Brendshme të Departamentit të Administratës Publike”, në nenin 6, të 

saj, përcaktohet se, Drejtoria e Integritetit, Mbikqyrjes dhe Ankesave Administrative e Gjyqësore 

është një ndër 4 drejtoritë e kësaj strukture, me 2 sektorë në përbërje: 

- Sektorin e Integritetit dhe Mbikëqyrjes; 

- Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore. 

Neni 7, i Rregullores ka përcaktuar se:  

“Drejtoria e Integritetit, Mbikqyrjes dhe Ankesave Administrative e Gjyqësore, bazuar në 

legjislacionin mbi integritetin e nëpunësve publikë dhe në legjislacionin e nëpunësit civil ka në 

përgjegjësi: 

- Mbikqyrjen e zbatimit të legjislacionit për nëpunësin civil në institucionet e administratës 

shtetërore pjesë të fushës së veprimit të këtij legjislacioni. 

- Ndjekjen e proceseve që kanë të bëjnë me procedurat e masave disiplinore në institucionet 

e administratës shtetërore, pjesë e fushës së veprimit të legjislacionit për nëpunësin civil. 

- Ndjekjen e proceseve gjyqësore për nëpunësit civilë në institucionet e administratës 

shtetërore. 

- Inspektimin e institucioneve të administratës shtetërore për të verifikuar zbatimin korrekt të 

legjislacionit të shërbimit civil në këto institucione. 

- Shqyrtimin e ankesave administrative të nëpunësve civilë si dhe subjekteve të tjera të 

administratës shtetërore. 

- Ndjekjen dhe zbatimin e detyrimeve në bazë të legjislacionit për integritetin e nëpunësve 

publikë, duke: (i) kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në lidhje me të dhënat personale dhe të dhënat mbi 

gjendjen gjyqësore, të subjekteve deklarues në kuadër të ligjit nr. 138/2015, të ndryshuar 

dhe vendimit nr. 17/2016, të Kuvendit; (ii) bashkëpunuar me Prokurorinë e Përgjithshme 

për realizimin e verifikimit të plotë të të dhënave të deklaruara në formularët e deklarimit të 

subjekteve deklarues në kuadër të ligjit 138/2015, të ndryshuar dhe vendimit nr. 17/2016, të 
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Kuvendit; (iii) bërë konstatimin e kushteve të ndalimit të ushtrimit të funksionit publik për 

subjektet vetëdeklarues në kuadër të ligjit nr. 138/2015, të ndryshuar dhe vendimit nr. 

17/2016, të Kuvendit, dhe bashkëpunon me institucionet e administratës publike për 

marrjen e masave për këto subjekte. 

- Analizimin e situatës në lidhje me fushën e saj të përgjegjësisë, në të gjitha institucionet e 

administratës publike dhe bashkëpunimin me Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të 

Administratës Publike, për përgatitjen e propozimeve për rregullime të nevojshme në 

legjislacion. 

Specialisti i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë DAP-it, përgjigjet për 

mbikqyrjen dhe zbatimin e unifikuar të proceseve administrative, që lidhen me proceset disiplinore 

dhe gjyqësore, komisionet e posaçme, si dhe sigurimin e mbështetjes dhe këshillimit të 

institucioneve të administratës shtetërore, në zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil dhe KPA.  

Vetë Sektori si detyra kryesore të tij, ka të përcaktuar se: 

“Mbikqyr zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës 

shtetërore dhe përgatit opinionin ligjor, duke propozuar zgjidhje konkrete për institucionet 

e parashikuara në ligjin për shërbimin civil dhe KPA, në lidhje me procedurat e masave 

disiplinore dhe çështjeve gjyqësore; 

- Mbikqyr procedurat administrative të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë 

në institucionet e administratës shtetërore, si dhe përgatit orientimet mbi hapat konkretë 

procedurialë që duhet të ndiqen në funksion të mbarëvajtjes së kësaj procedure, deri në 

zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë; 

- Mirëadministron procedurat disiplinore në institucionet e administratës shtetërore, pjesë e 

fushës së veprimit të legjislacionit për nëpunësit civil, nëpërmjet pjesëmarrjes dhe 

përgatitjes së udhëzimeve përkatëse, me qëllim zbatimin me rigorizitet të legjislacionit të 

shërbimit civil; 

- Analizon dhe shqyrton problematikat e përcjella nëpërmjet ankesave administrative të 

nëpunësve civilë, si dhe subjekteve të tjera private a publike, që preken nga nxjerrja e 

akteve administrative të institucioneve të administratës shtetërore, duke siguruar 

standardizimin e qëndrimit institucional për të gjitha këto institucione; 

- Përgatit raportime të ndryshme për veprimtarinë administrative të sektorit në strukturat 

eprore dhe ato ndërkombëtare, etj; 

- Verifikon të dhënat e hedhura në portalin “Administrata.al”, si dhe mban komunikim të 

vazhdueshëm me institucionet e administratës shtetërore për përditësimin e të dhënave në 

këtë portal bashkëpunimi qeveritar; 

- Trajton ankesat e ardhura nga Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje dhe institucione të 

tjera me kompetenca kontrolli; 

- Hedh të dhënat në databazat që administron sektori”. 

 

Specialisti i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, pranë DAP-it, në kuadër të tagrit 

të përfaqësimit institucional dhe të bashkëpunimit: 
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“ - Mban kontakte dhe bashkëpunon me të gjitha strukturat brenda dhe jashtë sektorit apo  

drejtorisë, si dhe me institucionet e administratës shtetërore, për adresimin dhe zgjidhjen e 

problemeve të ndryshme; 

- Mban kontakte dhe bashkëpunon me Avokaturën e Shtetit mbi ecurinë e proceseve 

gjyqësore ku DAP-i është palë; 

- Përfaqëson DAP-in në proceset gjyqësore në përputhje me legjislacionin; 

- Përfaqëson DAP-in ose Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore me autorizim 

nga eprori, nëpër seminare, konferenca e takime pune për çështje që lidhen me menaxhimin 

e Sektorit, ose çështje që lidhen me transparencën dhe komunikimin me publikun; 

- Merr pjesë në grupe pune, si dhe kryen detyra të tjera të përfaqësimit institucional të 

ngarkuara nga titullari”. 

Bazuar në Rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë”, miratuar me Urdhrin nr. 52, datë 10.03.2021 “Për miratimin e rregullores së 

brendshme të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”, në nenin 

nenin 19, pika B) e saj, është përcaktuar se struktura e Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve 

Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, ka në përbërje të saj 5 sektorë, duke i nominuar respektivisht 

si më poshtë në: 

- Sektorin e Burimeve Njerëzore; 

- Sektorin e Arkiv Protokollit; 

- Sektorin e Prokurimeve; 

- Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme; 

- Sektori i Arkiv Protokollit. 

Lidhur me përsëritjen dy herë nominalisht të sektorit të Arkiv Protokollit, Komisioneri e vlerëson 

si lapsus material këtë përsëritje, pasi në nenin 27 “Përfaqësimi ligjor” të kësaj rregulloreje, është 

cituar Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, si pjesë përbërëse e Drejtorisë së 

Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë MFE, Drejtori e cila 

mbështet veprimtarinë e Ministrisë, duke zbatuar legjislacionin në fuqi, me qëllim 

mirëadministrimin e burimeve njerëzore, aseteve dhe shërbimeve të përgjithshme, si dhe të 

garantojë burimet e nevojshme njerëzore dhe shërbime për institucionin. 

Në pikën ku përcaktohen funksionet e kësaj Drejtorie, citohet se: “Drejtoria...Ndjek proceset 

gjyqësore ku MFE është palë ndërgjyqëse dhe shqyrton ankimet administrative në nivel 

institucioni”. 

Ndërsa, tek përcaktimi i “Detyrave kryesore”, në pikat 14–21, ka përcaktuar se ndër detyrat e kësaj 

Drejtorie është edhe: 

 

“14. Ndjekja e proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit, nëpërmjet përgatitjes së 

mbrojtjeve ligjore dhe përfaqësimit në gjykatë; 
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15. Mbikqyrja dhe koordinimi i procedurave në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për 

realizimin e mbrojtjeve gjyqësore dhe dërgimin e akteve të nevojshme pranë gjykatave; 

16. Ndjekja e korrespondencës së përditshme dhe përfaqësimi i MFE në organet gjyqësore në 

mënyrë të drejtëpërdrejtë, si dhe bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit, duke mbrojtur të drejtat e 

saj, në bazë dhe në zbatim të ligjit; 

17. Kthimi i përgjigjeve për ankesat e deleguara për trajtim nga eprori, në përputhje me aktet 

ligjore/nënligjore në fuqi; 

18. Koordimimi i punës me degët e thesarit në rrethe, Degët e Shoqërive Publike dhe strukturat e 

varësisë për çështjete gjyqësore ku thirret Ministria dhe këto institucione. Me qëllim realizimin e 

përfaqësimit dhe mbrojtjes së çështjeve gjyqësore, që u delegohen atyre për trajtim; 

19. Dhënia e mbështetjes juridike për degët e thesarit në rast së kërkohet, në kuadër të zhvillimit të 

proceseve gjyqësore; 

20. Ndjekja e ankimeve administrative sipas KPA, në bashkëpunim me strukturën teknike; 

21. Ndjekja e procedurave për plotësimin e dokumentacionit për ekzekutimin e vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë dhe përcjellja e tyre pranë Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit 

Financiar, së bashku me databazën përmbledhëse të vendimeve që kanë marrë formë të prerë”. 

 

Në nenin 27, të rregullores, në mënyrë të detajuar përcaktohet si më poshtë: 

 

- “Në konfliktet gjyqësore, të cilat zhvillohen në gjykata të ndryshme në Tiranë përfaqësimi 

ligjor dhe vija e mbrojtjes së MFE, bëhet nga Sektori i Ankesave Adminstrative dhe 

Gjyqësore... 

- Përfaqësimi ligjor dhe mbrojtja për konflikte gjyqësore në Tiranë, me objekte të lidhura me 

veprimtarinë e ushtruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike (DPPP), si dhe 

konfliktet e tjera të Drejtorive, pjesë e kësaj Ministrie, bëhet nga Sektori i Ankesave 

Adminstrative dhe Gjyqësore, dhe rast pas rasti në varësi të çështjes, kërkohet edhe një 

përfaqësues nga drejtoritë përkatëse. 

- Nëpunësit e Degëve të Shoqërive Publike të Rrethe, (për konflikte që lidhen me pronën 

publike) përfaqësojnë me autorizim interesat e MFE, si palë ndërgjyqëse. Vija e mbrojtjes 

dhe çdo akt procedurial përgatitet nga Sektori i Adminstrative dhe Gjyqësore. 

.... 

- Për konfliktet gjyqësore të lidhura me veprimtarinë e strukturave të institucioneve të 

varësisë së MFE, si: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Drejtoria e Përgjithshme 

e Doganave (DPD), DPPP, etj...vija e mbrojtjes, prapësimet dhe dokumentacioni i kërkuar 

nga gjykata, përveç rasteve kur shërbimet mbulohen nga Ministria, hartohet nga ato 

struktuara (të institucioneve të varësisë së MFE). 

- Në raste të veçanta, të lidhura me masat administrative apo çështje të personelit, juristi i 

Sektorit të Ankesave Adminstrative dhe Gjyqësore, mbështetet dhe nga zyrtari që ka 

miratuar masën, apo nëpunësi i strukturës përkatëse, më të cilën lidhet konflikti, nëpërmjet 

dërgimit të argumenteve ose përfaqësimit në proceset gjyqësore. 
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- Përfaqësimi ligjor i shoqërive tregtare, në të cilat MFE është në cilësinë e përfaqësuesit të 

të drejtave të shtetit, bëhet nga strukturat juridike të shoqërive tregtare sipas rregullave të 

tyre të brendshme”. 

 

Lidhur me analizimin e përgjegjësive, misionit dhe detyrave funksionale të këtyre dy sektorëve 

(pranë MFE-së dhe DAP-it) dhe juristëve të këtyre dy strukturave, Komisioneri gjykon se: 

Përgjegjësitë, funksionet, misioni dhe detyrat funksionale të këtyre dy sektorëve dhe të pozicioneve 

jurist në përbërje të tyre, nuk janë as të njëjta, as të ngjashme. Ndërkohë që, funksionet dhe detyrat 

funksionale të sektorëve të ankesave administrative dhe gjyqësore e të nëpunësve në to, janë të 

njëjta për të gjitha ministritë e linjës.  

Dallimi thelbësor midis tyre është: 

Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore në MFE, ka si përgjegjësi të tij çështjet 

administative dhe gjyqësore të ministrisë, ndjekjen e proceseve gjyqësore vetëm për ministrinë, 

përgjegjësi që sipas ligjit nr. 90/2012, konsiderohen si përgjegjësi që ju përkasin funksioneve 

horizontale, nisur nga qëllimi i ekzistencës së MFE-së dhe fushës së saj të përgjegjësisë. 

Ndërsa, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore në DAP, ka si përgjegjësi të tij kryesore, 

të cilat burojnë nga legjislacioni mbi të cilin ai është krijuar dhe funksionon: ndjekjen e proceseve 

disiplinore dhe çështjeve gjyqësore të të gjitha institucioneve të administratës shtetërore, pjesë të 

legjislacionit për nëpunësin civil (pra, jo vetëm për DAP-in), dhe për më shumë, mbikqyrjen e 

zbatimit të legjislacionit për nëpunësin civil në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të 

fushës së veprimit të këtij legjislacioni, analizimin e situatës për këto çështje në të gjitha 

institucionet e administratës publike dhe përgatitjen, në bashkëpunim me njësitë e tjera 

organizative në DAP, të propozimeve për rregullime të nevojshme në legjislacion; përgjegjësi këto, 

që ju përkasin funksioneve politikëbërëse dhe rregullatore e të përputhshmërisë, nisur nga qëllimi i 

ekzistencës së DAP-it. 

Në këtë kontekst, bazuar në sa më sipër, me qëllimin për të përcaktuar nëse subjekti ankues është 

trajtuar në mënyrë të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshme krahasuar me punonjës të tjerë të 

sektorit analog pranë DAP-it, do të duhej që fillimisht ata të ishin në në një situatë të njëjtë apo të 

ngjashme me të. Për rrjedhojë, në situatën kur subjekti ankues, si specialist i Sektorit të Ankesave 

Administrative pranë MFE-së, nuk ndodhet në kushte të njëjta apo të ngjashme me specilistët e 

Sektorit të Ankesave Administrative pranë DAP-it, nuk mund të krahasohet me ta, dhe në këtë 

kontekst, Komisioneri vlerëson se nuk mund të pretendohet për trajtim të pabarabartë apo të 

pafavorshëm krahasimisht me specialistët e Sektorit analog të DAP-it. 

 

Në mungesë të këtij trajtimimi, bie poshtë edhe pretendimi për diskriminim, i cili në thelb do të 

duhet të kishte pikërisht konstatimin e trajtimit të pabarabartë apo të pafavorshëm me 

“krahasuesin”, të lidhur domosdoshmërisht me “shkakun” e pretenduar. Rrjedhimisht, Komisioneri 

gjykon se nuk kemi shkelje të dispozitave ligjore të LMD-së. 
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Përsa i përket rekomandimit të bërë në drejtim të MFE, nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

(KLSh), nëpërmjet shkresës me nr. 94/14 prot., datë 30.09.202, me lëndë: “Dërgohet Raporti 

Përfundimtar dhe Rekomandimet për “Auditim financiar dhe të përputhshmërisë në MFE, për 

periudhën nga data 01.01.2018 deri në datën 31.12.2020”, (ku KLSh-ja, ka rekomanduar MFE, të 

marrë masa për rregullimin e situatës duke reflektuar saktë në pagesën e pagës dhe shtesës mbi 

pagë për natyrë të veçantë pune, sipas ligjeve dhe udhëzimeve në fuqi, për një trajtim të barabartë 

të nëpunësve të Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm dhe Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike 

dhe Shërbimeve Mbështetëse), Komisioneri vlerëson se: 

Nga auditimi i pagave dhe shtesave të kategorisë të punonjësve të MFE, KLSh, gjeti se për 

periudhën e audituar nuk ka një trajtim të barabartë të punonjësve që përfitojnë shtesën mbi pagën 

mujore të kategorisë përkatëse për natyrë të veçantë pune, pasi në mënyrë të paargumentuar nuk 

përfshihen në përfitimin e kësaj shtese Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve 

Mbështetëse  dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, duke vepruar në kundërshtim me pikën 4/12 

të VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të 

administratës publike”, të ndryshuar. 

 

Me VKM nr. 696, datë 22.11.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 187, datë 

08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, 

zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, masa 

e përfitimit të shtesës mbi pagë ka ndryshuar nga 20.000 lekë në 10.000 lekë, por struktura e 

përfituesve nuk ka ndryshuar, duke u shtuar vetëm shprehja “në njësitë teknike të përmbajtjes”, e 

cila, referuar termave të hartimit të një akti ligjor apo nënligjor, nuk ka përkufizim se çfarë është 

apo se kush përfshihet në termin “njësia teknike e përmbajtjes”, në mënyrë që të merrte kuptim dhe 

mbështetje ligjore kjo ndarje në strukturën e përfituesve të shtesës mbi pagë. 

 

Bazuar në sa më sipër, KLSh ka analizuar dhe rekomanduar gjetjet e saj lidhur me trajtimin e 

pabarabartë që MFE u bën punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve 

Mbështetëse të Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, duke i diferencuar pa të drejtë, bazuar në 

termin “njësi teknike e përmbajtjes”, pa përcaktimin në një akt nënligjor se çfarë nënkupton dhe 

kush përfshihet në “njësitë teknike të përmbajtjes”.  

 

Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, të 

ndryshuar, në nenin 6, të tij, ka përcaktuar se: 

 “1. Kontrolli i Lartë i Shtetit auditon në përputhje me Kushtetutën, ligjet, aktet 

nënligjore,manualet në fuqi, si dhe standardet ndërkombëtare të auditimit.  

2. Auditimi mbulon fushat e përputhshmërisë, ligjshmërisë, rregullshmërisë, menaxhimit 

financiar, kontabilitetit, si dhe ekonomicitetin, efiçencën dhe efektivitetin e administrimit të fondeve 

dhe pronës publike apo shtetërore”. 

 

Lidhur me të drejtat dhe detyrat e KLSH-së, neni 15 i këtij ligji ka përcaktuar se:  
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“Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas rastit, në fillim, përgjatë dhe/ose në përfundim të veprimtarisë, 

duhet: 

a) të informojë drejtuesit e njësive të audituara apo institucioneve më të larta për shkeljet e 

akteve normative, me pasojë dëme materiale, dhe t’u rekomandojë atyre korrigjimin / rregullimin 

/ndryshimin e akteve ligjore; 

c) t’u rekomandojë drejtuesve të njësive të audituara apo organeve të kompetencës të 

ndërmarrin, në mënyrën dhe rrugët e përcaktuara nga ligji, masa strukturore dhe organizative, 

duke përfshirë edhe nisjen e procedurave disiplinore apo administrative; 

j) të vendosë një afat kohor për zbatimin e rekomandimeve dhe të informohet nga subjektet e 

audituara ose institucionet më të larta rreth programeve të tyre, për të zbatuar rekomandimet e 

bëra sipas paragrafëve të mësipërm, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së kërkesës; 

k) t’u drejtohet organeve më të larta shtetërore të kompetencës në rast të moszbatimeve të 

rekomandimeve të dhëna nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit; 

l) t’i propozojë Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat ose ndonjë komisioni 

tjetër përkatës të Kuvendit që të marrin në shqyrtim raporte të veçanta të audit”. 

 

Bazuar në sa më sipër, ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, të ndryshuar, ka përcaktuar në mënyrë të detajuar gjithë procedurën dhe mekanizmat e 

nevojshëm, lidhur me hapat që duhen ndërmarrë në rast të moszbatimit të rekomandimeve të tij, 

nga ana e institucioneve, duke ia atribuar këtë kompetencë vetëm këtij organi.  

 

Ankuesi nuk ka pretenduar para Komisionerit, krahasimin me punonjës të Sektorëve a Drejtorive të 

tjera në MFE, pasi kishte identifikuar si “shkak” të pretenduar, pikërisht qënien e tij si 

pjesë/specialist i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore pranë MFE krahasuar me 

specialistët e Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore pranë DAP-it. 

Referuar togfjalëshit “njësi teknike e përmbajtjes”, shtuar në VKM nr. 696, datë 22.11.2017 “Për 

disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të 

niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve 

në disa institucione të administratës publike”, (pavarësisht faktit se nuk ishte objekt i vlerësimit në 

këtë vendim, përsa kohë u konstatua se nuk jemi në kushtet e trajtimit të pabarabartë) Komisioneri 

gjykon se, fakti i përfshirjes së këtij togfjalëshi në këtë VKM, në mënyrë të pashpjeguar, të 

papërcaktuar në mënyrë të detajuar në një akt nënligjor se “çfarë është njësia teknike e 

përmbajtjes” dhe “kush përfshihet” në këto njësi, lë mundësi për subjektivizma dhe mungesë 

objektiviteti në shpjegimin e përcaktimin e tij, rast pas rasti. 

Në këtë kontekst, Komisioneri i rekomandon DAP-it të bëjë shpjegimin, përcaktimin e saktë 

nëpërmjet një akti nënligjor, të termit “njësi teknike e përmbajtjes”, si dhe të përcaktojë në mënyrë 

të qartë e të detajuar lidhur me sa më sipër. 
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenin 12, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, shkronja a), si dhe 

nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, të 

ndryshuar,  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit, të subjektit ankues, J. B, nga ana e Departamentit të 

Administratës Publike (DAP), për shkakun e pretenduar. 

 

2. Rekomandimin e DAP-it, për marrjen e masave për hartimin e propozimin e një akti nënligjor 

për përcaktimin se “çfarë është” dhe se “kush përfshihet” në termin “njësia teknike e 

përmbajtjes”, të VKM nr. 696, datë 22.11.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 

187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve 

civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të 

administratës publike”. 

 

3. Lutemi nga ana e DAP-it, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, përcjelljen e informacionit në 

lidhje me veprimet e ndërmarra për zbatimin e këtij rekomandimi apo çdo informacion tjetër 

që ka rëndësi lidhur me këtë çështje. 

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

KOMISIONERI 

Robert GAJDA 

 

 

Fusha:  Punësim 

Shkaku: “Çdo shkak tjetër” 

Lloji i vendimit: Mosdiskriminim 
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