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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1329/5  Prot.               Tiranë, më  21 . 12 . 2021 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  246 , Datë  21 . 12 . 2021  

 

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

të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 170, 

datë 22.09.2021, të E.B kundër Shoqërisë Albpetrol sh.a, në të cilën pretendohet për diskriminim 

për shkak të “bindjes politike
1”. 

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

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, dhe me e-mail-et datë 24 dhe 27.09.2021, 

subjekti ankues, në mes të tjerash informon se: “Me Vendimin nr. 13, datë 19.01.2017, është 

emëruar në pozicionin si specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të Shoqërisë Albpetrol 

sh.a. Në bazë të strukturës organizative të Administratës Qendrore të Albpetrol, për 

vitin 2020, është caktuar si specialist në Sektorin e Personelit, Ankimit dhe Pagave. Me 

Vendimin nr.649, datë 10.09.2021 “Për emërimin në pozicionin e punës” të 

Albpetrol, është vendosur që E.B, të lirohet nga detyra e Specialistit pranë Sektorit të 

Personelit dhe të emërohet në pozicionin e punës, Specialist pranë Sektorit të Karrierës 

dhe Vlerësimit të Performancës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Administratës. 

Pasi ka marrë njoftimin, me email-in datë 10.09.2021, ora 14.03 ka njoftuar administratorin se 

për arsye shëndetësore po largohet, pasi i duhet të marrë përgjigjien e analizave ngaqë ka 

probleme me stomakun. Problemi shëndetësor në këtë moment i është përkeqësuar pasi 

është tronditur dhe shqetësuar nga vendimi i transferimit. Ky vendim pa marrë pëlqimin e 

tij është i pajustifikuar dhe me qëllim të keq sepse në kuadër të ristrukturimit sektori i 

vlerësimit të performancës potencialisht nuk do të jetë më dhe do të suprimohet. Sipas 

                                                           
1 Referuar Kartës së Anëtarësisë, nr. 6258, datë 24.09.2016, E.B është anëtarë i subjektit politik: LSI. Referuar shkresës nr. 29, 

datë 22.09.2021 të lëshuar nga Sekretari i Përgjithshëm i LSI Fier, vërtetohet se E.B ka qenë vëzhgues i subjektit politik, LSI, në 

zgjedhjet parlamentare të datës 25.04.2021. 
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ankuesit, ky vendim bëhet dhe më absurd, kur paralelisht me këtë, del dhe vendimi i 

ndërsjelltë, për transferimin në vendin e tij të punës, pra në sektorin e personelit, të N.Z, nga 

sektori i vlerësimit të performancës. Vendimi për zëvendësimin e të dyve, në pozicionet 

respektive, ngjet si parapërgatitje për ta diskriminuar atë kundrejt koleges në rast të një 

ristrukturimi të mundshëm dhe suprimimi të sektorit të vlerësimit të performancës ku 

aktualisht ndodhet N.Z. Ankuesi pretendon se këto veprime nuk lidhen me punën e tij, por me 

anëtarësimin e tij pranë LSI-së. Pas kësaj ankese, ditën e shtunë datë 11.09.2021, i ka ardhur 

përgjigje nga Drejtori i Kabinetit Y.S në të cilin e informonte se: 

“Lidhur me transferimin në pozicionin e punës specialist brenda Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, sektori i performancës, është i lidhur me faktin se për shkak të ngarkesës së 

punës, K/specialistja e atij sektori, ka pasur ankesa në lidhje me performancën e sektorit 

të vartësisë për mosangazhim në realizimin e detyrave në kohë. Përsa i përket 

pretendimit që transferimi nga ai pozicion pune, është kryer për shkak të ristrukturimit 

organizativ, e informon se grupi i punës i ngritur, nuk ka akoma një draft strukturë finale 

dhe se pretendimet e tij janë të pambështetura në prova. Përsa i përket pretendimit që 

transferimi është bërë për shkaqe politike, e informon se si punonjës i Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore dhe Administratës e di se shoqëria Albpetrol sh.a në kriteret 

ligjore të përcaktuara në rekrutimin e punonjësve, nuk ekziston kriteri i përkatësisë 

partiake apo të kërkohet karta anëtarësisë të ndonjë subjekti politik. Gjithashtu, transferimi 

në bazë të Kodit të Punës, Kontratës Kolektive të Punës dhe Kontratës Individuale të 

Punës, është plotësisht i mbështetur në ligj, pasi nuk janë ndryshuar dy elementet kryesor të 

saj, “Paga” dhe “Pozicioni i Punës”. Në argumentim të kësaj, keni të njëjtën pagë dhe 

jeni specialist në Administratën e shoqërisë dhe brenda të njëjtës drejtori”. 

Në datë 13.09.2021 ankuesi është vizituar dhe ka marrë raport mjekësor për 5 

ditë pushim, nga data 13.09.2021 deri në datë 17.09.2021. Në datë 14.09.2021, ka 

njoftuar eproren direkte, K/specialisten M.L se  për shkak të problemeve shëndetësore 

nuk është paraqitur në punë, dhe në datë 15.09.2021 ka dërguar me postë raportin 

mjekësor. Me e-mail-in datë 15.09.2021, ankuesi i ka kthyer përgjigje Drejtorit të 

Kabinetit, në të cilën në mes të tjerash i bën me dije se: 

“Sektori i Personelit, Ankimit dhe Pagave ka në punë 2 punonjës nga 3, për një periudhë afro 7 

muaj, që janë, E.Ç specialiste e komanduar K/specialiste dhe specialisti E.B. Në Sektorin e 

Karrieres dhe Vlerësimit të Performancës janë në punë 3 punonjës: M.L - K/specialiste, N.Z dhe 

A.J - specialist. Puna që ka Sektori i Personelit, është një punë që ka ngarkesë më të madhe sesa 

puna që është në Sektorin e Karrierës dhe Vlerësimit të Performancës. Lidhur me faktin që 

k/specialistja e sektorit të karrierës dhe vlerësimit ka bërë ankesë për punonjësit e saj, N.Z dhe 

A.J, në bazë të rregullores së brendshme të shoqërisë, duhet të merren masa për këto punonjës, 

por nuk mund të bëhet ndryshim të vendeve të punës, meqë punëmarrësja N.Z nuk arrin 

objektivat e punës. Nuk rezulton që të jetë pyetur E.Ç si K/specialiste e Sektorit të Personelit 

lidhur me performancën e tij apo që të ketë pasur ankesa për punën e tij. Lidhur me  transferimin 

e punonjëses N.Z, që është emëruar në pozicionin që ka pasur ai, E.B informon se N.Z ka 
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filluar punë në shoqërinë Albpetrol sh.a në vitin 2019, në kohën kur Drejtor i Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore ka qenë S.H, i cili aktualisht është me detyrë Këshilltar në 

Drejtorinë e Kabinetit, dhe në atë kohë është shprehur, që këtë e ka njeriun e mikut të tij. 

Ka qenë po ky këshilltar që ka thirrur në zyrë dhe i ka kërkuar E.Ç, që të premten të 

bënte gati vendimin për lirimin e E.B dhe emërimin e N.Z. Edhe vendimi për lirimin dhe 

emërimin e ankuesit nga sektori i personelit tek sektori i karrierës dhe vlerësimit të 

performancës është miratuar nga Drejtori Kabinetit dhe nënpunësi S.H. Lidhur me 

ligjshmërinë e transferimit, ankuesi shprehet se ai duhet të ishte thirrur në takim për ti 

bërë me dije shkaqet dhe arsyet e transferimit. Emërimi i N.Z si specialiste tek Sektori i 

Personelit ka qëllim që të qëndroj në punë dhe pas ristrukturimit, prandaj është bërë dhe 

emërimi i saj gjatë kohës që ajo ishte me leje vjetore nga data 06.09.2021-12.09.2021. 

Nëse Drejtoria e Burimeve Njerëzore do të ishte jo e ndarë në sektorë nuk do të ishte 

problematik kryerja e detyrave, pasi në përfundim do të bëhej ristrukturimi sipas 

pikëzimit. Emërimi i N.Z, nuk është në përputhje me rregulloren e shoqërisë Albpetrol, pasi 

është bërë gjatë kohës që ajo ishte me leje vjetore të miratuar nga administratori”. 

Ankuesi informon se me e-mailin datë 16.09.2021, është njoftuar nga Albpetrol për zhvillimin 

e një takimi për të diskutuar mbi marrëdhënien e punës dhe për tu paraqitur në takim në 

datë 21.09.2021. Në datë 21.09.2021 u zhvillua takimi, ku u njoftua se ishte thirrur për shkak se 

rezultonte me mungesa për periudhën që ishte me raport mjekësor. Kjo procedurë e 

punëdhënësit është bërë për shkak të ankesave që a i  ka bërë lidhur me ndryshimin e 

pozicionit të punës dhe për shkak të ankesave që ka paraqitur tek punëdhënësi për 

Këshilltarin, S.H, i cili ka qenë punonjësi që i kërkoi K/specialistes vendimin e transferimit të 

tij”. 

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe rikthimin në pozicionin e mëparshëm të punës. 

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

Në nenin 1 të ligjit nr. 1021/2010 “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 7/1 i LMD-së
2
, parashikon se: “Çdo veprim ose 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 

                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të ndryshuar. 
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një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të njëjta apo të 

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a të ligjit, të ndryshuar, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar 

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

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. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit 10221/2010 
“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 170, datë 22.09.2021, të bërë nga E.B, u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Në këto kushte Komisioneri, filloi procedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 1329/1, datë 06.10.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga, Shoqëria Albpetrol sh.a, për ankesën e bërë nga 

E.B. 
 

Me shkresën nr. 7690/1, datë 18.10.2021, Shoqëria Albpetrol, në mes të tjerash informoi 

Komisionerin se: “E.B është punonjës i Shoqërisë Albpetrol nga data 20.01.2017 e në vazhdim 

dhe ka mbajtur pozicionet e punës, si më poshtë: - Specialist pranë Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore dhe Administratës, nga data 20.01.2017 deri me datë 01.03.2020. - Specialist pranë 

Sektorit të Personelit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Administratës nga data 

01.03.2020 deri me datë 13.09.2021. - Specialist pranë Sektorit të Vlerësimit të Performancës 

dhe Karrierës pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Administratës nga data 13.09.2021 e 

në vazhdim. Me Vendimin nr. 649, datë 10.09.2021, ankuesi është liruar nga detyra e 

Specialistit të Personelit dhe është emëruar Specialist pranë Sektorit të Vlerësimit të 

Performancës dhe Karrierës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Administratës. Me 

Vendimin nr. 650, datë 10.09.2021 të Administratorit, N.Z është transferuar nga Sektori i 

Karrierës, Vlerësimit dhe Performancës në Sektorin e Personelit, Ankimit dhe të Pagave me të 

njëjtin pozicion pune “specialiste”. Me Urdhërin nr. 147, datë 12.08.2021 të Administratorit 

të Shoqërisë është ngritur Grupi i Punës në lidhje me përgatitjen e materialit propozues për 

ristrukturimin organizativ. Grupi i Punës nuk ka arritur të dalë me një strukturë 

përfundimtare dhe nuk ka sesi ankuesi të dëmtohet nga një fakt i cili nuk dihet nëse do të 

ndodhë, ndaj rrjedhimisht ky pretendim i ankuesit nuk është i mbështetur në prova. Gjithashtu 

në draft strukturën e përmendur nga ankuesi nuk mund të pretendohet për shkrirje të 

sektorëve të Drejtorive dhe rrjedhimisht as për suprimim të vendeve të punës për specialistët, 

pasi në momentin që miratohet një strukturë e re organizative, të gjithë punonjësit kanë të drejtë 

të konkurojnë për vendet e punës në bazë të kriterit të vjetërsisë, arsimit, etj. Në këto kushte 

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


5 

 
Adresa: Rruga e Durrësit,  Kodi Postar 1001, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

ankuesi nuk ka se si të parashikojë nëse do të suprimohet vendi i tij i punës. Lidhur me arsyet e 

transferimit të E.B dhe N.Z, sqarohet se në muajin shtator, konkretisht në momentin e 

transferimit të E.B, në Sektorin e Personelit ka pasur një ngarkesë të lartë pune dhe në kushtet 

e pamjaftueshmërisë së stafit pranë këtij sektori, nga ana e Administratorit janë marrë masa për 

angazhimin e disa specialistëve për mbulimin e gjithë detyrave funksionale të këtij sektori ku 

përveç N.Z, me Urdhërin nr. 193, datë 17.09.2021 është ngarkuar gjithashtu A.J me detyrë 

“Specialist pranë Sektorit të Karrierës, Vlerësimit të Performancës” për ushtrimin e detyrave 

në Sektorin e Personelit për një periudhë të përkohshme si dhe me Urdhërin nr. 216, datë 

24.09.2021 është ngarkuar A.Xh me detyrë “Specialiste arkive” për kryerjen e detyrave të 

specialistit të personelit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. Pra, shihet qartë se në Sektorin 

e Personelit kanë ndodhur një sërë ndryshimesh që lidhen me ngarkesën e punës në këtë sektor 

dhe me marrjen e masave për funksionimin dhe mbarëvajtjen e procesit të punës në Drejtorinë 

e Burimeve Njerëzore. Gjithashtu, sqarojmë se transferimi i E.B është kryer në zbatim të plotë 

të Kodit të Punës, Kontratës Kolektive, si dhe Kontratës Individuale, sepse në parim nuk kanë 

ndryshuar elementët thelbësorë të kontratës, si “paga” dhe “pozicioni i punës”. E.B rezulton 

të jetë punonjës me pozicion pune “specialist” ashtu sikurse ka qenë përpara vendimit të 

transferimit, po në të njëjtën Drejtori dhe po me të njëjtën nivel page. Për sa i përket 

pretendimit të E.B se është diskriminuar për shkak të “bindjeve politike” se është anëtar i LSI, 

është tërësisht i pabazuar pasi shoqëria Albpetrol, nuk disponon të dhëna  mbi përkatësinë 

politike të punonjësve të saj. Pala ankuese E.B ka barrën e provës të vërtetojë me prova 

shkresore që punëdhënësi, ka qenë zyrtarisht në dijeni të përkatësisë politike të ankuesit, pasi 

është logjike që ta diskriminosh dikë për shkak të bindjeve politike, duhet të kesh dijeni mbi 

përkatësinë apo bindjet politike përkatëse”.  

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 170, datë 22.09.2021, Komisioneri 

me shkresën nr. 1329/3, datë 10.12.2021 njoftoi, palët për zhvillimin e seancës dëgjimore 

me datë 17.12.2021, për të parashtruar dhe argumentuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

pretendimet e tyre. 
 

Në vijim të procedurës hetimore, ankuesi me e-mail-in datë 15.12.2021, informoi Komisionerin 

se tërheq ankimin pasi Shoqëria Albpetrol me Vendimin nr. 840, datë 14.12.2021, e ka rikthyer 

në pozicionin e mëparshëm, si specialist pranë Sektorit të Personelit në Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore.  

Në këto kushte, Komisioneri gjykoi se qëllimi për të cilin ishte filluar hetimi administrativ është 

përmbushur në thelb, dhe në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri 

kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër së cilit është paraqitur 

ankesa”, KMD vlerësoi se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte iniciuar ankesa.  

Njëkohësisht, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative 

i Republikës së Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Si rregull, në procedurën administrative të 
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nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për 

çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë”, Komisioneri deklaron përfundimin e 

saj pa një vendim përfundimtar. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, neni 20 dhe 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) e 

nenin 33, pikat 9-10, 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. Të deklarojë të përfunduar proçedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr. 170, 

datë 22.09.2021, të E.B, për shkak se subjekti është tërhequr nga ankesa, pasi është arritur 

efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar procedura hetimore. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 KOMISIONERI 
 

 
  Robert GAJDA 
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