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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.______Prot.                            Tiranë, më ___/___/2021 

             

       V E N D I M 
 

Nr. 239, datë 10.12.2021 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

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

shqyrtim ankesën nr. 69, datë 14.04.2021, së M.C.
2
, ku pretendohet diskriminim për shkak të 

bindjes politike dhe bindjes filozofike, nga ana e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorisë 

Vendore Fier
3
. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
4
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, ankuesi M.C. ka filluar punë në muajin shkurt të vitit 

2019 pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtëshme Fier (aktualisht ASHK 

Drejtoria Vendore Fier) dhe marrëdhëniet e punës janë rregulluar nëpërmjet kontratës 

individuale të punës nr. 1353 prot., datë 19.02.2019, të lidhur ndërmjet palëve. Nëpërmjet 

kësaj kontrate, ankuesi është emëruar specialist pranë Sektorit të Regjistrimit dhe Hartografisë 

pranë ZRPP Fier. Me hyrjen në fuqi të Urdhërit nr. 84, datë 02.05.2019, të Kryeministrit, 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjensisë Shtetërore të Kadastrës”, 

nëpërmjet Urdhërit nr. 3820, datë 08.10.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjensisë 

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

2
 Përfaqësuar me prokurë nga Studio Ligjore “Cakrani”. 

3
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin ASHK Fier; 

4
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin KMD. 
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Shtetërore të Kadastrës, z. M.C. është emëruar në pozicionin e specialistit në Sektorin e 

Evidentimit dhe Transferimit të Pronës Shtetërore pranë ASHK, Drejtoria Vendore Fier. 

Ankuesi pretendon se funksioni i sektorit, ku ai ka punuar, konsistonte në kthimin e 

përgjigjeve ndaj kërkesave të subjekteve të ndryshme. Në kushtet kur, nga ana e ASHK Fier 

është konstatuar një vonesë në kthim përgjigje nga ana e z. M.C., ndaj tij ka filluar procedura 

për largim nga puna.   

Nëpërmjet shkresës nr. 9364 prot., datë 03.06.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjensisë 

Shtetërore të Kadastrës, e cila ishte mbështetur me shkresën nr. 4462, datë 19.05.2020, të 

Drejtorisë Vendore të ASHK-së Fier me lëndë “Propozim për zgjidhjen e kontratës së punës 

për specialistin M.C.”, ankuesi njoftohet se duhet të paraqitet në Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së, për kryerjen e procedurës së 

bisedimeve mbi ecurinë e marrëdhënieve të punës. Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 1551, 

datë 16.06.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK-së, z. M.C. lirohet nga detyra për shkak 

të mospërmbushjes së detyrave. 

Ankuesi sqaron se, ASHK Drejtoria Vendore Fier ka konstatuar vonesa gjatë kryerjes së 

detyrave funksionale edhe ndaj punonjësve të tjerë të zyrës, ku ai punonte, por ndaj tyre nuk 

është marrë asnjë masë disiplinore. Njëkohësisht, ai e bën me dije Komisionerin se grupi i 

auditit të Kontrollit të Lartë të Shtetit e ka konstatuar një fakt të tillë, por pavarësisht kësaj, 

ndaj punonjësve të tjerë nuk është marrë asnjë masë disiplinore, ndërkohë që ndaj tij është 

marrë masa disiplinore e largimit nga puna. 

Për sa më sipër, ankuesi pretendon se është diskriminuar nga ASHK Drejtoria Vendore Fier, 

për shkak të bindjes së tij, politike. Z. M.C. pretendon se ka bindje të djathta dhe beson se kjo 

është arsyeja për të cilën ndaj tij është ndërmarrë masa e mësipërme. Ankuesi nuk është anëtar 

i ndonjë subjekti politik të kahut të djathtë, por pretendon se bindjet e tij janë të djathta dhe 

një gjë të tillë ia ka bërë të ditur eprorëve të tij. Përveç sa më sipër, ai pretendon se bindjet e tij 

filozofike janë një tjetër shkak diskriminimi, pasi shpesh herë është kundërshtuar dhe sulmuar 

nga drejtuesi i institucionit, për shkak të ideve të tij personale në lidhje me punën, të cilat nuk 

kanë qenë të mirëpritura dhe janë konsideruar në kundërshtim me frymën e përgjithshme të 

institucionit. Ankuesi pretendon se drejtuesit të institucionit nuk i pëlqente fakti që z. M.C. ia 

shprehte gjithmonë qartazi pakënaqësitë e tij ndaj institucionit, si dhe idetë e tij për punën.  

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së 

parashikuar në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 
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Diskriminimi”5
, të ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose 

grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të bindjes politike, 

duke përcaktuar 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, i ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. Çdo veprim ose mosveprim i 

autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët 

publikë ose 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 ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. 

Autoritetet publike kanë detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar 

diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun III, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në 

fushën e punësimit. Ky ligj në nenin 12, pika 1, gërmat a), b) e c) parashikon shprehimisht se: 

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

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

këtij ligji dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me: a) shpalljen e vendeve të lira të punës; b) 

rekrutimin dhe përzgjedhjen e punëmarrësve; 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;”  

 

                                                           
5
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr.69, datë 14.04.2021, së z. M.C., u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit 

nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Për këtë 

arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për 

shqyrtimin e saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
6
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua 

ASHK, Drejtorisë Rajonale Fier, me shkresën nr. 601/1, datë 26.04.2021, ku kërkohej 

informacion, si më poshtë vijon: 

 

 Informacion i përgjithshëm mbi pretendimet e ankuesit; 

 Kopje e librezës së punës, kontratës individuale të punës dhe akteve të emërimit në 

detyrë për z. M.C.; 

 Informacion mbi faktin nëse ndaj z. M.C. janë marrë masa disiplinore gjatë periudhës 

që ka qenë në marrëdhënie pune me ASHK Drejtorinë Vendore Fier. Nëse po, të 

dërgohen praktikat përkatëse për dhënie mase disiplinore; 

 Kopje e praktikës për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës, ku të përfshihet akti i 

njoftimit, shkresa që njofton për takim, proçesverbali i takimit me ankuesin, akti 

nëpërmjet së cilit lirohet nga detyra dhe dokumentacion provues mbi motivacionin e 

lirimit nga detyra.  

 Informacion mbi faktin nëse edhe punonjës të tjerë, që punojnë në të njëjtin sektor me 

ankuesin kanë rezultuar të njëjtën problematikë në punë, sikurse z. M.C. Nëse po, të 

jepet informacion se cilët janë këta punonjës dhe cilat janë masat disiplinore të marra 

ndaj tyre; 

 Informacion se cilët janë punonjësit e liruar nga detyra pranë ASHK Drejtoria 

Vendore Fier, përgjatë vitin 2020 dhe cilat janë motivacionet e largimit të tyre nga 

puna; 

 Kopje e Raportit të Auditit, të KLSH-së, për ASHK Drejtoria Vendore Fier;  

                                                           
6
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon:“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

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

komisioneri merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
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 Informacion nëse çështja e marrëdhënieve të punës me ankuesin është bërë objekt 

shqyrtimi gjyqësor. Nëse po, lutemi të përcillet vendimi gjyqësor i gjykatës së shkallës 

së pare, ose ai i formës së prerë;  

 

1. Në përgjigje të shkresës nr. 601/1, datë 26.04.2021, së KMD-së, ASHK, Drejtoria 

Vendore Fier dërgoi shkresën nr.3279/1, datë 06.05.2021, nëpërmjet së cilës sqarohet se 

z. M.C. është emëruar specialist në Sektorin e Evidentimit dhe Transferimit të Pronës 

Shtetërore në Drejtorinë Vendore të ASHK Drejtoria Vendore Fier, nëpërmjet Urdhërit nr. 

3820, datë 08.10.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK. Në zbatim të detyrave të 

përcaktuara në kontratën e punës dhe atyre te ngarkuara nga eprori, ankuesi trajtonte  si 

praktika për regjistrim (kontrata shitjeje, dhurimi etj.,) ashtu edhe shkresa të dërguara nga 

institucione dhe qytetarë.  

Mbështetur në verifikimin e kryer nga ASHK Fier mbi numrin e ankesave të pa trajtuara, ka 

rezultuar se ankuesi M.C. nuk i ka kthyer përgjigje një numri të madh kërkesash të deleguara nga 

eprori, shkresa, të cilat kanë qenë të një rëndësie të veçantë, të tilla si shkresat e Drejtorisë së 

Policisë së Shtetit. ASHK Fier ka konstatuar edhe më parë shkelje disiplinore të kryera nga z. M.C. 

dhe ka marrë masë disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj tij, nëpërmjet Urdhërit nr. 597, 

datë 02.10.2019, të Drejtorit të këtij institucioni. Në kushtet kur, është konstatuar se ankuesi, në 

mënyrë të përsëritur ka shkelur kushtet e kontratës së punës dhe kriteret e përcaktuara në Kodin e 

Punës, me shkresën nr. 4462, datë 19.05.2020, ASHK Fier i ka propozuar ASHK Tiranë zgjidhjen 

e kontratës së punës me specialistin M.C.. 

Nëpërmjet shkresës nr. 9364, datë 03.06.2020, të ASHK Tiranë, z. M.C. është njoftuar për t’u 

paraqitur në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së për 

kryerjen e procedurës së bisedimeve për ecurinë e marrëdhënieve të punës. Në takimin e patur 

ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit është mbajtur edhe procesverbali përkatës. Në vijim, 

nëpërmjet Urdhërit nr. 1551, datë 16.06.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK-së është 

zgjidhur kontrata e punës së ankuesit. Shkelja e detyrimeve të vendosura në kontratën e punës 

përbën shkak indikativ, të justifikuar, për zgjidhjen e kontratës së punës, pasi mbështetur në 

parimin e mirëbesimit, nuk lejon vazhdimin e marrëdhënies së punës.  

ASHK Fier sqaron se masat disiplinore të dhëna ndaj ankuesit nuk janë pasojë e konstatimeve të 

ndonjë Raporti Auditi të KLSH, por pasojë e konstatimit të shkeljeve nga vetë institucioni. 

Mosmarrëveshja  për zgjidhjen e kontratës së punës aktualisht është objekt i shqyrtimit gjyqësor 

dhe gjykata përkatëse nuk është shprehur me vendim të formës së prerë. Gjatë vitit 2020 nuk ka 

punonjës të tjerë të larguar nga puna përveç z. M.C.. Mbështetur në shkeljet e konstatuara dhe të 

pasqyruara më sipër, ASHK Fier sqaron se është plotësisht e provuar se propozimi për zgjidhjen e 

kontratës së punës është i bazuar në ligj dhe jo në shkaqet e tjera të pretenduara nga pala ankueses. 
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1. Në vijim të proçedurave hetimore, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të 

realizohet në datën 08.07.2021, ora 10:00, pranë Zyrës së KMD-së. 

 

- Përfaqësuesi ligjor i ankuesit njoftoi me e-mailin e datës 07.07.2021, se nuk mund të 

paraqitej dot  në këtë seancë për shkak të ngarkesës në punë dhe në këto kushte kërkoi 

shtyrje të datës së seancës dëgjimore. 

 

- Kërkesa e tij u pranua dhe në të njëjtën datë, KMD njoftoi ASHK Fier, për shtyrjen e datës 

së seancës dëgjimore. 

 

2. Në vijim, palët u njoftuan sërisht për seancë dëgjimore, e cila u vendos të realizohet në 

datën 14.09.2021, ora 10:00, pranë Zyrës së KMD-së. 

  

Në seancë dëgjimore u paraqit vetëm përfaqësuesi i Drejtorisë Rajonale Fier të ASHK-së. 

Përfaqësuesi i ASHK Fier deklaroi në seancë se nuk ka patur largime të tjera nga puna gjatë 

periudhës, në të cilën është larguar ankuesi M.C.. Ai u shpreh se ankuesi ka kryer shkelje që 

konsistonin në mos kthimin e përgjigjeve ndaj kërkesave të institucioneve për më shumë se 4 muaj. 

Për të njëjtat shkelje janë marrë masa disiplinore edhe ndaj punonjësve të tjerë. Përfaqësuesit e 

KMD-së kërkuar të depozitohet dokumentacioni përkatës që vërtetonte shkeljet e ankuesit dhe 

punonjësve të tjerë. Në kushtet kur, ASHK ka barrën  e provës në këtë proces hetimi administrativ, 

u ra dakord që ky institucion të depozitojë aktin e kontrollit, masat e dhëna edhe për punonjësit e 

tjerë të gjetur në shkelje, si dhe sqarimet përkatëse përse ndaj punonjësve të tjerë janë marrë masa 

disiplinore të tjera dhe ndaj ankuesit është marrë masa disiplinore për largim nga puna, kopje të 

vendimit gjyqësor të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier etj.  Përfaqësuesi i ASHK Fier depozitoi në 

seancë shkresën nr. 3905/1 prot. Datë 19.05.2020. Lidhur me bindjet politike të ankuesit, 

përfaqësuesi i ASHK Fier deklaroi se z. M.C. nuk ka shfaqur apo ekspozuar bindje politike në 

marrëdhëniet e punës, sikurse edhe punonjësit e tjerë të punësuar pranë këtij institucioni.   

- Në vijim të seancës dëgjimore, KMD u bë me dije mbi njoftimin e dërguar me e-mail nga 

përfaqësuesi ligjor i ankuesit, që njoftonte se ishte në pamundësi për t’u paraqitur në seancë 

dëgjimore. 

 

- ASHK Fier dërgoi në adresë të KMD-së shkresën nr. 862/1, datë 20.09.2021, nëpërmjet së 

cilës informon se z. M.C. është emëruar specialist në Sektorin e Evidentimit dhe Transferimit të 

Pronës Shtetërore në Drejtorinë Vendore të ASHK Fier, nëpërmjet Urdhërit nr. 3820, datë 

08.10.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK-së.  Në zbatim të detyrimeve të kontratës së 

punës dhe detyrave të ngarkuara nga eprori, ankuesi trajtonte si praktika për regjistrim (kontrata 
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shitjeje, dhurimi etj.), ashtu sikurse edhe edhe shkresa nga institucionet dhe qytetarët.  Bazuar 

në verifikimet e kryera nga ASHK Fier mbi numrin e ankesave të pa trajtuara  ka rezultuar se 

ankuesi M.C. nuk u ka kthyer përgjigje një numri të lartë të kërkesave të deleguara, të cilat 

kanë qenë të një rëndësie të veçantë.    

ASHK Fier ka konstatuar edhe më parë shkelje të kryera nga z. M.C. dhe ka marrë masë 

disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj ankuesit, nëpërmjet Urdhërit nr. 597, datë 02.10.2019, 

të Drejtorit të ASHK-së.  ASHK Fier ndodhur në kushtet kur ankuesi, në mënyrë të përsëritur, ka 

shkelur kushtet e kontratës së punës dhe kriteret e përcaktuara në Kodin e Punës, me shkresën nr. 

4462 prot., datë 19.05.2020,  i ka propozuar ASHK-së Tiranë, zgjidhjen e kontratës së punës për z. 

M.C.. Me shkresën nr. 9364 prot., datë 03.06.2020 të ASHK Tiranë, ankuesi është njoftuar të 

paraqitet në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së për 

kryerjen e procedurës së bisedimeve për ecurinë e marrëdhënieve të punës. Gjatë këtij takimi është 

mbajtur edhe procesverbali përkatës. Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 1551, datë 16.06.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK-së është zgjidhur kontrata e punës për z. M.C. Shkelja e 

detyrimeve të kontratës individuale së punës përbën shkak indikativ të justifikuar për zgjidhjen e 

saj, pasi në bazë të parimit të mirëbesimit, nuk mund të vazhdojë më marrëdhënia e punës. Masat 

disiplinore nuk janë dhënë si pasojë e ndonjë Raporti Auditi të KLSH-së, por si pasojë e 

konstatimit të faktit nga vetë ASHK Fier. Mosmarrëveshja për zgjidhjen e kontratës së punës 

aktualisht është objekt i shqyrtimit gjyqësor, por ende nuk ka një vendim të formës së prerë. Bazuar 

në shkeljet e konstatuara dhe të pasqyruara më sipër, procedura e ndjekur nga ASHK Fier është 

plotësisht e provuar se propozimi  për zgjidhjen e kontratës së punës është i bazuar në ligj dhe jo i 

mbështetur në shkaqe të tjera siç janë bindjet politike dhe  filozofike, të pretenduara nga ankuesi 

M.C.. 

- Në vijim të seancës dëgjimore, KMD i dërgoi me e-mail përfaqësuesit ligjor të ankuesit M.C., 

korrespondencën zyrtare të patur me ASHK Fier, si dhe procesverbalin e seancës dëgjimore, 

duke theksuar faktin se Komisioneri mbetej në pritje të çdo informacioni vijues të dërguar nga 

pala ankuese. 

 

- Përfaqësuesi ligjor i z. M.C. nuk dërgoi në vijim asnjë informacion të mëtejshëm në adresë të 

Komisionerit. 

 

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

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës nr. 69, datë 14.04.2021, së M.C.,  Komisioneri jep 

vlerësimin dhe gjykimin e tij, vetëm për ato çështje, të cilat bëjnë pjesë në kompetencat, që 

këtij institucioni, i atribuohen nga ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i ndryshuar,  si dhe mbi çështjet që janë objekt ankese. 

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


 

8 

                                                                                                     
Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.27, Kodi Postar 1001,Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

 

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

vlerëson se: 

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

 

Mbështetur në nenin 6, pika 1, të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës
7
 është person juridik publik në varësi të Kryeministrit, që krijohet me këtë ligj dhe 

funksionon si institucion me vetëfinancim. ASHK
8
 organizohet në nivel qendror, nëpërmjet 

Drejtorisë së Përgjithshme në Tiranë, dhe në nivel vendor, në drejtori e zyra, si struktura 

varësie. Organizimi i brendshëm, struktura dhe organika, si dhe numri i strukturave të varësisë 

miratohen nga Kryeministri, me propozim të Këshillit Drejtues. Organet drejtuese të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë Këshilli Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Në bazë 

të nenit 9, gërma ç, të ligjit të sipërcituar, Drejtori i Përgjithshëm i Agjensisë Shtetërore të 

Kadastrës ka tagër emërimin dhe lirimin nga detyra të personelit të Agjencisë, përfshirë dhe 

drejtuesit e drejtorive dhe zyrave në nivel vendor. Në nenin 67 të ligjit të sipërcituar 

parashikohet shprehimisht se Agjencia Shtetërore e Kadastrës krijohet si bashkim i AITPP-së, 

ALUIZNI-t dhe ZRPP-së.  

 

Në bazë të nenit 11, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, marrëdhëniet e 

punës së punonjësve të ASHK-së rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës. Punonjësit e 

ASHK-së duhet të përmbushin kriteret e përgjithshme, sipas legjislacionit për shërbimin civil, 

si dhe kriteret e veçanta të përcaktuara nga Drejtori i Përgjithshëm.  

Z. M.C. ka filluar punë në 19.02.2019, pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtëshme Fier, në pozicionin e specialistit pranë Sektorit të Regjistrimit dhe Hartografisë, 

pranë ZRPP Fier. Me hyrjen në fuqi të Urdhërit nr. 84, datë 02.05.2019, të Kryeministrit, 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjensisë Shtetërore të Kadastrës”, si dhe 

mbështetur në Urdhërin nr. 3820, datë 08.10.2019, e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjensisë 

Shtetërore të Kadastrës, z. M.C. është emëruar në pozicionin e specialistit në Sektorin e 

Evidentimit dhe Transferimit të Pronës Shtetërore pranë ASHK, Drejtoria Vendore Fier, 

ndërkohë që ka qenë paraprakisht punonjës i ZVRPP Fier. Në bazë të informacionit të dhënë 

nga ankuesi dhe ASHK Fier, detyrat e këtij pozicioni pune përfshinin praktika për regjistrim 

(kontrata shitjeje, dhurimi etj.), ashtu sikurse edhe trajtimin dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e 

dërguara nga institucione të ndryshme, sikurse edhe qytetarët. 

Në bazë të dokumentacionit të administruar gjatë procesit të hetimit administrativ të ankesës, 

rezulton se ndaj ankuesit është marrë masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim” për shkak 

                                                           
7
 Në vijim do t’i referohemi me akronimin ASHK. 

8
 Referuar nenit 7, të ligjit nr.11/2018 “Për Kadastrën”; 
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të moszbatimit të detyrimeve të parashikuara në kontratën e punës, nëpërmjet Urdhërit nr. 

597, datë 02.10.2019, të Drejtorit të ASHK Fier.  Në referencë të procesverbalit të takimit nr. 

6063 prot., date 30.09.2019, i cili është mbajtur para dhënies së masës disiplinore të 

sipërcituar, rezulton se ankuesi ka shfaqur vonesa në trajtimin e një praktike, e cila lidhet me 

shkresën nr. 1338 prot., datë 20.09.2019 “Mbi kthimin e dokumentacionit të paraqitur për 

regjistrim në emër të D.Ç.” Referuar procesverbalit të takimit, ankuesi ka sqaruar se ky 

veprim është kryer për shkak të nxitimit për të kapur afatet e dosjeve të normuara ditore. Masa 

disiplinore e sipërcituar nuk rezulton të jetë ankimuar pranë punëdhënësit, apo qoftë edhe 

gjyqësisht. 

Në vijim, znj. M.D., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit Juridik dhe Bashkëqeverisjes, nëpërmjet 

shkresës nr. 3905, datë 06.05.2020, ka kërkuar informacion pranë Sektorit të Arkivë-

Protokollit, mbi faktin nëse ka patur shkresa të patrajtuara për periudhën janar-prill 2020 nga 

Sektori që ajo drejton. Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, znj. M.D., i kthehet përgjigje 

nëpërmjet shkresës nr. 3905/1 prot., datë 19.05.2020, së Sektorit të Arkivë-Protokollit, ku 

citohet: “……pas verifikimeve të kryera rezulton se për periudhën janar-prill 2020 rezultojnë 

kërkesa të cilave nuk u janë kthyer përgjigje, të cilat janë: 

1. Shkresa nr. 197/1 Prot., datë 27.12.2019 të ASHK Drejtoria e Përgjithshme, 

administruar nga ASHK Fier mr nr. 87 prot, datë 06.01.2020 (vonesa mbi 4 muaj). 

Deleguar për trajtim juristit M.C.. 

2. Shkresa nr. 1345/4 Prot., datë 23.01.2020 e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve 

Gjyqësorë Privatë, Përmbaruesi Gjyqësor V.SH., administruar nga ASHK Fier me nr. 

87 prot., datë 27.01.2020 (Vonesa mbi 3 muaj). Deleguar për trajtim juristit M.C.; 

3. Shkresa nr. 19650/1, datë 24.12.2020 të ASHK, Drejtoria e Përgjithshme administruar 

nga ASHK Fier më datë 06.01.2020 (Vonesa mbi 4 muaj). Deleguar për trajtim juristit 

M.C.; 

4. Shkresa nr. 7971 Prot., datë 27.12.2019 të Agjensisë së Trajtimit të Kredive 

administruar nga ASHK Fier me nr. 82 prot., datë 06.01.2020 (vonesa mbi 4 muaj). 

Deleguar për trajtim juristit M.C.; 

5. Shkresa nr. 3380/1 Prot., datë 24.02.2020 të ASHK, Drejtoria e Përgjithshme, 

administruar nga ASHK Fier me nr. 2060 prot., datë 25.02.2020 (Vonesa mbi 2 muaj) 

Deleguar për trajtim juristit M.C.; 

6. Shkresa nr. 3376/1 prot., datë 24.02.2020 të ASHk, Drejtoria e Përgjithshme, 

administruar nga ASHK Fier me nr.2055 prot., datë 25.02.2020 (Vonesa mbi 2 muaj). 

Deleguar për trajtim juristit M.C.; 

7. Shkresa nr.4502/1, datë 26.02.2020, të ASHK Drejtoria e Përgjithshme, administruar 

nga ASHk Fier me nr. 2251 prot., datë 28.02.2020 (Vonesa mbi 2 muaj). Kthyer 

përgjigje më datë 07.05.2020, nga një tjetër specialist i ASHK pasi u konstatua fakti që 

nuk ishte kthyer përgjigje. Fillimisht shkresa është deleguar për trajtim juristit M.C.. 
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8. Shkresa nr. 4065/1, datë 26.02.2020 të ASHK, Drejtoria e Përgjithshme, administraur 

nga ASHk Fier me nr. 2257 prot., datë 28.02.2020(vonesa mbi 2 muaj) Kthyer përgjigje 

më datë 07.05.2020, nga një tjetër specialist i ASHK pasi u konstatua fakti që nuk ishte 

kthyer përgjigje. Fillimisht shkresa është deleguar për trajtim juristit M.C.. 

9. Shkresa nr. 4501/1, datë 26.02.2020, të ASHK Drejtoria e Përgjithsme, adminsitruar 

nga ASHk Fier mr nr. 2254 prot., datë 28.02.2020 (Vonesa mbi 2 muaj). Kthyer 

përgjigje më datë 07.05.2020, nga një tjetër specialist i ASHK pasi u konstatua fakti që 

nuk ishte kthyer përgjigje. Fillimisht shkresa është deleguar për trajtim juristit M.C.. 

10. Shkresa nr. 3380/1 Prot., datë 24.02.2020 të ASHK, Drejtoria e Përgjithshme, 

administruar nga ASHK, Drejtoria e Përgjithshme administruar nga ASHK Fier me nr. 

2060 prot., datë 25.02.2020 (Vonesa mbi 2 muaj) Deleguar për trajtim juristit M.C.;. 

11. Shkresa nr. 3206/1, datë 20.02.2020 të ASHk Drejtoria e Përgjithshme, administruar 

nga Ashk Fier me nr. 2073 prot., datë 25.02.2020 (vonesa mbi 2 muaj). Deleguar për 

trajtim juristit M.C.; 

12. Shkresa nr. 3205/1, datë 20.02.2020 të ASHk Drejtoria e Përgjithshme, administruar 

nga Ashk Fier me nr. 2074 prot., datë 25.02.2020 (vonesa mbi 2 muaj). Deleguar për 

trajtim juristit M.C.; 

13. Shkresa nr. 19650/1, datë 24.12.2020 të ASHK Drejtoria e Përgjithshme, administruar 

nga Ashk Fier me nr. 61 prot., datë 24.12.2020 (vonesa mbi 4 muaj). Deleguar për 

trajtim juristit M.C.; 

14. Shkresa nr. 2880/1, datë 20.02.2020 të ASHk Drejtoria e Përgjithshme, administruar 

nga Ashk Fier me nr. 2075 prot., datë 25.02.2020 (vonesa mbi 2 muaj). Deleguar për 

trajtim juristit M.C.;” 

Shkresa e sipërcituar është nënshkruar nga  znj. B.S. dhe znj. A.K., punonjëse të Sektorit të 

Arkiv/Protokollit. Për sa më sipër, KMD konstatoi se të gjitha praktikat e cituara në këtë 

shkresë i janë lënë në ngarkim z. M.C.. Në këtë shkresë nuk rezulton të jenë cituar praktika 

jashtë afatit të specialistëve të tjerë të sektorit, ku punon ankuesi. ASHK Fier ka depozituar në 

cilësi prove kopje të këtyre shkresave, si dhe kopje të faqeve përkatëse të Librit të 

Dorëzimeve, ku rezulton se praktikat i janë lënë në ngarkim juristit M.C.. 

Mbështetur në sa më sipër, ASHK Fier ka dërguar pranë Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK-

së, shkresën nr. 4462 Prot., datë 21.05.2020, nëpërmjet së cilës propozohet zgjidhja e 

kontratës së punës për specialistin M.C.. Referuar shkresës në fjalë, ky propozim mbështetet 

në faktin se punonjësi në mënyrë të përsëritur nuk ka përmbushur detyrimet e përcaktuara në 

Kodin e Punës dhe Kontratën Individuale të Punës, lidhur me kërkesa të Drejtorive të Policisë, 

për çështje që kanë afate proceduriale. Në shkresë theksohet fakti se ndaj z. M.C. është marrë 

më parë masë disiplinore “vërejtje me parapajmërim për zgjidhjen e kontratës së punës”. 

Bashkëlidhur propozimit të sipërcituar, janë dërguar gjithashtu edhe kopje të shkresave të cilat 
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janë konstatuar pa përgjigje apo që u është kthyer përgjigje jashtë afatit nga specialistët e tjerë 

dhe jo nga specialisti, të cilit i është ngarkuar trajtimi i kërkesës.  

Në vijim të shkresës së sipërcituar, Drejtoria e Përgjithshme e ASHK-së i është drejtuar z. 

M.C. me shkresën nr. 9364 Prot., datë 03.06.2020, nëpërmjet së cilës ankuesi njoftohet për 

takim në datën 11.06.2020, ora 11:00, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të ASHK-së, për kryerjen e procedurës së bisedimeve për ecurinë e 

marrëdhënieve të punës. Ankuesi është paraqitur, për kryerjen e bisedimeve por nuk ka 

pranuar të nënshkruajë procesverbalin e takimit. Në vijim, nëpërmjet Urdhërit nr. 1551, datë 

16.06.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK Fier, z. M.C. është liruar nga detyra për 

shkak të mospërmbushjes së detyrave dhe marrëdhëniet e punës dhe ato financiare ndërpriten 

në datën 20.07.2020. Sipas pikës 3 të këtij Urdhëri, punëmarrësi përfiton të paktën 20 orë leje 

të pagueshme në javë. Në këtë akt është parashikuar gjithashtu që në përfundim të 

marrëdhënieve financiare, ankuesit t’i paguhet edhe leja vjetore e pakryer. 

Ankuesi M.C. e ka kundërshtuar gjyqësisht zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, e cila është shprehur me vendimin nr. 62-2021-2124-(584), 

datë 20.04.2021, nëpërmjet së cilit ka rrëzuar kërkesëpadinë e ankuesit. Në këtë vendim, 

gjykata është shprehur se: “Pretendimi i palës paditëse për dëmshpërblim me 12 paga mujore 

për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të menjëherëshme e të pajustifikuar sipas nenit 

155 të Kodit të Punës është i pabazuar dhe duhet të rrëzohet pasi shkaqet për të cilat është 

zgjidhur kjo marrëdhënie pune janë të justifikuara dhe kanë të bëjnë me numrin e kërkesave të 

patrajtuara nga paditësi M.C., të cilat kanë qenë të një rëndësie të veçantë si shkresat e 

Drejtorisë së Policisë. ASHK Fier ka konstatuar dhe më parë shkelje disiplinore të kryera nga 

M.C. dhe ka marrë masë disiplinore “vërejtje me paralajmërim”, sipas urdhërit nr. 597, datë 

02.10.2019. ASHK Fier ndodhur në kushtet kur paditësi(ish-specialisti i ASHK Fier) në 

mënyrë të përsëritur ka shkelur kushtet e kontratës së punës, me shkresën nr. 4462 prot., datë 

19.05.2020, ka propozuar ASHK Tiranë zgjidhjen e kontratës së punës. Për këto arsye, 

paditësit i është bërë edhe njoftimi për zgjidhjen e kontratës së punës për shkaqe të 

justifikuara” Vendimi i sipërcituar është kundërshtuar në Gjykatën e Apelit Vlorë. 

Ankuesi ka pretenduar se edhe specialistë të tjerë kanë rezultuar me vonesa në lidhje me 

trajtimin e praktikave të punës, por ndaj tyre është marrë masa disiplinore “tërheqje 

vëmendjeje”, ndërkohë që ndaj tij është bërë propozim për largim nga puna. Ai ka theksuar 

faktin se Akt Konstatimi nr.11, datë 18.09.2020, të grupit auditues të Kontrollit të lartë të 

Shtetit mbi auditimin e ushtruar në ish-ZVRPP Fier (sot ASHK Fier) kanë rezultuar të gjithë 

emrat e specialistëve, ndër të cilët edhe vetë ankuesi M.C., me shkresa që nuk janë trajtuar 

brenda afatit. Për sa më sipër, referuar aktit në fjalë rezulton se ky auditim ka patur objekt të 

tij, indiciet e ankesave të administruara në KLSH. Periudha e audimit ka qenë 01.04.2018 – 

31.06.2020.  
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Referuar datës së këtij Akt –Konstatimi, që është 18.09.2020, rezulton se lirimi nga detyra i 

ankuesit është kryer para se ky akt të miratohej. 

Shkresa nr. 3905, datë 06.05.2020, e znj. M.D., me detyrë përgjegjëse e Sektorit Juridik dhe 

Bashkëqeverisjes është më e hershme se Akt-Konstatimi nr. 11/2020 i KLSH-së Në këtë 

shkresë kërkohej informacion nëse ka patur shkresa të patrajtuara për periudhën janar-prill 
2020 nga Sektori që ajo drejton. Nëpërmjet shkresës nr. 3905/1 prot., datë 19.05.2020, së 

Sektorit të Arkivë-Protokollit rezulton se vetëm z. M.C. ka praktika të patrajtuara, apo 

praktika të trajtuara jashtë afatit, të trajtuara në vijim nga kolegët e tij. Në këtë kontekst, 

referuar Akt-Konstatimit të muajit shtator 2020, rezulton se specialistët e tjerë të sektorit, ku 

ka punuar ankuesi, kanë patur praktika jashtë afatit, para vitit 2020.  

Në këtë kontekst, KMD gjykon se në vlerësimin e tij nuk ndikon fakti, nëse ndaj specialistëve 

të tjerë të të njëjtit sektor janë dhënë ose jo masa disiplinore, për sa kohë që z. M.C. rezulton 

se ka patur problematika, lidhur me afatin e trajtimin të çështjeve dhe praktikave, shumë ndër 

të cilat ishin cilësuar si urgjente. Mosdhënia e masave disiplinore nga ana e ASHK Fier, në 

raste analoge me ankuesin, ku janë konstatuar shkelje, është përgjegjësi e këtij institucioni. 

ASHK Fier nuk ka depozituar në cilësi prove, pranë KMD-së, masa disiplinore të dhëna ndaj 

punonjësve të tjerë. 

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se ankuesi M.C. nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi 

të padrejtë e disfavorizues e nga ana e ASHK Fier.  

Në mungesë të një qendrimi të padrejtë e disfavorizues nuk mund të ketë diskriminim për 

shkakun e pretenduar në ankesë. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 1, nenit 3/17, nenin 7, pikën 1, nenit 12, nenit 21, pika 1, nenin 32, pika 

1, gërma a) e nenin 33, pikat 7/1, 10-12, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, i ndryshuar, 
 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

 

V E N D O S I : 
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1. Konstatimin e mosdiskriminimit, për shkak të bindjes politike, të z. M.C., nga ana e 

Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorisë Vendore Fier. 

 

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 (dyzetë e pesë) ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

   KOMISIONERI 
 
 
    Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak – bindja politike 

Fusha – Punësim 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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