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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

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

             

       V E N D I M 
 

Nr. 259, datë 29/12/2021 

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

nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën 

nr. 140, datë 26.11.2020, e znj. E. Sh., e datëlindjes 17.05.1991, lindur e banuese në Lezhë, 

përfaqësuar me prokurë të posaçme nga Av. R. A. me Nr. liçence 1988 dhe Av. G. Ç. me Nr. 

Liçence 9669, Anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë
1
, ku pretendohet diskriminim për shkak 

të gjinisë, në formën e shqetësimit seksual, nga z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale 

Shëngjin. 

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

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, si dhe mbështetur në dokumentacionin bashkëlidhur 

saj, rezulton se ankuesja punon pranë Portit Detar sh.a., Shëngjin, që prej datës 08.06.2015, në 

pozicionin e operatores në Sallën Operative të Sigurisë. Znj. E. Sh. ka sqaruar se që prej vitit 

2017, është ngarkuar për të kryer turne 24 orëshe, duke punuar edhe gjatë natës, pa u paguar 

asnjëherë me shtesën mbi pagë, sikurse parashikohet në nenin 81, të Kodit të Punës. E vetmja 

pagesë për turnin e tretë për ankuesen është kryer në muajin mars 2020, ku ajo është paguar 

për 14 orë punë nate.  

                                                           
1
 Av. R.A dhe Av.G.Ç janë autorizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), të përfaqësojnë falas 

ankuesen E.Sh, si palë ankuese në hetimin administrativ pranë Komisionerit.  
2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Ankuesja pretendon se problemin e sipërcituar, ajo ia ka bërë të ditur eprorit të saj të 

drejtpërdrejtë, z. A.Gj., i cili jo vetëm që nuk i ka dhënë zgjidhje, por përkundrazi ka 

reflektuar sjellje ngacmuese me natyrë seksuale ndaj saj, të cilat konsistojnë në biseda në 

aplikacionin WhatsApp, si dhe në biseda të drejtpërdrejta me të. Ankuesja pretendon se z. 

A.Gj.e ka fyer dhe madje ka tentuar ta godasë edhe në prani të punonjësve të tjerë. Znj. E. Sh. 

pretendon se, në kushtet kur z. A.Gj., është ndodhur para refuzimit të saj, nuk ka pranuar t’i 
japë pagesën shtesë për orët e turnit të tretë.  

Znj. E. SH. pretendon se disa prej punonjësve të tjerë u është dhënë shtesa mbi pagë për 

punën e turnit të tretë, pasi ata kanë marëdhënie të mira me z. A.Gj., i cili ka kryer diferencim 

në pagesë ndërmjet saj dhe këtyre punonjësve. Ky diferencim në pagesa, sipas saj, është 

evidentuar edhe në Raportin e Auditit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 973/2020, “Për 

auditimin e ushtruar në Portin Detar Shëngjin sh.a.”.  

Në vijim, ankuesja pretendon se i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar 

Shëngjin sh.a., me shkresën nr. 439, datë 19.10.2020, ku i ka bërë të ditur pagesat e pashlyera, 

lidhur me orët e turnit të tretë, pasi eprori i saj, i drejtpërdrejtë nuk i pasqyronte ato në 

listëprezencat mujore. Znj. E. Sh. e informon Komisionerin, se shkresës së saj nuk i është 

kthyer asnjëherë përgjigje.  

Në këto kushte, znj. E. Sh. pretendon se ka komunikuar sërisht me z. A.Gj., lidhur me këtë 

çështje dhe e ka njoftuar atë se nuk nuk është dakord për të kryer më turnin e tretë, në kushtet 

kur, ajo nuk paguhej sipas ligjit. Si pasojë, z. A.Gj. i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 

Portit Detar Shëngjin sh.a., me shkresën nr. 53/1, datë 21.10.2020, duke bërë propozim për 

largim nga puna të ankueses. Në vijim, me shkresën nr. 471, datë 12.11.2020, të Drejtorit të 

Përgjithshëm, znj. E. Sh. i është dhënë masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim 

nga puna” me motivacion “mosparaqitje në punë në mënyrë të pajustifikuar dhe thyerje të 

etikës në punë”. 

Në këto kushte, ankuesja pretendon diskriminim për shkak të gjinisë, në formën e shqetësimit 

seksual, nga z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin. 

 

II. 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 

Diskriminimi”3
, 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.  

 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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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 aftësisë së 

kufizuar, 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 5, i ligjit nr.10 221/2010  “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon 

ndalimin e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni 

ndalohet gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij 

ligji, të një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e 

parimit të trajtimit të barabartë.  

 

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, gërma c) dhe pika 2 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: …..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;…… 2. Ndalohet çdo lloj shqetësimi, përfshirë edhe shqetësimin seksual, nga 

punëdhënësi përkundrejt një punëmarrësi ose një kërkuesi për punë ose midis punëmarrësve.”  
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Neni 13, pika 1, gërmat a), b) dhe c) të ligjit të sipërcituar parashikojnë gjithashtu detyrimet e 

punëdhënësit në kuadër të mbrojtjes së punëmarrësit nga diskriminimi. Ky nen parashikon se: 

1.Punëdhënësi është i detyruar: a) të zbatojë, të mbrojë e të nxisë parimin e barazisë dhe të 

ndalimit të çdo lloj diskriminimi; b) të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa 

disiplinore, për mbrojtjen e punëmarrësve nga diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji 

nga marrja e dijenisë; c) t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të 

marra për shkak të diskriminimit të kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji nga marrja 

e tyre.” 

 

Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 140, datë 26.11.2020, 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
4

, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, të ndryshuar. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua z. 

Gj.P., Drejtor i Përgjithshëm i Portit Detar sh.a. Shëngjin dhe z. A.Gj., Shef i Forcës së 

Sigurisë Portuale Shëngjin, me shkresën nr. 1073/3, datë 14.08.2020, ku kërkohej 

informacioni vijues: 

 

 Informacion i hollësishëm mbi pretendimet e ankueses; 

 Informacion nëse znj. E. Sh. dhe z. A.Gj., në cilësinë e eprorit të saj të drejtpërdrejtë, 

kanë patur problematika që lidhen me ngacmime seksuale apo shqetësime me natyrë 

seksuale ndaj punonjëses, sikurse ato që parashtrohen në ankesë; 

 Kopje e kontratës individuale të punës së ankueses me Portin Detar Shëngjin sh.a.; 

 Kopje e librezës së punës së ankueses; 

 Praktika për dhënien e masës disiplinore ndaj znj. E. Sh., ku të përfshihen akti i 

njoftimit, proçesverbali i takimit, observacionet e ankuesit dhe akti, nëpërmjet së cilit 

jepet masa disiplinore; 

                                                           
4
 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 në të kaluarën ndaj ankueses janë dhënë masa të tjera, disiplinore. 

Nëse po, të përcillen praktikat përkatëse të këtyre masave pranë Komisionerit; 

 Vlerësimet e performancës në punë të ankueses nga viti 2015 e në vijim; 

 Kopje e Raportit të KLSH-së nr. 973/2020; 

 Kopje e shkresës nr. 439, datë 19.10.2020, së ankueses drejtuar Drejtorit të 

Përgjithshëm dhe përgjigjen zyrtare të këtij të fundit drejtuar ankueses; 

 Shkresa nr. 53/1, datë 21.01.2020, e Shefit të Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin 

drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm; 

 Kopje e Librit të Shërbimeve, që prej vitit 2017 e në vijim; 

 Kopje e listëprezencave për periudhën janar 2019-nëntor 2020, për operatorët e sallës 

së sigurisë, pranë Portit Detar Shëngjin sh.a. 

 Informacion mbi numrin e operatorëve të sigurisë, që punojnë pranë Portit Detar 

Shëngjin sh.a., si dhe sa prej tyre janë meshkuj dhe femra; 

 Informacion mbi mënyrën se si planifikohet puna në turnin e tretë për operatorët e 

sigurisë; 

 Informacion lidhur me numrin e operatorëve në Sallën Operative të Sigurisë, të Portit 

Detar Shëngjin sh.a. që janë paguar për orët e turnit të tretë, duke i klasifikuar sipas 

gjinisë; 

 Informacion mbi numrin e ditëve të punës, që ankuesja ka kryer turne të treta përgjatë 

vitit 2020 dhe për sa prej tyre është paguar sipas dispozitave ligjore;  

 

1. Në përgjigje të shkresës nr. 1073/3, datë 14.08.2020, së Komisionerit, Drejtori i Portit 

Detar Shëngjin sh.a. dërgoi shkresën nr. 511/1, datë 14.12.2020, nëpërmjet së cilës 

informon se Drejtoria e Portit  Detar Shëngjin sh.a. është shoqëri aksionere dhe ushtrimi i 

aktivitetit të kësaj shoqërie funksionon mbi bazën e ndarjes së detyrave sipas sektorëve 

përkatës, duke iu referuar Rregullores së Brendshme të Shoqërisë, miratuar me Urdhërin nr. 

23, datë 08.01.2018, të Drejtorit të Portit Detar Shëngjin sh.a.  

Në shkresë sqarohet fakti se Forca e Sigurisë së Portit është strukturë në varësi të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Portit, ku në varësi të vëllimit të punës ka të drejtë të shtojë osë të pakësojë numrin 

e punonjësve të Forcës së Sigurisë, por pa ndryshuar strukturën. 

Në lidhje me rekrutimin e punonjëses E. Sh., punësimi i saj është kryer në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 7, datë 11.06.2015, e Ministrit të Transportit, “Për përcaktimin e kritereve dhe 

procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të forcës së sigurisë në portet detare të Republikës së 

Shqipërisë”, pasi punonjësja në fjalë nuk ka kaluar testimin dhe nuk duhet të ishte emëruar në 

Sektorin e Sigurisë. 
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Ankuesja ka kryer lëvizje të shpeshta të pozicioneve të punës, si pasojë e shkeljeve të etikës në 

punë dhe si rezultat i sjelljeve të saj problematike. Fillimisht, ajo është emëruar në Sektorin e 

Sigurisë, pranë Portit Detar Shëngjin sh.a., nëpërmjet Urdhërit nr. 29, datë 08.06.2015, të Drejtorit 

të Portit Detar Shëngjin. Në vijim, me anë të Urdhërit nr. 12, datë 13.03.2017, ankuesja ka kaluar 

në pozicionin e specialistes së Emergjencave Civile dhe Ndotjeve Detare, në Portin Detar  Shëngjin  

sh.a. Lëvizja e rradhës është kryer me anë të Urdhërit nr. 34, datë 31.07.2017, të titullarit të Portit 

Detar Shëngjin sh.a, në pozicionin në Sektorin e Emergjencave Civile, në zyrën e Kamerave në 

Sektorin e Sigurisë. Në vijim, ankuesja është emëruar operatore ngarkim-shkarkimi, nëpërmjet 

Urdhërit nr. 32, datë 16.02.2018, të Drejtorit të Portit. Lëvizja e fundit e ankueses është kryer 

nëpërmjet Urdhërit nr. 61, datë 01.06.2018, ku ka kaluar në punonjëse e sallës operative, pranë 

Portit Detar Shëngjin sh.a. 

Në shkresë theksohet fakti se në vitin 2017, ankuesja ka patur incident me shefin e turnit z. G. H. 

dhe çështja është dërguar në Prokurori. Nisur nga ky incident, ish-Drejtori i portit z. Gj. T. ka 

pezulluar nga detyra punonjësit e mësipërm, për mosrespektim dhe shkelje të Rregullores së 

Brendshme. Në datën 09.03.2017 është bërë një akt-marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet tyre. Me 

anë të Urdhërit nr. 12, datë 13.03.2017, ankuesja ka kaluar në pozicionin e specialistes së 

Emergjencave Civile dhe Ndotjeve Detare, në Portit  Detar  Shëngjin  sh.a., por pas përfundimeve 

hetimore ankuesja është kthyer në Sektorin e Sigurisë, po nga i njëjti drejtor, por në kundërshtim 

me Udhëzimin e  sipërcituar. 

Gjatë periudhës kohore që znj. E. Sh. ka punuar pranë Portit  Detar  Shëngjin  sh.a., është 

karakterizuar nga një sërë shkeljesh, si mosparaqitje në punë, largim nga vendi i shërbimit, sjellje 

problematike me kolegët e saj si: z. Gj. H., znj. M. C., znj. L. P., znj. S. H. dhe z. P. Gj. 

Nisur nga këto probleme, si dhe duke patur parasysh shkeljen e rregullave të shërbimit  tek salla 

operative, në datën 09.09.2018, është propozuar nga Shefi i Sigurisë, marrja e masave disiplinore 

për largim nga puna, pasi veprimet e saj bien ndesh me Rregulloren e Sigurisë, duke sjelle si pasojë 

shpërdorim detyre. Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a. në datën 10.09.2018, ka 

dhënë ndaj saj masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” me 

motivacionin “mosparaqitje të pajustifikuar në punë” në datat 1, 2, 8, 9 shtator 2018. Në datën 

21.10.2020, nga ana e Shefit të Sigurisë është propozuar  masa disiplinore “largim nga puna”, të 

cilën e ka detajuar me shënimet përkatëse të  Shefave të Turneve dhe Shefit të Forcës së Sigurisë në 

Librin e Shërbimeve, për mosparaqitje në punë. 

Pavarësisht propozimit të bërë nga Shefi i Sigurisë, mbi dhënien e masës disiplinore, Drejtuesi i 

Portit tregoi tolerancë dhe dashamirësi për znj. E. Sh, gjë që nuk u mor në konsideratë nga ana e 

saj, pasi në mbledhjen e datës 09.11.2020, me sjelljet e saj bëri shkelje të përsëritur të etikës në 

komunikim dhe sjellje (duke irrituar dhe braktisur mbledhjen) kundrejt Drejtorit Gj. P. dhe dy të 
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pranishmëve në mbledhje, përkatësisht Shefes së Burimeve Njerëzore, znj. K. M. dhe Përgjegjëses 

së Zyrës Juridike, znj. V. M. Pas kësaj ngjarjeje, ankueses iu dha masë disiplinore. 

Për sa i përket pretendimit të ankueses në lidhje me ngacmimet seksuale, duke iu referuar librit të 

protokollit të shoqërisë, ajo nuk ka paraqitur asnjëherë ankesë më shkrim përgjatë viteve 2017-

2020. Në mbledhjet e herëpasherëshme të bëra në drejtori, ajo është revoltuar dhe larguar duke 

treguar mungesë respekti kundrejt eprorëve. I është lënë hapësirë e mjaftueshme për t’u shprehur, 

por me sjelljen e saj ka thyer çdo kufi të etikës. 

Në ankesën e bërë së fundmi, Drejtori i Portit sqaron se i është shprehur verbalisht ankueses, se për 

ngacmime të tilla duhet t’i drejtohet organeve kompetente, pasi salla operative e sigurisë së portit 

survejohet me kamera dhe organet kompetente mund t’i kontrollojnë për të zbardhur çështjen. 

Lidhur me kërkesën e KMD-së, ku kërkohet informacion mbi mënyrën se si planifikohet turni i 

tretë tek Salla Operative, në shkresë sqarohet se shërbimi është 24 orësh dhe janë të planifikuar 4 

deri në 6 persona në turn, për  6-7 ditë në muaj, me distancë 3-4 ditë pushimi njëra me tjetrën. 

Bashkëlidhur shkresës është dërguar grafiku përkatës.  

Lidhur me numrin e operatorëve, në shkresë sqarohet se mbështetur në Vendimin nr. 07, datë 

02.12.2019, të Këshillit Mbikqyrës së Portit Detar Shëngjin sh.a., struktura e forcës së sigurisë dhe 

pikërisht e sallës operative ka 4 (katër) operatorë me pagë të miratuar fikse prej 27 000 lekë.  

2. Në përgjigje të shkresës nr. 1073/3, datë 14.08.2020, së Komisionerit, z. A.Gj., Shef i Forcës 

së Sigurisë së Portit Detar Shëngjin sh.a. dërgoi shkresën nr. 1633/3, datë 17.12.2020, 

nëpërmjet së cilës informon se në bazë të strukturës dhe planit të sigurisë së Forcës së 

Sigurisë, shërbimi është 24 orësh. Ky shërbim merret në orën 07:00 dhe dorëzohet ditën e 

nesërme në të njëjtën orë. Duke iu referuar ankesës së znj. E.SH, ai sqaron se ajo është 

rekrutuar në kundërshtim me Udhëzimin nr. 7, datë 11.06.2015, të Ministrit të Transportit, 

“Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të forcës së 

sigurisë në portet detare të Republikës së Shqipërisë, pasi punonjësja në fjalë nuk ka kaluar 

testimin dhe nuk duhet të ishte emëruar në Sektorin e Sigurisë. 

Ai sqaron në vijim, se znj. E. Sh. është një ndër punonjëset më problematike, që ka shkelur Kodin e 

Etikës si me eprorët, ashtu edhe me kolegët. Ai sqaron se në vitin 2017, ankuesja ka patur një 

incident me shefin e turnit z. Gj. H. dhe çështja i ka kaluar për shqyrtim Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor  Lezhë.  

Në shkresën e tij, z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë së Portit Detar Shëngjin sh.a. bën të ditura të 

njëjtat fakte, që edhe Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar, i ka përmendur në shkresën e tij, 

drejtuar KMD-së.  
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Lidhur me pretendimin e ankueses për ngacmim dhe diskriminim seksual, z. A.Gj. shprehet se 

akuzat e ankueses nuk janë të vërteta dhe se ai do t’i drejtohet Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, për të zbardhur tabulatet telefonike, në mënyrë që të evidentohen ngacmimet e znj. E.Sh 

ndaj tij, të cilat janë kryer në orare të papërshtatshme. Ai thekson faktin se ankuesja ka ngacmuar 

në të njëjtën mënyrë edhe disa punonjës të Drejtorisë së Portit dhe Policisë Kufitare të Shëngjinit.   

3. Në vijim, përfaqësuesja ligjore e ankueses iu drejtuar Komisionerit me e-mailin e datës 

01.02.2021, ku e bën me dije se diskriminimi ndaj ankueses nuk ka ndaluar, por përkundrazi 

është shtuar. 

 

C. Në vijim të proçedurave hetimore, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të 

realizohet në datën 26.02.2021, ora 10:00, pranë Zyrës së KMD-së.  

Në seancë u paraqit përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh., subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa për 

diskriminim dhe shqetësim seksual, z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin dhe z. 

Gj. P. me detyrë Drejtor i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a.  

Përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh. parashtroi edhe një herë pretendimet e ankueses për 

diskriminim dhe shqetësim seksual nga ana e z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale 

Shëngjin dhe eprori i drejtpërdrejtë i znj. E. Sh. Ajo u shpreh se ngacmimi dhe diskriminimi 

seksual ka vazhduar edhe më tej dhe është thelluar me kalimin e kohës. Ankuesja i është 

drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin me shkresën nr. 439, datë 

19.10.2020, ku i ka kërkuar që t’i paguhen orët e punës që ka kryer në turnin e tretë (orët e 

natës), si dhe është ankuar për eprorin e saj të drejtpërdrejtë duke theksuar faktin se ai ka 

thyerje etike në sjellje. E pyetur nëse diskriminimi dhe ngacmimi seksual është përmendur në 

këtë shkresë, përfaqësuesja ligjore e ankueses u shpreh se termi konkret nuk ishte përdorur në 

shkresë, por ishte cilësuar vetëm thyerja e etikës në sjellje. Në vijim të shkresës së sipërcituar, 

z. A.Gj.ka depozituar propozimin për largim nga puna të ankueses. Drejtori i Përgjithshëm i 

Portit Detar Shëngjin pas takimit të zhvilluar me znj. E. Sh., i ka dhënë asaj masën disiplinore 

“vërejtje me paralajmërim nga pushim nga puna”. Ankuesja pretendon se nuk është dëgjuar 

në këtë takim. Përfaqësuesja ligjore e ankueses theksoi faktin se nga provat e depozituara 

pranë KMD-së, ku bëjnë pjesë edhe bisedat e znj. E. Sh. dhe z. A.Gj., rezulton se ankuesja 

është ekspozuar para një diskriminimi dhe shqetësimi seksual nga ana e eprorit të saj, të 

drejtpërdrejtë. Motivacioni për masën e marrë ndaj ankueses ka qenë kryerja e mungesave të 

pajustifikuara dhe sjellja problematike në punë. 

Në vijim, z. A.Gj. mori fjalën dhe i cilësoi si të pavërteta të gjitha pretendimet e ankueses. Ai 

u shpreh se znj. E. Sh ka qenë punonjësja më problematike në Portin Detar Shëngjin, si dhe 

theksoi faktin se ajo është marrë në punë në mënyrë të paligjshme, pasi nuk ka kaluar testimin 

përkatës të parashikuar në Udhëzimin nr. 7, datë 11.06.2015, të Ministrit të Transportit, “Për 
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përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të forcës së sigurisë në 

portet detare të Republikës së Shqipërisë”.  

I pyetur mbi faktin përse propozimi për largim nga puna i z. A.Gj. ishte depozituar pas shkresës nr. 

439, datë 19.10.2021, të znj. E. Sh., Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a. u 

përgjigj se ankuesen e kishte njoftuar 5 herë për takim dhe 4 herë e kishte falur për sjelljen e 

saj kundrejt tij, në prani të kolegëve të tjerë. Ndërkohë që, në takimin e pestë ajo ia kishte 

hedhur tej letrat që mbante në dorë dhe kishte dalë nga zyra e tij, duke thyer çdo lloj rregulli të 

etikës dhe sjelljes. Ai u shpreh se e kishte toleruar tej mase. 

 

Në vijim, z. A.Gj. u shpreh se përveç sjelljes problematike, znj. E. Sh. largohej nga shërbimi, 

fakt që është evidentuar dhe shënuar disa herë në Librin e Shërbimit. Ai sqaroi se ankuesja ka 

qenë e vetmja femër në sektor dhe për këtë arsye ai e ka toleruar, duke e caktuar në turn të 

parë
5
. Z. A.Gj. u pyet nga përfaqësuesit e KMD-së se përse kishte propozuar për largimin e 

saj nga puna tek Drejtori i Përgjithshëm, pasi ajo kishte depozituar ankesë ndaj tij, pasi duke 

iu referuar datave përkatëse rezultonte se ankesa e znj. E.Sh. ishte depozituar në datën 

19.10.2020, ndërkohë që propozimi për masë ishte bërë në datë në 21.10.2020. Masa 

disiplinore është dhënë në datën 11.11.2020. Pyetja ndaj z. A.Gj. u përqendrua në faktin se 

përse propozimi për masë disiplinore nuk ishte bërë më parë, por pikërisht në këtë moment. Ai 

sqaroi se ankuesja kishte marrë edhe më parë masa disiplinore, përveç vërejtjeve verbale që i 

janë dhënë nga eprorët e saj. 

 

Në vijim, në seancë u vu theksi tek përkeqësimi i situatës së pretenduar diskriminuese. 

Përfaqësuesja ligjore e ankueses sqaroi se ankueses nuk i jepet akses në ambientet e tjera të Portit 

Detar Shëngjin, por vetëm në vendin e saj të punës, si dhe zyra e saj lihej pa pastruar. Për këtë arsye 

dhe të tjera është depozituar ankesë pranë Inspektoriatit Shtetëror të Punës, Drejtoria Rajonale 

Lezhë. Ky i fundit, pas kontrollit të kryer pranë Portit Detar Shëngjin sh.a. kishte dalë në përfundim 

se kushtet e zyrës ishin në rregull dhe kishte gjetur shkelje vetëm në mospagimin e orëve të natës. 

Lidhur me pretendimet e përfaqësueses së ankueses se asaj nuk i siguroheshin kushte të mira në 

zyrën ku punonte, përfaqësuesit e KMD-së pyetën z. A.Gj.nëse punonjësit në varësi të tij punonin 

në zyra personale apo në të njëjtën zyrë, kur kishin turnin përkatës. Ai u përgjigj se znj. E. Sh. 

punonte në të njëjtat kushte dhe në të njëjtën zyrë, ku punonin edhe punonjësit e tjerë të sigurisë.  

Z. A.Gj. shtoi se zyra ishte e pajisur me kondicioner dhe me pajisjet e nevojshme që duhet të kishte 

një zyrë.  

 

Përfaqësuesit e KMD-së iu drejtuan sërisht z. A.Gj. duke e pyetur se përse ankuesja ishte toleruar 

kaq shumë, në kushtet, kur ajo mungonte shpesh në punë dhe largohej nga shërbimi. Z. A.Gj. u 

                                                           
5
 Në seancë u sqarua se ankuesja ka qendruar në turnin e parë vetëm në vitin 2018, pasi në vijim të gjithë 

punonjësit e sigurisë punojnë sipas sistemit 24 orësh në shërbim; 

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


 

10 

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

 

 

  

 

 

shpreh se znj. E. Sh. është shumë problematike, nuk rrinte në shërbim, si dhe është arrogante me 

eprorët, por e kishte toleruar për shkak të gjinisë së saj. Ai u shpreh se ajo është  provokuese, si dhe 

fyen dhe bën kërcënime. Z. A.Gj. i bëri me dije përfaqësuesit të KMD-së se ankuesja kishte patur 

konfrontime fizike me punonjës të tjerë të institucionit. Z. A.Gj. sqaroi se shqetësohej nga ajo në 

orë të papërshtatshme dhe se i kishte thënë se ishte familjar e nuk donte të bezdisej. Ajo kishte 

takuar edhe bashkëshorten e tij. Ai u shpreh se duhej parë me kujdes personaliteti i tij dhe ai i 

ankueses. Z. A.Gj. sqaroi gjithashtu se ka 32 punonjës në varësi, 3 prej të cilëve janë femra. Edhe 

ndaj punonjësve të tjerë janë dhënë masa disiplinore. I pyetur mbi shkeljet e ankueses në punë, ai u 

sqaroi se shkeljet e saj ishin konstatuar nga muaji qershor 2018-tetor 2020.  

 

I pyetur mbi tabulatet e mesazheve në aplikacionin WhatsApp, të depozituara në cilësi provë nga 

ankuesja, z. A.Gj. fillimisht u shpreh se edhe mund të ishin, por në vijim ndryshoi mendim duke u 

shprehur se nuk ishin të tijat dhe se për ato tabulate do të përgjigjej vetëm para prokurorisë, pasi 

çështja ishte në hetim nga ky institucion. Znj. E. Sh. ka bërë kallëzim penal kundër tij, për 

shpërdorim detyre dhe shqetësim seksual. Z. A. Gj. u shpreh se kishte bërë kërkesë para prokurorit 

të çështjes që ankueses E. Sh. t’i sekuestrohej aparati i celularit.  

 

Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin u shpreh, se çështja duhet të zgjidhej me mirëkuptim 

dhe pajtim, pasi në këtë çështje do të përfshiheshin edhe familjarët e palëve në proces. Ai theksoi 

faktin se në çdo komunikim kishte dy palë. Ai shtoi gjithashtu se z. A.Gj. ishte kuadër i vjetër dhe 

korrekt në punën e tij, ndërkohë që znj. E. Sh. ishte problematike dhe kishte patur konflikte dhe 

komunikime të ashpra verbale me të dhe me punonjës të tjerë. Ai u shpreh se ndaj saj ka vepruar 

me dashamirësi dhe i ka tërhequr vëmendjen shpesh herë në prani të kolegëve të saj. Ai theksoi 

faktin se duheshin pyetur edhe juristja dhe përgjegjësja e burimeve njerëzore, mbi problematikat e 

paraqitura nga znj. E. Sh. Ai shprehu indinjatën e tij, lidhur me sjelljen arrogante dhe aspak etike të 

ankueses me të, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm, si dhe hodhi supozimin se ajo mund të 

kishte probleme mendore dhe devijime të personalitetit. I pyetur se ku e bazonte një fakt të tillë, 

Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin u shpreh se sjellja e znj. E. Sh. krijonte dyshim për 

një gjë të tillë. Përfaqësuesit e KMD-së vunë në dukje faktin se nga leximi i tabulateve të ankueses 

rezulton se komunikimi i saj me eprorin direkt nuk ishte i ashpër, por aspak normal, aq më tepër 

jashtë orarit të punës.  

 

Përfaqësuesit e KMD-së, sikurse Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin vunë në dukje 

faktin se çështja mund të zgjidhej me pajtim me ndërmjetësimin e Komisionerit. Përfaqësuesja 

ligjore e ankueses u përgjigj se kjo nuk mund të arrihej, pasi ankuesja nuk e kishte pranuar një gjë 

të tillë edhe pas kërkesës për ndërmjetësim të Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Durrës. 
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- Në vijim të seancës dëgjimore, në datën 05.05.2021, Komisioneri iu drejtua nëpërmjet e-

mailit zyrtar z. Gj.P., Drejtor i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a., ku i kërkoi 

informacionin e mëposhtëm, informacion i cili vërtetonte thëniet e tij në seancë dëgjimore: 

 

1. Dëshmi me shkrim nga ana e juristes dhe përgjegjëses së zyrës së burimeve njerëzore, 

të cilat kanë qenë të pranishme në takimet e zhvilluara nga Drejtori i Përgjithshëm me 

znj. E. Sh., lidhur ngjarjen e ndodhur; 

2. Dëshmi të kolegëve të ankueses, me të cilët ajo ka patur problematika të ngjashme;  

3. Informacion nëse znj. E. Sh. i janë paguar orët e natës, sipas konstatimit të 

Inspektoriatit të Punës. Nëse po, është kërkuar të përcillet një dokument që vërteton sa 

më sipër; 

4. Numri total i orëve të natës të papaguara për znj. E. Sh., sipas viteve; 

5. Arsyet e mospagimit të orëve të natës dhe procedura që duhet ndjekur për pagesën e 

orëve të natës; 

6. Informacion nëse Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë është shprehur me 

vendim mbi kallëzimin penal të znj. E. Sh. kundër z. A.Gj.. Nëse po, është kërkuar të 

administrohet një kopje e vendimit (e skanuar me email). 

7. Informacion nëse ankuesja e ka kundërshtuar masën disiplinore në gjykatë; 

8. Punonjës të tjerë sigurie, të cilëve u janë dhënë masa disiplinore në vitin 2020; 

9. Punonjës të tjerë të sigurisë, të cilëve nuk u janë paguar orët e natës, sikurse ankueses.  

 

 Në përgjigje të e-mailit të Komisionerit, z. Gj.P. ktheu përgjigje me e-mail, në datën 

06.05.2021, ku dërgoi bashkëlidhur: 

 

- Dëshmitë e lëshuara nga Juristja dhe Përgjegjësja e Burimeve Njerëzore;  

- Dëshmite e kolegeve të ankueses, me të cilat ka patur problematika të ngjashme; 

- Borderot e muajve: nëntor, dhjetor të vitit 2020 dhe muajit janar të vitit 2021, ku  janë 

pasqyruara të gjitha ditët e punës dhe orët e natës për secilin punonjës së Sektorit 

të Sigurisë; 

- Masa disiplinore dhe propozime për masa disiplinore për punonjës të tjerë të Portit Detar 

Shengjin sh.a. të dhëna përgjatë vitit 2020; 

 

Lidhur me çështjet nëse Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë është shprehur me 

vendim mbi kallëzimin penal të znj. E.SH. kundër z. A.Gj., si dhe nëse ankuesja e ka 

kundërshtuar masën disiplinore në gjykatë, z. Gj.P. sqaron se nuk ka dijeni, pasi në 

protokollin e shoqërisë nuk është protokolluar asnjë akt lidhur me sa më sipër. 

 Në vijim të seancës dëgjimore, në datën 05.05.2021, Komisioneri iu drejtua nëpërmjet e-mailit 

zyrtar përfaqësueses ligjore të ankueses, së cilës i kërkoi informacionin e mëposhtëm: 
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- Informacion mbi faktin, nese çështja e masës disiplinore të znj. E. Sh. është duke u 

shqyrtuar gjyqësisht. Nëse po, të sqarohet në ç'fazë është gjykimi; 

 

- Informacion lidhur me situatën në vendin e punës për znj. E. Sh., nga momenti 

i zhvillimit të seancës dëgjimore e në vijim. Nëse ka patur problematika për të cilat, 

Komisioneri duhet të vihet në dijeni, të dërgohet informacion me shkrim; 

 

- Informacion mbi numrin total të orëve të papaguara të natës; 

 

- Informacion nëse ankueses i janë paguar orët e papaguara të natës.    

 

 Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit, përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh., dërgoi e-

mailin e datës 06.05.2021, ku informoi si vijon: 

 

- Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë nuk është shprehur ende me vendim lidhur me 

rastin e znj. E. Sh. Të vetmet vendime që ka marrë prokuroria lidhen me marrjen e 

provave për sa i përket rastit konkret, të tilla si kryerja e një akti ekpertimi psikologjik 

për të dëmtuarën me qëllim përcaktimin e ndikimit/ pasojave që kanë lënë te ankuesja 

veprimet e të akuzuarit, si dhe vendimi për kqyrjen e telefonit të ankueses me qëllim 

verifikimin e bisedave midis saj dhe të akuzuarit. 

- Masa disiplinore e marrë ndaj ankueses E. Sh, nuk është duke u shqyrtuar gjyqësisht. Po 

ashtu, nuk është duke u ndjekur gjyqësisht as detyrimi për pagimin e orëve të punës së 

natës. 

- Që nga zhvillimi seancës dëgjimore e në vijim, situata në vendin e punës së ankueses 

vijon të mbetet e njëjtë, me ankesa për kushtet e punës dhe higjenën e ambjentit ku 

ankuesja punon (e cila pretendon se bëhen me qëllim për t’i vështirësuar punën). 

- Përsa i përket orëve të natës, ankueses i janë paguar orët e natës vetëm në muajin mars 

2020 dhe disa orë (jo të plota) në muajin nëntor 2020. Ankuesja ka të papaguara të gjitha 

orët e punës së natës, që nga momenti i fillimit të punës me turne deri më sot, përveç dy 

pagesave të përmendura më sipër. Informacionin se sa janë në total orët e natës të 

papaguara nuk mund ta japim të saktë, sepse prej fillimit zonjës nuk i janë paguar dhe ne 

nuk kemi informacion për mënyrën e llogaritjes. 

 

 Në vijim, në datën 14.05.2021, KMD iu drejtua sërish me e-mail përfaqësues ligjore të 

ankueses, duke i dërguar elektronikisht të gjitha provat e dërguara nga ana e Portit Detar 

Shëngjin dhe z. A.Gj., si dhe duke kërkuar dërgimin e parashtrimeve, lidhur me sa më 

sipër. 
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- Në datën 17.05.2021, pala ankuese dërgoi me e-mail, informacionin e mëposhtëm:  

 

“Jam njohur me dokumentacionin e dërguar nga Porti Detar Shëngjin Sh.a., ju bëjmë me dije 

se përveç deklaratave me shkrim të mbajtura nga punonjësit e portit, me provat e tjera të 

paraqitura jemi njohur kohë më parë, sipas një kthim përgjigje të shkresës sonë.  

Përsa i përket kërkimit tim të parë në ankesën drejtuar KMD-së, mendoj që vjen e provuar 

nga provat e sjella nga vetë punëdhënësi, i cili vërteton se nuk paguan orët shtesë dhe 

gjithashtu vjen i provuar fakti se orët shtesë paguhen sipas listëpagesave të përpiluara nga z. 

A. Gj., i cili ka nënshkruar të gjithë listë pagesat për orët shtesë.  

Fakti i diskriminimit në pagë, është provuar me dy shkresa të dy institucioneve ligjzbatuese në 

RSH, konkretisht gjetjet e Kontrollit të Lartë të Shtetit në formën e raportit dhe nga 

konstatimet e Inspektoriatit Rajonal të Punës dhe Shërbimeve Shëndetësore Lezhë. 

Ajo çka mua më rëndon ndërkohë që lexoj deklaratat është fakti se punëdhënësi vazhdon 

veprimet e pa ligjshme duke detyruar punonjësit e institucionit të lëshojnë deklarata për të 

ruajtur bukën e gojës dhe vendin e tyre të punës. Ndonëse këto deklarata nuk kanë fuqi 

ligjore, pasi janë vetëm “copa letre” të nënshkruara nga nuk e dimë se kush, pasi nuk kanë të 

bashkëlidhur kartë identiteti dhe nuk janë bërë para autoritetit publik, siç është noteri, për 

mua kanë një domethënie të madhe që provojmë faktin e diskriminimit të vazhdueshëm në 

marrëdhëniet e punës. Edhe sikur këto dëshmi nga ana juaj të lexohen në themel e të merren 

si prova, sërish nuk kanë aspak lidhje me pretendimet e mia në ankimin për diskriminim. 

Përsa i përket diskiminimit gjinor të kryer ndaj meje, pala tjetër për të cilën jam ankuar direkt 

nuk ka paraqitur asnjë provë dhe asnjë shkresë për t’u mbrojtur, por vazhdon të më 

diskriminojë këtë herë duke përdorur punonjësit e portit.   

Pavarësisht se në çdo ankesë në çdo institucion, përfshirë KMD, kallëzimin drejtuar 

prokurorisë gjithmonë kam kërkuar ruajtjen e anonimatit, punëdhënësi i ka shpallur botërisht 

këto fakte e prova duke me diskriminuar dhe duke u munduar të më diskreditojë para të gjithë 

kolegëve, para gjithë qytetit të Lezhës për faktin se unë nuk kam pranuar të heq dorë nga 

ankimi ndonëse më është kërkuar gjatë gjithë kohës.” 

 Në vijim, në datat 07.05.2021, 14.06.2021, dhe 07.07.2021, KMD pati sërisht korrespondencë 

zyrtare nëpërmjet e-mailit me përfaqësuesen ligjore të ankueses, për të marrë informacion mbi 

faktin, nëse  Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë ishte shprehur mbi çështjen nën hetim penal 

dhe nëse ishte kryer ekspertiza e autenticitetit të bisedave në WhatsApp ndërmjet ankueses dhe 

z. A.Gj.. Nga përgjigja e dhënë rezultoi se organi i prokurorisë nuk kishte bërë ende një 

ekspertizë të tillë. 
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 Për të marrë një konfirmim zyrtar nga ana e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë, mbi 

çështjet e sipërcituara, KMD iu drejtua këtij institucioni me dy shkresa zyrtare, përkatësisht me 

shkresën nr. 854, datë 03.06.2021 dhe shkresën nr. 854/1, datë 25.06.2021, ku i kërkon 

informacion (1) nëse pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë është regjistruar 

kallëzimi penal i e znj. E. Sh. kundër z. A.Gj., për veprën penale të ngacmimit seksual etj., 

(2) nëse çështja në fjalë është ende nën hetim, apo Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë 

është shprehur me vendim mbi këtë çështje, si dhe (3) nëse bisedat e sipërcituara janë 

depozituar në cilësi prove dhe nëse kjo prove i është nënshtruar ekspertizës mbi 

vërtetësinë dhe autenticitetin e saj.  

 

 Në përgjigje të shkresave të  KMD-së, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë dërgoi shkresën nr. 

5929/1, datë 05.07.2021, nëpërmjet së cilës njofton shkurtimisht se hetimet për procedimin 

penal në ngarkim të z. A.Gj. vazhdojnë ende. 

 

 Në kushtet kur, KMD gjykoi se prova kryesore e administruar gjatë hetimit administrativ të 

ankesës, lidhur me vërtetimin e pretendimit të diskriminimit për shkak të gjinisë, në formën e 

ngacmimit seksual, së znj. E. Sh. nga z. A.Gj., janë bisedat e tyre në aplikacionin WhatsApp, 

vendosi të pezullojë shqyrtimin e ankesës. Ankesa u pezullua nëpërmjet vendimit nr. 134, datë 

22.07.2021, ku u përcaktuar shprehimisht: “Pezullimin e procedurës administrative mbi 

shqyrtimin e  ankesës nr. 140, datë 26.11.2020, deri në momentin kur palët në këtë proçes 

shqyrtimi administrativ, të depozitojnë në cilësi prove pranë KMD-së, aktin e ekspertimit, 

ku vërtetohet autenticiteti i bisedave në aplikacionin WhatsApp, përgjatë periudhës kohore 

11.02.2020, ora 22:46 deri në datën 16.09.2020 ora 14:57, ndërmjet ankueses dhe z. A.Gj., të 

kryer në kuadër të hetimit penal nga ana e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë.” 

 

 Me shkresën nr. 1331, datë 21.09.2021, Studio Ligjore “Agolli & CO”, kërkon riçeljen e 

procedurës administrative për shqyrtimin e ankesës së znj. E. Sh. Bashkëlidhur kërkesës 

është dërguar Akti i Ekspertimi (Teknik kompjuterik telefoni dhe kartë SIM), të Qendrës 

së Ekspertimeve Kompjuterike Ligjore Tiranë, të kërkuar nga Prokurori S. K., i 

Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë, mbi procedimin penal nr. 54, të vitit 2021, për 

veprën penale “shqetësim seksual”. 

 

 Në vijim, KMD pati korrespondencë me e-mail me Av. R.A., për depozitim të 

dokumentacionit plotësues, lidhur me Aktin e Ekspertimit. Në këto e-maile, KMD u bë me 

dije se gjendja ndërmjet ankueses dhe z. A.Gj. ishte agravuar, pasi kanë patur debate të 

forta ndërmjet tyre. Me e-mailin e datës 22.10.2021, përfaqësuesja ligjore e ankueses, e 

njoftoi KMD, si më poshtë vijon: 
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“Në vijim të komunikimit për rastin e E. Sh. ju bëj me dije se jemi në proces gjyqësor, seancë 

e cila zhvillohet para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë më datë 27 Tetor ora 9:30. Pasi jemi 

njohur me kërkesën e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për pushimin e 

proçedimit penal Nr. 54/2021, e kundërshtojmë dhe kërkojmë kthimin për hetime të mëtejshme 

pranë kësaj Prokurorie (me një tjetër prokuror për çështjen pasi ndaj prokurorit të çështjes S. 

K., viktima e veprës penale ka bërë ankim në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, fakt që 

provohet me shkresën me Nr.3642/1 prot., datë 22.09.2021, e cila konfirmon marrjen e 

ankesës dhe regjistrimin me Nr. 3642, datë 21.09.2021). 

Së dyti dua të ju bëj me dije se E. Sh. ka paraqitur kërkesë për dorëheqje pasi është kanosur 

në vendin e punës nga A. Gj. pak ditë para seancës gjyqësore të datës 15/10/2021… 

Nga sa jemi në dijeni (jo fakt i konfirmuar) ankueses E. Sh. nuk i është pranuar dorëheqja, 

por është transferuar në një tjetër detyrë në atë vend pune. Konfirmojmë se dorëheqja e 

ankueses është e parevokueshme dhe mban datën 4 tetor 2021 dhe ne për këtë paligjshmëri do 

njoftojmë në vijim inspektoriatin e punës…” 

 Për sa më sipër, në kushtet kur Akti i Ekspertimit, të bisedave ndërmjet ankueses dhe 

subjektit, u depozitua në cilësi provë nga pala ankuese, ashtu sikurse përcaktohej në 

Vendimin nr. 134, datë 22.07.2021, e KMD-së, Komisioneri çeli çështjen dhe vijoi 

procedurat vijuese, nëpërmjet vendimit nr. 226, datë 19.11.2021, i cili iu dërgua për dijeni 

palëve. 

 

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

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

vlerëson se: 

1. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses. 

Ankuesja E. Sh. e datëlindjes 17.05.1991, lindur e banuese në Lezhë, ka filluar punë pranë 

Portit Detar Shëngjin në datën 08.06.2015. Ajo ka punuar në pozicione të ndryshme pune 

pranë kësaj shoqërie. Fillimisht emërimi i saj në detyrë në Sektorin e Sigurisë, është bërë 

nëpërmjet Urdhërit nr. 29, datë 08.06.2015, të  Drejtorit  të Portit Detar Shëngjin.  

Në vijim, rezulton se nëpërmjet shkresës nr. 19, datë 15.02.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm, 

ankuesja E. Sh. dhe kolegu i saj, z. Gj. H., janë pezulluar nga detyra, për mosrespektimin dhe 

shkeljen e Rregullores së Brendshme dhe Kodit të Punës, shkeljen e disiplinës në punë, si dhe 

kompromentimin e sigurisë së portit. Mbështetur në raportet e shërbimit të datës 15.02.2017, të 

mbajtur nga punonjësit e sigurisë, z. M. P. dhe z. E. Gj., rezulton se pezullimi i dy punonjësve është 
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bërë për shkak të një incidenti të ndodhur ndërmjet tyre në datën 15.02.2017. Në mars 2017, 

nëpërmjet një Aktmarrëveshje Mirëkuptimi nr. 34 Prot., datë 09.03.2017, palët ranë dakord për 

faljen e njëri-tjetrit, në lidhje me këtë incident të ndodhur, në prani edhe të familjarëve të tyre. Në 

këtë Aktmarrëveshje është sqaruar fakti se incidenti ka qenë sporadik dhe se nuk ka patur lidhje me 

punën, pavarësisht se ka ndodhur në punë. Sipas Akt marrëveshjes rezulton se palët janë pajtuar 

dhe deklarojnë se nuk kanë më mosmarrëveshje me njëri-tjetrin, si dhe nuk kërkojnë hetime apo që 

kjo çështje të ndiqet nga organet e drejtësisë.  

Në vijim, me anë të Urdhërit nr. 12, datë 13.03.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm, ankuesja ka 

kaluar në pozicionin e specialistes së Emergjencave Civile dhe Ndotjeve Detare, në Portin Detar  

Shëngjin  sh.a.  

Me anë të Urdhërit nr. 34, datë 31.07.2017, të titullarit të Portit Detar Shëngjin sh.a, ankuesja ka 

kaluar në Sektorin e Emergjencave Civile, në zyrën e Kamerave në Sektorin e Sigurisë. Në vijim, 

ankuesja është emëruar operatore ngarkim-shkarkimi, nëpërmjet Urdhërit nr. 32, datë 16.02.2018, 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin. Lëvizja e fundit e ankueses është kryer 

nëpërmjet Urdhërit nr. 61, datë 01.06.2018, të Drejtorit të Përgjithshëm, ku ajo ka kaluar në 

pozicionin e  punonjëses së sallës operative, pranë Portit Detar Shëngjin sh.a. 

Në ankesën e saj drejtuar KMD-së, znj. E. Sh. pretendon diskriminim për shkak të gjinisë, në 

formën e shqetësim seksual nga ana e eprorit të saj të drejtpërdrejtë, z. A.Gj.. Si pasojë e këtij 

diskriminimi nga ana e eprorit të saj, të cilit ajo pretendon se nuk i është përgjigjur, znj. E. Sh. 

pretendon se ka patur pasoja të tilla si masa disiplinore e dhënë ndaj saj dhe mospagesa e orëve të 

natës.  

1.1 Lidhur me pretendimin për mospagimit të orëve të natës ndaj znj. E.Sh. 

Pretendimi i parë i ankueses E. Sh. lidhet me mospagimin e orëve të natës, nga ana e punëdhënësit. 

Në nenin 81 të Kodit të Punës parashikohet shprehimisht: 1. Çdo orë pune e kryer nga ora 19:00 

deri në 22:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 20 për qind. 2. Çdo orë pune e 

kryer midis intervalit 22:00 dhe 6:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50 për 

qind.”  

 

Ankuesja pretendon se që prej vitit 2017, është ngarkuar për të kryer turne 24 orëshe, duke 

punuar edhe gjatë natës, pa u paguar asnjëherë me shtesën mbi pagë, sikurse parashikohet në 

nenin 81 të Kodit të Punës. E vetmja pagesë për turnin e tretë për ankuesen është kryer në 

muajin mars 2020, ku ajo është paguar për 14 orë punë nate. Për sa më sipër, referuar 

korrespondencës zyrtare me Porti Detar Shëngjin sh.a., shërbimi i operatorëve të sigurisë është 24 

orësh dhe janë të planifikuar 4 deri në 6 persona në turn, për 6-7 ditë në muaj, me distancë 3-4 ditë 

pushimi njëra me tjetrën.   
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Znj. E. Sh. pretendon se orët e kryera jashtë orarit nga ana e saj nuk janë vënë në listëprezencë nga 

ana e Shefit të Sigurisë, z. A.Gj. dhe në këto kushte këto orë kanë mbetur të papaguara. 

Përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh. ka sqaruar se ankuesja nuk ka dijeni mbi numrin total të orëve të 

papaguara nga ana e Portit Detar Shëngjin sh.a.  

Në këto kushte, Komisioneri ka kërkuar nga ana e Portit Detar Shëngjin sh.a., informacion lidhur 

me numrin e operatorëve në Sallën Operative të Sigurisë, të Portit Detar Shëngjin sh.a. që janë 

paguar për orët e turnit të tretë, duke i klasifikuar sipas gjinisë, si dhe informacion mbi numrin 

e ditëve të punës, që ankuesja ka kryer turne të treta përgjatë vitit 2020 dhe për sa prej tyre 

është paguar sipas dispozitave ligjore, kopje e Librit të Shërbimeve, që prej vitit 2017 e në 

vijim, kopje e listëprezencave për periudhën janar 2019-nëntor 2020, për operatorët e sallës së 

sigurisë, pranë Portit Detar Shëngjin sh.a. 

Për sa më sipër, Porti Detar Shëngjin sh.a. ka depozituar pranë KMD-së në cilësi prove aktet 

vijuese:  

 Planizim i Shërbimit për datën 27.06.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në punë; 

 Planizim i Shërbimit për datën 12.07.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në punë pa arsye; 

 Planizim i Shërbimit për datën 02.08.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. është paraqitur në shërbim në orën 11:55; 

 Planizim i Shërbimit për datën 07.08.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në shërbim në orën 7:00, e në vijim është bërë 

shënimi se ajo është me leje vjetore nga data 05.08.2020 – 01.09.2020; 

 Planizim i Shërbimit për datën 20.09.2020,  

 Planizim i Shërbimit për datën 24.09.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. është paraqitur në shërbim në orën 8:50; 

 Planizim i Shërbimit për datën 11.10.2020, rezulton se znj. E. Sh. është larguar nga 

vendi i punës në orën 14:20; 

 Planizim i Shërbimit për datën 15.10.2020, ku rezulton se znj. E. Sh. nuk është 

paraqitur në punë deri në orën 8:00, orë në të cilën është kryer kontroll i prezencës në 

punë. Sipas një shënimi të dytë rezulton se znj. E. Sh. është larguar nga shërbimi në 

orën 15:30;  

 Planizim i Shërbimit për datën 19.10.2020, rezulton se znj. E. Sh. është paraqitur në 

punë në orën 7:30; rezulton së në orën 17:15, znj. E. Sh. është larguar nga shërbimi; 

 Proçesverbal i datës 08.08.2020, ora 7:00 (ku rezulton se E. Sh. nuk ka firmosur, pra 

nuk ka lënë shërbimin e kryer ne datën 07.08.2020);  
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 Proçesverbal i datës 20.10.2020, ora 7:00 (ku rezulton se E. Sh. nuk ka firmosur, pra 

nuk ka lënë shërbimin e kryer ne datën 19.10.2020); 

 Informacion Ditor Shërbimi i datës 11.10.2020, ku rezulton se E. Sh. ka lëvizur nga 

vendi i shërbimit; 

 Grafiku i Shërbimit të Shefave të Turnit F.S.P.SH., për muajin shkurt 2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin mars 2020, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 29 shkurt 2020, 4, 9, 14, 19, 24, 29 mars 

2021; 

 Grafiku i sallës operative për muajin prill 2020, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 4, 9, 14, 19, 24 dhe 29 prill 2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin maj 2020, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 3, 8, 13, 18, 23, 28 maj 2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin qershor 2020, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 2, 7, 12, 17, 22 dhe 27 qershor 

2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin korrik 2020, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 2, 7, 12, 17, 22 dhe 27 korrik 

2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin gusht 2020, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 2, 7, 12, 17, 22, 27 gusht 

2020. 

 Grafiku i sallës operative për muajin shtator 2020, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 shtator 

2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin tetor 2020, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 tetor 2020; 

 Grafiku i sallës operative për muajin dhjetor 2020, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 

dhjetor 2020; 

 

 Viti 2019 

 Grafiku i sallës operative për muajin tetor 2019, ku rezulton se E. Sh. është nuk është e 

planifikuar në shërbim; 

 Grafiku i sallës operative për muajin nëntor 2019, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/7:00 në datat 29 tetor, 3, 8, 13, 18, 23, 28 

nëntor 2019; 

 

 Viti 2018 
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 Grafiku i sallës operative për muajin gusht 2018, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/15:00 në datat 1-4 gusht 2018, 11-17 gusht 

2018; 

 Grafiku i sallës operative për muajin X
6
 2018, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/19:00 në datat 6-12, 20-26; 

 Grafiku i sallës operative për nëntor gusht 2018, ku rezulton se E. Sh. është planifikuar 

të jetë në shërbim nga ora 7:00/19:00 në datat 12-17 nëntor 2018, 26-30 gusht 2018; 

 Grafiku i sallës operative për muajin dhjetor 2018, ku rezulton se E. Sh. është 

planifikuar të jetë në shërbim nga ora 7:00/19:00 në datat 3-9 dhjetor 2018; 

Për sa më sipër, përveç datave të cituara në aktet “Planizime të Shërbimit” për datat e 

sipërcituara, ku ankuesja rezulton që nuk është paraqitur në punë, ose është paraqitur me 

vonesë, për datat e tjera në Grafikët e Sallës Operative për muajt përkatës të vitit 2020, ajo 

duhet të paguhej me shtesë page për orët e natës, sipas parashikimit të nenit 81 të Kodit të 

Punës.  

Nga aktet vijuese të depozituara nga Porti Detar Shëngjin sh.a., të tilla si Borderoja e 

prezencës në punë të forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin për muajin nëntor 2020, dhjetor 

2020, janar 2021, rezultojnë të përcaktuara dhe shënuara orët e natës për ankuesen E. Sh., 

sikurse edhe për punonjësit e tjerë të sigurisë të Portit Detar Shëngjin sh.a., të cilat duhet të 

jenë të paguara në llogari të ankueses. Ndërkohë që, akte të tilla nuk janë depozituar për muajt 

e tjerë të vitit 2020, apo të viteve paraardhëse, fakt që krijon dyshimin e arsyeshëm se këto 

shtesa nuk janë paguar për znj. E. Sh.  

Për sa më sipër, ankuesja E. Sh. ka depozituar ankesë me objekt: “Konstatimin e shkeljeve në 

marrëdhëniet e punës, marrjen e rregullimeve dhe masave ndaj Portit Detar Shëngjin sh.a. për 

shkak të shkeljes së nenit 81 të Kodit të Punës. Garantimin e respektimit të kërkesave ligjore në 

fushën e legjislacionit të punës, për sa i përket shtesave mbi pagë, për shkak të orëve të punës së 

natës dhe diskriminimit në punësim” pranë Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve 

Shoqërore, Dega Rajonale Lezhë. Grupi i kontrollit të këtij institucioni ka konstatuar se pretendimi  

i ankueses, lidhur me shkeljen e nenit 81, të Kodit të Punës, për mospagesën e shtesës mbi pagë për 

orët e kryera gjatë turnit të natës rezulton i drejtë dhe se Porti Detar Shëngjin sh.a. ka kryer shkelje 

ligjore.  Në këtë shkresë, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale 

Lezhë nuk ka dhënë rekomandime për Porti Detar Shëngjin sh.a., lidhur me pagesën shtesë të 

ankueses për orët e natës.  

Në referencë të Urdhërit nr. 23, datë 08.01.2018, të Drejtorit të Përgjithshëm, “Për miratimin 

e Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të Sigurisë portuale në SH.A. 

                                                           
6
 Në kopjen e aktit të depozituar nga Porti Detar Shëngjin sh.a. nuk rezulton muaji përkatës;  
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Porti Detar Shëngjin”, shefi i sigurisë evidenton dhe vë në listëprezencë orët e natës, 

ndërkohë që është Bordi i Shoqërisë, që i miraton ato.  

Për sa më sipër, KMD nuk i disponon të gjithë listëprezencat e vitit 2020, si dhe viteve të 

mëparshëm, të cilët i ka kërkuar zyrtarisht nga Porti Detar Shëngjin sh.a., por nuk janë 

dërguar, në mënyrë që të gjykojë nëse detyra e Shefit të Sigurisë së këtij Porti të jetë 

përmbushur, për sa i përket shënimit në listëprezenca të orëve të natës për znj. E. Sh. 

 Mbështetur në rezultatin e auditimit të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, Drejtoria 

Rajonale Lezhë, si dhe në tërësinë e akteve të administruara gjatë hetimit administrativ 

rezulton se në interpretim të nenit 7, pika 1, të LMD, të ndryshuar, Komisioneri gjykon se 

ankuesja është ekspozuar para një qëndrimi të padrejtë dhe disfavorizues nga ana e Shefit të 

Sigurisë z. A.Gj. dhe nga ana e Portit Detar Shëngjin sh.a.  

 
1.2  Lidhur me pretendimin për masën disiplinore të dhënë ndaj znj. E. Sh. 

Pretendimi tjetër i ankueses për diskriminim gjinor, në formën e shqetësimit seksual, ka lidhje me 

masën disiplinore të dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a., nëpërmjet 

shkresës nr. 471, datë 12.11.2020. Referuar shkresës në fjalë, citohet si vijon: “.....Punonjëses së 

sallës operative të Sigurisë E. Sh. i jepet masë disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim 

nga puna” me motivacionet “mosparaqitje në detyrë në mënyrë të pajustifikuar dhe thyerje të 

etikës në komunikim dhe sjellje” për arsyet e mëposhtme: 

- Për thyerje të etikës në komunikim dhe në sjellje kundrejt drejtorit z. Gj.P. në mbledhjen e 

bërë më datë 09.11.2020, në orën 08:15 në praninë e Shefes së Burimeve Njerëzore dhe 

Administratës znj. K. M. dhe Përgjegjëses së Zyrës Juridike znj. V. M., duke braktisur 

mbledhjen dhe duke u larguar e irrituar nga zyra. 

 

- Duke u bazuar në dosjen e depozituar në protokoll nga shefi i sigurisë z. A. Gj., në të cilën 

janë bashkëlidhur procesverbalet me konstatime dhe shënime mbi mungesat në ambientet e 

punës së punonjëses E. Sh. Një fakt i tillë i largimit nga ambientet e punës është përsëritur 

disa herë, të faktuara dhe në librin e shërbimit të shefave të turnit, duke mos zbatuar grafikun 

e shërbimit, dhe duke mos qëndruar në shërbim sipas orarit 07:00/07:00. 

 

- Për sjellje problematike dhe konfliktuale me kolegët e saj të sektorit z. A. Gj., z. Gj. H., znj. 

M. C., si dhe punonjësve të sektorëve të tjerë znj. L. P. dhe znj. S. H. 

 

- Më datë 10.09.2018 ndaj punonjëses E. Sh. është dhënë masë disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna” nga drejtori i mëparshëm z. E. P., çka dëshmon që 

sjellja dhe veprimet problematike janë përsëritur herë pas here.”.  
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Për sa më sipër, Porti Detar Shëngjin sh.a. e ka justifikuar masën e dhënë ndaj ankueses, duke 

depozituar pranë KMD-së në cilësi prove aktet vijuese:  

 Planizim i Shërbimit për datën 27.06.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në punë; 

 Planizim i Shërbimit për datën 12.07.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në punë pa arsye; 

 Planizim i Shërbimit për datën 02.08.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. është paraqitur në shërbim në orën 11:55; 

 Planizim i Shërbimit për datën 07.08.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. nuk është paraqitur në shërbim në orën 7:00, e në vijim është bërë 

shënimi se ajo është me leje vjetore nga data 05.08.2020 – 01.09.2020; 

 Planizim i Shërbimit për datën 20.09.2020,  

 Planizim i Shërbimit për datën 24.09.2020, ku rezulton se sipas shënimit të shefit të 

turnit, znj. E. Sh. është paraqitur në shërbim në orën 8:50; 

 Planizim i Shërbimit për datën 11.10.2020, rezulton se znj. E. Sh. është larguar nga 

vendi i punës në orën 14:20; 

 Planizim i Shërbimit për datën 15.10.2020, ku rezulton se znj. E. Sh. nuk është 

paraqitur në punë deri në orën 8:00, orë në të cilën është kryer kontroll i prezencës në 

punë. Sipas një shënimi të dytë rezulton se znj. E. Sh. është larguar nga shërbimi në 

orën 15:30;  

 Planizim i Shërbimit për datën 19.10.2020, rezulton se znj. E. Sh. është paraqitur në 

punë në orën 7:30; rezulton së në orën 17:15, znj. E. Sh. është larguar nga shërbimi; 

 Proçesverbal i datës 08.08.2020, ora 7:00 (ku rezulton se E. Sh. nuk ka firmosur, pra 

nuk ka lënë shërbimin e kryer në datën 07.08.2020);  

 Proçesverbal i datës 20.10.2020, ora 7:00 (ku rezulton se E. Sh. nuk ka firmosur, pra 

nuk ka lënë shërbimin e kryer në datën 19.10.2020); 

 Informacion Ditor Shërbimi i datës 11.10.2020, ku rezulton se E. Sh ka lëvizur nga 

vendi i shërbimit; 

Referuar akteve të depozituara në cilësi prove rezulton se pothuajse në të 9 (nëntë) aktet 

Planizim i Shërbimit për vitin 2020, znj. E. Sh. rezulton se është paraqitur me vonesë në turn 

apo është larguar nga shërbimi në mënyrë të pajustifikuar. I njëjti fakt rezulton edhe në aktet e 

tjera të depozituara nga Porti Detar Shëngjin sh.a. 

Aktet e sipërcituara i janë bërë të ditura Drejtorit të Përgjithshëm të Porti Detar Shëngjin sh.a. nga 

ana e Shefit të Sigurisë së Portit, me anë të shkresës nr. 53/1, datë 21.10.2020. Z. A.Gj.e bën me 

dije Drejtorin e Përgjithshëm, se sikurse e ka informuar edhe më parë, znj. E. Sh. reflekton sjellje 

dhe edukatë problematike si me punonjësit, ashtu edhe me eprorët. Ai thekson faktin se E. Sh. është 
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e parregullt në punë dhe konfliktuale me të gjithë, si dhe provokueses me veprimet dhe 

mosveprimet e saj. Ajo thyen etikën dhe konfidencialitetin e punës. Në shkresë vihet në dukje fakti 

se ajo ka marrë edhe më parë masë disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” 

me motivacionin “mosparaqitje në punë të pajustifikuar”,  nëpërmjet shkresës nr. 35 Prot., datë 

10.09.2018, të ish-Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a., masë për të cilën ajo 

është larguar nga Sektori i FSPSH për një periudhë 3 mujore në një sektor tjetër. Ai thekson faktin 

se në bazë të Rregullores së Brendshme të Sigurisë Portuale nuk është kompetencë e Shefit të 

FSPSH të kryejë pagesat e orëve të natës, por detyra e tij është që t’i pasqyrojë ato në listëprezencë. 

Njëkohësisht, Porti Detar Shëngjin sh.a. ka depozituar në cilësi prove dëshminë e znj. V. M. 

me detyrë Përgjegjëse e Zyrës Juridike dhe dhe znj. K. M., Shefe e Administratës dhe 

Burimeve Njerëzore, ku citohet: “Më datë 06.11.2020 jemi njoftuar nga Drejtori i Portit 

Detar Shëngjin, që ditën e hënë, datë 09.11.2020, në orën 08:15 të paraqitemi në zyrën e 

drejtorisë, pasi do të këtë mbledhje, në lidhje me punonjësen e sallës operative znj. E. Sh. Në 

bazë të njoftimit të bërë, arsyeja e mbledhjes është për mungesat në punë. Ditën e hënë, në 

orën dhe datën e njoftuar si më sipër jemi paraqitur në zyrën e drejtorisë, të pranishëm ishin: 

Drejtori Z. Gj.P. si dhe punonjësja e sallës operative znj. E. Sh. 

Fjalën e mori drejtori, i cili u shpreh mbi zbatimin e disiplinës dhe korrektesën në punë, fjalën 

ia ndërpreu znj. E. Sh. duke ngritur zërin dhe duke akuzuar shefin e sigurisë mbi sjelljet 

kundrejt saj, si: “trajtim në mënyrë të pabarabartë në lidhje me orët e natës në krahasim me 

punonjësit e tjerë, komunikim jo etik kundrejt saj, si dhe familjarëve (kërcënime vëllait të saj 

nëpërmjet aparatit celular). Pas kësaj është irrituar dhe larguar nga zyra e drejtorit, duke 

bërtitur, ka deklaruar me gojë se: Ky problem do të zgjidhet ndryshe. Drejtori duke marrë për 

bazë sjelljet e znj. E. Sh. në mbledhje, thyerjen e etikës në komunikim, duke mos respektuar 

eprorin, braktisjen e mbledhjes, irritime etj., kërkoi dhënien e masës disiplinore.”  

Përveç sa më sipër, pranë KMD-së është depozituar edhe dëshmia e datës 06.05.2021, së znj. 

M. C., kolege e ankueses në të njëtin sektor, ku citohet: “Unë e nënshkruara M. C. në shtator 

të vitit 2019 kam pasur një konflikt me punonjësen e sigurisë E. Sh., e cila më ka shkaktuar 

probleme psikologjike dhe familjare, gjë të cilën e ka vazhduar përgjatë një viti duke i bërë 

presion edhe burrit dhe familjarëve të bashkëshortit tim. Shkaku i kësaj gjendjeje është i 

panjohur nga ana ime. Për gjithë këto probleme kam informuar shefin e sigurisë z. A.Gj. dhe 

shumë (të tjerë). Për këtë arsye, shefi sigurisë ka njoftuar drejtorin e portit z. Gj.P.. Për të 

gjitha këto veprime të pajustifikueshme në rast përsëritjeje do t’i drejtohem Prokurorisë së 

Rrethit Lezhë”. 

Në korrespondencën e tij zyrtare me KMD, Porti Detar Shengjin sh.a. ka theksuar faktin se ndaj 

ankueses janë marrë masa të tjera disiplinore, si dhe i është tërhequr vërejtje në formë verbale. Në 

këtë kontekst, përmendet masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” me 
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motivacionin “mosparaqitje në punë të pajustifikuar”,  e dhënë ndaj saj nëpërmjet shkresës nr. 35 

Prot., datë 10.09.2018, të ish-Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a., masë për të 

cilën ajo është larguar nga Sektori i FSPSH për një periudhë 3 mujore në një sektor tjetër. Një tjetër 

problematikë e parashtruar është edhe konflikti i ashpër, në vitin 2017, që znj. E. Sh. ka patur me z. 

Gj. H., si pasojë e së cilit të dy janë pezulluar  nga detyra, për mosrespektimin dhe shkeljen e 

Rregullores së Brendshme dhe Kodit të Punës, shkeljen e disiplinës në punë, si dhe 

kompromentimin e sigurisë së portit. Pezullimi i dy punonjësve është bërë për shkak të një 

incidenti të ndodhur ndërmjet tyre në datën 15.02.2017.
7
  Z. Gj. H. ka depozituar pranë KMD-së, 

dëshminë e tij, ku sqarohet hollësisht konflikti që ai ka patur me ankuesen. Ai shprehet se znj. E. 

Sh. i është futur në zyrë duke e ofenduar dhe në vijim ishin punonjësit e sigurisë që e kishin nxjerrë 

jashtë saj. Pikërisht këta punonjës kanë përpiluar edhe raportin e shërbimit për këtë ngjarje. Raporti 

përkatës është depozituar edhe në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë. Ai informon gjithashtu se 

kanë nënshkruar një Aktpajtimi ndërmjet tyre, fakt për të cilin KMD është vënë në dijeni nëprmjet 

korrespondencës zyrtare me Porti Detar Shëngjin sh.a.  

Njëkohësisht, mbështetur në aktet e depozituara në cilësi prove nga ana e kësaj shoqërie rezulton se 

akti “Takim me punëtorën e sigurisë znj. E. Sh.” e datës 06.01.2020, ku rezulton se takimi është 

kryer, pasi ankuesja nuk është paraqitur 2 ditë në punë, ku Drejtori i Përgjithshëm ia ka vënë në 

dukje një fakt të tillë dhe e ka sqaruar se për këtë rast do të falet. Akti në fjalë rezulton i nënshkruar 

vetëm nga punonjësja që e ka mbajtur këtë proçesverbal, znj. M. P., por jo nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a. dhe nga znj. E. Sh. Në këtë kontekst, Komisioneri e merr 

me rezervë përmbajtjen e këtij akti.  

Porti Detar Shëngjin sh.a. ka depozituar në cilësi prove akte ku rezulton se janë marrë bërë 

propozime për masa disiplinore për punonjës të tjerë të sigurisë, nga ana e shefit të sigurisë së 

Portit. Kështu, shefi i sigurisë, z. A.Gj. ka bërë propozimet e mëposhtëme për masa disiplinore ndaj 

punonjësve në varësi të tij, të tillë si:  

1. me shkresën nr. 34 prot., datë 05.06.2020, është bërë propozim për dhënie mase disiplinore 

“vërejtje me paralajmërim” me motivacionin “largim pa shkak nga vendi i kryerjes së 

shërbimit” për  punonjësin e sigurisë A. T.;  

2. me shkresën nr. 06 prot., datë 16.01.2020, është bërë propozimi për masën disiplinore 

“vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”, me motivacionin “mospraraqitje në punë, 

pasi në datën 15.01.2020 nuk është paraqitur në punë, si dhe thyerje të etikës në punë” për 

punonjësin e  sigurisë K. U.;  

3. me shkresën nr. 3413 prot., datë 05.06.2020, është bërë propozimi për masë disiplinore 

“vërejtje me paralajmërim” për punonjësin e Sigurisë, Gj. K., me motivacionin parregullsi e 

dukshme e uniformës dhe përsëritje të shkeljeve të vogla”; 

                                                           
7
 Rasti në fjalë është cituar më sipër. 
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4. me shkresën nr. 34/2, datë 05.06.2020, ku është bërë propozim për dhënie mase disiplinore 

“vërejtje” për punonjësin e sigurisë, shef turni N. F., me motivacion “shkelje të vogla”;  

5. me shkresën nr. 3413, datë 05.06.2020, nëpërmjet së cilës është bërë propozim për masë 

disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj punonjësit të sigurisë GJ. K., me motivacion 

“parregullsi e dukshme e uniformës dhe përsëritje të shkeljeve të vogla”. 

Për sa më sipër, rezulton se ankuesja E. Sh. nuk e ka ankimuar gjyqësisht masën disiplinore.  

Lidhur me këtë pretendim, KMD do të shprehet në pikën 4 të këtij vendimi. 

1.3 Lidhur me mos shqyrtimin nga punëdhënësi të ankesës së znj. E. Sh., ku pretendohet 
diskriminim nga ana e z. A.Gj.. 

Pavarësisht sa më sipër, Komisioneri konstatoi se masa disiplinore ndaj ankueses, është dhënë në 

vijim të ankesës nr. 439 Prot., datë 19.10.2020, së depozituar nga znj. E. Sh. pranë Drejtorit të 

Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a.. Në këtë ankesë ankuesja shprehet se: “Me anë të kësaj 

shkrese dua të parashtroj një problematikë shumë serioze në lidhje me eprorin tim A. Gj. Nga ana 

e tij akuzohem padrejtësisht në lidhje me mosrespektimin e orarit të punës, në listëprezencat 

mujore nuk më pasqyron orët e natës, si dhe në mënyrë të vazhdueshme bën presione të ndryshme, 

duke thyer çdo etikë si në komunikim, ashtu dhe në sjellje. Një sjellje e tillë është e papranueshme 

dhe është në kundërshtim me nenin 9 dhe 115 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në lidhje në diskriminimin dhe trajtimin në mënyrë jo të 

barabartë në punë, si dhe thyerje të Kodit  të  Etikës në lidhje me komunikimin dhe trajtimin 

kundrejt meje. Kërkoj nga ana juaj të merrni për bazë ankesën, të mos cënohen të drejtat e mia të 

cilat mbrohen me ligj. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe me shpresën që nuk do të 

përsëritet në vazhdim.” 

Në vijim të ankesës së znj. E. Sh., z. A.Gj. ka depozituar shkresën e sipërcituar nr. 53/1, datë 

21.10.2020, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a., ku ankesa e znj. E. Sh. 

kundërshtohet duke e konsideruar si të pabazuar dhe të pafaktuar. Ankuesja cilësohet si punonjësja 

më problematike në Portin Detar Shëngjin sh.a., si dhe theksohet fakti se ajo nuk është rekrutuar në 

zbatim të akteve nënligjore përkatëse.  

Njëkohësisht referuar bisedave në aplikacionin WhatsApp ndërmjet z. A.Gj. dhe znj. E. Sh. 

rezulton se z. A.Gj. ia përmend disa herë ankueses, çështjen e mosparaqitjes në punë, si dhe i 

kërkon që të paraqitet rregullisht në punë. Nëpërmjet këtyre bisedave rezulton se z. A.Gj. e ka 

mbuluar shpesh herë ankuesen në cilësinë e eprorit direkt, lidhur me parregullsitë mbi paraqitjen e 

saj punë. Toleranca e z. A.Gj. është vënë re edhe në kushtet kur ndaj ankueses pretendohet se ka 

qenë tepër e parregullt, si dhe ka shfaqur problematika edhe në të kaluarën
8
. Për sa më sipër, 

                                                           
8
 Referuar seancës dëgjimore të zhvilluar pranë KMD-së; 
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rezulton se menjëherë pas ankesës që znj. E. Sh. depoziton ndaj z. A.Gj., ky i fundit dërgon 

propozimin për masë disiplinore për largim nga puna të saj. 

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se pavarësisht problematikave të paraqitura nga ankuesja E. 

Sh., duke filluar nga mosparaqitja në punë, largimi nga shërbimi, ardhja me vonesë në punë, 

konfliktet me kolegë dhe eprorët, të cilat përveçse në aktet e sipërcituara, rezultojnë edhe në 

bashkëbisedimet që ajo ka patur në aplikacionin WhatsApp me Shefin e Sigurisë së Portit
9
, të cilat 

janë depozituar në cilësi prove pranë KMD-së,  në kushtet kur ajo ka depozituar pranë Drejtorit të 

Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin, një ankesë ku ajo pretendon diskriminim nga ana e Shefit të 

Sigurisë Portuale, titullari i Portit ka patur detyrime ligjor për shqyrtimin e kësaj ankese. 

Në seancë dëgjimore, Drejtori i Përgjithshëm i Porti Detar Shëngjin sh.a. është shprehur se ai i ka 

dhënë shkresë përgjigje ankueses, por ajo e ka grisur në prani të tij, në mbledhjen e zhvilluar për 

shqyrtimin e propozimit për masën disiplinore të propozuar nga eprori i saj i drejtpërdrejtë. Në 

vijim, ai nuk ka depozituar kopje të kësaj shkrese në cilësi prove pranë KMD-së.  

Mbledhja e sipërcituar nuk është zhvilluar për të shqyrtuar pretendimin për diskriminim të znj. E. 

Sh. kundër z. A.Gj., por është zhvilluar në kuadër të masës disiplinore të propozuar nga z. A.Gj. 

kundër saj.  

Në nenin 5, të LMD, të ndryshuar parashikohet shprehimisht: “Ndalohet diskriminimi për 

shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të 

përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër 

sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë.”  

 

Njëkohësisht, në kuadër të parashikimit të nenit 13, të ligjit të sipërcituar parashikohet gjithashtu:  

 

“1. Punëdhënësi është i detyruar:  

a) të zbatojë, të mbrojë e të nxisë parimin e barazisë dhe të ndalimit të çdo lloj 

diskriminimi;  

b) të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa disiplinore, për mbrojtjen e 

punëmarrësve nga diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji nga marrja e dijenisë;  

c) t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të marra për shkak 

të diskriminimit të kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji nga marrja e tyre. 

2. Punëdhënësi detyrohet të rrisë ndërgjegjësimin për këtë ligj edhe duke e afishuar 

atë në mjediset publike të vendit të punës, si dhe të mundësojë kuptimin e plotë të tij me mjetet 

e veta ose me ndihmën e subjekteve të specializuara.”  

                                                           
9
 Analizimi i këtyre bisedave do të kryhet në rubrikën e mëposhtëme; 
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Për sa më sipër, rezulton se Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin edhe pse ka marrë 

sinjalizim për diskriminim të mundshëm, nëpërmjet ankesës së sipërcituar të znj. E. Sh. nuk ka 

marrë masa për shqyrtimin e kësaj ankese, por takimi i realizuar me ankuesen është zhvilluar në 

kuadër të shqyrtimit të propozimit për masë disiplinore të dhënë nga eprori i saj i drejtpërdrejtë.  

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se në interpretim të nenit 7, pika 1 të LMD, të 

ndryshuar, ankuesja është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë dhe disfavorizues nga ana e 

Portit Detar Shëngjin sh.a.   

B. Shkaku i mbrojtur i diskriminimit të pretenduar “gjinia”, në fomën e 
“shqetësimit seksual”.  

Znj. E. Sh., pretendon diskriminim gjinor, në formën e shqetësimit seksual, nga z. A.Gj., Shef 

i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin. 

Neni 3, pika 14, i LMD, të ndryshuar parashikon se: “Shqetësim seksual” është ajo formë 

diskriminimi që ndodh në rastin e një sjelljeje të padëshiruar, verbale ose joverbale, e natyrës 

seksuale, e cila ka për qëllim ose efekt cënimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një 

mjedisi frikësues, armiqësor, përçmues, poshtërues a ofendues për të.” 

 

Shqetësimi seksual në vetëvete lidhet me shkakun e gjinisë të parashikuar shprehimisht në 

nenin 1 të ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ku 

parashikohet një listë jo shteruese shkaqesh, si vijon: “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.” 

 

Në mbështetje të akteve të depozituara ankuesja, Komisioneri gjykon se në rastin konkret, 

shqetësimi seksual përbën një formë diskriminimi të pretenduar nga ana e saj kundrejt eprorit 

të drejtpërdrejtë, si dhe gjinia është shkak i mbrojtur ligjërisht dhe i provuar për ankuesen. 

 

C. Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur – gjinia, në formën e shqetësimit seksual. 
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Znj. E. Sh., pretendon diskriminim gjinor, në formën e shqetësimit seksual, nga z. A.Gj., Shef 

i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin. 

Për sa më sipër, legjislacioni kombëtar dhe ai ndërkombëtar i sigurojnë një mbrojtje të 

posaçme barazisë gjinore, si dhe mbi të gjitha diskriminimit më bazë gjinor në formën e 

ngacmimit seksual. Barazia gjinore është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, për 

funksionimin e demokracisë dhe qeverisjen e mirë, respektimin e shtetit të së drejtës dhe 

promovimin e mirëqenies për të gjithë, që përfshin të drejta të barabarta për gratë dhe burrat, 

vajzat dhe djemtë.  

Neni 18, i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon: “1. Të gjithë janë të barabartë 

përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, 

raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, 

sociale ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e 

përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.” 

Barazia gjinore konsiston në fuqizimin, përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen e njëjtë në të gjitha 

sferat e jetës publike dhe private të grave dhe burrave, që nënkupton akses të barabartë dhe 

shpërndarje të njëjtë të burimeve ndërmjet tyre, sikurse përcaktohet në Strategjinë e Barazisë 

Gjinore të Këshillit të Evropës 2018 -2023.  

Diskriminimi për shkak të seksit dhe/ose gjinisë përbën një shkelje të të drejtave të njeriut dhe 

një pengesë për gëzimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Për sa më sipër, një ndër 

parimet themelore të Kartës së Kombeve të Bashkuara (1945) është “Të drejta të barabarta 

për burrat dhe gratë”. Parimi i barazisë gjinore u njoh edhe në Deklaratën Universale të të 

Drejtave të Njeriut (1948), e cila afirmoi “të drejtat e barabarta të burrave dhe grave”. 

Deklarata i hapi rrugën forcimit të mëtejshëm të angazhimeve ndërkombëtare në fushën e të 

drejtave të grave, sidomos me Konventën e Kombeve të Bashkuara (OKB) “Për Eliminimin e 

të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave” (CEDAW) të vitit 1979. Konventa përmban 

një “kartë të të drejtave” për gratë, duke përcaktuar se çfarë përbën diskriminim ndaj grave 

dhe ofron një agjendë kombëtare për t’i dhënë fund këtij diskriminimi. 

Në nenin 1, të kësaj Konventës së sipërcituar përcaktohet: “Për qëllimet e kёsaj Konvente 
shprehja “diskriminimi ndaj grave” nёnkupton çdo dallim, pёrjashtim ose kufizim që bёhet 
mbi bazёn e seksit, e që ka për pasojё ose për qëllim të komprometojё ose të asgjёsojё 
njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarёsisht nga gjendja e tyre martesore, mbi 
bazën e barazisë sё burrit dhe të gruas, të të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut në 
fushёn politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo fushë tjetër.” 

 

Neni 2, i Konventës parashikon shprehimisht: “Shtetet palë dënojnë diskriminimin ndaj grave 

në të gjitha format, pranojnё të ndjekin me të gjitha mjetet e pёrshtashme dhe pa vonesё, një 
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politikё tё eliminimit tё diskriminimit kundrejt grave dhe për këtë arsye zotohen: (a) Të 
përfshijnë në kushtetutat e tyre kombёtare ose në ndonjё dispozitë tjetër ligjore të 
përshtatshme, parimin e barazisë sё burrit dhe të gruas, po qe se ende nuk ёshtё bёrё, dhe të 
sigurojnë nёpёrmjet legjislacionit dhe masave tё tjera të përshtatshme zbatimin praktik të këtij 
parimi; (b) Të miratojnё masa ligjore dhe masa të tjera të përshtatshme duke përfshirё edhe 
sanksione, po qe se ёshtё e nevojshme, duke ndaluar çdo formё tё diskriminimit ndaj grave; 
(c) Të vendosin një mbrojtje gjyqёsore të të drejtave të grave, mbi bazёn e barabartё me 

burrat, dhe të sigurojnё, nёpёrmjet gjykatave kombёtare kompetente dhe institucioneve të 
tjera publike, mbrojtjen efektive të grave kundёr çdo veprimi diskriminues; (ç) Të mos 
ndёrmarrin asnjë veprim ose praktikё diskriminuese ndaj grave dhe të sigurojnё që autoritetet 
dhe institucionet publike tё veprojnё nё pёrputhje me kёtё detyrim; (d) Të marrin të gjitha 
masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj grave që ushtron ndonjë person, 

organizatё ose çfarёdo ndёrmarrje;” 

 

Në Nenin 11, të Konventës së sipërpërmendur parashikohet gjithashtu mbrojtja e gruas në 

fushën e punësimit. Sipas këtij parashikimi, shtetet palë duhet të marrin të gjitha masat e 

përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas në fushёn e zёnies punë, pёr tё 
siguruar, mbi bazën e barazisë midis burrit dhe gruas, të drejtat e njëjta, e sidomos: (a) Të 

drejtën për punë si një e drejtё e pamohueshme e të gjithë njerёzve; (b) Të drejtën për mundёsi 
të njëjta punësimi, duke përfshirë zbatimin e kritereve të njëjta tё pёrzgjedhjes lidhur me 
zёnien punë; (c) Të drejtën për të zgjedhur lirisht profesionin dhe vendin e punës, të drejtën 

për ngritjen e postit tё punёs, për punë të qёndrueshme, për të gjitha pёrfitimet dhe kushtet e 
punёs, të drejtën për pёrgatitje profesionale dhe rikualifikim, duke përfshirë mёsimin e 
personave nё ekonomi, ngritjen profesionale dhe kualifikimin e herёpashershёm; 
 

Këshilli Ekonomik dhe Social i OKB-së (ECOSOC) (1997), është shprehur gjithashtu si vijon: 

“Integrimi i perspektivës gjinore është proçesi i vlerësimit të implikimeve për gratë dhe burrat 

për çdo veprim të planifikuar, përfshirë legjislacionin, politikat apo programet, në të gjitha 

fushat dhe në të gjitha nivelet. Integrimi është një strategji për t’i bërë shqetësimet dhe 

përvojat e grave dhe burrave dimension të pandashëm të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe 

vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, 

në mënyrë që gratë dhe burrat të përfitojnë njësoj dhe pabarazia të mos tolerohet. Qëllimi 

përfundimtar është arritja e barazisë gjinore.”   

 

Në kuadër të Objektivit 3, të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (Fuqizimi i Grave), OKB-ja ka 

inkurajuar Shtetet Anëtare të zhvillojnë një kuadër ligjor ku perspektiva gjinore integrohet në 

nivel qeveritar dhe parlamentar. Agjenda 2030 e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e 

Qëndrueshëm ka ripohuar angazhimin për barazi gjinore dhe integrimin e perspektivës 
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gjinore, duke miratuar një numër objektivash, përfshirë Objektivin nr. 5 për “realizimin e 

barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha gratë dhe vajzat”. 

  

Bashkimi Evropian ka njohur gjithashtu integrimin e perspektivës gjinore si një strategji 

udhëzuese drejt barazisë gjinore. Barazia gjinore është promovuar në të gjitha fushat e politikë 

bërjes. Traktati i Amsterdamit (1999) përfshiu në detyrat themelore të BE-së promovimin e 

barazisë dhe eliminimin e diskriminimit midis burrave dhe grave. Gjatë viteve, janë miratuar 

një sërë direktivash lidhur me barazinë gjinore dhe, në vitin 2006, u përmblodhën të gjitha në 

të ashtuquajturën Direktivë Gjinore e Konsoliduar
10

. BE-ja ka pasur ndikim pozitiv në 

zhvillimin e politikës së barazisë gjinore, jo vetëm te Shtetet Anëtare, por edhe në vende të 

tjera evropiane, ku kandidatura për aderim apo marrëdhënie të tjera të lidhura me asistencën u 

kërkon vendeve të punojnë drejt pajtueshmërisë me normat e BE-së.  

 

Plani i Veprimit i OSBE-së për Promovimin e Barazisë Gjinore (2004) lidh drejtpërsëdrejti të 

drejtat e barabarta të grave dhe burrave me “paqen, demokracinë e qëndrueshme, zhvillimin 

ekonomik dhe, për rrjedhojë, me sigurinë dhe stabilitetin në rajonin e OSBE-së”. Plani i 

Veprimit për Barazinë Gjinore i OSBE-së – i cili përbën kuadrin më të plotë të OSBE-së deri 

më sot, në udhëzimin e institucioneve të OSBE-së dhe të Shteteve Pjesëmarrëse për barazinë 

gjinore - thekson nevojën “për të zhvilluar më tej dhe për të forcuar procesin e vazhdueshëm 

dhe të qëndrueshëm të integrimit gjinor”. Plani i Veprimit e detyron OSBE-në që objektivin e 

integrimit të perspektivës gjinore ta përfshijë në të gjitha programet dhe veprimet e veta, si 

edhe të mbështetë arritjen e këtyre objektivave në asistencën që OSBE-ja jep për Shtetet 

Pjesëmarrëse. 

 

Në referencë të nenit 14, të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut garantohet barazia e 

të drejtave dhe lirive të përcaktuara në të, sikurse edhe në Kartën Social Euopiane (të 

rishikuar) dhe shtojcën e saj përkatësisht në nenin 24, pika 3, gërma d) parashikohet 

shprehimisht: “….Nuk do të përbëjnë arsye të vlefshme për përfundimin e punësimit….d) 
raca, ngjyra, gjinia, gjendja familjare përgjegjësitë familjare, shtatëzania, besimi fetar, 

opinion politik, prejardhja kombëtare ose origjina sociale”. Gjykata Evropiane e të Drejtave 

të Njeriut në praktikën e saj gjyqësore ka përsëritur se përparimi i barazisë gjinore është sot 

një qëllim kryesor në Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe se referimi ndaj traditave, 

supozimeve të përgjithshme ose qëndrimeve mbizotëruese shoqërore janë arsyetim i 

pamjaftueshëm për një ndryshim në trajtimin për shkak të seksit. Për më tepër, Gjykata ka 

treguar që stereotipat gjinorë, siç është perceptimi i grave si kujdestare kryesore të fëmijëve 

dhe burrave si mbajtës të familjes, nuk mund të justifikojnë vetvetiu një ndryshim në trajtim. 

                                                           
10

 32006L0054, Direktiva e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit 2006/54/KE të 5 korrikut 2006 për “Zbatimin e 
parimit të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe 

marrëdhëniet gjatë punës” 
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Nocioni i diskriminimit është interpretuar në mënyrë konsistente nga Gjykata Evropiane e të 

Drejtave të Njeriut në praktikën e saj ligjore, që ka të bëjë me Nenin 14 të Konventës. Në 

gjykimin e saj në çështjen e Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së 

Bashkuar GJED (1985) shprehet:“një ndryshim në trajtim është diskriminues në rast se ‘ai 

nuk ka justifikim objektiv dhe të arsyeshëm’, që do të thotë, në rast se ai nuk ndjek një “qëllim 

të ligjshëm” apo kur nuk ka ‘një marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të 

përdorura dhe qëllimit që kërkohet të arrihet”.  

 

Njëkohësisht mbështetur në Deklaratën dhe Platformën e Veprimit të Pekinit të miratuar nga 

Konferenca e Katërt Botërore e Grave të Kombeve të Bashkuara për Gratë (1995), dhe 

referuar në veçanti Raportit të Takimit Rajonal të Rishikimit të Pekinit për Evropën, 

organizuar nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën në vitin 2014, i 

cili tregoi se "stereotipet diskriminuese mbeten të përhapura dhe ndikojnë në arsimimin dhe 

pjesëmarrjen e grave në ekonomi dhe në jetën publike", vendosja e barazisë gjinore 

konsiderohet gjithashtu një prioritet. 

Sipas Rekomandimit CM / Rec (2019)1 e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës “Për 

parandalimin dhe luftimin e seksizmit” seksizmi është një shfaqje e marrëdhënieve 

historikisht të pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave, e cila çon në diskriminim dhe 

parandalon përparimin e plotë të grave në shoqëri. Këshilli i Europës rekomandon që qeveritë 

e Shteteve anëtare që të marrin masa për të parandaluar dhe luftuar seksizmin dhe 

manifestimet e tij në sferën publike dhe private, si dhe të inkurajohen palët e interesuara të 

zbatojnë legjislacionin, politikat dhe programet e duhura, duke u mbështetur në përkufizimin 

dhe udhëzimet e bashkangjitura këtij Rekomandimi 

Nën frymën e akteve ndërkombëtarë të mësipërme, ligji nr.9970, datë 24.7.2008 “Për 

barazinë gjinore në shoqëri” përmban gjithashtu dispozita kundër diskriminimit gjinor. 

Qëllimi i këtij ligji
11

 është: a) të sigurojë mbrojtje efikase nga diskriminimi për shkak të 

gjinisë dhe nga çdo formë sjelljeje, që nxit diskriminimin për shkak të gjinisë; b) të përcaktojë 

masa për garantimin e mundësive të barabarta ndërmjet grave e burrave, për të eliminuar 

diskriminimin e bazuar në gjini, në çfarëdo forme me të cilën shfaqet; c) të përcaktojë 

përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore, qendrore dhe vendore, për të hartuar dhe zbatuar aktet 

normative, si dhe politikat që mbështesin zhvillimin dhe nxitjen e barazisë gjinore në shoqëri. 

Për sa më sipër, neni 4, i ligjit të mësipërm parashikon shprehimisht: 1.“Barazi gjinore” është 

pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjithat fushat e jetës, pozita e 

barabartë ndërmjet tyre, mundësi e shanse të barabarta, për të gëzuar të  drejtat dhe për të 

përmbushur detyrimet në shoqëri, duke përfituar njëlloj nga arritjet e zhvillimit të saj.” Neni 

6 i këtij ligji përcakton se: 1. Çdo trajtim më pak i favorshëm i një personi për shkak të 

                                                           
11

 Referuar nenit 2, të ligjit nr.9970, datë 24.7.2008 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri”; 

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


 

31 

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

 

 

  

 

 

gjinisë, në krahasim me trajtimin që i bëhet, i është bërë ose do t’i bëhej një personi të gjinisë 

tjetër, në një situatë të ngjashme, përbën diskriminim të drejtpërdrejtë për shkak të gjinisë dhe 

ndalohet.” 

Në nenin 9, të Kodit të Punës parashikohet shprehimisht: “Në ushtrimin e së drejtës për 

punësim dhe profesion, ndalohet çdo formë diskriminimi, e parashikuar në këtë Kod dhe në 

legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi.” Parashikimi i mësipërm është 

hartuar në të njëjtën frymë me parashikimet ligjore të Ligjit nr.10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i cili rregullon zbatimin dhe respektimin e parimimin të 

barazisë, si dhe përcakton shkaqet, në bazë të së cilave ndaj një individi mund të ketë 

diskriminim. Nëpërmjet parashikimit të nenit 12, të ligjit të sipërpërmendur ndalohet 

diskriminimi, në lidhje me të drejtën për punësim, për shkaqet e parashikuara në nenin 1 të 

këtij ligji. Neni 12, pika 1 , gërma c) i këtij ligji parashikon shprehimisht: “1. Ndalohet 

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

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

që, ndër të tjera, ka lidhje me: …..c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke 
përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, 

përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë proçesit 

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

 

Referuar nenit 3, pika 1, të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, diskriminimi përkufizohet si: ““Diskriminimi” është çdo dallim, 

përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij 

ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën 

mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës 

së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me 

ligjet në fuqi.” 

 

Në nenin 5, të LMD, të ndryshuar parashikohet shprehimisht: “Ndalohet diskriminimi për 

shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të 

përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër 

sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë.”  

 

Njëkohësisht, në kuadër të parashikimit të nenit 13, të ligjit të sipërcituar parashikohet gjithashtu:  

 

“1. Punëdhënësi është i detyruar:  

a) të zbatojë, të mbrojë e të nxisë parimin e barazisë dhe të ndalimit të çdo lloj diskriminimi;  

b) të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa disiplinore, për mbrojtjen e punëmarrësve 

nga diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji nga marrja e dijenisë;  
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c) t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të marra për shkak të 

diskriminimit të kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji nga marrja e tyre. 

2. Punëdhënësi detyrohet të rrisë ndërgjegjësimin për këtë ligj edhe duke e afishuar atë në 

mjediset publike të vendit të punës, si dhe të mundësojë kuptimin e plotë të tij me mjetet e veta 

ose me ndihmën e subjekteve të specializuara.”  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion barazie i specializuar për 

mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi” ka si qëllim të sigurojë të drejtën e çdo personi për: “a) barazi 

përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; b) barazi të shanseve dhe mundësive për të 

ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike; c) mbrojtje 

efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin”. 

Një nga format e diskriminimit gjinor është dhe diskriminimi në formën e shqetësimit 

seksual.  

Ngacmimi ose shqetësimi seksual përkufizohet si ushtrimi i një sjellje të padëshirueshme të 

natyrës seksuale, e cila ushtrohet si nga meshkujt, ashtu edhe nga femrat kundrejt njëri-tjetrit, 

me qëllim përfitimin seksual, i cili krijon ndjesinë e të qenit i pafuqishëm përballë tij
12

. Mund 

të themi se vetë shqetësimi seksual është një nga format më të vjetra të ushtrimit të pushtetit, 

midis burrit dhe gruas, ku zakonisht gruaja ka qenë në rolin e viktimës, ndërsa në të shumtën e 

rasteve burri në rolin e kërcënuesit. Ekzistenca e tij dëshmohet në të gjithë botën dhe format 

dhe kushtet e shfaqjes së tij janë nga më të ndryshmet, veçanërisht më të shpeshta në 

marrëdhëniet e punës. Sot, problemi i shqetësimit/ngacmimit seksual në vendin e punës shihet 

si një çështje serioze dhe një rrezik profesional, i cili shkel në mënyrë të hapur, respektimin e 

të drejtave të njeriut.  

Shqetësimi seksual, është një nga format më të përhapura të diskriminimit për shkak të 

gjinisë, i cili ndeshet shpesh në fushën e punësimit. 

Për sa më sipër, legjislacioni ndërkombëtar dhe ai kombëtar kanë parashikime specifike ndaj 

shqetësimit seksual, i cili konsiderohet gjithashtu vepër penale dhe hetohet nga organet 

kompetente. 

Konventa e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 

Kundër Grave (CEDAW) e përshkruan ngacmimin në vendin e punës si diskriminim gjinor 

dhe si manifestim të dhunës me bazë gjinore. Komiteti i CEDAW u bën thirrje palëve 

shtetërore nënshkruese të Konventës që të ndërmarrin masa për zgjidhjen e këtij problem ku: 

“Palët Shtetërore duhet të përfshijnë në raportet e veta informacione relevante për ngacmimin 

                                                           
12

 Referuar Studimit të Avokatit të Popullit “Ngacmimi moral dhe seksual në administratën publike shqiptare. 

Analizë krahasimore e kuadrit ligjor shqiptar dhe atij Europian”, shkurt 2017; 
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seksual, si dhe për masat që duhen ndërmarrë për mbrojtjen e grave nga ngacmimi seksual 

dhe nga format e tjera të dhunës ose të detyrimit në vendin e punës”.
13

 

Neni 26 i Kartës Sociale Evropiane, të rishikuar të Këshillit të Evropës”14
, sanksionon: “Me 

qëllim garantimin e ushtrimit efektiv të së drejtës për mbrojtjen e dinjitetit në punë nga të 

gjithë punonjësit, palët angazhohet, në konsultim me organizatat e punëdhënësve dhe 

punëmarrësve:1-të promovojnë sensibilizimin, informimin dhe parandalimin e ngacmimit 

seksual në vendin e punës, apo në lidhje me punën, dhe të marrin të gjitha masat e duhura për 

të mbrojtur punonjësit nga sjellje të tilla. 2- të promovojnë sensibilizimin, informimin në 

drejtim të akteve të dënueshme apo dukshëm të ashpra dhe ofensive drejtuar në mënyrë të 

përsëritur ndaj punonjësve në vendin e punës, apo në lidhje me punën dhe të marrin të gjitha 

masat e duhura për të mbrojtur punonjësit nga sjellje të tilla. Neni 26 i aneksit të kësaj Karte 

saktëson se: paragrafi 2 nuk ka të bëjë vetëm me ngacmimin/shqetësimin seksual. Për pasojë, 

paragrafi 2, parashikon ngacmimin moral”. 

Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit dhe dokumentet pasardhëse, e cila u miratua 

nga Kombet e Bashkuara në 1995, i bënte thirrje qeverive, komunitetit ndërkombëtar dhe 

shoqërisë civile, për të ndërmarrë veprime strategjike në 12 fusha kritike shqetësuese duke 

përfshirë dhunën kundër grave (duke përfshirë dhe parandalimin e shqetësimin seksual në 

vendin e punës). 

Konventa e Stambollit e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj 

grave dhe dhunës në familje” 15
 ofron një përkufizim të gjerë të ngacmimit/ shqetësimit 

seksual (neni 40).“Palët duhet të marrin masat e nevojshme legjislative apo masa të tjera për 

të siguruar që çdo formë e sjellje e padëshiruar verbale, jo-verbale apo fizike të një natyre 

seksuale, me qëllim ose ndikim shkeljen e dinjitetit të një personi, dhe veçanërisht kur krijon 

një ambient frikësues, armiqësor, degradues, poshtërues apo fyes, është subjekt i një sanksioni 

penal ose tjetër ligjor”.  

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) ka miratuar edhe një numër të konventave 

themelore për mbrojtjen e punëtorëve dhe dinjitetit në punë. Konventa kuadër për promovimin 

e Sigurisë dhe Shëndetit, 2006 (nr 187) e ILO në nenin 2/1 të saj përcakton se: “Çdo anëtar 

që ratifikon këtë Konventë, do të promovojë përmirësimin e vazhdueshëm të sigurisë dhe 

shëndetit në punë për të parandaluar lëndimet në punë, sëmundjet dhe vdekjet, nga diskutimi, 

në konsultim me organizatat më të përfaqësuara të punëdhënësve dhe punëtorëve, të një 

                                                           
13

 CEDAW Rekomandimi Nr. 19/1992 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom1 
14

 Karta Sociale Evropiane është nënshkruar nga Shqipëria në 21.09.1998 dhe është ratifikuar më 14.11.2002 me 

Ligjin nr. 8960, datë 24.10.2002; 
15

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680460

31c 
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politike kombëtare, sistemi kombëtar dhe program kombëtar‟. Ndërkohë që në nenin 3, të saj, 

përcaktohet se “Çdo anëtar do të promovojë një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm duke 

formuluar një politikë kombëtare. Çdo anëtar do të promovojë dhe paraprakisht, në të gjitha 

nivelet përkatëse, e drejta e punëtorëve për një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm të punës”. 

Në këtë kontekst përfshihet dhe mbrojtja e punëmarrësve nga shqetësimi moral dhe ai seksual 

në vendin e punës. 

Kodi i Punës i ofron gjithashtu punonjësit mbrojtje të personalitetit të tij, përfshirë këtu edhe 

mbrotje nga shqetësimi seksual. Në nenin 32 “Mbrojtja e personalitetit” të Kodit të Punës 

parashikohet shprehimisht: 

  

“1. Punëdhënësi ka detyrimin të respektojë dhe të mbrojë në raportet e punës personalitetin e 

punëmarrësit, si dhe: 

a) merr të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit 

mendor dhe fizik të punonjësve; 

b) merr të gjitha masat e nevojshme për të ndaluar ngacmimin moral të kryer prej tij dhe nga 

punonjësit e tjerë, si dhe afishon dispozitat mbi ngacmimin moral dhe seksual dhe sanksionet 

përkatëse; 

c) parandalon çdo qëndrim që cenon dinjitetin e punëmarrësit. 

 

2. Punëdhënësi ndalohet të kryejë çdo veprim që përbën shqetësim seksual për punëmarrësit 

dhe nuk lejon kryerjen e veprimeve të tilla nga punëmarrësit e tjerë. Shqetësim seksual është 

çdo formë e padëshiruar sjelljeje, e shprehur me fjalë ose veprime fizike e simbolike, me 

natyrë seksuale, e cila ka për qëllim ose sjell si pasojë cenimin e dinjitetit personal, në mënyrë 

të veçantë kur krijon një mjedis kërcënues, armiqësor, poshtërues, përçmues ose fyes, që 

kryhet nga punëdhënësi kundrejt një punëmarrësi, një punëkërkuesi për punë ose midis 

punëmarrësve. 

3. Punëdhënësi ndalohet të ngacmojë punëmarrësit me veprime, të cilat kanë për qëllim ose 

sjellin si pasojë degradimin e kushteve të punës, në një shkallë të tillë që mund të çojë në 

cenimin e të drejtave dhe dinjitetit të personit, në dëmtimin e shëndetit të tij fizik ose mendor 

ose në dëmtimin e të ardhmes së tij profesionale”. 

 

Ky parashikim i Kodit të Punës, përbën një trajtim të hollësishëm lidhur me çështjen e 

ngacmimit/shqetësimit seksual në vendin e punës, të ushtruar nga punëmarrësi, ku sipas të 

cilit punëdhënësi duhet të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme mbi sigurimin e kushteve 

dinjitoze dhe të mosngacmimit të punëmarrësve gjatë ushtrimit të detyrës, si dhe përcakton 

shkallën e ushtrimit apo cënimit të këtij fenomeni, duke parashikuar gjithashtu një mbrojtje të 

gjerë në këtë drejtim. Gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, të gjithë institucionet publike dhe jo 

vetëm, duhet të udhëhiqen vetëm nga parimet kushtetuese, edhe nga dispozitat e Kodit të 

Punës. Pra, referuar në këtë dispozitë, parashikohet detyrimi i punëdhënësit për të mbrojtur në 
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raportet e punës personalitetin e punëmarrësit, fakt i cili nënkupton edhe integritetin fizik dhe 

psikologjik, ku përfshihet nderi personal dhe profesional, sfera e jetës private dhe intime, liria 

e të shprehurit etj., duke mos lejuar ngacmime/shqetësime seksuale në vendet e punës. 

Ligji nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në Shqipëri”, është një tjetër mjet 

garantues i legjislacionit tonë lidhur me ngacmimin seksual në punë, i cili sanksionon 

detyrimet e punëdhënësit për zbatimin e të drejtave të barabarta për gratë dhe burrat në punë, 

lidhur me rekrutimin, krijimin e kushteve të barabarta të punës, dhënies së pagesës së 

barabartë për punë me vlerë të barabartë, si dhe dhënies së mundësive të njëjta.  

 

Neni 4/10 i këtij ligji jep dhe përkufizimin e “shqetësimit seksual” në përputhje me 

përkufizimin e Direktivës 2006/54/KE. Sipas këtij parashikimi, “Shqetësim seksual” është 

çdo formë e padëshiruar sjelljeje, e shprehur me fjalë ose veprime fizike dhe simbolike, me 

natyrë seksuale, e cila ka për qëllim ose sjell si pasojë cënimin e dinjitetit personal, në mënyrë 

të veçantë, kur krijon një mjedis kërcënues, armiqësor, poshtërues, përçmues apo fyes.  

 

Në pikat 8-9, të nenit 16 të këtij ligji, përcaktohen “detyrimet e punëdhënësit në marrëdhëniet 

e punës”, ku citohet se: “Punëdhënësi duhet të marrë masa për ndalimin e diskriminimit, 

ngacmimeve dhe shqetësimeve seksuale ndaj punëmarrësit. Gjithashtu kërkohet qe ai të mos 

vendosë në pozitë të disfavorshme ose të mos marrë masa disiplinore ndaj punëmarrësit, i cili 

kundërshton ose ankohet për diskriminim, ngacmim ose shqetësim seksual, si edhe ndaj 

punëmarrësit që dëshmon për veprime diskriminuese, ngacmim ose shqetësim seksual, të 

kryera prej punëdhënësit ose punëmarrësve të tjerë”.  

 

Në nenin 18 të këtij ligji, përcaktohen përgjegjësitë e punëdhënësit për mbrojtjen e 

punëmarrësit nga diskriminimi, ngacmimi dhe shqetësimi seksual, ku citohet: “Çdo 

diskriminim, ngacmim apo shqetësim seksual në vendin e punës nga punëdhënësi dhe/ose 

punëmarrësi është i ndaluar. Punëdhënësi, për të mbrojtur punëmarrësit nga diskriminimi, 

ngacmimi e, veçanërisht, nga shqetësimi seksual, detyrohet:a) të marrë masa parandaluese 

dhe të përcaktojë masa (sanksione) disiplinore në rregulloren e brendshme, për ndalimin e 

ngacmimeve dhe të shqetësimeve seksuale ndaj punëmarrësit, në përputhje me këtë ligj;b) 

nëse merr dijeni, në mënyrë të tërthortë ose me ankesë nga një punëmarrës, i cili pretendon se 

është diskriminuar, ngacmuar ose shqetësuar seksualisht nga një punëmarrës tjetër, pasi 

bindet, merr masat e duhura organizative për ndalimin e vazhdimit dhe parandalimin e 

diskriminimit, të ngacmimit ose shqetësimit seksual dhe zbaton sanksionet disiplinore;” 

 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, në nenin 3, pika 1, si:“Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në 

cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo 
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bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive 

themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi. 

 

Neni 3, pika 14, i LMD, të ndryshuar parashikon se: “Shqetësim seksual” është ajo formë 

diskriminimi që ndodh në rastin e një sjelljeje të padëshiruar, verbale ose joverbale, e natyrës 

seksuale, e cila ka për qëllim ose efekt cënimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një 

mjedisi frikësues, armiqësor, përçmues, poshtërues a ofendues për të.” 

 

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

fushën e punësimit. Ky ligj pikën 2 të tij parashikon shprehimisht se: 2. Ndalohet çdo lloj 

shqetësimi, përfshirë edhe shqetësimin seksual, nga punëdhënësi përkundrejt një punëmarrësi 

ose një kërkuesi për punë ose midis punëmarrësve.”  

 

Në analizën e tij Komisioneri gjykon se: 

Kodi i Procedurës Administrative
16

, ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit 

të pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast shoqërisë Portit Detar Shëngjin 

sh.a., e cila duhet të provojnë se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, për 

shkakun e pretenduar. 

Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat 

bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se 

ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk 

përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të 

palëve provat e zotëruara prej saj”. 

Njëkohësisht, mbështetur në nenin 33, pika 7/1, të LMD, të ndryshuar, parashikohet 

gjithashtu se: “Në rastet kur pala ankuese paraqet fakte mbi të cilat bazon pretendimin për 

sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, 

pala tjetër, kundër së cilës është paraqitur ankesa, detyrohet të provojë se faktet nuk 

përbëjnë diskriminim.” 

Parimi i ndarjes së barrës së provës është një parim i mirënjohur tashmë në legjislacionin e 

BE-së dhe KEDNJ. KEDS
17

 gjithashtu ka pranuar që në çështjet e diskriminimit, barra e 

                                                           
16 Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen 

diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik 

detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion 

të palëve provat e zotëruara prej saj”. 
17 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
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provës nuk duhet të varet plotësisht nga ankuesi, por duhet të jetë objekt i një rregullimi të 

duhur. 

Duke qenë se pala kundër të cilës drejtohet ankesa disponon gjithë informacionin dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për të provuar bazueshmërinë e pretendimeve, legjislacioni i ka  

transferuar barrën e provës palës kundër të cilës është paraqitur ankimi, kur vihet re se prima 

facie është ngritur një pretendim për diskriminim. Pala kundër të cilës është paraqitur ankesa 

ka barrën e provës të provojë se trajtimi i diferencuar nuk është diskriminues. 

 

Kjo mund të realizohet në njërën nga dy mënyrat e mëposhtme: 

1. Duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore, midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë ose, 

2. Duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, 

ekziston një justifikim i arsyeshëm dhe objektiv.  

Nëse subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa nuk është në gjendje të provojë njërën nga të 

dyja, atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
18

 

Në aspektin procedural, si fillim pala ankuese duhet të provojë se i vetmi shpjegim i 

arsyeshëm për trajtimin e diferencuar është shkaku i mbrojtur nga diskriminimi dhe në kushtet 

kur arrihet ky nivel provueshmërie barra e provës për të provuar të kundërtën, që veprimet nuk 

përbëjnë diskriminim i bie palës tjetër. Pra, nëse faktet e prezantuara nga ankuesi duken të 

besueshme dhe në përputhje me provat në dispozicion, GJEDNJ në praktikën e vet i ka 

pranuar ato si të provuara, përveçse kur pala tjetër kundër së cilës paraqitet ankesa paraqet një 

shpjegim alternativ bindës. GJEDNJ pranon si fakte ato vlerësime “të mbështetura nga 

vlerësimi i lirë i të gjitha provave……provat mund të vijnë nga bashkëekzistenca e 
deduksioneve/prezumimeve mjaftueshmërisht të forta, të qarta dhe të përputhshme apo nga 

prezumime faktesh të pa kundërshtuara. Për më tepër, niveli i bindjes i nevojshëm për arritjen 

e një konkluzioni të veçantë dhe lidhur me këtë, shpërndarja e barrës së provës, janë të 

lidhura ngushtësisht
19”.  

                                                           
18

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf, 

fq.232. 
19

 GJEDNJ, Nachova dhe të tjerët kundër Bullgarisë (GC) paragrafi 147, (ECtHR, Nachova and others v. 

Bulgaria [GC] (Nos. 43577/98 and 43579/98), 6 July 2005). Kjo përsëritet në çështjen e GJEDNJ-së, Timishev 

kundër Rusisë (Numrat 55762/00 dhe 55974/00), 13 Dhjetor 2005, paragrafi 39 (ECtHR, Timishev v. Russia 

(Nos. 55762/00 and 55974/00), 13 December 2005), dhe GJEDNJ, D.H dhe të tjerët kundër Republikës Ç eke 

[GC] (Nr. 57325/00), 13 Nëntor 2007, paragrafi 178 (ECtHR, D.H. and others v. the Czech Republic [GC] (No. 

57325/00), 13 November 2007). https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_laë_SQI.pdf, faqet 

47 dhe 49; 
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Në lidhje me rastin në fjalë, mbështetur në analizimin e fakteve dhe provave të ankuesit, si 

dhe në bazë të rezultateve që dolën nga procedura e shqyrtimit të ankesës, Komisioneri gjykoi 

se ekziston një trajtim i padrejtë dhe i disfavorshëm i znj. E. Sh., pasi asaj nuk i janë paguar 

orët e natës ose të turnit të tretë nga ana e punëdhënësit Porti Detar Shëngjin sh.a. për muajt 

janar, shkurt, prill, maj, qershor korrik gusht, shtator, tetor 2020, si dhe ankesa e saj kundër z. 

A.Gj., që përmban edhe pretendim për diskriminim nga ky i fundit nuk është shqyrtuar nga 

ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a. edhe pse ekziston detyrimi i tij 

ligjor për ta marrë në shqyrtim këtë kërkese, sipas dispozitave përkatëse të LMD, i ndryshuar.   

Lidhur me momentin e parë, që konsiston në mospagimin e orëve të natës për ankuesen, Porti 

Detar Shëngjin sh.a. dhe specifikisht z. A.Gj., në cilësinë e eprorit direkt të ankueses ka patur 

barrën e provës që të provojë para Komsionerit se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis 

shkakut/ve të pretenduara nga ankuesja, që është gjinia dhe trajtimi i padrejtë e i disfavorshëm 

apo që veprimet e këtij subjekti kundrejt ankueses kanë një justifikim të arsyeshëm dhe 

objektiv, pra që këto veprime ndiqnin një synim të ligjshëm dhe masat për arritjen e këtij 

synimi ishin proporcionale. Z. A.Gj. është shprehur në seancë dëgjimore, se orët e natës nuk i 

janë paguar pasi ajo nuk është paraqitur në punë, ndërkohë që nga provat e depozituara 

rezulton se mosparaqitja e rregullt në punë ka qenë vetëm në disa raste, për të cilat ajo ka 

marrë masë disiplinore, ndërkohë që ajo është penalizuar edhe për muajt e tjerë kur është 

paraqitur në mënyrë të rregullt në punë. Porti Detar Shëngjin sh.a. ka dërguar listëprezencat e 

pagesës vetëm për muajt nëntor, dhjetor 2020 dhe janar 2021, ku rezulton se ankuesja është 

pagaur për orët e natës, ndërkohë që nuk ka depozituar listëprezenca pagese për muajt apo 

vitet paraardhës. Njëkohësisht edhe rezultatet e kontrollit të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, 

Drejtoria Rajonale Lezhë nxjerrin në pah faktin se orët e natës për znj. E. Sh. nuk janë paguar, fakt 

që konsiston në shkelje ligjore për Portin Detar Shëngjin sh.a.  

Referuar Vendimit nr. 07, datë 02.12.2019, të Këshillit Mbikqyrës të Porti Detar Shëngjin sh.a. 

rezulton se Sektori i Sigurisë Portuale përbëhet nga 32 punonjës, ku përfshihen 1 shef i forcës së 

sigurisë,  5 përgjegjës turni,  4 punonjës të sallës operative, 4 punonjës së zyrës së lejeve, 8 

punonjës të sektorit të sigurisë dhe  9 punonjës në patrullën e sigurisë. Sipas dëshmisë së z. Gjini në 

seancë dëgjimore rezulton se nga 32 punonjës, 3 prej tyre janë femra.  

Referuar akteve të planizimit të shërbimit për disa prej muajve të vitit 2020, rezulton se në se në 

turnet përkatëse përveç znj. E. Sh., ka qenë edhe një punonjëse tjetër femër znj. M. C., ndërkohë që 

maxhoranca e punonjësve i përkiste gjinisë tjetër. Në asnjë akt të shoqërisë nuk rezulton se 

punonjësja tjetër femër e forcës së sigurisë rezulton të jetë paguar për orët e natës.  

 Z. A.Gj. në cilësinë e Shefit të Forcës së Sigurisë, në cilësinë e subjektit kundër së cilit drejtohet 

ankesa, por edhe Drejtori i Përgjithshëm në cilësinë e titullarit të kësaj shoqërie nuk kanë paraqitur 

prova të mjaftueshme për të kundërshtuar  pretendimin e ankueses se po diskrimonohet për shkak 
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të gjinisë. Në këtë sens, Komisioneri krijon dyshimin e arsyeshëm se pagesa e znj. E. Sh. nuk është 

kryer pasi z. A.Gj.nuk i ka reflektuar orët e saj të natës në listeprezencat e muajve përkatës.  

Cila është arsyeja e këtij qëndrimi të z. A.Gj. me ankuesen? Për t’i dhënë përgjigje rastit konkret 

Komisioneri është mbështetur në bisedat e zbardhura në Aktin e Ekspertimi (Teknik kompjuterik 

telefoni dhe kartë SIM), të Qendrës së Ekspertimeve Kompjuterike Ligjore Tiranë, përgjatë 

periudhës kohore 28.04.2020, ora 18:56 deri në datën 16.09.2020 ora 14:56
20

. Këto biseda 

ndërmjet znj. E. Sh. me z. A.Gj. janë shkëmbyer në aplikacionin WhatsApp, si dhe në 43 mesazhe 

(sms). Nga analizimi i bisedave të tyre, Komisioneri konstatoi një marrëdhënie aspak normale 

ndërmjet eprorit dhe vartëses së tij, për sa i përket mënyrës së tyre të komunikimit. Ky fakt u 

konstatua për të dy palët në këtë komunikim, i cili ishte tepër i familjarizuar, kur përdoreshin 

shprehje dhe fjalë aspak në normë. Prej bisedave të zbardhura, Komisioneri u vu në dijeni të faktit 

se vartësja dhe eprori kishin njohje familjare, por edhe personale, që kishin sjellë si pasojë krijimin 

e konfidencave të tepruara, sidomos nga ana e z. A,Gj., i cili herë pas herë përdorte fjalë dhe 

shprehje provokuese me natyrë seksuale, shpesh herë edhe ofenduese ndaj znj. E. Sh., si dhe 

shpesh i bëhen edhe “ftesa”  aspak normale.  Këto, pranoheshin nga znj. E. Sh., si shaka dhe herë-

herë duke qeshur. Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se kjo sjellje dhe ky komunikim nuk është 

aspak normal, ndërmjet eprorit dhe vartëses. Ankuesja shpesh herë i bllokonte komunikimin z. 

A.Gj. dhe në vijim përsëri i jepte akses. Çështje e diskutuar ndërmjet tyre është edhe ajo e 

mosparaqitjes në punë të ankueses, si dhe toleranca e z. Gjini ndaj parregullsive të saj në punë.   

Në kushtet kur, ankuesja në datën 04.10.2021, ka qenë e detyruar të japë dorëheqjen e 

parevokueshme nga detyra, që ka mbajtur pranë Portit Detar Shëngjin tregon se ajo ka qenë 

nën një trysni tepër të madhe psikologjike dhe problematikat me z. A.Gj. janë thelluar më 

tepër se më parë. 

Përveç sa më sipër, gjatë hetimit të çështjes penale me objekt shqetësim seksual, parashikuar 

nga neni 108 i Kodit Penal, në ngarkim të z. A.Gj., Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka 

kërkuar kryerjen e një vlerësimi psikologjik të znj. E. Sh. nga ana e një psikologu lidhur me 

impaktin e ngacmimit seksual të ushtruar nga shtetasi Agustin Gjini, në cilësinë e personit nën 

hetim në këtë procedim. Vlerësimi psikologjik i ankueses E. Sh. është kryer në qershor të vitit 

2021. Referuar përfundimeve të Aktit të Vlerësimit Psikologjik të kryer nga psikologia A. G. 

rezulton se:  

- “Gjendja psikologjike e shtetases E., reflektohet me gjendje ankthi dhe simptoma 

depresive.  

- Kuadri i dinamikave të pretenduara dhe pasqyruara në provat në fashikull, përmban 

elemente të ngacmimit seksual në vendin e punës.  

                                                           
20

 Referuar periudhës kohore të konstatuar në Aktin e Ekspertimit (Teknik kompjuterik telefoni dhe kartë SIM), 

të Qendrës së Ekspertimeve Kompjuterike Ligjore Tiranë, që ankuesja ka patur bashkëbisedim me z. A.Gj..   
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- Impakti i veprimeve të shtetasit nën hetim A. Gjini ështët i ndjeshëm, duke shkaktuar 

ankth në nivel të lartë, cënim të vetëvlerësimit, ankth social, gjendje depresive dhe 

somatizime. 

- Repertori i problemeve psikologjike të konstatuara tek ajo, i korrespondojnë profilit të 

pritshëm të efekteve psikoemocionale të ngacmimit seksual në punë”. 

 

Lidhur me çështjen, që ka lidhje me masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim 

nga puna” me motivacion “mosparaqitje në punë në mënyrë të pajustifikuar dhe thyerje te 

etikës në punë”, dhënë ndaj znj. E. Sh., me shkresën nr. 471, datë 12.11.2020, e Drejtorit të 

Përgjithshëm, Komisioneri gjykon se kjo masë është dhënë për shkelje të pretenduara të 

ndodhura para depozitimit të ankesës së znj. E. Sh. tek Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar 

Shëngjin, për të cilat nuk janë dhënë masa kundrejt saj. Ndërkohë që, KMD ka konstatuar se 

për shkelje të ngjashme, për punonjës të tjerë, Z. Gjini ka bërë propozime për dhënie masash 

disiplinore ndaj tyre, por nuk janë dhënë masa disiplinore nga Drejtori i Përgjithshëm i Portit 

Detar Shëngjin. Shkeljet e pretenduara të ankueses janë konstatime të Portit Detar Shëngjin 

dhe për nga natyra, këto konstatime evidentohen në kohë reale. Nga provat e administruara 

rezulton se ankueses nuk i është dhënë mundësia të kundërshtojë këto pretendime të Portit. 

Masa disiplinore ndaj ankueses rezulton të jetë dhënë në muajin nëntor 2020. Duke u 

mbështetur në bisedat e realizuara në aplikacionin WhatsApp, sipas aktit të ekspertimit, 

rezulton se këto biseda ndërmjet ankueses dhe z. A.Gj. ndërpriten në datën 16 shtator 2020. 

Gjatë kësaj kohe rezulton se ankuesja ka kryer bllokim të z. A.Gj. në këtë aplikacion. Në të 

njëjtën datë, bisedat e tyre vijojnë me sms, të cilat janë evidentuar qartë në aktin e ekspertimit. 

Pikërisht, në datën 16.09.2020, z. A.Gj. insiston me sms ndaj ankueses, që ajo të kryejë 

zhbllokimin e numrit në tij në aplikacionin WhatsApp. Po në të njëjtën datë, vihet re 

tensionim i bisedave të tyre me sms. Sms e fundit mes tyre mban datën 18.10.2020.  

Në seancë dëgjimore, z. Gjini ka sqaruar se shkeljet e ankueses ishin të konstatuara përgjatë 

periudhës kohore qershor 2018-tetor 2020. Muaji tetor 2020 përkon me periudhën kohore, kur 

bisedat e ankueses me të ishin ndërprerë, në mënyrë të tensionuar. Referuar bisedave të 

zhvilluara ndërmjet tyre, KMD ka konstauar se ato kanë natyrë personale dhe të afërt, ku z. Gjini 

shpeshherë i vinte në dukje ankueses vonesat apo mosparaqitjet e saj në punë. Këto biseda 

shpeshherë tensionoheshin dhe konstatohen shprehje dhe kërkesa indirekte me natyrë seksuale nga 

ana e tij.  

Në vijim, duke ndjekur kronologjinë e ngjarjeve, rezulton se 3 ditë më vonë, ankuesja i është 

drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm me shkresën nr. 439 Prot., datë 19.10.2020, ku ankohet për z. 

Gjini. Menjëherë pas kësaj shkrese, nëpërmjet shkresës 53/1, datë 21.10.2020, z. A.Gj. ka 

informuar Drejtorin e Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin se znj. E. Sh. reflekton sjellje dhe 

edukatë problematike si me punonjësit dhe eprorët etj. Në këtë kontekst, KMD konstaton se masa 
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disiplinore që është dhënë ndaj znj. E. Sh. vijon pas shkresës së z. A.Gj. dhe ndërprerjes së 

komunikimit të tyre me mesazhe dhe në aplikacionin WhatsApp, përgjatë së cilave z. A.Gj. ka 

kryer në mënyrë indirekte kërkesa të natyrës seksuale ndaj ankueses. Për sa më sipër, Komisioneri 

gjykon se masa disiplinore është marrë menjëherë pas ndërprerjes së komunikimit ndërmjet tyre 

dhe shkeljet e kryera nga ankuesja përkojnë me momente të bisedave të saj me z. A.Gj., kur ky i 

fundit ka shprehur kërkesa të natyrës seksuale ndaj saj.  

Duke iu referuar Rezolutës së Këshillit të Komisionit Evropian “Për mbrojtjen e dinjitetit të 

burrave dhe grave në punë” (1990), ngacmimi seksual konsiston në sjellje të padëshiruara të një 

natyre seksuale, ose sjellje tjetër e bazuar në seks, që ndikon në dinjitetin e grave dhe burrave në 

punë. Kjo mund të përfshijë sjellje të padëshirueshme fizike, verbale ose joverbale. Disa nga 

format e ushtrimit të ngacmimit seksual në vendin e punës, konsistojnë në: (1)Ngacmimin 

Verbal –i cili konsiston në komente mbi trupin, shaka, pyetje provokuese
21

, komente të 

natyrës seksuale, shprehje fyese, epitete poshtëruese, formulime nënçmuese ose shpërdorime 

të tjera verbale; (2) Ngacmimi Joverbal -gjeste provokuese me lëvizje dhe prekje provokuese 

të pjesëve të ndryshme të trupit të personit që provokon ndaj trupit të personit tjetër; (3) 

Ngacmimi Vizual -ekspozim të reklamave, fotografive dhe shenjave pornografike, vizatime 

ose komente seksuale për veshjen, stolitë apo trupin e një individi; (4) Ngacmimi Psikologjik -

ftesa për intimitet fizik seksual; (5) Presione për të pranuar ftesa shoqërore, për takime private 

dhe lidhje seksuale, pyetje, hetime apo diskutime për aktivitetet seksuale; (6) Ngacmimi Fizik 

-prekje fizike, puthje, përkëdhelje, etj.; (6) Paraqitje të objekteve dhe vizatimeve të karakterit 

seksual në vendin e punës; (7)  Përdorim të fjalëve të pamoralshme; (8) Shtytje për ngacmime 

seksuale; (9) Kërkesë për seks si kushtëzim për pozitë më të lartë apo për përfitime tjera; dhe 

(10) Presion i vazhdueshëm ose kërkesë për qëllime seksuale; (11) Prekje e individit, 

shtrëngim, përqafim dhe fërkim të vazhdueshëm me trupin e punëtorit tjetër, ose prekje e 

rrobave të tyre; (12) Kërkim dhe këmbëngulje për qëllime seksuale, të përcjella me kërcënime 

ose kushtëzime të dukshme lidhur me vendin e punës; (13) Dërgimi i letrave ngacmuese, duke 

përfshirë edhe letrat elektronike (email). (14) Thirrjet telefonike ngacmuese dhe shqetësuese, 

duke përfshirë edhe SMS. (15) Kërkesë e tërthortë për qëllime seksuale. (16) Gjuhë ose 

veprime vulgare apo imorale. (17) Ngacmime fyese seksuale verbale duke përfshirë fjalë, 

pyetje, ngacmime, njollosje të dikujt ose sugjerime jo të drejtpërdrejta. (18) Shaka ose 

komente të papërshtatshme në lidhje me karakteristikat specifike gjinore, etj 

Një studim zviceran (Ducret dhe Fehlmann, 1993) vëren se viktimat femra të ngacmimeve seksuale 

e kanë të vështirë, psikologjikisht, të paraqesin ankesa, ndoshta sepse një ngacmim i tillë nuk njihet 

si fenomen shoqëror.
22

 Në këtë sens, KMD gjykon se duhet vlerësuar inisiativa e ankueses për të 

                                                           
21

 Referuar Studimit të Avokatit të Popullit “Ngacmimi moral dhe seksual në administratën publike shqiptare. 

Analizë krahasimore e kuadrit ligjor shqiptar dhe atij Europian”, shkurt 2017; 
22

 Sexual harassment in employment: Recent judicial and arbitral trendsJane Aeberhard-Hodges, International 

Labour Review, Vol. 135 (1996), No. 5; 
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denoncuar një fenomen të tillë pranë një institucioni që mbron të drejtat e njeriut, ashtu sikurse 

pranë organit të akuzës. 

Për sa më sipër, znj. E. Sh. ka depozituar kallëzim penal edhe pranë Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor Lezhë, kundër z. A.Gj., me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe ngacmimit seksual, 

çështje që është ende në proces
23

. Në bazë të nenit 34, pika 2, të LMD, të ndryshuar, parashikohet: 

“Paraqitja e ankimit përpara komisionerit nuk është kusht për të paraqitur një kërkesëpadi 

dhe nuk përbën pengesë për personin e dëmtuar t’i drejtohet gjykatës ose organeve të ndjekjes 

penale.”, Komisioneri vlerësoi se pavarësisht qënies së çështjes me objekt “shqetësim 

seksual” nën hetim penal, çështja administrative me të njëjtin objekt duhet të vazhdonte të 

shqyrtohej.  

Në bazë analizës së sipërcituar, Komisioneri gjykon se ankuesja E. Sh. është diskriminuar për 

shkak të gjinisë, në formën e shqetësimit seksual, nga ana e z. A.Gj..  

3. Lidhur me momentin e dytë, ku KMD ka konstatuar se ankuesja është ekspozuar para 

një qëndrimi të padrejtë e disfavorizues, i cili ka lidhje me mosshqyrtimin e ankesës së 

saj për diskriminim, nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Porti Detar Shëngjin sh.a., 

Komisioneri gjykon se pavarësisht se në rastin konkret kemi të bëjmë me një shkelje të 

dispozitave ligjore nga ana e këtij titullari, ky qëndrim nuk është i lidhur me gjininë e 

ankueses. 

Në këtë kontekst, nuk ekziton diskriminim me bazë gjinore nga ana e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Porti Detar Shëngjin kundrejt ankueses znj. E. Sh.  

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 1, nenin 7, pika 1, 

nenet 12-13, nenit 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) e nenin 33, pikat 10-11,të Ligjit nr. 

10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

                                                           
23

 Referuar e-mailit të dërguar nga Av. R.A., në datën 15.10.2021, ishte lënë seanca gjyqësore mbi kërkesën e 

Prokurorit për pushimin e çështjes. Sipas bisedës së mëtejshme me avokaten rezultoi se kjo seancë është shtyrë 

për në datën 27.10.2021.  Në këtë seancë do të përcaktohet nëse çështja do të pushohet ose do të rikthehet sërisht 

për hetime në prokurori.  
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V E N D O S I : 

1. Konstatimin e diskriminimit për shkak të gjinisë, në formën e shqetësimit seksual, të 

znj. E. Sh., nga z. A.Gj., me detyrë Shef i Sigurisë së Portit Detar Shëngjin sh.a. 

2. Konstatimin e mosdiskriminimit, për shkak të gjinisë, të znj. E. Sh., nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a., z. Gj.P.. 

3. Në referencë të pikës 1 të këtij vendimi të merrën masa të menjëherëshme për 

evidentimin,  llogaritjen dhe pagesën e të gjithë orëve të natës për znj. E. Sh. 

4. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni për këtë vendim, Porti Detar Shëngjin 

sh.a., të njoftojë Komisionerin, lidhur me masat e marra për zbatimin e këtij vendimi.  

5. Në referim të nenit 33, pika 11, të ligjit nr. 10 221, datë 04. 02. 2011, “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë, 

sipas parashikimeve të pikës 13, të po këtij neni. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

    KOMISIONERI  
 
 
     Robert GAJDA 
 

                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

Shkaku – gjinia, në formën e shqetësimit seksual 

Fusha – Punësim 

Lliji i vendimit- Diskriminim  
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	Në vijim, ankuesja pretendon se i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Portit Detar Shëngjin sh.a., me shkresën nr. 439, datë 19.10.2020, ku i ka bërë të ditur pagesat e pashlyera, lidhur me orët e turnit të tretë, pasi eprori i saj, i drejtpër...
	Në këto kushte, znj. E. Sh. pretendon se ka komunikuar sërisht me z. A.Gj., lidhur me këtë çështje dhe e ka njoftuar atë se nuk nuk është dakord për të kryer më turnin e tretë, në kushtet kur, ajo nuk paguhej sipas ligjit. Si pasojë, z. A.Gj. i është ...
	Në seancë u paraqit përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh., subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa për diskriminim dhe shqetësim seksual, z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin dhe z. Gj. P. me detyrë Drejtor i Përgjithshëm i Portit Det...
	Përfaqësuesja ligjore e znj. E. Sh. parashtroi edhe një herë pretendimet e ankueses për diskriminim dhe shqetësim seksual nga ana e z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin dhe eprori i drejtpërdrejtë i znj. E. Sh. Ajo u shpreh se ngacmim...
	Në vijim, z. A.Gj. mori fjalën dhe i cilësoi si të pavërteta të gjitha pretendimet e ankueses. Ai u shpreh se znj. E. Sh ka qenë punonjësja më problematike në Portin Detar Shëngjin, si dhe theksoi faktin se ajo është marrë në punë në mënyrë të paligjs...
	I pyetur mbi faktin përse propozimi për largim nga puna i z. A.Gj. ishte depozituar pas shkresës nr. 439, datë 19.10.2021, të znj. E. Sh., Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a. u përgjigj se ankuesen e kishte njoftuar 5 herë për takim ...
	Në vijim, z. A.Gj. u shpreh se përveç sjelljes problematike, znj. E. Sh. largohej nga shërbimi, fakt që është evidentuar dhe shënuar disa herë në Librin e Shërbimit. Ai sqaroi se ankuesja ka qenë e vetmja femër në sektor dhe për këtë arsye ai e ka tol...
	Në vijim, në seancë u vu theksi tek përkeqësimi i situatës së pretenduar diskriminuese. Përfaqësuesja ligjore e ankueses sqaroi se ankueses nuk i jepet akses në ambientet e tjera të Portit Detar Shëngjin, por vetëm në vendin e saj të punës, si dhe zyr...
	Përfaqësuesit e KMD-së iu drejtuan sërisht z. A.Gj. duke e pyetur se përse ankuesja ishte toleruar kaq shumë, në kushtet, kur ajo mungonte shpesh në punë dhe largohej nga shërbimi. Z. A.Gj. u shpreh se znj. E. Sh. është shumë problematike, nuk rrinte ...
	I pyetur mbi tabulatet e mesazheve në aplikacionin WhatsApp, të depozituara në cilësi provë nga ankuesja, z. A.Gj. fillimisht u shpreh se edhe mund të ishin, por në vijim ndryshoi mendim duke u shprehur se nuk ishin të tijat dhe se për ato tabulate do...
	Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin u shpreh, se çështja duhet të zgjidhej me mirëkuptim dhe pajtim, pasi në këtë çështje do të përfshiheshin edhe familjarët e palëve në proces. Ai theksoi faktin se në çdo komunikim kishte dy palë. Ai shto...
	Përfaqësuesit e KMD-së, sikurse Drejtori i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin vunë në dukje faktin se çështja mund të zgjidhej me pajtim me ndërmjetësimin e Komisionerit. Përfaqësuesja ligjore e ankueses u përgjigj se kjo nuk mund të arrihej, pasi a...
	- Në vijim të seancës dëgjimore, në datën 05.05.2021, Komisioneri iu drejtua nëpërmjet e-mailit zyrtar z. Gj.P., Drejtor i Përgjithshëm i Portit Detar Shëngjin sh.a., ku i kërkoi informacionin e mëposhtëm, informacion i cili vërtetonte thëniet e tij n...
	 Në përgjigje të e-mailit të Komisionerit, z. Gj.P. ktheu përgjigje me e-mail, në datën 06.05.2021, ku dërgoi bashkëlidhur:
	 Në vijim të seancës dëgjimore, në datën 05.05.2021, Komisioneri iu drejtua nëpërmjet e-mailit zyrtar përfaqësueses ligjore të ankueses, së cilës i kërkoi informacionin e mëposhtëm:
	Mbështetur në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri vlerëson se:
	1. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses.
	Ankuesja pretendon se që prej vitit 2017, është ngarkuar për të kryer turne 24 orëshe, duke punuar edhe gjatë natës, pa u paguar asnjëherë me shtesën mbi pagë, sikurse parashikohet në nenin 81 të Kodit të Punës. E vetmja pagesë për turnin e tretë për ...
	Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se në interpretim të nenit 7, pika 1 të LMD, të ndryshuar, ankuesja është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë dhe disfavorizues nga ana e Portit Detar Shëngjin sh.a.
	Znj. E. Sh., pretendon diskriminim gjinor, në formën e shqetësimit seksual, nga z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin.
	Znj. E. Sh., pretendon diskriminim gjinor, në formën e shqetësimit seksual, nga z. A.Gj., Shef i Forcës së Sigurisë Portuale Shëngjin.
	Për sa më sipër, legjislacioni kombëtar dhe ai ndërkombëtar i sigurojnë një mbrojtje të posaçme barazisë gjinore, si dhe mbi të gjitha diskriminimit më bazë gjinor në formën e ngacmimit seksual. Barazia gjinore është thelbësore për mbrojtjen e të drej...
	Lidhur me çështjen, që ka lidhje me masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” me motivacion “mosparaqitje në punë në mënyrë të pajustifikuar dhe thyerje te etikës në punë”, dhënë ndaj znj. E. Sh., me shkresën nr. 471, datë 12.11...
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