Ligji më mbron nga
padrejtësia!!!
Mbrojtja e të drejtave të punonjësve
në administratën publike

Kjo broshurë është përgatitur
në zbatim të reformës në
administratës publike
në nivel vendor, në
kuadër të projektit WeBER
“Mundësimi i vendeve të
Ballkanit Perëndimor për
Monitorimin e Reformës
në Administratën Publike
nga Shoqëria Civile”, që
financohet nga BE dhe
bashkëfinancohet nga
Mbretëria e Hollandës.

Përpërdoruesit…
Kjo broshurë është
hartuar për ti
shërbyer personelit të
administratës publike
në përgjithësi dhe
njësive të qeverisjes
vendore në vecanti
me qëllim mbrojtjen
e të drejtave të tyre
në përputhje me
legjislacionin në fuqi.

Të drejtat e punonjësve
të administratës publike:
Synimi i kësaj broshure
është që t’i vijë në
ndihmë personelit të
administratës publike
dhe të njësive të
qeverisjes vendore,
përfshirë nëpunësit
civilë dhe ato që janë
të punësuar sipas
rregullimeve të Kodit
të Punës, me qëllim
ndërgjegjësimin për
të drejtat e tyre të
parashikuara në ligj
si edhe për mjetet
dhe rrugën ligjore që
duhet ndjekur në rast të
shkeljes së tyre.

Me rastin e transferimit
do të verifikohen
edhe emërimet
në shërbimin civil.
Emërimi në shërbimin
civil në kundërshtim
me rregullimet
ligjore përkatëse
është absolutisht i
pavlefshëm (Ref: Neni
23, pika 4 e Ligjit Nr.
152/2013) dhe është
shkak për përfundimin
e marrëdhënies në
shërbimin civil për
shkak të ligjit (Ref: Neni
65 e Ligjit Nr. 152/2013)

Të drejtat e personelit gëzojnë një nivel të lartë mbrojtje. Pjesa më e madhe e
njerëzve shpenzojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre duke shkuar në punë,
duke punuar ose edhe duke u kthyer nga puna. Pavarësisht rëndësisë që
ka një punësim i qëndrueshëm, po aq me rëndësi është që punëdhënsit të
respektojnë të drejtat e punonjesve të tyre, vecanërisht të drejtat që janë
garantuar me ligj.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton të drejtën e mbrojtjes
shoqërore si pjesë e të drejtave dhe lirive ekonomike dhe sociale të
individëve. Në mënyrë me specifike këto të drejta rregullohen dhe
mbrohen nga Kodi i Punës dhe Ligji për Nëpunësin Civil.
Personeli i njësive të qeverisjes vendore përbëhet nga punëmarrës,
marrëdhënia e të cilëve rregullohet nga Kodi i Punës dhe nëpunës
civilë, marrëdhënia e të cilëve rregullohet nga Ligji për Nëpunësin
Civil.
Këto ligje kanë një rëndësi të vecantë pasi ato sigurojnë mbrojtje si
për punëdhënsin ashtu edhë për punëarrësin. Në një dimension më
të gjerë, zbatimi i këtyre ligjeve ofron benefite për shoqërinë në
terësi, si në aspektin ndërpersonal ashtu edhe financiar.

Të drejtat e punëmarrësve sipas Kodit të Punës:
Kodi i Punës shpjegon dhe kodifikon detyrimet e punëdhënsit përkundrejt punëmarrësve. Ai mbron të drejtat
e punëmarrësve, përmirëson sigurinë e tyre, parandalon punësimin e fëmijëve si edhe rrit mundësitë e
punëmarrëse për të negociuar kushtet e punësimit.
Edhe pse rregullimet e Kodit tëPunë në njëvështrim të përgjithshëm mund të duken si pengesa burokratike,
këto rregullime ndihmojnënga njëra anëpunëmarrësit të gëzojnë siguri, mbrojtje shëndetësore dhe të drejta
të plota që të ndihen të vlerësuar dhe punojnëme përgjegjshmëri, dhe nga ana tjetër punëdhënësit pasi sa
më të kënaqur të jenë punëmarrësit me kushtet e punës aq më produktiv dhe eficient do jënë gjatë kryerjes së
punës së tyre.

•

Detyrimi i punëdhënësit për të paguar punëmarrësin edhe kur nuk vazhdon të punojë, në rastet që punëdhënësi
refuzon të zërë në punë punëmarrësin për një arsye që nuk lidhet me të (Neni 129);

•

Ruajtja e të drejtave në rast të transferimit të ndërmarrjes ose një pjese të saj (Neni 138);

•

E drejta e shpërblimit për vjetërsi në rast se kontrata është zgjidhur nga punëdhënësi dhe marrëdhënia ka zgjatur
jo më pak se tre vjet (Neni 145);

•

Është e pavlefshme zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi për shkaqe të paarsyeshme që bëhet për motive
të tilla si bindjet politike, anëtarësimit në një sindikatë etj. Në këto raste punëdhënësi detyrohet ti japë
punëmarrësit një dëmshpërblim deri në një vit pagë që i shtohet pagës që duhet të marrë gjatë afatit të
njoftimit (Neni 146);

•

Për punëmarrësit në administratën publike, kur ka një vendim gjykate të formës së prerë për kthimin
në vendin e mëparshëm të punës, punëdhënësi është i detyruar ta zbatojë këtë vendim (Neni 146);

•

Është e pavlefshme zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi kur punëmarrësi përfiton pagesë
paaftësie të përkohëshme në punë nga punëdhënësi ose sigurimet shoqërore, për një periudhe
deri në një vit, si dhe kur punëmarrësi është me pushime të dhëna nga punëdhënsi (Neni 147);

•

Detyrimi i punëdhënësit kur parashikon të bëjë pushime kolektive nga puna, për të njoftuar
me shkrim organizatën e punëmarrësve, e njohur si përfaqësuese e punëmarrësve, dhe në
mungesë të saj, punëdhënsi detyrohet të njoftojë punëmarrësit e tij nëpërmjet afishimit në
mënyrë të dukshme në vendin e punës (Neni 148 );

•

Punëdhënësi, që nuk respekton procedurën e pushimit kolektiv nga puna, detyrohet
t’i japë punëmarrësit një dëmshpërblim deri në gjashtë muaj page, dëmshpërblim
i cili i shtohet pagës gjatë afatit të njoftimit ose dëmshpërblimit që merret në rast
mosrespektimi të afatit (Neni 148);

•

Punëdhënësi duhet t’u japë përparësi në rimarrjen në punë punëmarrësve të
pushuar nga puna për arsye që nuk kanë të bëjnë me punëmarrësit, nëse ai
punëson punëmarrës me kualifikim të krahasueshëm (Neni 148).

Punëmarrësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës, bazuar në këtë ligj, gëzojnë një mbrojtje
ligjore tëshprehur në njëtërësi të drejtash të të tyre si edhe detyrimesh të punëdhënësit si më poshte:

•

E drejta për të qenë anëtar në sindikatë dhe për të marrë pjesë në veprimtari sindikale (Neni 10);

•

Ndalimi i punës së detyruar (Neni 8);

•

Ndalimi i diskriminimit (Neni 9);

•

Mbrojtja e personalitetit të punëmarrësit (Neni 32);

•

Sigurimi dhe mbrojtja e shëndetit në punë (Neni 39 e në vijim);

•

Është e pavlefshme zgjidhja e kontratës së punës me gruan në kohën që pretendon për të përfituar
të ardhura nga sigurimet shoqërore për shkak të lindjes apo birësimit (Neni 107);

Të drejtat e nëpunësve civil sipas
ligjit për nëpunësin civil:

•

E drejta e ankimit në gjykatë në rast të cënimit të të drejtave dhe interesave të ligjshme në marrëdhënien e shërbimit civil (Neni
41);

•

E drejta për të refuzuar transferimin e përkohshëm ose transferimin në rast të mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit nëse
gjendja shëndetësore nuk e mundëson ose nëse vendi ku tranferohet është më shumë se 45 km nga vendbanimi i tij (Neni 48
dhe Neni 50, pika 4);

•

E drejta e garantimit të vazhdimësisë së marrëdhënies në shërbimin civil edhe në rastet e ristrukturimit apo mbylljes së një
institucioni, përveç kur ka shkurtim të numrit të përgjithshëm të nëpunësve civilë dhe transferimi, është i pamundur (Neni 50,
pika 6);

•

E drejta për tu njoftuar një muaj para fillimit të procedurës në rastin e ristrukturimit apo mbylljes së një institucioni (Neni 50, pika
7);

•

E drejta për të përfituar dëmshpërblim në përputhje me vjetërsinë, në rastin kur gjatë procesit të mbylljes apo ristrukturimit të
institucionit, nëpunësi largohet me vullnetin e tij (Neni 50, pika 7);

•

E drejta për të kokurruar në procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë apo emërimit në mënyrë të përkohshme,
brenda një periudhe prej 2 vitesh nga përfundimi i marrëdhënies në shërbimin civil në rastin kur gjatë procesit të mbylljes apo
ristrukturimit të institucionit, nëpunësi largohet me vullnetin e tij (Neni 50, pika 8);

E drejta e anëtarësimit në sindikata dhe shoqata profesionale (Neni 36);

•

E drejta për vazhdimin e mosndryshimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjatë periudhës së pezullimit nga shërbimi civil
përveç se me kërkesë të vetë nëpunësit (Neni 53);

Ky ligj përfshin një mbrojtje më të lartë për një kategori të përcaktuar në ligj
të nëpunësve që ushtrojnë funksione publike me synimin për të siguruar
shërbim civil të qëndrueshëm dhe profesional. Në këtë kuadër mund
të dallojmë këto të drejta tëtë nëpunësit civil, tërregulluar në mënyrë të
shprehur, si më poshtë:

•
•
•
•

E drejta e mbrojtjes nga shteti në ushtrimin e detyrave (Neni 33);

Të drejtat politike përfshirë pjesëmarrjen në veprimtari politike apo anëtarësinë
sipas rregullave që nuk cënojnë ushtrimin e veprimtarisë në shërbim civil (Neni 37);

•

•
•

E drejta e formimit profesional (Neni 38);

E drejta e pezullimit nga shërbimi për një nga shkaqet e parashikuara në ligj, përfshirë regjistrimin si kandidat për zgjedhjet
vendore apo politike, ndjekjen e programit të formimit të thelluar në ASPA me shkëputje nga puna (Neni 54);

•

E drejta e pezullimit nga shërbimi civil me kërkesë të nëpunësit, për një afat deri në 2 vjet, në rast të një interesi të ligjshëm të
nëpunësit (Neni 55);

•

E drejta për tu informuar për fillimin e çdo procedimi administrativ dhe çdo vendim
përfundimtar që ka të bëjë me marrëdhënien e tij në shërbimin civil (Neni 41);

•

E drejta e rikthimit në pozicionin e mëparshëm ose transferimit në një vend tjetër të së njëjtës kategori, në përfundim të pezullimit
(Neni 56);

•

E drejta për të kontrolluar dosjen e tij të personelit dhe kërkuar ndryshime në të
dhënat (Neni 41);

•
•

E drejta për të përcaktimin e masës disiplinore të zbatueshme ndaj nëpunësit, në përputhje me shkeljen dhe rrethanat (Neni 60);

E drejta e grevës (Neni 35);

E drejta e konsultimit nëpërmjet sindikatave apo përfaqësuesve të nëpunësve civilë
(Neni 39);

E drejta e shuarjes së masave disiplinore, pas kalimit të afateve të caktuara (Neni 61);

Ku të drejtoheni për të mbrojtur të drejtat e cënuara?
Nëse një akt administrativ shkel apo cënon të drejtat tuaja legjitime të punësimit, qoftë si
punëmarrës apo nëpunës civil, ju duhet të ankoheni në gjykatën administrative të shkallës së
parë, territorialisht kompetente.

Kujdes:

•

Çdo veprim apo akt që ndryshon apo shuan marrëdhënien e punës apo në shërbimin civil, konsiderohet
akt administrativ individual;

•
•

Kjo kategori akti administrativ ankimohet drejtpërdrejt në gjykatë;

•

Padia ngrihet në gjykatën administrative të shkallës së parëqë përfshin territorin ku punëmarrësi
kryen zakonisht punën e tij;

•

Padia ngrihet brenda një afati prej 45 ditësh, nga data e njoftimit sipas mënyrës së përcaktuar në
ligj, të aktit administrativ për nëpunësit civilë dhe brenda 180 ditësh nga afati i përfundimit të afatit
të njoftimit në rast se kontrata e punës e punëmarrësit zgjidhet pa shkaqe të arsyeshme;

•

Gjykatat administrative të shkallës së parë veprojnë në Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër
e Vlorë;

•

Vendimet e gjykatës së shkallës së parë administrative mund të ankimohen në Gjykatën
Administrative të Apelit Tiranë.

•

Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë mund të ankimohet në Kolegjin
Administrativ të Gjykatës së Lartë;

Të drejtën e ngritjes së padisë në gjykatën administrative të shkallës së parë, e ka punëmarrësi për
mosmarrëveshjet për fushën e marrëdhënieve të punës kur punëdhënës është një organ i administratës
publike;

Institucione të pavarura:
Çdo person që shërben në njësitë e qeverisjes vendore dhe që pretendon që i është shkelur një e drejtë, në
varësi nga përkatësia në shërbimin civil apo jo, si edhe nga subjekti i të drejtës së shkelur mund ti drejtohet edhe
institucioneve të pavarura.
Këto institucione nuk janë shkallë administrative të ankimimit të aktit administrativ, por në varësi të fushës së
kompetencës përdorin mjetet dhe autoritetin e tyre për verifikimin e rasteve dhe dhënien e rekomandimeve për
rregullimin e situatës.

Komisioneri për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil
KMSHC është person juridik publik, i pavarur i cili është përgjegjës për mbikqyrjen e ligjshmërisë në
administrimin e shërbimit civil. Komisioneri mbikqyr zbatimin e ligjit në administrimin e shërbimit civil,
kryesisht ose me kërkesë të institucioneve.
KMSHC nuk vihet në lëvizje me kërkesë të nëpunësve civilë që pretendojnë që i është shkelur një e drejtë
por sidoqoftë informacionet e mbledhura nga kërkesat e ankesat e drejtuara nga nëpunës civilë mund të
shërbejnë për verifikimin e rasteve me inisiativë të Komisionerit.
Ky institucion ka kompetenca të gjera hetimi administrativ dhe disponon me anë të dhënies së vendimeve
me shkrim për institucionin, duke i lënë detyra dhe afate për plotësimin e tyre. Në rast të moszbatimit të
vendimeve të Komisionerit, ky i fundit mund të gjobisë deri në dy herë nëpunësin përgjegjës për zbatimin e
detyrave të lëna.

Avokati i Popullit
Ka për mision mbrojtjen e të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshëm të çdo personi nga veprimet e
paligjshme ose të parregullta të administratës publike. Këtij institucioni mund ti drejtojë një ankesë çdo individ
apo grup individësh që gjykon se i janë shkelur të drejtat. Një individ mund ti drejtohet Avokatit të Popullit me
anë të një ankese online, ankese me shkrim të dërguar me postë, duke u paraqitur ne institucionin e Avokatit
të Popullit apo zyrat rajonale. Në përfundim të verifikimeve dhe në rast të konstatimit të parregullsive, Avokati i
Popullit përgatit rekomandime për institucionin përkatës në lidhje me rregullimin e situatës.

Referenca ligjore
Ligji Nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale te njësive të qeverisjes vendore në
Republikën e Shqipërisë”
Ligji Nr. 30/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 8652, datë 31.07.2000, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” të ndryshuar”
Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar

Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale kryen hetim administrativ
dhe ka të drejtën e aksesit në përpunimet e të dhënave personale, si dhe ka të drejtë të mbledhë të gjithë
informacionin e nevojshëm për përmbushjen e detyrave të mbikëqyrjes. Ai urdhëron bllokimin, fshirjen,
shkatërrimin ose pezullon përpunimin e paligjshëm të të dhënave personale.

Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi
Veprimtaria e KMD realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të
sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, nga administrata publike edhe nga subjektet private. Komisioneri
realizon hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të ligjit. Procedurat e
hetimit administrativ pasohen nga rekomandime dhe në rast të moszbatimit të tyre vendosen edhe sanksione
sipas parashikimeve ligjore.

Ligji Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2014
Ligji Nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar
Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e
të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo
dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”

Link me rëndësi:
www.avokatipopullit.gov.al			http://www.idp.al/			www.kmd.al

