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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.591/1 Prot.       Tiranë, më  19/05/ 2020 

V E N D I M 

Nr. 48  , Datë 19  / 05 / 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr. 10 

221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën me nr.129 

Regjistri, datë 10.10.2019, që i përket ankueses znj.D.K kundër Universitetit të Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”, me pretendimin për diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore” dhe “çdo shkak 

tjetër”. Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi1,  

 
K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 

Ankuesja kundërshton procedurat e konkurimit për staf akademik me kohë të plotë në Universitetin 

e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë dhe 

Kimisë, sipas shpalljeve të realizuara për pozicionin pedagog me shkresën nr.4042/2 prot, datë 

11.12.2018 dhe për pozicionin asistent lektor me shkresën nr.1618, datë 09.05.2019, të Rektorit të 

Universitetit të Shkodrës. Ankuesja ka aplikuar për të dy pozicionet e mësipërme, nga të cilat është 

skualifikuar në të dyja rastet për shkak të mosplotësimit të kriterit të notës mesatares, për 

pozicionin si pedagoge mesatarja 8.5 dhe për pozicionin asistent lektore nota mesatare 8.  

Në të dy procedurat ankuesja shprehet se ka qenë subjekt konkurimi përkundrejt aplikantes tjetër 

J.P. Gjatë procedurave të  konkurimit për pozicionin si pedagoge, ankuesja dhe aplikantja J.P janë 

skualifikuar të dyja për shkak të mospërmbushjes së kriterit të notës mesatare prej 8.5. Në shpalljen 

për pozicionin asistent lektor, ku kriteri i mesatares ishte ulur  në  8, nga 8.5 që ishte në shpalljen 

për lektor, ankuesja është skualifikuar, ndërsa është kualifikuar aplikantja J.P, e cila është shpallur 

fituese për këtë pozicion. 

Ankuesja shprehet se, për vite me radhë është kërkuar plotësimi i vendeve vakate pranë Institutit  të 

Studimit të Ujrave në Rajonin e Shkodrës (ISURSH), por këto kërkesa nuk janë miratuar nga 

Rektori i Universitetit të Shkodrës, duke i mbajtur këto vende vakante. Me dy urdhrat e Rektorit nr. 

                                                           
1Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 
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278 dhe  nr. 288 datë 06.09.2019, Rektori ka vendosur emërimin e aplikantes J.P, si asistent lektore 

në Departamentin e Biologjisë dhe Kimisë dhe si kërkuese shkencore pranë ISURSH, edhe pse 

pozicioni si kërkues shkencor pranë ISURSH nuk ishte shpallur si pozicion pune. Shpallja ka qenë 

vetëm për pozicionin asistent lektor. Përveç J.P, me njërin nga urdhrat e mësipërm, është emëruar 

edhe një person tjetër si kërkues shkencor pranë ISURSH, i cili ashtu si edhe J.P nuk përmbush 

kriteret e kërkuar nga ligji “Për arsimin e lartë”. 

Ankuesja pretendon se, nuk ka patur një trajtim të drejtë dhe të barabartë për shkak të kriterit 

diskriminues, notës mesatare të vendosur  dhe të pabazuar në ligjin për arsimin e lartë, i cili nuk 

vendos ndonjë kufizim të tillë. Kriteri i notës mesatare për bachelor i vendosur  gjatë procesit të 

rekrutimit nuk mban parasysh faktin që ankuesja ka një diplomë të sistemit të vjetër DIND. 

Mesatarja e diplomës së sitemit të vjetër, është i vetmi kriter që ka skualifikuar ankuesen, pasi në 

ciklet e tjera të studimit ankuesja pretendon se  e ka mesataren më të lartë se kandidatja tjetër J.P 

Kriteri i notës mesatare i vendosur  duke mos mbajtur parasysh ndryshimin midis sistemit të vjetër 

të diplomës DIND dhe sistemit të ri nuk garanton rekrutimin e më të mirit, pasi përjashton një 

kandidat me doktoraturë dhe kualifikon një me master. Procedura e ndjekura për të dy konkurimet 

sipas ankueses shoqërohet nga parregullsi në krijimin e komisioneve dhe mungesë transparence 

mosrespektim të afateve. 

Lidhur me këto fakte, ankuesja shprehet se është ankuar edhe pranë Ministrisë së Arsimit, Sporti 

dhe Rinisë (MASR).  

Në përfundim të ankesës, ankuesja ka kërkuar nga Komisioneri, konstatimin e diskriminimit të saj 

nga ana e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (USH)  gjatë të dy procedurave të rekrutimit. 

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

Komisioneri  mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32, pika 1, 

gërma “a”, të ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”(LMD), që i jep të drejtën për 

të shqyrtuar ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sipas 

parashikimeve të këtij ligji. 

Ligji Nr.10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, rregullon ndër të tjera, zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjëndjen arsimore, pretenduar nga ankuesja (neni 

1
2
).  Neni 3, i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ndalon  çdo dallim, përjashtim, kufizim apo 

preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, 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 Kreun II, të LMD parashikohet mbrojtje e 

                                                           
2 Neni 1,  të  ligjit nr. 10221/2010: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 
ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore 

ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen 

civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose 

me çdo shkak tjetër.” 
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posaçme nga diskriminimi në fushën e punësimit. LMD në nenin 12/1/a/b
3
, ndalon çdo lloj dallimi, 

kufizimi ose përjashtimi, bazuar në gjendjen arsimore, që i bëhet një punëmarrësi në gëzimin e të 

drejtës për punësim, duke përfshirë këtu shpalljen e vendeve të lira të punës dhe rekrutimin e 

përzgjedhjen e punëmarrësve. 

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenti 7 të LMD-së, garantohet ndaj çdo veprimi apo mosveprim të 

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

apo privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të njëjta 

apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash. 

Ankesa e paraqitur është në përputhje me kërkesat e nenit 33, pika 3, të LMD-së dhe u pranua për 

shqyrtim, pasi nuk ekziston asnjë nga shkaqet  për mospranim të përcaktuara nga neni 33, pika 4, të 

LMD. Në zbatim të parashikimeve ligjore, të neneve 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar çështjen 

duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

- Me shkresën me nr.1537 prot., datë 17.10.2019, Komisioneri ka kërkuar informacion Rektorit 

të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Dekanit të Fakultetit të Shkencve Natyrore dhe 

Drejtorit të Departamentit të Biologji Kimi, pranë Fakultetit të Shkencve Natyrore.   

- Me shkresën nr.3508/1 prot., datë 29.1.2019, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” ka 

njoftuar se: “.....aktualisht në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” ndodhet një grup 

auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe materiali i kërkuar nga ana juaj është marrë për 

auditim”. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” nuk ka depozituar parashtrime në lidhje me 

ankesën dhe nuk ka dërguar dokumentacionin që i është kërkuar me shkresën nr.1537/1 Prot., 

datë 17.10.2019. 

- Me vendimin nr.169, datë 19.11.2019, Komisioneri vendosi të pezullojë procedurën 

administrative lidhur me shqyrtimin e ankesës, deri në miratimin e Raportit Përfundimtar të 

Auditimit, të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Bazuar në vendimin e pezullimit Universiteti i 

Shkodrës “Luigj Gurakuqi” me miratimin e Raportit Përfundimtar të  Auditimit, të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, duhet të vendosë në dispozicion të Komisionerit informacionin dhe 

dokumentacionin e kërkuar me shkresën nr.1537/1 Prot., datë 17.10.2019, si dhe kopje të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit.   

- Komisioneri konstaton se, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” ka vepruar në kundërshtim 

me përcaktimet e pikës 2, të vendimit të pezullimit nr.169, datë 19.11.2019, pasi nuk ka 

dërguar informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar në momentin e miratimit të Raportit 

Përfundimtar të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Nga verifikimi i faqes zyrtare të internetit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Komisioneri konstatoi se, në muajin dhjetor 2019 ka dalë Raporti 

Përfundimtar i Auditimit (Auditim Financiar dhe i Përputhshmërisë) në Universitetin e 

Shkodrës “Luigj Gurakuqi”4. Me vendimin nr.162, datë 26.12.2019, Kryetari i Kontrollit të 

                                                           
3 Neni 12/1/c, të ligjit nr. 10221/2010: “Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim.  Diskriminimi 
përfshin çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe që, ndër të tjera, ka 

lidhje me:  a) shpalljen e vendeve të lira të punës, b) rekrutimin dhe përzgjedhjen e punëmarrësve, ......................” 
4 Publikuar këtu: http://www.klsh.org.al/web/02_raporti_i_universitetit_luigj_gurakuqi_5218.pdf  
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Lartë të Shtetit ka miratuar Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin financiar dhe të 

përputhshmërisë” të ushtruar në “Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër” si dhe opinionin 

dhe  rekomandimet e e auditimit për përmirësimin e gjendjes5
. 

- Me shkresën nr.338 prot., datë 25.02.2020, Komisioneri, pasi konstatoi se shkaku për të cilin 

ishte vendosur pezullimi i procedurës administrative për shqyrtimin e ankesës kishte rënë, 

njoftoi palët për  rifillimin e procedurave të  shqyrtimit të ankeses.  

- Me shkresën nr.850/1 prot., datë 27.03.2020, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”6 ka 

dërguar parashtrimet dhe provat  në mbështetje të pretendimeve. 

 

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

 
A.Lidhur me trajtimin përjashtues.  

Bazuar në faktet dhe provat e administruara gjatë shqyrtimit të ankesës rezultoi se, ankuesja D.K 

ka marrë pjesë si kandidate në dy konkurse që janë zhvilluar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi” për personel akademik në Departamentin e Biologji Kimisë, pranë Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës.Me shkresën nr.4042/2 prot., datë 11.12.2018,USHLG ka shpallur konkursin 

për vend të lirë pune “Lektor” me kohë të plotë, në Departamentin e Biologjisë dhe Kimisë, pranë 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Kjo shpallje është publikuar në Buletinin nr.51, datë 

24.12.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik. Më pas me shkresën nr.1618 prot., datë 09.05.2019, 

USHLG ka shpallur konkursin për vend të lirë pune “Asistent Lektor” me kohë të plotë, në 

Departamentin e Biologjisë dhe Kimisë, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Kjo shpallje 

është publikuar në Buletinin nr.20, datë 20.05.2019 të Agjencisë së Prokurimit Publik. Në vijim do 

të merren në analizë kuadri ligjor dhe rregullator për punësimin e personelit akademik në 

institucionet e arsimit të lartë dhe të  dy konkurset e kundërshtuara nga ankuesja. 

 

- Kuadri ligjor dhe rregullator në lidhje me kriteret e punësimit të personelit akademik  
me kohë të plotë në institucionet e arsimit të lartë7. 

Bazuar në nenin 3, pika 1, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”8, përcaktohet se:“Institucionet e arsimit 

të lartë gëzojnë liri akademike, autonomi financiare, organizative dhe të përzgjedhjes së personelit, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi.” 

Bazuar në nenin 64, pika 1, të Ligjit Për Arsimin e Lartë, përcaktohet se:“Kriteret e punësimit të 

personelit akademik me kohë të plotë përcaktohen nga njësia bazë, bazuar në nevojat e kësaj të 

fundit, dhe miratohen nga rektori. Konkursi në institucionet publike të arsimit të lartë drejtohet 

nga një komision ad hoc, i përbërë në shumicë nga përfaqësues të njësisë bazë përkatëse. Rregullat 

                                                           
5 Publikuar këtu: http://www.klsh.org.al/web/06_vendim_ushlg_27_12_2019_5225.pdf  
6 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën USHLG. 
7 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën IAL. 
8  Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Ligji Për Arsimin e Lartë. 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/
http://www.klsh.org.al/web/06_vendim_ushlg_27_12_2019_5225.pdf


 

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

 

 

5 

 

dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit ad hoc, si edhe të përzgjedhjes së 

personelit akademik caktohen në statutin e IAL-së. Në institucionet jopublike kriteret, rregullat dhe 

procedurat për punësimin e personelit akademik përcaktohen në statutin e institucionit.” 

Ligji nuk ka përcaktuar kritere mbi notën mesatare për punësimin e personelit akademik. Kriteret e 

punësimit të personelit akademik me kohë të plotë përcaktohen nga njësia bazë, bazuar në nevojat 

e kësaj të fundit, dhe miratohen nga rektori. Bazuar në pikën 2, të nenit 59 të ligjit nr. 80/2015, 

personeli akademik në institucionet e arsimit të lartë, kategorizohet në : a) profesorë; b) lektorë; c) 

asistent-lektorë.  

Në pikën 4, të nenit 59, të Ligjit Për Arsimin e Lartë, janë përcaktuar kriteret e përgjithshme për 

kategorinë “Lektorë”, ku përfshihen anëtarët e personelit akademik që mbajnë gradën shkencore 

“Doktor” dhe kanë së paku tre vite eksperiencë në mësimdhënie para ose pas fitimit të kësaj grade 

dhe përmbushin kriteret e vendosura në statutin e IAL. Kjo kategori punësohet me kontratë me 

kohëzgjatje  të pacaktuar. Ndërsa në pikën 5, të nenit 59, përcaktohen kriteret e përgjithshme për 

kategorinë “Asistent Lektorë”. Asistent-lektorët duhet të kenë së paku diplomën “Master i 

Shkencave” dhe të përmbushin kriteret e përcaktuara në statutin e IAL. Kjo kategori punësohet  me 

kontratë me kohëzgjatje të caktuar.  

Në nenet  419
 dhe 4210

 të Statutit të USHLG konfirmohen kriteret e mësipërme të përcaktuara nga 

Ligji Për Arsimin e Lartë, në lidhje me kategoritë e personelit akademik  “Lektor” dhe “Asistent 

Lektor”. Ndërsa në nenin 43 të Statutit të USHLG përcaktohet se kriteret dhe procedurat e 

përgjithshme të punësimit të personelit akademik me kohë të plotë përcaktohen në Rregulloren e 

USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës”. 

Bazuar në nenin 9, të Rregullores e USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës”, e cila 

është miratuar në vitin 2009, pra para hyrjes në fuqi të Ligjit Për Arsimin e Lartë, rezulton se 

kandidati për personel akademik me kohë të plotë duhet të plotësojë kriterin e notës mesatare mbi 

8.5, si për diplomat 4 vjeçarë të përfituara sipas sistemit të vjetër, ashtu edhe diplomat sipas 

sistemit të Bolonjës apo të barazvlefshme me to. Bazuar në këtë nen parashikohet se, Fakultetet, 

me miratimin e rektorit të USHLG mund të vendosin kritere të veçanta dhe kufij më të lartë ose më 

të ulët në varësi të specifikës së tyre, rast pas rasti. Ata kanë detyrimin t’i bëjnë të njohura në 

njoftimin për vend vakant. 

Bazuar në nenin 14, të Rregullores e USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës”, 

përcaktohet se :“Kandidatët për vendet e lira të punës për personelin akademik, mësimor, shkencor 

dhe atë administrativ në USH i nënshtrohet konkurimit me dosje dhe/ose me shkrim, dhe/ose 

intervistë të drejtpërdrejtë. Çdo kandidat i nënshtrohet konkurimit pavarësisht titujve dhe gradave 

                                                           
9 Neni 41, pika 6, e Statutit të USHLG: Kategoria “Lektorë” përfshin anëtarët e personelit akademik me gradën shkencore “Doktor” 
që kanë së paku 3 vite eksperiencë në mësimdhënie para ose pas fitimit të kësaj grade dhe që zhvillojnë veprimtari mësimore dhe 

kërkimore shkencore. Kjo kategori punësohet me kohë të plotë me kohëzgjatje të caktuar. 
10 Neni 42, pika 2, e Statutit të USHLG: Asistent Lektorët duhet të kenë së paku diplomën “Master i Shkencave” dhe të përmbushin 
kriteret e përcaktuara në Rregulloren e zënien dhe ruajtjes së vendit të punës, të USH-së dhe kriteret e posaçme të përcaktuara nga 

departamenti përkatës.  
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shkencore. Kandidatët me gradën “Doktor” dhe ata me tituj shkencor konkurojnë vetëm me 

dosje.” 

Bazuar në pikën 15 dhe 16 të udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 “Për punësimin dhe përzgjedhjen 

e stafit akademik me kohë të plotë”, të rekorit të USHLG përcaktohet se :“15.Procedura e 

përzgjedhjes së kandidatëve dhe e përcaktimit të kandidatëve fitues zhvillohet në dy faza : faza e 

parë kualifikimi i kandidatëve me dokumentacion, faza e dytë testimi me shkrim dhe intervista. 16. 

Në fazën e parë komisioni shqyrton dokumentacionin dhe vendos kualifikimin për fazën tjetër të 

kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në “Rregulloren 

për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës” në USH dhe kriteret e shpallura për konkurim. Në këtë 

fazë komisioni skualifikon kandidatët që kanë mangësi në dokumentacionin e kërkuar, që nuk 

plotësojnë kriteret e shpallura për konkurim dhe kandidatët që kanë bërë deklarime jo të vërteta në 

aplikimin on-line”. 

- Procedurat e ndjekura gjatë konkurimit për pozicionin “ Lektor”. 

Rezultoi se ankuesja ka aplikuar për konkursin e publikuar për pozicionin e lirë të punës “Lektor” 

me kohë të plotë në Departamentin e Biologji Kimisë, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës 

(FSHN). Për të konkuruar për këtë pozicion pune kanë aplikuar 2 kandidatë gjithsej, ankuesja dhe 

kandidatja J.P. Bazuar në vendimin nr.9, datë 14.02.2019, komisioni ad-hoc i ngritur pranë 

Departamentit Biologji Kimi, për shqyrtimin e dokumentacionit të kandidatëve, në përfundim të 

procedurës së shqyrtimit të dosjeve ka vendosur të skualifikojë të dy kandidatet, ankuesen dhe 

kandidaten J.P, për shkak të mosplotësimit të kritereve të përcaktuara nga departamenti (kriteri 

2,3,4). Ky vendim i komisionit ad-hoc është miratuar nga Dekani i FSHN me shkresën nr.420 

prot., datë 22.02.2019. Bazuar në këto kritere, kandidatët duhet të  plotësojnë këto kritere specifike: 

 Të kenë kryer ciklin e parë të studimeve në sistemin me kohë të plotë, në një nga programet 

e studimit të “Kimisë” me notë mesatare mbi 8.5. 

 Të kenë kryer ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë me diplomë “Master i 

Shkencave” me drejtim “Kimi” me notë mesatare mbi 8.5. 

 Të ketë kryer ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë me diplomë “Master i Shkencave” 

ose “DIND” (300 ECTS) në profilin “Kimi”, me notë mesatare jo më të ulët se 8.5. Për të 

diplomuarit jashtë vendit kërkohet çertifikata e njohjes nga MARS. 

 Preferohet të kenë titull akademik apo gradë shkencore “Doktor” në Kimi. 

Bazuar në nenin 124, pika 2, të Ligjit Për Arsimin e Lartë, diplomat e programeve të studimit, të 

lëshuara në Republikën e Shqipërisë, që kanë zgjatur, së paku, 4 vite akademike (8 semestra), deri 

në përshtatjen e studimeve, sipas parimeve të procesit të Bolonjës, janë ekuivalente me diplomat 

“Master i shkencave”. Bazuar në këtë përcaktim, diploma 4 vjecare e ankueses në degën “Kimi 

industriale” e fituar nga ankuesja në vitin 1986, është ekuivalente me diplomën “Master i 

Shkencave”.   

Sa më sipër rezulton se kriteret e vendosura marrin në konsideratë si kandidatët që kanë një 

diplomë sipas Bolonjës ose të barzvlefshme me të, ashtu edhe kandidatët që kanë një një diplomë 4 
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vjeçare sipas sistemit të vjetër, si në rastin e ankueses. Rezulton se nota mesatare e vendosur për 

diplomat 4 vjeçare me sitemin e vjetër ose DIND është vendosur me favorizuese se për diplomat 

me sistemin e Bolonjës pasi përcaktimi i notës mesatare “jo më të ulët se 8.5” është një kriter që 

përfshin  vlerën 8.5, ndërsa përcaktimi “mbi 8.5” është një kriter që nuk e përfshin vlerën 8.5. Në 

rastin e diplomës së vjetër nëse kandidati ka mesatre 8.5 kualifikohet ndërsa në rastin e diplomës 

sipas Bolonjës nësë kandidati ka mesaten 8.5 skualifikohet. 

Komisioneri vlerëson se kriteret e vendosura në shpalljen për pozicionin “Lektor”, nuk vendosin në 

kushte difencuese ankuesen si poseduese e një diplome  4 vjeçare me sistemin e vjetër në raport me 

kandidaten tjetër J.P që ka marrë pjesë në këtë konkurs e cila është poseduese e një diplome sipas 

sistemit të Bolonjës apo të barazvlefshme me atë.  

Ankuesja ka pretenduar se kandidatura e saj duhet të kishte prevaluar pasi ajo ka në zotërim gradën 

shkencore “Doktor”dhe që të jesh pedagog i brendshmë duhet të kesh me detyrim gradën “Doktor”. 

Në lidhje me këtë pretendim dhe bazuar në dokumentacionin e administruar, rezulton se  ankuesja 

ka në zotërim gradën shkencore “Doktor”,  të cilën e ka fituar bazuar në Diplomën me nr.1583 datë 

16.05.2017, të lëshuar nga Universiteti i Tiranës. Për fitimin  e kësaj grade shkencore ankuesja ka  

mbrojtur dizertacionin me temë “Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve të 

formave të fosforit ndërmjet fraksioneve të sedimenteve dhe ujrave të Liqenit të Shkodrës dhe 

Lumit Buna”.  

Bazuar  në kriteret e shpallura për pozicion “Lektor”, pasja e titullit akademik apo grada shkencore 

“Dokor” është vendosur si kriter preferencial dhe jo si kriter skualifikues. Bazuar Rregulloren e 

USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës” dhe udhëzimin “Për punësimin dhe 

përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë”, kandidatët me tituj dhe grada shkencore 

përjashtohen nga testimi, por jo nga konkurimi sipas fazave të përcaktuara. Kjo nuk nënkupton që 

kandidati që ka gradën shkencore duhet të shpallet fitues edhe në rast se nuk plotëson kriteret 

vetëm për shkak të pasjes së titullit apo gradës. Gjatë fazës së parë të konkurimit dhe pasi 

komisioni ad-hoc ka shqyrtuar dokumentacionin, ankuesja është skualifikuar pasi nuk ka plotësuar 

kriterin e notës mesatare. Për të njëjtën arsye është skualifikuar edhe kandidatja tjetër J.P. Pra 

rezulton se komisini ad-hoc ka  vepruar  në përputhje me kriteret e vendosura. 

Megjithatë, në lidhje me kriterin specifik atë të pasjes së titullit akademik apo gradës shkencore 

“Dokor” të vendosur si kriter preferencial dhe jo si kriter detyrues, mosplotësimi i të cilit do të 

sillte skualifikimin e kandidatëve, Komisioneri vlerëson se një veprim i tillë vjen në kundërshtim 

me nenin 59, pika 4, të Ligjit Për Arsimin e Lartë dhe nenin 46, pika 6, të Statutit të USHLG. 

Posedimi i titullit akademik apo gradës shkencore “Doktor” duhet të ishte vendosur si kriter 

skualifikues dhe jo preferencial, pasi është një kriter i detyrueshëm dhe ligji nuk e ka lënë në 

autonominë e IAL. Rezulton se ky kriter është propozuar si preferencial dhe jo i detyrueshëm nga 

njësia bazë, Departamenti i Biologji Kimisë me shkresën nr.85 prot datë 26.11.2018 dhe nuk është 

kundërshtuar nga njësia kryesore Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Ky kriter është miratuar nga 

Rektori, i cili e ka miratuar duke e përfshirë si kriter preferencial në shpalljen e publikuar  në 

dhjetor 2018 për pozicionin “Lektor”.   
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Një kriter tjetër i detyrueshëm që duhet të plotësojnë kandidatët për t’u punësuar si personel 

akademik në kategorinë “Lektor” është edhe kushti që ata duhet të kenë  tre vite eksperiencë në 

mësimdhënie para ose pas fitimit të kësaj grade. Rezulton nga provat e adminsitrauar se njësia bazë 

nuk e ka propozuar një kriter të tillë dhe gjithashtu USHLG nuk e ka përfshirë si kriter të 

detyrueshëm  në shpalljen e publikuar. 

Në lidhje me pretendimin e ankueses se nota mesatare e vendosur  është e pabazuar në Ligjin Për 

Arsimin e Lartë, i cili nuk vendos ndonjë kufizim të tillë dhe e vendos atë në kushte diskriminuese, 

Komisioneri do të vlerësojë në këtë pjesë të vendimit vetëm nëse një kriter i tillë krijon apo jo 

situatë përjashtuese për ankuesen. 

Rezulton se, ankuesja gjatë fazës së parë të konkurimit atë të shqyrtimit të dosjes nëse kandidatët 

përmbushin kriteret kualifikuese, është skualifikuar vetëm për shkak të mospërmbushjes së kriterit 

të notës mesatare jo më të ulët se 8.5. Edhe nëse pasja e titullit akademik apo grada shkencore 

“Doktor” do të ishte përcaktuar si kriter skualifikues dhe jo preferencial, përsëri ankuesja do të 

ishte skualifikuar për shkak të mospërmbushjes së kriterit të notës mesatare. Pra, ankuesja edhe pse 

ka plotësuar të gjitha kriteret e tjera është skualifikuar vetëm për shkak të mospërmbushjes së 

kriterit të notës mesatare 8.5. Për rrjedhojë, Komisioneri vlerëson se ankuesja i është nënshtruar një 

situate përjashtuese gjatë ushtrimit të së drejtës së saj për akses në punësim, për shkak të kriterit të 

notës mesatare të vendosur si kriter kualifikues për t’u pranuar në punë si personel  akademik në 

kategorinë  “Lektor”.  

Në lidhje me këtë procedurë konkurimi ankuesja parashtron në mbështetje të pretendimeve të saj 

për diskriminim edhe faktin se vendimi për rezultatet e konkursit nuk i është njoftuar dhe nuk është 

bërë publik. Këtë pretendim ankuesja e ka ngritur edhe në një ankesë që ka bërë pranë Ministrisë së 

Arsimit Rinisë dhe Sportit (MARS). Bazuar në raportin e mbajtur për verifikimin e kësaj ankese 

nga ana e një grupi pune të caktuar nga MARS me nr.8379/4 prot, datë 3.12.2019, rezulton se 

USHLG nuk ka publikuar njoftimin për rezultatin përfundimtar dhe faktin se për pozicionin e 

shpallur nuk ka patur asnjë fitues.  

Në parashtrimet e depozituara, USHLG nuk ka kundërshtuar këtë pretendim të ankueses në lidhje 

me mungesën e njoftimit të rezultatit përfundimtar të konkurimit. Në lidhje me këtë procedurë 

konkurimi USHLG, ka parashtruar se pretendimi i ankueses se ky konkurs është bërë në 

kundërshtim me ligjin dhe Rregulloren e USHLG për shkak të mungesës së publikimit të rezultatit 

të konkursit, është i pabazuar pasi për këtë konkurs nuk ka patur asnjë kandidat fitues, pra nuk ka 

patur veprime diskriminuese për subjektin ankues. 

 

- Procedurat e ndjekura gjatë konkurimit për pozicionin “Asistent-Lektor”.  

Rezultoi se ankuesja ka aplikuar për konkursin e publikuar për pozicionin e lirë të punës “Asistent- 

Lektor” me kohë të plotë në Departamentin e Biologji Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

(FSHN), pranë USHLG. Pas dështimit të procedurave për pozicionin “Lektor”, departamenti ka 
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rivlerësuar kriteret dhe ka filluar procedurat për shpalljen e vendit vakant për “Asistent-Lektor”. 

USHLG nuk parashtroi se cilat ishin arsyet që ishin marrë në konsideratë nga departamenti për 

rivlerësimin e kritereve dhe ndryshimin e pozicionit të lirë të shpallur nga “Lektor” në “Asistent- 

Lektor”. Propozimet e departamentit i janë dërguar Dekanit të FSHN me shkresën nr.29 prot., datë 

19.04.2019 dhe i janë përcjellë rektorit të USHLG -së me shkresën nr. 583 prot., datë 19.04.2019.  

Për të konkuruar për këtë pozicion pune kanë aplikuar gjithsej 2 kandidatë, ankuesja dhe kandidatja 

J.P, pra të njëjtët kandidatë si në konkursin për pozicionin “Lektor”, i cili ishte mbyllur pa fitues. 

Bazuar në vendimin nr.35, datë 02.07.2019, komisioni ad-hoc, i ngritur pranë Departamentit 

Biologji Kimi për shqyrtimin e dokumentacionit të kandidatëve, në përfundim të procedurës së 

shqyrtimit ka vendosur të skualifikojë ankuesen për mosplotësimin e kritereve specifike, 

konkretisht kriteri 3. Ky komision ka vendsur të kualifikojë kandidaten J.P  për në fazën e dytë.  

Refruar shpalljes së publikuar rezulton se, ankuesja nuk ka plotësuar kriterin specifik të 

kualifikimit si vijon: “Të ketë kryer ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë me diplomë “Master 

i Shkencave” ose “DIND” (300 ECTS) në profilin “Kimi”, me notë mesatare jo më të ulët se 8. 

Për të diplomuarit jashtë vendit kërkohet çertifikata e njohjes nga MARS.” Në bazë të 

përllogaritjeve rezulton se mesatarja aritmetike e studimeve 4 vjeçare në Kimi Industriale, të kryera 

nga ankuesja, është 7.59. Kjo diplomë e cila ka shërbyer si dokumentacion në përputhje me kriterin 

specifik 3 të vendosur në shpalljen e pozicionit të punës, nuk ka mesataren e kërkuar për 

kualifikimin e ankueses sipas kritereve të vendosura. 

Ankuesja ka një diplomë 4 vjeçare,  e cila nuk ka kredite për shkak se në periudhën e kryerjes së 

studimeve nga ankuesja nuk ka qenë e parashikuar ndarja e ngarkesës mësimore/lëndëve të 

zhvilluara në kredite dhe për këtë arsye është e pamundur përllogaritja e mesatares së ponderuar. 

Ankuesja pretendon se përllogaritja si mesatare e thjeshtë aritmetike dhe jo e ponderuar për shkak 

të mungesës së krediteve e ka vendosur atë në kushte direncuese dhe më pak të favorshme me 

kandidaten tjetër J.P e cila zotëron diplomë me kredite që lejon përllogaritjen e mesatares së 

ponderuar.   

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion dhe konkretisht nga tabela e vlerësimit të pikëve, 

përllogaritur nga komisioni ad-hoc figuron që për kandidaten J.P mesatarja e përllogaritur është 

mesatare e thjeshtë aritmetike, edhe pse ajo zotëronte diplomë me kredite që lejonte përllogaritjen e 

mesatares së ponderuar. Nga përllogaritjet rezulton se mesatarja aritmetike e ciklit të parë të 

studimeve për kandidaten J.P është 8.18, ndërsa mesatarja e ciklit të dytë të studimeve është 8.52. 

Pra, për të dy kandidatet është përdorur i njëjti standart vlerësimi, mesatarja aritmetike. Për këtë 

arsye, Komisioneri vlerëson se ankuesja nuk ka pësuar trajtim të diferencuar dhe më pak të 

favorshëm në përllogaritjen e mesatares për shkak  mungesës së krediteve në diplomën e saj. 

Rezulton se ankuesja ka diplomë “Master i Nivelit të Dytë” në “Kimi” drejtimi “Përpunimi i 

lëndëve të para dhe mbeturinave industruale urbane” dhe mesatarja aritmetike e kësaj diplomë 

është 8.2. Bazuar në nenin 124/5 të Ligjit Për Arsimin e Lartë, diploma “Master i Nivelit të Dytë” 

është ekuivalente me diplomën “Master Ekzekutiv”. Për sa më sipër diploma “Master i Nivelit të 

Dytë” në “Kimi” që zotëron ankuesja nuk lidhet me kriteret e kërkuara nga USHLG. 
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Ankuesja pretendon se kriteret e vendosura për pozicionin “Asistent Lektor” edhe pse janë ulur në 

raport me kriteret që ishin vendosur për pozicionin “Lektor”, nuk ofrojnë një trajtim të hapur dhe 

transparent për të rekrutuar më të mirin, pasi përjashtohet ankuesja me “Doktoraturë” dhe 

kualifikohet një me “Master”, pa një arsyetim se përse duhet kjo mesatare. Rezulton se për 

pozicionin “Asistent-Lektor”, njësia bazë dhe USHLG kanë ulur kriterin e notës mesatare në 8, nga 

8.5 që kërkohej për pozicionin “Lektor”. Nota mesatare 8, rezulton të jetë një kriter më i ulët se 

kriteret e përcaktuara në nenin 9, të Rregullores së USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të 

punës”, ku përcaktohet nota mesatare 8.5. Sipas rregullores, Fakultetet kanë të drejtë të vendosin 

kritere më të ulta se ato të vendosura nga rregullorja.  

Institucionet e arsimit të lartë kanë liri akademike dhe kanë të drejtë të përcaktojnë kriteret  për 

punësimin e personelit akademik. Këto kritere propozohen nga njësia bazë në varësi të nevojave të 

saj dhe miratohen nga rektori. Kategoria e personelit akademik “Lektor” qëndron në një nivel më 

të lartë në raport me kategorinë e personelit akademik “Asistent-Lektor”. Për këtë arsye është e 

pranueshme që është ulur niveli i notës mesatare nga 8.5 të kërkuar për pozicionin “Lektor” në 8 

për pozicionin “Asistent-Lektor”. Për kategorinë  e personelit akademik “Asistent-Lektor” kriteri i 

detyrueshëm i përcaktuar nga ligji për këtë kategori është se ata duhet të zotërojnë diplomën 

“Master i shkencave”. Kriteret e tjera propozohen nga njësia bazë sipas nevojave që ajo ka dhe 

miratohen nga rektori, bazuar në Rregulloren  e USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të 

punës”. 

Në lidhje me pretendimin e ankueses se nota mesatare e vendosur është e pabazuar në Ligjin Për 

Arsimin e Lartë, i cili nuk vendos ndonjë kufizim të tillë dhe e vendos atë në kushte diskriminuese, 

Komisioneri do të vlerësojë në radhë të parë nëse një kriter i tillë krijon apo jo situatë  përjashtuese 

për ankuesen. 

Rezulton se, ankuesja gjatë fazës së parë të konkurimit atë të shqyrtimit të dosjes nëse kandidatët 

përmbushin kriteret kualifikuese, është skualifikuar vetëm për shkak të mospërmbushjes së kriterit 

të notës mesatare jo më të ulët se 8. Pra, ankuesja edhe pse ka plotësuar të gjitha kriteret e tjera 

është skualifikuar vetëm për shkak të mospërmbushjes së kriterit të notës mesatare. Për rrjedhojë, 

Komisioneri vlerëson se ankuesja i është vendosur në një situatë përjashtuese gjatë ushtrimit të së 

drejtës së saj për akses në punësim, për shkak të kriterit të notës mesatare 8 të vendosur si kriter 

kualifikues  për t’u pranuar në punë si staf  akademik në kategorinë  “Asistent-Lektor”.  

Ankuesja ka pretenduar se shpallja për pozicionin “Asistent-Lektor” është shtyrë në kohë dhe 

konkursi është zhvilluar në tejkalim të afateve të përcaktuara në shpalljen e pozicionit të punës, për 

t’i dhënë mundësinë kandidates J.P që të mbaronte studimet doktorale. Në lidhje me momentin e 

parë, Komisioneri konstaton se grada shkencore “Doktor” nuk ka qënë kriter skualifikues që të 

ndikonte në kualifikimin ose jo të kandidates J.P dhe nuk është marrë në konsideratë në 

përllogaritjen e pikëve për kandidaten J.P. Për këtë arsye ky pretendim i ankueses është i pabazuar.  

Për sa i përket afatit të kryerjes së procedurës së rektutimit rezulton se, njoftimi është publikuar në 

Agjencinë e Prokurimit Publik më datë 20.05.2019 dhe sipas specifikimeve aplikantët duhet të 

dorëzonin dokumentacionin brenda dy javëve nga momenti i publikimit dhe konkursi do të 
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zhvillohej brenda tri javëve nga publikimi. Konkursi është zhvilluar më datë 09.07.2019, kur është 

zhvilluar testimi për kandidaten e kualifikuar. Pra procedura ka përfunduar në tejkalim të afatit të 

përcaktuar nga USHLG, pasi afati maksimal për përfundimin e procedurës së konkurimit ka qenë 

data 11.6.2019. 

Në vijim të procedurave, bazuar në procesverbalin me nr.37 prot., datë 15.07.2019, komisioni ad-

hoc ka shpallur fituese për pozicionin “Asistent-Lektor”, kandidaten J.P. Ky vendim është miratuar 

me shkresën nr. 883 prot., datë 27.7.2019 nga Dekani i FSHN.  

Me vendimin nr.287 datë 06.09.2019, të rektorit të USHLG, znj. J.P e cila është shpallur fituese 

nga komisioni ad-hoc për pozicionin “Asistent-Lektor” në Departamentin e Biologji Kimisë në 

Fakultetin e Shkencave të Natyrës, është emëruar si “Asistente-Lektore” pranë këtij departamenti, 

por njëkohësisht edhe si kërkuese shkencore me kohë të plotë pranë Institutit të Studimit të Ujrave 

në Rajonin e Shkodrës (ISURSH). Në lidhje me emërimin e J.P njëkohësisht edhe si kërkuese 

shkencore pranë ISURSH-së, ankuesja pretendon se ky emerim është bërë në kundërshtim me 

ligjin. Sipas ankueses, J.P nuk mund të emërohet në një pozicion që nuk është shpallur asnjëherë 

dhe nuk plotëson kriteret për punonjëse shkencore pranë këtij instituti, ku kërkohen kimist ujrash 

ndërkohë që J.P nuk është e tillë. Gjithashtu sipas ankueses punonjësit e këtij instituti mbështesin 

programet mësimore në ciklet e dyta dhe të treta të studimeve, kusht që J.P nuk plotëson. USHLG 

në parashtrimet e veta nuk ka dhënë asnjë sqarim dhe nuk ka mbajtur asnjë qëndrim në lidhje me 

këto pretendime të ankueses. 

Rezulton se, ISURSH është një qëndër kërkimore-shkencore, si njësi bazë e ngritur pranë Fakultetit 

të Shkencave të Natyrës, e cila kryen veprimtari kërkimore shkencore dhe zhvillimi. Bazuar në 

Ligjin Për Arsimin e Lartë, qëndra kërkimore-shkencore mund të mbështesë realizimin e 

programeve të studimit “Master shkencor” dhe “Doktoraturë”, të orfruara nga departamentet 

përkatëse (neni 26). Bazuar në nenin 12 të Statutit të USHLG, qëndra kërkimore shkencore ka në 

përbërje jo më pak se 7 anëtarë  dhe drejtohet nga Drejtori i Qëndrës. Departamenti i Biologji 

Kimisë dhe ISURSH si qëndër kërkimore -shkencore, janë dy njësi bazë të ndryshme pranë FSHN. 

Bazuar në nenin 33 të Statutit të USHLG është përgjegjësi/drejtori i ISURSH që të përcaktojë 

komisionet për pranimin e personelit akademik pranë qëndrës kërkimore shkencore.  

Referuar vendimit të rektorit që ka emëruar shtetasen J.P në pozicionin “Asistent-Lektore” dhe 

kërkuese shkencore pranë ISURSH, rezulton se emërimi është rezultat i procedurës së konkurimit 

të shpallur për pozicionin “Asistent-Lektor” me shkresën nr.1618 prot., datë 09.05.2019, të 

USHLG dhe publikuar në Buletinin nr.20, datë 20.05.2019, të Agjencisë së Prokurimit Publik. Pra 

rezulton se, J.P është emëruar njëkohësisht në dy pozicione atë të “Asistent-Lektores” në 

përfundim të procedurës konkuruese të trajtuar më sipër dhe atë të kërkueses shkencore pranë 

ISURSH, në mungesë të ndonjë procedure konkuruese. 

Për sa më lart, Komisioneri vlerëson  se, ankuesja është vendosur në një situatë përjashtuese 
gjatë ushtrimit të së drejtës së saj për akses në punësim në të dyja procedurat e punësimit 
për personel akademik kategoria “Lektor” dhe “Asistent-Lektor”, për shkak të kriterit të 
notës mesatare të vendosur si kriter për t’u pranuar në punë si personel akademik. Në vijim 
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Komisioneri do të vlerësojë, nëse vendosja e kriterit të notës mesatare ka një justifikim 
objektiv dhe të arsyeshëm, pra nëse ndjek një qëllim të ligjshëm dhe nëse ka një marrëdhënie 
të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit të ndjekur. 
Zbatimi i këtyre kritereve në rastin konkret do t’i mundësojnë Komisionerit të vendosë nëse 
kriteri në fjalë është një kriter që diskriminon ankuesen për shkak të gjendjes arsimore. 

 

B. Shkaku i mbrojtur 

Neni 1, i ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”11, i cili përcakton objektin e këtij 

ligji, shprehet se ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me  një 

listë  jo shteruese shkaqesh. Ky nen parashikon një sërë shkaqesh, por ndërkohë përcakton se lista e 

shkaqeve të mbrojtura mbetet e hapur.  

Bazuar në shkaqet e mbrojtura të përcaktuara në nenin 1 si dhe duke ju referuar përkufizimit të 

diskriminimit që ligji ka bërë në nenin 3, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, jo çdo 

diferencë në trajtim apo trajtim më pak i favorshëm gëzon mbrojtje nga ligji. Mbrojtja nga 

diskriminimi sipas ligjit garantohet vetëm për ato diferenca në trajtim apo trajtime më pak të 

favorshme që kanë për bazë një nga shkaqet e mbrojtura. Në mungesë të një shkaku të mbrojtur jo 

çdo diferencë në trajtim apo trajtim i pafavorshëm konsiderohet diskriminim sipas ligjit. 

Referuar nenit 1, të ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, gjendja arsimore  

konsiderohet si shkak i mbrojtur. Po ashtu, Kodi i Punës, i ndryshuar, në nenin 912 të tij parashikon 

gjendjen arsimore, si një nga shkaqet për të cilat ofrohet mbrojtje në gëzimin e të drejtës për 

puënsim dhe profesion. 

Ankuesja ka pretenduar diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore” duke shpjeguar se i është 

nënshtruar një trajtimi diferencues dhe më pak të favorshëm gjatë ushtrimit të së drejtës së saj për 

akses në punësim në të dyja procedurat e punësimit për personel akademik kategoria “Lektor” dhe 

“Asistent-Lektor”, për shkak të kriterit të notës mesatare 8.5 dhe 8, të vendosur si kriter për t’u 

pranuar në punë si personel akademik për kategoritë e përmendura. Gjatë shqyrtimit të ankesës, 

rezultoi se ankuesja edhe pse ka plotësuar të gjitha kriteret e tjera të vendosura, është skualifikuar 

në të dyja procedurat për shkak të kriterit të notës mesatare.  

Për këto arsye, Komisioneri vlerëson se diferencat në trajtim që bazohen në nivelin e 
arritjeve në arsim të një personi ose e thënë ndryshe në vlerësimet apo notat e përfituara 
gjatë ndjekjes së arsimit, do të konsiderohen si diferencë në trajtim që bazohet në gjendjen 

                                                           
11 Shih më lart footnote  nr. 2. 
12 Me “diskriminim” kuptohet çdo dallim, përjashtim, kufizim ose parapëlqim, që bazohet në gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, 

identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, 

shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësinë e kufizuar, jetesën me HIV/AIDS, bashkimin ose 

përkatësinë në organizata sindikale, përkatësinë në një grup të veçantë, ose në çdo shkak tjetër, që ka si qëllim ose pasojë të pengojë 

ose të bëjë të pamundur ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, në të njëjtën mënyrë me të tjerët. 
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arsimore dhe sa më sipër rezulton se ankuesja ka të vërtetuar shkakun e pretenduar të 
diskriminimit, atë të gjendjes arsimore. 

Ankuesja ka pretenduar se diskriminimi i saj ka ndodhur edhe si pasojë e ndonjë shkaku tjetër por 

nuk ka identifikuar se cili është ky shkak. Neni 1, i ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” e lë të 

hapur listën e shkaqeve të mbrojtura që do të thotë se përtej shkaqeve të përcaktuara në këtë nen, 

mbrojtja nga diskriminimi garantohet edhe për shkaqe të tjera jo të përcaktuara shprehimisht. 

Megjithatë që të pretendosh se diskriminimi ka ndodhur për shkaqe të tjera të cilat nuk përcaktohen 

shprehimisht në ligj është e nevojshme që ankuesja të identifikojë se cili është ky shkak. Gjatë 

shqyrtimit ankuesja nuk arriti të identifikojë shkak tjetër diskriminimi përveç shkakut të gjendjes 

arsimore. Kur pretendon diskriminim nën përcaktimin “për çdo shkak tjetër” duhet të identifikohet 

një shkak i cili sipas ankuesit ka shërbyer si bazë për diskriminimin e pretenduar. Për këto arsye, 

pretendimi i ankueses për diskriminim “për çdo shkak tjetër” është i pabazuar. 

C. Lidhja e trajtimit të të ndryshëm më pak të favorshëm me shkakun e mbrojtur 

Parimi i barazisë para ligjit dhe i mosdiskriminmit, sanksionohet nga Kushtetuta si një parim i 

përgjithshëm që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai duhet tё gjejë 
shprehjen e tij në të gjithë legjislacionin shqiptar si dhe të zbatohet nga të gjithë, si nga 

institucionet edhe nga individët. Ky parim përshkon edhe nenin 49 të Kushtetutës sipas të cilit 

“Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme që e ka zgjedhur ose pranuar 

vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet 

profesional”. Dispozita kushtetuese i garanton çdo personi të drejtën për punë.  

KEDNJ-ja, nuk parashikon të drejtën për punë si një të drejtë të veçantë, por çështjet e punës 

trajtohen nga GJEDNJ-ja si çështje që hyjnë në sferën e veprimit të nenit 8, “E drejta për 

respektimin e jetës private dhe familjare”. Neni 14 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

ndalon diskriminimin bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, në gëzimin e të drejtave dhe 

lirivetë përcaktuara në të. Ndërkohë Protokolli 12-të i Konventës, i cili është ratifikuar nga 

Shqipëria, ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të parashtruar nga ligji” dhe 

kështu ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm me të drejtat e garantuara nga 

KEDNJ-ja. E drejta për punë dhe mbrojtje nga diskriminimi në gëzimin e kësaj të drejtë 

parashikohet edhe në akte të tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria të tilla si: 

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore13
, sanksionon të drejtën për 

punë në nenin 6. E drejta për punë e garantuar në këtë nen përfshin të drejtën e secilit për të pasur 

mundësinë e sigurimit të jetesës duke punuar punën e pranuar lirisht dhe detyrimin e shteteve për të 

marrë masa të përshtatshme për t’a mbrojtur këtë të drejtë. Sipas nenit 2/2, të Paktit, të drejtat e 

parashikuara në këtë Pakt duhet të garantohen pa asnjë diskriminim bazuar në një listë jo shteruese 

shkaqesh. 

                                                           
13 Ratifikuar me ligjin nr. 7511 datë 08.08.1991 
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Karta Sociale Europiane14 parashikon të drejtën për punë  në nenin 1. Në vijim, në nenin E), Pjesa 

V, të Kartës Social Europiane parashikohet shprehimisht:“Gëzimi i të drejtave të parashikuara në 

këtë Kartë do të sigurohet pa diskriminim të çfarëdo shkaku të tillë si racë, ngjyrë, seksi, gjuhë, 

besimi fetar, mendimi politik ose tjetër, prejardhje kombëtare ose origjine shoqërore, shëndeti, 

shoqërizimi me një minoritet kombëtar, lindjeje ose statusi tjetër”. 

Marrëdhëniet e punësimit për ankuesen rregullohen nga Kodi i Punës dhe ligji i posaçëm  “Për 

arsrimin e lartë”. Bazuar në nenin 9/1, të Kodit të Punës ndalohet çdo formë diskriminimi në 

ushtrimin e të drejtës për punësim dhe profesion, sipas parashikimeve të bëra në Kod dhe ligjin e 

posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi. Bazuar në nenin 9/2 të Kodit të Punës, diskriminimi  

përkufizohet si: çdo dallim, përjashtim, kufzim apo parapëlqim që bazohet në një nga shkaqet e 

mbrojtura ndër të tjera edhe në gjendjen arsimore, që ka si qëllim apo pasojë të pengojë ose të bëjë 

të pamundur ushtrimin e të drejtës për punësim dhe profesion  në të njëjtën mënyrë me të tjerët. 

Ndërsa pika 5, germa a) e Kodit parashikon se: “Në kuptim të këtij neni, ndalimi i diskriminimit 

dhe zbatimi i parimit të trajtimit të barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion 

zbatohet në lidhje me:.....a) mundësinë për punësim, vetpunësim dhe profesion, duke përfshirë 

kriteret e përzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, të çfarëdo lloj dege të aktivitetit  dhe në të gjitha 

nivelet e hierarkisë profesionale, si dhe ngritjen në detyrë........”  

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” parashikon shprehimisht parimin e barazisë përpara ligjit 

dhe mosdiskriminimin. E në fakt mosdiskriminimi dhe parimi i barazisë janë të ndërthurura 

ngushtë. Parimi i barazisë kërkon që situata të barabarta trajtohen në mënyrë të barabartë dhe 

situata të jo të barabarta të mënyrë të ndryshme. Dështimi për ta bërë këtë konsiderohet 

diskriminim, përveç nëse ekzistojnë arsye objektive dhe të arsyeshme.15  

Sipas nenit 3, pika 1 të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, diskriminimi përkufizohet si: çdo 

dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur 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.  

Një nga format e diskriminimit parashikuar nga ligji, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i ligjit si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup 

personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër 

personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në nenin 1 të 

këtij ligji. Bazuar në nenin 12/1, Ligji Për Mbrojtjen nga Diskriminimi ndalohet diskriminimi  në 

lidhje me të drejtën për punësim, ndërsa në nenin 12/1a, ligji ndalon diskriminimin në  shpalljen e 

vendeve të lira të punës dhe rekrutimin e përzgjedhjen e punëmarrësve. 

 

Në bazë të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, jo çdo dallim apo ndryshim i trajtimit 

konsiderohet diskriminim. Në bazë të nenit 6, të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

                                                           
14 Ratifikuar me ligjin Nr. 8960, date 24.10.2002. 
15 Raporti Shpjegues që shoqëron  Protokollin 12 të KEDNJ-së, prg 15. 
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përcaktohet se: “Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk zbatohet në rastet kur ka një 

qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të Kushtetutës, të marrëveshjeve apo 

akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi”. 

Gjithashtu, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të vazhdueshme ka 

interpretuar se trajtimi i diferencuar është diskriminues nëse ai nuk bazohet në ndonjë justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, nëse trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim ose 

nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura 

dhe qëllimit që synohet të realizohet. 

 

Në shumicën e çështjeve të diskriminimit, ankuesi e ka të vështirë apo të pamundur t’i mbledhë 

provat, ndonjëherë provat e drejtpërdrejta as nuk ekzistojnë. Subjektet që konsumojnë sjelljen 

diskriminuese nuk e pranojnë asnjëherë se kanë diskriminuar. Për të kompensuar këtë disavantazh 

të madh, legjislacioni ka parashikuar parimin e ndarjes së barrës së provës. Parimi i ndarjes së 

barrës së provës është një parim i konsoliduar në legjislacionin e BE-së dhe jurisprudencën e 

GJEDNJ-së. KEDS16 gjithashtu ka pranuar që në çështjet e diskriminimit, barra e provës nuk duhet 

të varet plotësisht nga ankuesi, por duhet të jetë objekt i një rregullimi të posaçëm. Bazuar në nenin 

82/2 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenin 9/10 të Kodit të Punës, barra e provës në 

çështjet e diskriminimit është objekt i një rregullimi të posaçëm.  

 

Bazuar  në nenin 9, pika 10, të Kodit të Punës, parashikohet se: “10. Në të gjitha procedurat e 

ankimit, që ndiqen sipas pikës 9, të këtij neni, nëse ankuesi ose paditësi paraqet fakte nga të cilat 

mund të pretendohet se është diskriminuar në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, 

personi ndaj të cilit paraqitet ankesa ose i padituri detyrohet të provojë se nuk është shkelur parimi 

i trajtimit të barabartë”. 

 

Bazuar në  nenin 82, pika 2 të Kodit të Procedurave Administrative  përcaktohet 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”. 

 

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. 

 

Sa më sipër, ankuesi duhet të krijojë një prezumim të diskriminimit (diskriminimi prima facie), 

barra më pas kalon tek Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, i cili duhet të tregojë se 

ndryshimi në trajtim nuk është diskriminues. Kjo mund të bëhet: 

                                                           
16 Komiteti Evropian për të Drejtat Sociale. 
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1. Ose duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë. 

2. Ose duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, ka 

një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv. Nëse subjekti i cili pretendohet se ka konsumuar 

sjelljen diskriminuese nuk është në gjendje të provojë njërën nga të dyja, atëherë do të jetë 

përgjegjëse për diskriminimin.
17

 

 

- Lidhja shkakësore 

Bazuar në analizën e mësipërme rezultoi se ankuesja është vendosur në një situatë përjashtuese për 

shkak të notës mesatare të vendosur në të dy konkurset për personel akademik të zhvilluar nga 

USHLG, duke sjellë si pasojë skualifikimin e saj. Edhe pse ankuesja ka përmbushur të gjitha 

kriteret e vendosura ajo u skualifikua vetëm për shkak të notës mesatare në të dy konkurset. Në 

këtë mënyrë vërtetohet plotësisht lidhja shkakësore midis gjendjes arsimore dhe  skualifikimit të 

ankueses.   

 

- Justifikimi objektiv dhe të arsueshëm 
 

Për të provuar se ka një jusitifikim objektiv dhe të arsyeshëm për diferencën në trajtim, duhet të 

analizohen dy kritere:  

- Nëse diferenca në trajtim ndjek një qëllim të ligjshëm;  

- Nëse ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe 

qëllimit të ndjekur. 

 

- A ndjek diferenca në trajtim një qëllim të ligjshëm? 
 

Bazuar në Ligjin Për Arsimin e Lartë rezulton se institucionet e arsimit të lartë gëzojnë liri në 

përzgjedhjen e personelit në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kriteret e punësimit për  

personelin akademik përcaktohen nga vetë institucioni i arsimit të lartë, bazuar në vlerësimin e 

nevojave dhe propozimet e njësisë bazë. Bazuar në nenin 3, pika 4, të ligjit Për arsimin e lartë, 

përcaktohet se autonomia e përzgjedhjes së personelit garantohet nëpërmjet së drejtës për të 

caktuar në mënyrë të pavarur numrin e personelit, kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së tij, si 

dhe për të përcaktuar pagat e personelit, në përputhje me formën e institucionit. 

 

Në këtë mënyrë, Komisioneri konstaton se IAL gëzojnë një marzh të gjerë vlerësimi në lidhje me 

cilësitë e kërkuara të kandidatëve për personel akademik. Sidoqoftë kriteret e përzgjedhjes nuk 

duhet të të cënojnë të drejtën për akses të barabartë në punësim. 

 

                                                           
17

 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf, fq.232. 
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Bazuar në nenin 2, gërma “e”,  të ligjit Për Arsimin e Lartë, përcaktohet se një nga qëllimet e këtij 

ligji është të bazojë sistemin e arsimit të lartë mbi parimin e konkurencës së lirë midis 

institucioneve të arsimit të lartë, personelit akademik dhe studentëve.  

 

Pra, IAL konkurojnë midis tyre për të arritur standartet më të larta dhe për të qënë konkurues  në 

fushën e arsimit të lartë në mënyrën që ata gjykojnë se është më e mirë dhe më efektive. Një nga 

drejtimet për të arritur këtë, është përzgjedhja e personelit akademik që ata vlerësojnë se ofron 

standartin më të mirë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në përputhje me nevojat e IAL dhe 

bazuar në kriteret ligjore.  

 

Padyshim që vendosja e notës mesatare ka si qëllim që të përzgjedhë ata kandidatë që kanë fituar 

rezultate të mira dhe jo thjesht rezultate kaluese gjatë ndjekjes  së studimeve. Rezultatet e mira janë 

tregues i aftësive të kandidatit dhe janë të rëndësishme për punën mësimore dhe kërkimore që 

personeli akademik realizon pranë IAL. Kjo rëndësi qëndron në faktin se ata do të jenë personat që 

do të krijojnë, përcjellin dhe zhvillojnë dijet përmes mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

Personeli akademik  ka një rol të rëndësishëm në përmbushjen e misionit që ka arsimi i lartë për të 

formuar specialistë të lartë dhe përgatitjen e shkencëtarëve të rinj, duke kontribuar në rritjen e 

standardeve të demokracisë në vend. (neni 1 i ligjit Për arsimin e lartë) 

 

Sa më sipër, Komisioneri konsideron se vendosja e kriterit të notës mesatare për përzgjedhjen e 

kandidatëve për personel akademik në IAL, ndjek qëllimin e ligjshëm të përzgjdhjes së 

kandidatëve me aftësitë më të mira për të siguruar arsim cilësor dhe konkurues.  

 

- A ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura 
dhe qëllimit të ndjekur? 

 

Sipas nenit 12/2 të Kodit të Procedurave Administrative, veprimi administrativ është në përputhje 

me parimin e proporcionalitetit, vetëm kur ky veprim është: 
- I nevojshëm për të arritur qëllimin e përcaktuar me ligj dhe e arrin atë me mjetet dhe masat 

që cënojnë më pak të drejtat apo interesat e ligjshme të palës. 

- I përshtatshëm për të arritur qëllimin e parashikuar nga ligji dhe 

- Në përpjestim të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë. 

 

Duke mbajtur në konsideratë natyrën  dhe rëndësinë që ka puna e personelit akademik pranë IAL, 

vendosja e kriterit të notës mesatave për përzgjedhjen e kandidatëve për personel akademik, është 

një masë e nevojshme për përzgjedhjen e kandidatëve me aftësitë më të mira  dhe për të siguruar 

arsim cilësor dhe konkurues. 

Komisioneri, vlerëson se, rezultatet e mira janë tregues i aftësive të kandidatit dhe për këtë arsye 

kriteri i vendosjes së notës mesatare për përzgjedhjen e kandidatëve për personel akademil në IAL, 

është një masë e përshtatshme. 
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Ankuesja ka paraqitur disa shpallje të realizuara nga disa IAL, ku nuk vendoset si kriter nota 

mesatare dhe një rast kur për fitimin e të drejtës për të ndjekur doktoraturën pranë një tjetër IAL 

është vendosur si mesatare për bachelor nota 7 dhe për master shkencor nota 8. Sipas ankueses 

USHLG vendos kritere diskriminuese pasi përjashton nga e drejta për t’u punësuar personat që 

kanë një doktoraturë të miratuar nga MASR. Ankuesja pretendon se në momentin që u ulën kriteret 

e konkurimit për pozicionin “Asistent-Lektor” do të ishte më e drejtë që kriteret të ishin ulur  në atë 

pikë që të dyja (këtu ankuesja i referohet vetes dhe kandidates J.P) të konkuronim dhe konkursi të 

nxirrte më të mirën.  

Në prapësimet e paraqitura me shkresën nr.850/1 prot., datë 27.03.2020, USHLG shprehet se në 

kushtet kur kriteret për punësim përcaktohen nga vetë IAL, jo domosdoshmërisht kriteret duhet të 

jenë të njëjta në çdo IAL. Në lidhje me këtë moment Komisioneri vlerëson se bazuar në 

autonominë për të vendosur kriteret e punësimit dhe në mungesë të një rregullimi ligjor në lidhje 

me kriterin e notës mesatare, pretendimi i USHLG se kriteret e punësimit jo domosdoshmërisht 

duhet të jenë të njëjta, është i bazuar. 

Nga një verifikim që Komisioneri u ka bërë shpalljeve për personel akademik të publikuara në 

internet nga disa IAL, rezulton se nuk ka një uniformitet në kriteret e shpallura. Në shumë raste 

nota mesatare është një kriter që vendoset nga ana e IAL për përzgjedhjen e personelit akademik. 

Niveli i notës mesatare të vendosur në kriteret përzgjedhëse është i ndryshëm dhe varion nga nota 

mesatare 7 deri në notën mesatare 9. 

Në lidhje me pretendimin e ankueses se, kriteri i notës mesatare duhet të ishte ulur që t’i 
mundësonte asaj dhe kandidates J.P kalimin në fazën e dytë të konkurimit dhe më pas konkursi të 

nxirrte më të mirin, Komisioneri konstaton se ankuesja pranon faktin se kriteret për kualifikim 

duhet të kenë notë mesatare. Sipas saj në mënyrë që të garantohej konkurim i drejtë, kriteret duhet 

të ishin ulur deri në atë masë që t’i mundësonin asaj dhe kandidates J.P kualifikimin. Komisioneri 

vlerëson se një pretendim i tillë nuk është i bazuar. USHLG nuk mund të vendosë kritere duke 

mbajtur në konsideratë nivelin dhe kualifikimet që mund të posedojnë persona të caktuar.  

Edhe në rast se USHLG do të kishte përcaktuar një notë mesatare që do t’i mundësonte ankueses 

kualifikimin, përsëri do të gjendeshim përpara situatës kur persona të tjerë që mund të kenë 

mesatare më të ulët se ankuesja  do të skualifikoheshin për shkak të kriterit të notës mesatare. Nëse 

një person që do të kishte mesatare mbi 7 por më të  ulët se mesatarja që zotëron ankuesja 7.59, 

mund të jetë posedues i gradës shkencore “Doktor” dhe do të pretendonte se skualifikimi i tillë 

ishte i padrejtë. Në rastin konkret kriteri i notës mesatare 8.5 për pozicionin “Lektor” dhe 8 për 

pozicionin “Asistent-Lektor” ka sjellë skualifikimin e ankueses megjithëse ajo është poseduese e  

gradës shkencore “Doktor”, por kjo nuk do të thotë që këto kritere të notës mesatare do të 

skualifikonin të gjithë poseduesit e gradës shkencore “Doktor”. Kandidatë të tjerë që kanë një 

mesatare mbi 8.5 ose mbi 8 dhe janë njëkohësisht posedues të gradës shkencore “Doktor” janë 

potencialisht të mundshmëm dhe mund të shprehin interes për të konkuruar.  

Bazuar në Rregulloren e USHLG “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës”, rezulton se niveli i 

notës mesatare të kërkuar për punësimin e personelit akademik në USHLG është nota mesatare 8.5. 
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Ulja e kritereve të përcaktuara nga kjo rregullore është e lejuar  dhe në ratin konkret ulja e notës 

mesatare  nga 8.5 për pozicionin “Lektor” në 8 për pozicionin “Asistent Lektor” ka një logjikë të 

pranueshme në kushtet kur ka ndryshuar kërkesa për kategorinë e personelit akademik nga 

“Lektor” që është  i një niveli më të lartë në një nivel më të ulët që është kategoria “Asistent 

Lektor”. Pra, kriteri i notës mesatare është i përcaktuar nga rregullat e brendshme të IAL. 

Gjithashtu, bazuar në procedurat e brendshme të USHLG për punësimin e personelit akademik, 

konkurimi zhvillohet në dy faza, ku faza e parë ka të bëjë me shqyrtimin e dosjes  së kandidatit dhe 

faza e dytë është faza e testimit me shkrim dhe intervistës. Të dy këto faza në kombinim me njëra 

tjetrën  janë një garanci më tepër për të bërë të mundur përzgjedhjen e kandidatit më të mirë. 

Komisioneri vlerëson se, kriteri i notës mesatare 8.5 i kërkuar për personelin akademik të 

kategorisë “Lektor” dhe nota mesatare 8 e kërkuar për personelin akademik të  kategorisë “Asistent 

Lektor”, është në përpjestim të drejtë me nevojën që ka diktuar vendosjen e këtij kriteri. 

Në lidhje me parregullsitë e konstatuara gjatë shqyrtimit të ankesës, si: mungesa e njoftimit të 

kandidatëve; mosrespektimi i afateve për përfundimin e procedurës së konkurimit; mosrespektimi i 

kritereve për kategorinë “Lektor”, të përcaktuara nga neni 59/4, i Ligjit Për arsimin e lartë dhe 

nenit 41/6, të Statutit të USH-së; emërimi i shtetases J.P njëkohësisht në 2 pozicione pune, si 

“Asistent Lektore”, pozicion për të cilin ishte shpallur fituese, por edhe për pozicionin e kërkueses 

shkencore në ISURSH, pozicionin për të cilin nuk rezultoi nga faktet dhe provat e administruara që 

të jetë zhvilluar procedurë konkurimi, Komisioneri vlerëson se midis këtyre parregullsive dhe 

diskriminimit të pretenduar nga ankuesja për shkak të gjendjes arsimore nuk ka një lidhje 

shkakësore. Për këtë arsye ato nuk ndikojnë në diskriminimin e pretenduar. Për rrjedhojë 

Komisioneri nuk mund të shprehet dhe të marrë vendim për çështje që nuk janë në kompetencën e 

tij. Komisioneri mund të shprehet me vendim vetëm për veprime apo mosveprime me anë të të 

cilave pretendohet se është konsumuar sjellja diskriminuese. 

Bazuar në konstatimet e mësipërme, Komisioneri vlerëson se situata përjashtuese në të cilën është 

vendosur ankuesja si pasojë e skualifikimit të saj për shkak se kishte një mesatare më të ulët se 

mesatarja e vendosur në kriteret kualifikuese në të dy procedurat e konkurimit, është  në mënyrë të 

arsyeshme proporcionale me qëllimin e ndjekur, atë të përzgjdhjes së kandidatëve me aftësitë më të 

mira për të siguruar arsim cilësor dhe konkurues.  

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se për situatën përjashtuese ekziston një justifikim objektiv dhe 

i arsyeshëm dhe për këtë arsye kriteret e vendosura nuk e diskriminojnë ankuesen për shkak të 

gjendjes arsimore dhe arrin në përfundimin se nuk janë shkelur dispozitat e Ligjit Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi.   

 

PËR KËTO ARSYE : 

Bazuar në nenin 33 pika 10, të  ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
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V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të ankueses znj. D.K. 

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

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

KOMISIONER 

 

_____________ 

Robert GAJDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusha: Punësim 
Shkaku i diskriminimit: gjendje arsimore, çdo shkak tjetër 
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	- Procedurat e ndjekura gjatë konkurimit për pozicionin “ Lektor”.
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	Në lidhje me pretendimin e ankueses se nota mesatare e vendosur  është e pabazuar në Ligjin Për Arsimin e Lartë, i cili nuk vendos ndonjë kufizim të tillë dhe e vendos atë në kushte diskriminuese, Komisioneri do të vlerësojë në këtë pjesë të vendimit ...
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