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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                                                                                    

Nr.______Prot.       Tiranë, më ___/___/2020 

 
 

    V E N D I M 
 

Nr. 101, Datë 08/09/2020 

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. 

52, datë 11.06.2020, e znj. A.B., ku pretendohet diskriminim për shkak të gjinisë dhe gjendjes 

shoqërore
1
, nga ana e Shoqërisë Albgaz sh.a. 

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, rezulton se ankuesja A.B. ka aplikuar për t’u punësuar në 

pozicionin vakant të specialistit të marrëdhënieve me mediat dhe marketingut pranë shoqërisë 

Albgaz sh.a. Ankuesja pretendon se në datën 06.03.2020 është takuar me z. A.A., Administrator i 

shoqërisë, të cilit i ka shprehur interesin e saj, për të punuar pranë Albgaz sh.a. Znj. A.B. sqaron 

se gjatë këtij takimi është intervistuar dhe ka dhënë detaje për punësimet e mëparshme. Ankuesja 

pretendon se z. A.A. ka rënë dakord në parim, për ta punësuar atë në këtë pozicion pune, si dhe 

është shprehur për të zhvilluar një takim të dytë pune në prani të këshilltarit të tij. 

                                                           
1
 Referuar çertifikates familjare, ankuesja A.B. është e divorcuar. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Në vijim, ankuesja pretendon se në datën 10 prill 2020 ka kontaktuar me telefon me këshilltarin 

e shoqërisë Albgaz sh.a., z. R. M., të cilit i ka shprehur gadishmërinë e saj për t’u punësuar në 

pozicionin e punës specialist i marrëdhënieve me mediat dhe marketingut pranë kësaj shoqërie. 

Znj. A.B. pretendon se në datën 13.04.2020, z. Mane ka konfimuar takimin në datën 14 prill 

2020, ora 11:00, pranë zyrave të shoqërisë. Mbështetur në provat e depozituara, rezulton se në 

këtë datë, ankuesja ka dërguar me e-mail në adresën e info@albgaz.al, një kërkesë me shkrim, si 

dhe CV e saj, për t’u punësuar në pozicionin “Specialist i Marrëdhënieve me Mediat dhe 

Marketingun”. Takimi me z. R.M. nuk është realizuar, pasi ky i fundit e ka shtyrë atë. Pas datës 

14 prill 2020, ankuesja pretendon se nuk është kontaktuar më nga administratori dhe këshilltari i 

kësaj shoqërie. 

Znj. A.B. pretendon se ka kërkuar nga administratori i kësaj shoqërie, që t’i jepej mundësia për të 

konkuruar për pozicionin e sipërpërmendur të punës dhe i është konfirmuar një gjë e tillë. 

Ndërkohë që, në vijim ka ndodhur e kundërta, pasi njoftimi i publikuar në web-in e shoqërisë 

Albgaz sh.a., është hequr dhe ankuesja nuk është njoftuar më, lidhur me vijueshmërinë e 

procedurave të konkurimit. Për këtë arsye, ajo pretendon se është diskriminuar nga Albgaz sh.a. 

për shkak të gjinisë dhe gjendjes shoqërore. 

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

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 52, datë 11.06.2020, e znj. A.B., 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”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
3
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua Albgaz sh.a. me shkresën nr. 800, 

datë 22.06.2020, ku kërkohej informacion, si më poshtë vijon: 

 

 Informacion i përgjithshëm mbi pretendimet e ankueses; 

                                                           
3
 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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 Kopje të praktikës së procedurave të konkurimit për këtë pozicion pune, ku të përfshihen: 

(1) Kopje e njoftimit të publikuar nga ana e Albgaz sh.a. për shpalljen e pozicionit vakant 

të specialistit të marrëdhënieve me mediat dhe marketingut, (2) lista e kandidatëve, që 

kanë paraqitur dokumentacion për konkurim, (3) proçeverbali i intervistimit te tyre, (4) 

akti administrativ për emërimin e punonjësit përkatës dhe (5) kontrata  individuale e 

punës, lidhur ndërmjet Albgaz sh.a. dhe punonjësit të emëruar;   

 Kopje e dosjes së punonjësit të emëruar në pozicionin vakant të specialistit të 

marrëdhënieve me mediat dhe marketingut; 

 Kopje të korrespondencës me e-mail/shkresë zyrtare me ankuesen; 

 Çdo informacion tjetër, që ka lidhje me çështjen objekt ankese.  

 

1. Në përgjigje të shkresës së sipërpërmendur të KMD-së, Albgaz sh.a. ka dërguar shkresën 

nr. 669/2, datë 09.07.2020, nëpërmjet së cilës shprehet se ankimimi i znj. A.B. 

konsiderohet i padrejtë, abuziv, në kundërshtim me ligjin dhe e pambështetur në prova. 
 

Në shkresë sqarohet se znj. A.B. ka kontaktuar Administratorin e Albgaz sh.a. dhe është 

prezantuar si gazetare e RTSH-së dhe ka kërkuar takim në këtë cilësi. Andministratori i 

kompanisë, në shërbim të transparencës dhe kryerjes së detyrës ka treguar disponibilitet të plotë 

për t’u takuar me të. Gjatë takimit, znj. A.B. është shprehur se qëllimi i saj ishte për të kërkuar 

mundësi punësimi. Administratori i kompanisë e ka vënë ankuesen në kontakt me stafin 

përgjegjës të shoqërisë, nëse në të ardhmen, do të kishte ndonjë proçedurë rekrutimi në fushën e 

saj. 

Në shkresë sqarohet fakti se kompania në përputhje me nevojat e  saj ka shpallur vendin vakant 

të përkohshëm “specialist i marrëdhënieve me mediat dhe marketingun”. Kriteret e përcaktuara 

dhe të shpalluara publikisht janë gjithëpërfshirëse dhe pa asnjë kriter ndalues apo penalizues në 

kuptim të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Në shkresën e saj, 

Shoqëria Albagaz sh.a. thekson fakti se ankuesja në parashtrimet e saj nuk pretendon për asnjë 

kriter diskriminues në këtë shpallje pozicioni vakant. Njëkohësisht, kjo shoqëri vë në dukje 

faktin se ankuesja ka transmetuar në mënyrë të paautorizuar komunikime telefonike personale, 

duke cënuar privatësinë e personave të cituar në ankimin e saj. Pavarësisht këtij fakti, Albagaz 

sh.a. thekson se rezulton e provuar se komunikimi në çdo rast ka qene brenda etikës profesionale, 

pa cënuar në asnjë moment dinjitetin e ankueses dhe aq më tepër diskriminimin e saj. Albagaz 

sh.a. thekson faktin se në asnjë rast nuk është përdorur komunikim stigmatizues apo shfaqje 

dhe/ose sjellje stereotipike. Komunikimi është kryer duke treguar mirëkuptim dhe respekt ndaj 
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ankueses, përkundër këtij fakti sic provohet nga dokumentacioni bashkëlidhur, ankuesja 

pretendon lidhjen e marrëdhënies së punës në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.   

Albagaz sh.a. vë në dukje faktin se ankuesja jo vetëm ka dështuar të provojë diskriminim ndaj 

saj, por në mënyrë abuzive ka kërkuar me insistim se e drejta e lidhjes së marrëdhënies së punës 

jashtë procedurës së konkurimit të hapur (pa u shpallur përfundimi i procedurës dhe kalimi i 

afateve për aplikim) i takon asaj duke diskriminuar në mënyrë të kundraligjshme dhe të padrejtë 

personat e tjerë. Kompania Albagaz sh.a. i ka kërkuar Komisionerit të mospranojë shqyrtimin e 

ankesës së znj. A.B., duke e konsideruar atë abuzive dhe të pabazuar. 

Bashkëlidhur shkresës së Albagaz sh.a. është dërguar një pjesë e dokumentacionit të kërkuar nga 

KMD.  

4. 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 ankuesit. 

Në ankesën nr. 52, datë 11.06.2020, e znj. A.B. pretendohet diskriminim për shkak të gjinisë dhe 

gjendjes shoqërore
4
, nga ana e Shoqërisë Albgaz sh.a. Ankuesja pretendon se nuk i është dhënë e 

drejta për të konkuruar për pozicionin “Specialist i Marrëdhënieve me Mediat dhe Marketing”, 

të shpallur vakant nga ana e Shoqërisë “Albgaz” sh.a. Znj. A.B. është shprehur se është takuar në 

datën 06.03.2020, me Administratorin e kësaj shoqërie, i cili  fillimisht ka rënë dakord për 

punësimin e saj në këtë pozicion pune, e në vijim nuk i është përgjigjur mesazheve të ankueses, e 

cila ka kërkuar punësim pranë shoqërisë së sipërpërmendur. Referuar dokumentacionit të 

depozituar nga znj. A.B. rezulton se ajo ka derguar e-mail në adresë të Shoqërisë Albgaz sh.a., në 

datën 14 prill 2020, nëpërmjet së cilit ka dërguar CV e saj dhe ka kërkuar punësim në pozicionin 

e punës “Specialist i Marrëdhënieve me Mediat dhe Marketing”.  

Mbështetur në dokumentacionin e administruar gjatë proçesit të hetimit administrativ të ankesës  

dhe përkatësisht e-maileve të brendshme
5
 të stafit përgjegjës së Shoqërisë Albgaz sh.a. rezulton 

                                                           
4
 Referuar çertifikates familjare, ankuesja A.B. është e divorcuar. 

5
 Shoqëria Albgaz sh.a. nuk ka dërguar kopje të aktit të shpalljes së pozicionit vakant, por vetëm komunikimin me e-

mail të strukturave të saj përgjegjëse lidhur mbi publikimin e kësaj shpalljeje.  
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se në datën 02.03.2020 është kryer publikimi në web-in e kësaj shoqërie, për shpalljen e 

pozicionit vakant “Specialist i Marrëdhënieve me Mediat dhe Marketing”6
.  

Referuar dokumentacionit të dërguar nga Albgaz sh.a. rezulton se në datën 10.03.2020 është 

kryer intervistimi i 3 (tre) kandidatëve që kanë kërkuar punësim dhe kanë dërguar CV-të e tyre 

pranë kësaj shoqërie. Këta kandidatë kanë qenë z. S.S.
7
, z. E.M. dhe z. Dh.P. Referuar 3 (tre) 

proçesverbaleve të intervistimit
8
 të këtyre kandidatëve, Procesverbalit nr. 26/3 të grupit të 

punës
9
, si dhe Relacionit nr. 26/4, datë 11.03.2020 drejtuar z. A.A., Administrator i Shoqërisë 

nga Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse, rezulton se fitues i pozicionit të shpallur vakant 

“Specialist i Marrëdhënieve me Mediat dhe Marketing” është z. S.S., i cili është  diplomuar 

Bachelor për Menaxhim Biznesi dhe zotëron diplomën Master Profesional në Marketing me 

profil Inovacion dhe Tregje Strategjike. 

Në vijim, nëpërmjet Vendimit nr. 12, datë 11.03.2020, të Administratorit të Shoqërisë “Albgaz” 

sh.a., z. S.S. është emëruar si punonjës zëvendësues  në pozicionin Specialist i Marrëdhënieve  

me Median dhe Marketingun, në varësi të Kabinetit të shoqërisë. Marrëdhëniet e punës ndërmjet 

palëve të sipërpërmendura janë rregulluar nëpërmjet Kontratës Individuale të Punës nr. 26/6, datë 

11.03.2020. 

 

Për sa më sipër, rezulton se ankuesja A.B. ka aplikuar për punësim për pozicionin “Specialist i 

Marrëdhënieve me Mediat dhe Marketing”, në datën 14.04.2020, ndërkohë që procedurat për 

punësim kishin përfunduar dhe në këtë pozicion ishte emëruar tashmë z. S.S.  

 

Në këto kushte, në interpretim të nenit 7, pika 1, të LMD, Komisioneri gjykon se ankuesja nuk i 

është nënshtruar një trajtimi të padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë nga ana e Albgaz sh.a. 

 

Në mungesë të trajtimit të padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë, nuk mund të ketë diskriminim 

për shkakun e  pretenduar nga ankuesja. 

 

                                                           
6
 Shpallja e pozicionit vakant nuk është dërguar në cilësi prove pranë KMD-së. 

7
 Rezulton se z. S.S. e ka dërguar CV e tij me e-mail, për punësim pranë shoqërisë në datën 05.03.2020. 

8
 Procesverbalit nr.26 Prot., datë 10.03.2020, Procesverbalit nr. 26/1, datë 10.03.2020 dhe Procesverbalit nr. 26/2, 

datë 10.03.2020; 
9
 Grupi i punës është ngritur në bazë të Urdhërit të Brendshëm nr. 03, datë 21.01.2020, të Administratorit, “Për 

ngritjen e Komisionit të Përhershëm për përzgjedhjen dhe verifikimin e kandidatëve që kërkojnë të punësohen në 

Shoqërinë Albgaz”. Ky grup përbëhet nga: z. R.K., Këshilltar Ligjor i Administratorit të Shoqërisë; znj. J.D., Drejtor 

i Shërbimeve Mbështetëse, znj. A. L., Shef  i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe z. K.S. Drejtor Kabineti. 
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, nenin 7, pika 1, nenet 11-13, nenin 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”,  

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit, të znj. A.B., për shkak të gjinisë dhe gjendjes 

shoqërore, nga ana e Shoqërisë “Albgaz” sh.a. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

  Robert GAJDA 
                                                    

 
                                                                   KOMISIONERI                                                                             
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha – punesim 

Shkak – gjini, gjendja shoqerore 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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