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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                                                                   

Nr. 1402/1 Prot.        Tiranë, më 26. 10. 2020 

       V E N D I M 
 

Nr. 148, datë 26. 10. 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. 

117, datë 15.10.2020, e znj. E.M., ku pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes arsimore, 

nga ana e Departamentit të Administratës Publike.  

 

Gjatë analizimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
,  

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, ankuesja E.M. punon në pozicionin e specialistes në 

Sektorin e Ankimimeve, pranë Drejtorisë së Inspektim – Kontrollit, në Agjensinë Kombëtare të 

Mjedisit. Ankuesja është juriste dhe ka përfunduar studimet në nivelin Master Profesional në të 

Drejtën Civile, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë dhe Master Shkencor në Marrëdhënie 

Ndërkombëtare, të Fakultetit të Shkencave Humane, pranë Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë 

(2015–2017).  

Mbështetur në Shpalljen nr. 3068, të Departamentit të Administratës Publike, të publikuar on line 

në fillim të muajit shtator 2020, pozicioni i Përgjegjësit të Sektorit të Ankimimeve, pranë 

Drejtorisë së Inspektim – Kontrollit, në Agjensinë Kombëtare të Mjedisit është shpallur vakant. 

Referuar Rubrikës 2.1 “Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në proçedurën e ngritjes në 

detyrë dhe kriteret e veçanta”, të Shpalljes së publikuar, rezulton se kandidatët duhet të 

plotësojnë disa kritere të veçanta, njëri prej të cilëve është që të zotërojnë diplomë të nivelit 

“Master Shkencor” apo “Master Profesional” të përfituar në fund të Studimeve të Ciklit të Dytë 

me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite akademike në Shkenca Juridike. Për sa 

më sipër, ankuesja ka aplikuar për të ndjekur procedurën e ngritjes në detyrë.   

Në vijim të aplikimit të saj on line, në datën 06.10.2020, znj. E.M. njoftohet nëpërmjet e-mailit të 

dërguar nga ana e strukturave përkatëse të Departamentit të Administratës Publike, se ajo është 
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skualifikuar. Në e-mailin e dërguar citohet: “Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të 

ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 26 dhe Kreut III, pika 25 të Vendimit 

Nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në 

kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ju njofton se ju nuk jeni kualifikuar për të vazhduar  

në fazën e dytë të procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të 

Ankimimeve (Apelim, Ekzekutim dhe Trajtim të Penaliteteve), në Drejtorinë e Inspektim-

Kontrollit, në Agjensinë Kombëtare të Mjedisit. Nga verifikimi i dokumentacionit tuaj rezultoi se: 

Ju lutem ngarkoni listën e notave të studimeve Master Profesional që të vërtetohet nëse keni 

master të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje 

normale 2 vite akademike në shkencat juridike.”Ankuesja pretendon se e ka ankimuar 

skualifikimin e saj, duke depozituar ankesë pranë Departamentit të Administratës Publike. 

Znj. E.M. pretendon se në profilin e saj elektronik, në faqen on line të Departamentit të 

Administratës Publike ndodhet dokumetacioni përkatës, që vërteton se ajo ka përfunduar  

studimet në nivelin Master Profesional në të Drejtën Civile, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë 

dhe Master Shkencor në Marrëdhënie Ndërkombëtare, të Fakultetit të Shkencave Humane, pranë 

Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë (2015–2017). Ky i fundit i plotëson 120 kredite, sipas 

kriterit të veçantë të përcaktuar në Shpalljen nr. 3068, të Departamentit të Administratës Publike.  

Ankuesja pretendon se nga ana e DAP nuk është marrë parasysh një gjë e tillë duke e 

konsideruar Masterin Shkencor në Marrëdhënie Ndërkombëtare, të Fakultetit të Shkencave 

Humane, pranë Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, si master që nuk bën pjesë në shkencat 

juridike. Ajo sqaron se masteri i sipërpërmendur është master i mirëfilltë në shkencat juridike, 

fakt që mund të konfirmohet edhe në informacionin e publikuar on line në faqen e Universitetit  

“Ismail Qemali”, Vlorë. 

Për sa më sipër, ankuesja pretendon se diskriminohet për shkak të gjendjes së saj, arsimore, nga 

ana e Departamentit të Administratës Publike. 

 

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

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 117, datë 15.10.2020, së znj. E.M., 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. Në vijim, ankuesja dërgoi me e-mail, pranë KMD-së, kërkesën e datës 22.10.2020, 

nëpërmjet së cilës kërkon të tërheqë ankesën e saj kundër e Departamentit të Administratës 

Publike. Znj. E.M. sqaron se ankesa e saj ka gjetur zgjidhje pas ankimit administrativ 

drejtuar këtij institucioni, i cili e ka njoftuar në vijim nëpërmjet e-mailit të datës 14.10.2020, 
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se pas rishqyrtimit të dokumentacionit të saj, ajo është kualifikuar për në fazën pasardhëse të 

konkurimit.  

PËR KËTË ARSYE: 

Mbështetur në nenin 94, pika 1, të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, nenet 12-13 dhe 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. Përfundimin e proçedurës së shqyrtimit administrativ të ankesës nr. 117, datë 15.10.2020, 

e znj. E.M., pasi kjo e fundit ka depozituar pranë KMD-së, kërkesë për tërheqje të 

ankesës. 

      

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim, brenda afateve ligjore, pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 

 

 

KOMISIONERI            
 
 

Robert GAJDA                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku:  Gjendje arsimore) 

 

(Fusha : Punësim) 
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