
 

1 

  
                                                                                                    
                                                                                                     
        Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.19, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, Fax: +355 4 2431077, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

 

 
 
 
 

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
                                                                                   

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

       V E N D I M 
                                                     

                                                        Nr. 225, Datë 16/11/2021 

 

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

Diskriminimi”1
, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 204, datë 08.11.2021, e znj. Gloria Cjapi, ku pretendohet diskriminim për shkak të 

“gjendjes arsimore”,  nga ana e Fakultetit të Drejtësisë (UT). 

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, rezulton se ankuesja Gloria Cjapi, 

ka përfunduar ciklin e parë të studimeve universitare në një institucion arsimor jo publik dhe në 

datën 18.10.2021, ka aplikuar për ciklin e dytë të studimeve pranë Fakultetit të Drejtësisë (UT), 

ku përparësi i ka dhënë Masterit të Shkencave. Ankuesja pretendon se në datën 03.11.2021, në 

faqen on line të Fakultetit të Drejtësisë, është publikuar lista e studentëve që kanë dalë fitues për 

të vazhduar ciklin e dytë të studimeve. Sipas listës në fjalë, ajo nuk rezultonte të ishte shpallur 

fituese në asnjë prej preferencave të saj, që ishin Master Shkencor në të Drejtën Penale, Master 

Shkencor në të Drejtën Civile dhe Master Shkencor në të Drejtën Publike. Ndërkohë që, ankuesja 

sqaron se studentët që kishin plotësuar kuotat në këto profile ishin studentë, që kishin përfunduar 

ciklin e parë të studimeve pranë Universitetit të Tiranës dhe shumica prej tyre kishin notë 

mesatare të ulët, duke filluar nga nota mesatare 7.6. Ankuesja sqaron se ajo ishte shpallur fituese 

në programin Master Profesional në të Drejtën Civile, i cili nuk përbënte interes dhe prioritet për 
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të, pasi ajo synonte të konkuronte në Shkollën e Magjistraturës, ku një ndër kriteret e pranimit 

është përfundimi i ciklit të dytë të studimeve në profilin e masterit shkencor. 

Për sa më sipër, ankuesja kundërshton qëndrimin e Fakultetit të Drejtësisë (UT), i cili u jep 

përparësi studentëve, të cilët kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve pranë Universitetit të 

Tiranës, e më pas atyre që kanë përfunduar këtë cikël studimesh pranë Universiteteve të tjera 

publike dhe atyre jo publike. Një situatë e tillë, sipas ankueses është diskriminuese, pasi është 

anashkaluar parimi i meritokracisë dhe ai i konkurimit të drejtë ndërmjet studentëve, pavarësisht 

universitetit, ku kanë përfunduar studimet e ciklit të parë. Ankuesja thekson faktin se universiteti 

pranë së cilit ajo ka përfundur studimet  është i akredituar, me staf të specializuar dhe mesatarja e 

arritur nga ana e saj ka qënë rezultat i studimeve dhe punës së saj. Me anë të kësaj ankese 

drejtuar KMD-së, znj. Cjapi kërkon që të konstatohet diskriminimi për shkak të gjendjes së saj, 

arsimore, pasi disa nga kriteret e aplikimit për t’u pranuar në ciklin e dytë të studimeve, pranë 

Fakultetit të Drejtësisë (UT) janë në mënyrë direkte ose indirekte diskriminuese dhe jo të drejta 

për të gjithë studentët. Ankuesja shprehet se si pasojë e vendosjes së kritereve të tilla, ajo ka 

humbur të drejtën për të vazhduar ciklin e dytë të studimeve, në profilin që ajo dëshironte dhe 

meritonte, nëse konkurimi do të ishte i drejtë. 

 
A. Procedurat e ndjekura nga Komisioneri. 

 
Pas analizimit fillestar, u gjykua që ankesa duhet të plotësohej me informacion të mëtejshëm. Për 

këtë arsye, Komisioneri iu drejtua ankueses me e-mail, në datën 09.11.2021, ku iu kërkua 

informacioni i mëposhtëm: 

1. “Informacion mbi Universitetin, ku keni përfunduar studimet në nivelin Bachelor. Të 

depozitohet kopje e diplomës dhe listës së notave të këtij niveli; 

2. Kopje e kërkesës/aplikimit tuaj për master shkencor pranë Fakultetit të Drejtësisë 

Tiranë; 

3. Informacion përse gjendja juaj arsimore (jurist) përbën shkak për diskriminim nga 

Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë. Cila është lidhja shkakësore ndërmjet qendrimit të 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë ndaj së cilit pretendoni se jeni ekspozuar me 

shkakun e diskriminimit? 

4. A keni depozituar ankim administrativ pranë Fakultetit të Drejtësisë apo ndonjë 

institucioni tjetër epror, mbi çështjen e  parashtruar? Nëse po, lutemi të depozitohet 

kopje e ankimit dhe përgjigjet zyrtare të Fakultetit të Drejtësisë etj.  

5. Për efekt të korrespondencës zyrtare me Komisionerin, të përcaktohet adresa juaj e saktë 

e banimit.” 
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Për sa më sipër, KMD i la afat ankueses që të përcillte informacionin e kërkuar brenda datës 

10.11.2021.  

- Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, ankuesja dërgoi e-mailin e datës 10.11.2021, ku 

kërkonte shtyerje të afatit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar. 

 

- KMD iu drejtua sërish, në të njëjtën datë, ankueses nëpërmjet e-mailit zyrtar, ku e njofton 

se mund ta dërgonte informacionin brenda datës 12.11.2021. 

 

- Pavarësisht shtyrjes së afatit për dorëzim dokumentacioni, ankuesja Gloria Cjapi nuk e 

dërgoi informacionin e kërkuar, as brenda këtij afati. 

 

Mbështetur në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se: 
 

Ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “gjendjes arsimore” 

duke përcaktuar se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare 

ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin 

seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

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

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

 

Neni 3, i ligjit nr.10 221/2010  “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, 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 nenin 17, pika 2, të LMD, të ndryshuar, parashikohet se:“Ndalohet t’i refuzohet një 

personi ose një grupi personash pranimi në një institucion arsimor publik, për shkaqet e 

përmendura në nenin 1 të këtij ligji.” 

 

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7, të LMD-së, të ndryshuar, 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 
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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. 

 

Për sa më sipër, ankuesja ka depozituar ankesë pranë KMD-së, ku kërkon të konstatohet 

diskriminim për shkak të gjendjes arsimore nga ana e Fakultetit të Drejtësisë (UT), ndërkohë që 

nuk ka depozituar asnjë provë dhe fakt konkret, që të provojë situatën, për të cilën pretendon 

diskriminim. Znj. Cjapi nuk ka depozituar pranë KMD-së, diplomën dhe listën e notave për 

ciklin e parë të studimeve, nuk ka identifikuar institucionin arsimor pranë së cilit ka përfunduar 

këtë cikël, nuk ka përcjellë kopje të aplikimit të saj për ciklin e dytë të studimeve pranë Fakultetit 

të Drejtësisë (UT), si dhe nuk ka dhënë informacion, nëse është ankuar administrativisht mbi 

çështjen në fjalë pranë këtij fakulteti apo pranë institucioneve të tij eprore. Njëkohësisht, 

ankuesja nuk ka shënuar adresë të saktë në formularin e saj të ankesës, e cila është e nevojshme 

për të mbajtur korrespondencën zyrtare me KMD-në. Në këto kushte, KMD vë në dukje faktin se 

për shqyrtimin e kësaj ankese nuk ekzistojnë indicie të mjaftueshme për të filluar një procedim 

administrativ. Në parim, duhet të ekzistojnë fakte dhe prova konkrete që dëshmojnë për shkaqe 

të provuara diskriminimi, si dhe duhet të ketë informacion të mjaftueshëm për të iniciuar një 

hetim administrativ.   

Në nenin 33, pika 4, gërma ç), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikohet se ankesa nuk pranohet kur: “është haptazi e 

pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim”. 

 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankesa e znj. Cjapi nuk pranohet për shqyrtim. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 7, nenin 17, pika 2, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), nenin 33, 

pika 4, gërma ç), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar,    

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës nr. 204, datë 08.11.2021, së znj. Gloria Cjapi, pasi nuk ka 

informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim.  
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

         KOMISIONER 

            
Robert GAJDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoi: E.Shyti 

Rishikoi: R.Hoxha 
Miratoi:V.Bushati 

Dt.15.11.2021 
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