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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
                                                                                   

Nr.______Prot.                 Tiranë, më _____._____.2022 

       V E N D I M 
                                                     

                                                          Nr. 137, Datë  07.07.2022 

 

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 shqyrtoi ankesën 

nr. 1, datë 07.01.2022, të znj. A.T., ku pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore” 

nga ana e Bashkia Shkodër dhe Komisionit ad hoc, të është ngritur pranë kësaj bashkie për 

konkursin për pozicionin e punës specialist (fizioterapist). 

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas informacionit të dhënë në ankesë, rezulton se në muajin tetor 2021, ankuesja ka aplikuar 

për konkurrim për pozicionin e punës specialist (fizioterapist) në Qendrën e Zhvillimit pranë 

Bashkisë Shkodër. Në njoftim parashikoheshin dy faza të vlerësimit të kandidatëve. Faza e parë 

konsistonte në vlerësimin e dosjes dhe faza e dytë konsistonte në intervistën me gojë. Në datën 

01.12.2021, ankuesja sqaron se ka marrë njoftimin që është kualifikuar për në fazën e dytë, që i 

përket intervistës me gojë, ku nuk specifikohej se si do të realizohej kjo intervistë, si dhe nuk 

kishte informacion mbi vlerësimin me pikëzim. Ankuesja sqaron se vetëm kur ka marrë 

njoftimin për rezultatin final, është bërë me dije se intervista me gojë vlerësohej me 80 pikë, 

duke i dhënë peshë të papërfillshme eksperiencës në punë dhe punës së saj akademike.  

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Znj. A.T. sqaron se në fazën e intervistës me gojë, Komisioni ad hoc nuk ka bërë pyetje sipas 

specifikimeve të publikuara në njoftimin zyrtar, duke shmangur në këtë mënyrë vlerësimin 

korrekt të konkurrentëve. Sipas njoftimit zyrtar, kandidatët do të pyeteshin mbi njohuritë e 

përgjithshme mbi legjislacionin e Shërbimit Social Shtetëror për qendrat rezidenciale. Ndërkohë 

që, pyetjet e zhvilluara nga Komisioni kanë qënë formale dhe duke anashkaluar pyetjet specifike 

mbi njohuritë për vendin vakant, për të cilin ajo ka kandiduar. 

Në këtë mënyrë, ankuesja pretendon se intervista me gojë ishte e bazuar në kritere që lënë 

hapësira për trajtim preferencial dhe se nuk bazoheshin në meritokraci. Ajo sqaron se disa pyetje 

kanë qenë mbi zonën e banimit, përkatësinë familjare, banesën e saj etj. Ndërkohë që, lidhur me 

ato pak pyetje që kanë patur lidhje me punën, ankuesja pretendon se u është përgjigjur me 

saktësi, pasi ka një eksperiencë 10 vjeçare pune dhe punon edhe si lektore me kohë të pjesshme 

në Departamentin e Infermierisë, dega Fizioterapi, pranë Universitetit “Luigj Gurakuqi”, 

Shkodër. 

Ankuesja shprehet se kriteret e publikuara dhe mënyra e vlerësimit në intervistë janë përcaktuar 

në këtë mënyrë nga ana e Bashkisë Shkodër, me qëllim që të vlerësohen kandidatura të tjera me 

shumë më pak vite punë, duke anashkaluar në këtë mënyrë dosjen e saj (përvojën profesionale 

dhe karrierën universitare në fushën e fizioterapisë). 

Pas publikimit të rezultateve të konkursit, ankuesja ka bërë ankim pranë Bashkisë Shkodër duke 

kërkuar informacion mbi vlerësimin e pyetjeve të bëra gjatë intervistës me gojë. Znj. A.T. 

shprehet se Bashkia Shkodër i ka dërguar një përgjigje formale, duke mos specifikuar asnjë nga 

vlerësimet e bëra. Në këto kushte, ankuesja sqaron se duke qenë e sigurtë për saktësinë e 

përgjigjeve të dhëna për pyetjet që i përkisnin fushës profesionale, i ka lindur dyshimi për 

hartimin e kritereve diskriminuese për vendin e punës. 

Znj. A.T. shprehet se sërish ka depozituar ankesë pranë Bashkisë Shkodër, lidhur me kriteret dhe 

pyetjet e bëra gjatë intervistës nga Komisioni i Vlerësimit, por Bashkia Shkodër nuk i ka kthyer 

përgjigje ankesës së saj. Sipas ankueses, në Komision nuk ka patur asnjë përfaqësues të 

profesioneve mjekësore që të arrijë të vlerësojë nga ana profesionale teorike dhe praktike secilin 

nga kandidatët.  Ankuesja pretendon se mënyra e hartimit të kritereve për pozicionin e punës, si 

dhe mënyra e kryerjes së intervistës me gojë nga Komisioni ad hoc, e kanë diskriminuar për 

shkak të gjendjes së saj arsimore.  

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të 

konstatojë diskriminim të saj për shkak të gjendjes arsimore, nga ana e Bashkisë Shkodër. 

 

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

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së parashikuar 
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në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”3
, të 

ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që 

pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Ligji nr. 10 221/2010 “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 “etnisë”, 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 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. Çdo veprim ose mosveprim i 

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

publikë ose 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 ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. Autoritetet publike kanë 

detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar diskriminimin gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun III, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën 

e punësimit. Ky ligj në nenin 12, pika 1, gërmat a) dhe b) parashikon shprehimisht se: “1. 

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, trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë 

trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe 

mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo 

lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës;” 

 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 1, datë 07.01.2022, së znj. A.T., 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”, të ndryshuar. Për këtë arsye, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
4
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua 

Bashkisë Shkodër, si dhe për dijeni ankueses, me shkresën nr. 33/2 prot., datë 24.01.2022, 

ku kërkohej informacion i mëposhtëm: 

 

1. Kopje e njoftimit të punësimit të publikuar nga Bashkia Shkodër, për pozicionin e punës  

specialist (fizioterapist) në Qendrën e Zhvillimit pranë Bashkisë Shkodër; 

2. Kopje të njoftimeve për pozicione të tjera pune, analoge, ku kriteri arsimor ka qenë i 

njëjtë me atë të sipërcituar;  

3. Kopje e aktit administrativ, ku përcaktohet përbërja e Komisionit ad hoc; 

4. Kopje të dosjes personale të ankueses dhe kandidatit fitues për këtë pozicion pune; 

5. Akti i emërimit në detyrë të kandidatit fitues; 

6. Informacion mbi numrin e kandidatëve të paraqitur për këtë pozicion pune; 

7. Kopje të procesverbalëve të mbajtur gjatë intervistës me gojë për secilin kandidat; 

8. Kopje të akteve ku rezulton vlerësimi i secilit kandidat në secilën fazë të konkurrimit; 

9. Kopje të korrespondencës zyrtare të Bashkisë Shkodër me znj. A.T. 

 

- Në përgjigje të shkresës nr. 33/2 prot., datë 24.01.2022, së KMD-së, Bashkia Shkodër 

dërgoi shkresën nr. 1261/1, datë 28.01.2022, nëpërmjet së cilës përcjell dokumentacionin 

e mëposhtëm: 

 

1. Kopje e njoftimit të punësimit të publikuar nga Bashkia Shkodër, për pozicionin e punës 

specialist (fizioterapist) në Qendrën e Zhvillimit pranë Bashkisë Shkodër; 

2. Kopje e njoftimeve për pozicione të tjera analoge, ku është përcaktuar kriteri arsimor 

përkatës; 

3. Kopje e aktit administrativ, ku është përcaktuar përbërja e komisionit ad hoc; 

                                                           
4
 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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4. Kopje e dosjes personale të ankueses dhe kandidatit fitues për këtë pozicion pune-

procesverbal shqyrtimi dokumentacioni të paraqitur nga aplikantët për pozicionin vakant 

në Qendrën e Zhvillimit Shkodër pranë Bashkisë Shkodër; 

5. Kopje e procesverbaleve të mbajtur gjatë intervistës me gojë për secilin kandidat – 

Shpallje në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në pozicionin vakant 

në Qendrën e Zhvillimit Shkodër pranë Bashkisë Shkodër, shoqëruar me hartimin e 

pyetjeve të intervistës me gojë të aplikantëve të kualifikuar dhe listëprezencën e 

pjesëmarrësve në këtë fazë konkurimi; 

6. Kopje e akteve, ku rezulton vlerësimi i secilit kandidat në secilën fazë të konkurrimit – 

tabelat e pikëzimit për vlerësimin e secilit kandidat shoqëruar me rezultatin e 

përgjithshëm të konkurrimit, me relacionin përfundimtar të procedurës dhe njoftimin e 

rezultateve përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar për pranim; 

7. Kopje e korrespondencës zyrtare (korrespondencë elektronike zyrtare – e-mail) të 

Bashkisë Shkodër me znj. A.T. – Ankesë e znj. A.T., datë 20.12.2021 dhe përgjigje e 

komisionit ad hoc, datë 22.12.2021. 

 

- Në vijim, me shkresën nr. 33/4 prot., datë 10.03.2022, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila 

u vendos të realizohet në datën 14.04.2022, ora 11:00, pranë Zyrës së KMD-së. 

Në seancë dëgjimore u paraqit ankuesja A.T. dhe përfaqësuesit e Bashkisë Shkodër, përkatësisht 3 

(tre) anëtarët e Komisionit të Vlerësimit për konkursin e kryer për pozicionin vakant 

“fizioterapist”. 

Përfaqësuesit e KMD-së i kërkuan ankueses të parashtronte faktet e saj lidhur me trajtimin e 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë, në lidhje me situatat që ajo i konsideronte diskriminuese, 

për shkak të gjendjes arsimore, ku e para konsistonte në faktin se kriteret e shpallura për 

pozicionin “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit janë diskriminuese dhe së dyti, se mënyra 

e intervistimit të saj nga komisioni ad hoc, ishte diskriminuese për këtë shkak. Njëkohësisht, 

ankueses iu kërkuan shpjegime edhe mbi shkakun e diskriminimit, në kontekstin e lidhjes 

shkakësore ndërmjet saj dhe trajtimit të padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë ndaj së cilit ajo 

pretendonte se ishte ekspozuar. 

Ankuesja sqaroi se kriteret kanë qenë lehtësisht të plotësueshëm nga kandidatët dhe për këtë 

arsye janë kualifikuar për fazën pasardhëse 12 të tillë. Ajo sqaroi se vendosja e kritereve të tillë 

për këtë pozicion pune ka lënë vend për abuzime. Ndërkohë që, intervista me gojë, ka qenë në 

formën e një bashkëbisedimi formal dhe pyetjet kanë qënë në formë prezantimi dhe njohës me 

kandidatin dhe ankuesja sqaron se ajo mendon se në komision duhet të bënte pjesë dikush që të 

ishte i fushës së saj, pra i fushës së fizioterapisë, në mënyrë që të mund ta testonte atë dhe 

kandidatët e tjerë në aspektin profesional. Në fakt, në komisionin e vlerësimit nuk bënte pjesë 

asnjë i tillë. Njëkohësisht, ankuesja vuri në dukje faktin se mënyra e vlerësimit të kandidatëve 

ishte e padrejtë, në sensin se 20 pikë i jepej vlerësim dosjes së kandidatëve, ndërkohë që 80 pikë 
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i jepej vlerësim instervistës me gojë. Një mënyrë e tillë vlerësimi, asaj i është dukur 

diskriminuese, pasi ajo i njihte disa prej tyre, të cilët edhe pse mund të kenë patur vlerësim më të 

ulët në dosje, kanë patur vlerësim në të madh në intervistë. Ajo nuk ka ditur gjë në lidhje me këtë 

mënyrë vlerësimi, deri në momentin kur i është dërguar njoftimi mbi vlerësimin e saj. Ankuesja 

pretendoi se mënyra e intervistimit ka qenë formale dhe pikët që i janë lënë për vlerësim kësaj 

faze të konkurrimit, kanë lënë vend për abuzim, pasi kjo intervistë as nuk regjistrohej në version 

audio dhe gjatë saj as nuk u mbajt një procesverbal, i cili të nënshkruhej nga komisioni dhe 

konkurrentët.  

E pyetur se ç’kuptonte me abuzim në intervistën e kryer nga komisioni ad hoc, ajo u shpreh se 

abuzimi konsistonte në faktin se pyetjet nuk ishin profesionale dhe ajo nuk e di me sa pikë mund të 

jenë vlerësuar përgjigjet e saj, pasi përgjigjet për këto pyetje nga secili kandidat janë subjektive dhe 

personale. Ajo sqaroi se i janë berë 5-6 pyetje, ndërkohë që pyetje të tjera kanë dalë gjatë 

bashkëbisedimit. Ankueses iu lexuan pyetjet e komisionit të vlerësimit, të dërguara në 

korrespondencën zyrtare me Bashkinë Shkodër, duke i thënë që të tregonte se cilat pyetje i janë bërë 

nga anëtarët e komisionit. Gjatë këtij procesi, ankuesja sqaroi se disa prej pyetjeve të lexuara nga 

përfaqësuesja e KMD-së, nuk i janë bërë nga ky komision. E pyetur nga përfaqësuesit e KMD-së se 

ku qëndron diskriminimi në pyetjet e bëra nga Komisioni ad hoc, ajo u përgjigj se disa prej këtyre 

pyetjeve nuk i janë bërë fare nga komisioni ad hoc dhe se diskriminimi sipas saj qëndronte në faktin 

se asaj nuk i është dhënë informacion se me sa pikë është vlerësuar në secilën pyetje, në mënyrë të 

tillë që ajo të ishte e ndërgjegjshme mbi mënyrën se si është përgjigjur. Ankuesja theksoi faktin se kur 

ka dhënë intervistën me gojë nuk ka patur asnjë informacion mbi strukturimin dhe mënyrën e 

vlerësimit nga ana e Komisionit ad hoc. Ajo sqaroi se procedura nuk ka qenë transparente dhe ajo ka 

marrë dijeni mbi mënyrën e vlerësimit vetëm pas marrjes së rezultatit final. Ajo sqaroi se gjendja e saj 

arsimore përbën shkak diskriminimi, pasi ajo u shpreh se i njihte kandidatët që konkurronin për atë 

pozicion pune, si nga ana arsimore ashtu edhe nga ana profesionale, pasi disa prej tyre i kishte patur 

studentë dhe në këto kushte pretendonte të ishte fituese e këtij pozicioni pune, pasi ishte më e 

kualifikuar se ata. 

Komisionit ad hoc, fillimisht, iu kërkua informacion se në ç’akt ligjor/nënligjor/administrativ 

mbështetej procedura e rekrutimit të pozicioneve të shpallura vakant nga Bashkia Shkodër, si dhe ku 

mbështetetej dhe rregullohej ndarja e pikëve për fazat e konkurrimit, e cila në rastin konkret ka qenë 

20 pikë - vlerësimi i dosjes personale të kandidatit dhe 80 pikë - vlerësimi nga intervista me gojë. 

Komisioni i vlerësimit u shpreh se procedurat e rekrutimit të punonjësve ishin detyrë e drejtorisë së 

burimeve njerëzore dhe se asnjë prej tyre nuk është përfaqësues në këtë seancë pranë KMD-së.  

Përfaqësuesit e këtij institucioni u shprehën se kanë qenë të autorizuar vetëm për të kryer vlerësimin e 

kandidatëve, por nuk janë përgjegjës lidhur me procedurat e rekrutimit dhe përcaktimin e tyre. Me aq 

informacion sa ata dispononin, sqaruan se procedura mbështej në dispozitat e Kodit të Punës dhe mbi 

praktikën e Bashkisë Shkodër, lidhur me rekrutimet e kryera pranë këtij institucioni dhe ato të 

varësisë, për pozicione pune që nuk bënin pjesë në shërbimin civil, ku njëjti komision kryen 
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verifikimin paraprak të dokumentacionit të kandidatëve dhe vlerësimin e konkurrimit. Në këtë 

kontekst, u shpjegua se procedura fillon ne shpalljen e pozicionit vakant në faqen zyrtare të Bashkisë 

Shkodër, në mënyrë që të marrin dijeni sa më shumë kandidatë të mundshëm për këtë pozicion pune. 

Kriteret e vëna për pozicionin “fizioterapist”, kanë patur si qëllim, që të jenë sa më të përgjithshme e 

të gjera për afrimin e sa më shumë kandidatëve për këtë pozicion pune dhe që Komisioni i Vlerësimit 

të kishte mundësi më të mëdha përzgjedhjeje. Prandaj, edhe për rastin konkret janë përzgjedhur 12 të 

tillë, pasi të gjithë këta kanë plotësuar kriteret. Komisioni ka shqyrtuar me kujdes çdo dosje dhe 2 

persona janë skualifikuar si pasojë e mungesës së dokumentacionit, të cilët janë njoftuar nga ana e 

komisionit. Njëri prej tyre e ka plotësuar në vijim dokumentacionin dhe ka qenë pjesë edhe e fazës së 

intervistës me gojë. Nga 12 aplikantë që rezultuan fitues në fazën e parë, pas njoftimeve përkatëse të 

Bashkisë Shkodër për intervistën me gojë, janë paraqitur vetëm 8 prej tyre. Komisioni ka hartuar 8 

pyetje, vlerësimi maksimal i secilës prej tyre ka qenë 10 pikë. Bashkia Shkodër ka vlerësuar se secili 

prej anëtarëve të Komisionit ad hoc ka patur pozicionin e punës dhe arsimin e duhur për të kryer 

vlerësimin e kandidatëve për këtë pozicion pune. Komisionit i janë dhënë vetëm sqarimet e 

nevojshme për zhvillimin e procedurave, ndërkohë që pjesë e Komisionit pa të drejtë vote, ka qenë 

edhe një anëtar nga zyra e burimeve njerëzore që ka asistuar anëtarët e tjerë. Anëtarët e Komisionit u 

pyëtën nëse kanë sjellë për të depozituar praktika të ngjashme rekrutimi të punonjësve që punësohen 

sipas Kodit të Punës, pasi në shkresën e dërguar nga Bashkia Shkodër, është përcjellë vetëm njoftimi 

për  shpalljen e një pozicioni vakant “drejtor” pranë Bashkisë Shkodër, por jo pjesa tjetër e kësaj 

praktike. Në kushtet kur ata nuk kishin sjellë praktika të tilla, iu kërkua që praktika të ngjashme 

rekrutimi, të përcilleshin zyrtarisht në vijim të seancës, sikurse edhe të përcaktohen edhe aktet 

nënligjore në zbatim të Kodit të Punës, të cilat zbatoheshin në rastin konkret.  

Kryetari i komisionit të vlerësimit që është njëkohësisht edhe Drejtuesi i Qendrës së Zhvillimit, në 

varësi të Bashkisë Shkodër, sqaroi se ai i ka bërë ankueses 3 pyetje, në lidhje me punën që do të 

kryente në Qendër. Ai informoi se ankuesja është vlerësuar maksimalisht për sa i përket dosjes së saj, 

dmth arsimit të saj, por personi që e ka fituar këtë pozicion pune i ka përmbushur maksimalisht 

kriteret, si dhe përveç tyre ka mesatare shumë të mirë, përvojë në punë, master shkencor etj. dhe nuk 

është aspak më poshtë saj. Në kushtet kur, pretendimi i ankueses konsiston edhe në faktin se në 

Komisionin e Vlerësimit nuk bën pjesë asnjë anëtar që të  jetë arsimuar në fushën e saj, në mënyrë që 

ta vlerësojë profesionalisht, përfaqësuesit e KMD-së i pyetën anëtarët e këtij komisioni, nëse ekziston 

ndonjë kriter për përcaktimin e anëtarëve të komisioneve të vlerësimit, duke u mbështetur në 

specialitetin e pozicionit të punës që është shpallur vakant. Anëtarët e Komisionit u përgjigjën se në 

raste analoge për pozicione pune, që i përkasin shërbimit civil, në komisionet e vlerësimit të 

kandidatëve,  përveç anëtarëve që janë pjesë e administratës së brendshme të institucionit dhe sidomos 

strukturës, ku bën pjesë pozicioni i shpallur vakant,  ka edhe anëtarë që janë të jashtëm, të cilët japin 

vlerësimin e tyre për ta, të tillë si: pedagogët, ndërkohë që për rekrutimet që trajtohen sipas Kodit të 

Punës, ata nuk kanë dijeni, se ç’kritere duhet të plotësojnë anëtarët e Komisionit Vlerësues. 

Megjithatë, anëtarët e Komisionit theksuan faktin se një përgjigje më të saktë, në lidhje me një pyetje 

të tillë mund ta jepte vetëm struktura përkatëse e Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Shkodër.  
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I  pyetur nëse ishte e arsyeshme që arsimi, kualifikimet dhe eksperienca në punë e kandidatëve në këtë 

konkurs, të vlerësoheshin me 20% të pikëve të përgjithshme, ndërkohë që me 80% të pikëve të kryhej 

vlerësimi në intervistën me gojë, kryetari i komisionit të vlerësimit u shpreh se ankuesja kishte marrë 

pikët maksimale lidhur me arsimin e saj. Gjithsesi, ai nuk e mohoi faktin se dosjet personale mund të 

vlerësoheshin me më tepër pikë. 

Në vijim, përfaqësuesja R.Gj., e Bashkisë Shkodër, me detyrë përgjegjëse sektori e shërbimit social të 

Qendrës së Zhvillimit, me profesion punonjëse sociale, e cila ka qenë edhe anëtare e Komisionit të 

Vlerësimit për pozicionin e punës “fizioterapist” u shpreh se target grupi që trajtohet në këtë qendër 

konsiston në persona mbi 35 vjeç, me diagnoza të ndryshme të sëmundjeve mendore. Fizioterapia 

kryhet ndaj këtyre personave dhe  për këtë arsye ndaj kandidatëve dhe konkretisht ndaj ankueses ka 

qenë nëse kishte njohje me punën që do të kryente në këtë qendër, pasi znj. A.T. gjatë intervistës është 

shprehur për fizioterapinë që kryhet tek fëmijët. Ankuesja u kundërpërgjigj duke theksuar faktin se ajo 

ka punuar në një qendër, ku ka kryer fizioterapi fëmijëve me të njëjtat problematika dhe kjo mund të 

jetë keqkuptuar nga ana e komisionit.Njëkohësisht, ajo theksoi faktin se nuk është specifikuar në asnjë 

rast nëse personi fizioterapist do të punonte në qendrën rezidenciale apo atë ditore. 

Njëkohësisht, R.Gj. u shpreh se ajo i ka konsumuar pyetjet e saj ndaj ankueses gjatë intervistës me 

gojë dhe jo sikurse znj. A.T. ka pretenduar se këto pyetje nuk i janë bërë. Përfaqësuesja e Bashkisë 

Shkodër u shpreh se para intervistës me gojë, të gjithë të të intervistuarve u është bërë e ditur nga ana e 

specialistit të burimeve njerëzore mënyra e vlerësimit me pikë sipas fazave përkatëse. Të pyetur nëse 

një gjë e tillë është e reflektuar në procesverbal, përfaqësuesit e Bashkisë Shkodër u shprehën se një 

gjë e tillë nuk është e reflektuar në procesverbal. Ankuesja kundërshtoi faktin se në asnjë rast nuk i 

është thënë para intervistës mbi mënyrën e pikëzimit. 

Përfaqësuesja tjetër e komisionit të vlerësimit sqaroi faktin se ankuesja është shprehur se gjatë 

praktikës studentore ka punuar pranë Qendrës së Zhvillimit. Në këto kushte, ajo është pyetur mbi 

punën e kësaj qendre, ndërkohë që në njoftim ka qenë mjaft i qartë fakti se puna e fizioterapistit, që do 

të përzgjidhej nga konkurrimi do të kishte të bënte me personat që kishin rezidencë në këtë qendër. 

Një fakt i tillë ka ndikuar në përzgjedhjen e kryer nga Komisioni i Vlerësimit dhe pikët e marra nga 

ankuesja. Ankuesja është renditur e katërta në listë. 

Përfaqësuesit e KMD-së e vunë theksin edhe tek ankesat e znj. A.T. drejtuar Bashkisë Shkodër. 

Ankuesja sqaroi se ka depozituar 2 (dy) ankesa ndaj Bashkisë Shkodër. Në ankesën e dytë, ajo ka 

parashtruar pretendimin e saj për diskriminim, por përgjigjet e këtij institucioni kanë qenë formale. 

Përfaqësuesit e Bashkisë Shkodër janë shprehur se ankueses i janë dhënë përgjigjet përkatëse sipas 

objektit të secilës prej tyre. Të pyetur nëse është trajtuar ankesa e dytë, ku pretendohet diskriminim për 

shkak të gjendjes familjare dhe largësisë së vendbanimit, ankuesja sqaroi se përgjigja e Bashkisë 

Shkodër ka qenë formale. Ndërkohë që, ankuesja nuk ka kërkuar që këto shkaqe diskriminimi të 

bëhen pjesë e hetimit administrativ të KMD-së dhe nuk ka dhënë sqarime në lidhje me to.  
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Të pyetur nëse ka patur një tjetër komision/strukturë pranë Bashkisë Shkodër, që ka marrë në shqyrtim 

ankesat e znj. A.T., anëtarët e komisionit të vlerësimit u përgjigjën se nuk kanë patur një strukturë të 

tillë, por vetë ky komision ka shqyrtuar këto ankesa.  

Të pyetur gjithashtu nëse emërimi i kandidatit fitues është kryer para ose pas procdurës ankimore të 

znj. A.T., anëtarët e Komisionit të Vlerësimit u përgjigjën se emërimi i tij është kryer në fund të 31 

dhjetor 2022, ndërkohë që procedura ankimore vazhdonte përgjatë 3 ditëve nga momenti i njoftimit të 

kandatëve mbi rezultatet e konkurrimit. Kjo procedurë përfundonte në datë 20 dhjetor 2021, datë që 

përkon me depozitimin e ankesës së parë së znj. A.T..  

Pyetjes nëse ka patur ankesa të tjera veç ankesës së znj. A.T., anëtarët e Komisionit të Vlerësimit u 

përgjigjën se ka patur edhe një ankesë të një kandidati tjetër veç asaj të ankueses. Përfaqësuesit e 

KMD-së kërkuan të administronin një kopje të ankesës në fjalë dhe përgjigjes së dërguar nga Bashkia 

Shkodër. 

- Në vijim të seancës dëgjimore, KMD iu drejtua Bashkisë Shkodër nëpërmjet shkresës nr. 

33/5, datë 20.04.2022, ku kërkohet informacioni i mëposhtëm: 

 

1. Informacion mbi aktin/et administrativ/e të miratuara nga Bashkia Shkodër, ku 

parashikohet procedura e rekrutimit të personelit administrativ, të këtij institucioni 

dhe institucioneve të varësisë, marrëdhëniet e punës të së cilit rregullohen nga 

dispozitat e Kodit të Punës; 

 

2. Praktika rekrutimi të ndjekura në raste analoge me atë të znj. A.T. (për pozicione 

pune, ku marrëdhëniet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit trajtohen me 

dispozitat e Kodit të Punës). 

 

3. Informacion mbi mënyrën se si është parashikuar ngritja e Komisioneve të 

Vlerësimit për konkurset e rekrutimit të punonjësve, për pozicione pune, ku 

marrëdhëniet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit trajtohen me dispozitat e 

Kodit të Punës, duke patur parasysh specialitetin e pozicionit të punës.  

 

4. Në referencë të pikës 3, janë kërkuar shpjegime se si është kryer përzgjedhja e 

anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit për konkursin e kryer për pozicionin vakant 

“fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër, duke u mbështetur në 

specialitetin e këtij pozicioni pune; 

 

5. Informacion nëse ankesa e datës 24.12.2021, e znj. A.T. drejtuar Bashkisë Shkodër, 

ku pretendohet vendosja e kritereve diskriminuese ndaj kandidaturës së saj, mbi 

pozicionin e punës së sipërcituar, është shqyrtuar nga Bashkia Shkodër, mbi bazën e 

parashikimit të nenit 13, të LMD, të ndryshuar;    
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6. Kopje të ankesave të paraqitura nga kandidatë të tjerë, që kanë konkurruar sikurse 

ankuesja për pozicionin “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër, si dhe 

përgjigjet zyrtare të dërguara nga ana e Bashkisë Shkodër; 

 

- Në përgjigje të shkresës së KMD-së, Bashkia Shkodër dërgoi shkresën nr. 6199/1 prot., datë 

05.05.2022, nëpërmjet së cilës informon se për sa i përket rekrutimit të punonjësve të 

personelit administrativ në këtë bashki dhe në institucionet e saj të varësisë, marrëdhëniet e 

punës së të cilëve, rregullohen nga dispozitat e Kodit të Punës nuk ka një procedurë 

standarde, por Bashkia Shkodër rast pas rasti për shkak të krijimit të vendeve të lira të punës 

për këta punonjës, vijon shpalljen publike të veçantë për secilën vakancë që krijohet. 

Bashkëlidhur shkresës janë dërguar kopje të shpalljeve publike (njoftimeve) për pozicione të 

tjera analoge, ku është përcaktuar përbërja e komisionit ad hoc. 

Ngritja e komisioneve të vlerësimit për konkurset e rekrutimit të punonjësve, për pozicione 

pune, ku marrëdhëniet e punës ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit trajtohen me 

dispozitat e Kodit të Punës, duke patur parasysh specialitetin /pozicionin dhe vendin e punës, 

komisioni ngrihet me përbërje nga 3 anëtarë, drejtuesi i institucionit të varësisë, përfaqësues 

të drejtorisë së administratës së bashkisë/përfaqësues tjetër nga drejtoria e varësisë, ku 

institucioni i varësisë raporton veprimtarinë e vet para kësaj drejtorie  dhe specialist/ekspert 

për fushën përkatëse në drejtorinë e bashkisë.  

Përzgjedhja e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit për konkursin e kryer për pozicionin 

vakant “fizioterapist” është realizuar me këtë përbërje: 

- F. V., me detyrë Drejtor pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër- Kryetar; 

- R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Shërbimit Social pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër – 

Anëtar; 

- L. B. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, 

për Shërbimet Sociale, Shëndetit Publik dhe Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Drejtorisë së 

Shërbimeve Sociale dhe Strehimit në Bashkinë Shkodër – Anëtar. 

Në lidhje me ankesat e paraqitura nga znj. A.T. (Kraja), Komisioni i Vlerësimit ad hoc i është 

përgjigjur rregullisht ankesës së datës 24.12.2021. Kjo ankesë ka qenë në përmbajtje të njëjtë me 

ankesën e paraqitur prej saj në datën 20.112.2021, së cilës Komisioni ad hoc i ka dhënë përgjigje 

më datën 22.12.2021. E gjithë korrespondenca për ankesat dhe përgjigjet janë realizuar me postë 

elektronike. 

Bashkëlidhur shkresës, Bashkia Shkodër ka dërguar gjithashtu në cilësi prove edhe ankesën e z. 

F. B. që ka konkuruar, sikurse ankuesja për pozicionin “fizioterapist” pranë Qendrës së 

Zhvillimit Shkodër, si dhe përgjigjen e dhënë nga komisioni ad hoc. 
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I. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë procesit 
të shqyrtimit të  çështjes. 

Mbështetur në provat e administruara gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri 

vlerëson se: 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses. 

Në ankesën nr. 1, datë 07.01.2022, së znj. A.T., pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes 

arsimore” nga ana e Bashkia Shkodër dhe Komisioni ad hoc, të ngritur pranë kësaj bashkie për 

konkursin për pozicionin e punës specialist (fizioterapist). Në kushtet kur, Komisioni ad hoc ose 

Komisioni i Pranimit, është një strukturë e përkohshme e Bashkisë Shkodër, që nuk ka 

personalitet juridik, subjekt kundër së cilit drejtohet ankesa, për të gjitha pretendimet e ankueses 

A.T. do të konsiderohet Bashkia Shkodër. 

 

Pretendimet për diskriminim të ankueses A.T. ndaj Bashkisë Shkodër, sipas formularit të 

ankesës, konsistojnë në 2 (dy) momente kryesore që janë: (1) vendosja e kritereve diskriminuese 

në shpalljen vakantë të pozicionit “fizioterapist” në Qendrën e Zhvillimit, nga ana e institucionit 

të Bashkisë Shkodër (2) trajtim i padrejtë e disfavorizues nga komisioni ad hoc lidhur me 

procesin e përpilimit të pyetjeve me gojë për këtë vend pune. Gjatë seancës dëgjimore, këto 

pretendime u shtuan edhe në disa aspekte të tjera, të cilat trajtohen më poshtë. 

A/1 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, nga 
Bashkia Shkodër, si pasojë e vendosjes së kritereve diskriminuese në shpalljen e vendit 
vakant. 

Qendra e Zhvillimit Shkodër është një institucion shtetëror rezidencial, në varësi të Bashkisë 

Shkodër. Kjo qendër ofron shërbim rezidencial dhe ditor për personat me aftësi të kufizuara dhe 

aktualisht në këtë institucion rehabilitohen 93 persona, nga të cilët 46 përsona marrin trajtim 

ditor dhe 47 persona janë rezidencialë. Shërbimet që ofrohen në këtë qendër janë: shërbim 

psiko–social, pedagogji, logopedi, fizioterapi, terapi okupacionale, aktivitete argëtuese muzikore, 

vizatime, lojë e lire, mësime kompjuteri etj.
5
 

 

Mbështetur në dokumentacionin e depozituar nga palët në procesin e hetimit administrativ të 

ankesës së znj. A.T., rezulton se nëpërmjet shkresës nr. 3757/5 prot., datë 15.10.2021, së 

Bashkisë Shkodër, është shpallur Njoftimi për një vend të lirë pune për pozicionin “Fizioterapist” 

pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër. Në këtë kontekst, duhet vënë theksi në faktin se procedura 

e rekrutimit, si dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të kësaj qendre rregullohen në bazë të 

dispozitave të Kodit të Punës. 

                                                           
5
 https://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Institucione_Rezidenciale_291_1.php 
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Njoftimi i sipërcituar është i ndarë në disa rubrika, të tilla si: Kreu I – “Përshkrim i përgjithshëm 

i vendit të punës”, ku përshkruhet fillimisht se cilat janë përgjegjësitë dhe detyrat e këtij 

pozicioni pune, Kreu II – “Kërkesa të përgjithshme për pranimin”, ku përcaktohen kriteret që 

duhet të plotësojnë kandidatët për këtë pozicion pune dhe Kreu III – “Dorëzimi i dokumenteve”, 

ku evidentohet lista e dokumentacionit të kërkuar nga secili kandidat si dhe përcaktohet 

legjislacioni mbi bazën e së cilit do të zhvillohet konkurrimi. 

Për sa më sipër, znj. A.T. pretendon se kriteret e vendosura nga Bashkia Shkodër për këtë 

pozicion pune janë diskriminuese, për shkak të gjendjes së saj arsimore. Në pretendimin e saj, 

ankuesja ka theksuar faktin se kriteret kanë qenë tepër të përgjithshme, si dhe nuk është dakord 

me mënyrën e vlerësimit të kandidatëve sipas fazave, ku pikavarazhi maksimal për vlerësimin e 

dokumentacionit ishte 20 pikë, ndërkohë që intervista me gojë vlerësohej me pikavarazhin 

maksimal 80 pikë.     

Në Kreun II të Njoftimit për vendin e lirë të punës “fizioterapist” përcaktohet se kandidati duhet 

të plotësojë kriteret e mëposhtëme: 

- Të  jetë shtetas shqiptar; 

- Të këtë zotësi të plotë për të vepruar; 

- Të ketë përfunduar arsimin e lartë, niveli minimal i diplomës Bachelor, dega Fizioterapi; 

- Preferohet të ketë eksperiencë punë; 

- Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit; 

- Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e 

një kundravajtjeje penale me dashje; 

- Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna. 

Për sa më sipër, rezulton se njoftimi i sipërcituar ka përcaktuar kritere të përgjithshme për 

pranimin e kandidatëve, ku arsimi i tyre duhet të jetë domosdoshmërisht “fizioterapist” dhe 

niveli minimal arsimor është ai Bachelor, pa patur përcaktime për kritere të veçanta për këtë 

vend pune. Mbështetur në një tjetër njoftim për vend të lirë pune të shpallur nga Bashkia 

Shkodër, për pozicionin “Drejtor” në Qendrën Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” rezulton se 

njoftimi ka të njëjtën strukturë, por përveç kritereve të përgjithshme (ku nuk përcaktohet arsimi 

dhe niveli i kandidatëve), kandidati duhet të plotësonte edhe disa kritere të posaçme, siç janë: “1. 

Të ketë arsim të lartë niveli i diplomës Master Shkencor, preferohet në fushat e art-kulturës; 2. 

Të dëshmojë përvojë pune në qendra arti apo sektorë të aktivitëtëve për fëmijë, adoleshentë dhe 

të rinj, etj.” 

Gjatë hetimit administrativ të ankesës, rezultoi se marrëdhëniet e punës, si për pozicionin 

“fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit, Shkodër, si për pozicionin “Drejtor” në Qendrën 

Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” rregullohen me anë të dispozitave të Kodit të Punës, i cili 

nuk përcakton procedura të mirëfillta rekrutimi për punonjësit, marrëdhëniet e punës të së cilëve 

rregullohen nga dispozitat e tij.   
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Në këtë kontekst, Kodi i Punës lë në vlerësimin e punëdhënësit vendosjen e kritereve dhe 

punësimin e punëmarrësit. Kështu në nenin 19 “Punësimi”, në Seksionin B – “Lindja e 

marrëdhënieve të punës”, të Kodit të Punës, parashikohet shprehimisht:  

“1. Punëdhënësi punëson në mënyrë të drejtpërdrejtë punëmarrësin.  

2. Punëdhënësi, për të punësuar punëmarrësin, mund të përdorë shërbimet e zyrave shtetërore të 

punësimit ose të agjencive private të punësimit.  

3. Veprimtaria private e ndërmjetësimit në punë për qëllime fitimi i nënshtrohet të njëjtave 

rregulla që përcakton Këshilli i Ministrave për ushtrimin e veprimtarisë shtetërore të 

ndërmjetësimit në punë.” 

Në nenin 20 “Aftësia për të kontraktuar”, të Kodit të Punës parashikohet se:  

“1. Kanë të drejtë të lidhin kontratë pune: 

a) personat që gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar sipas dispozitave të Kodit Civil; 

b) personat me zotësi të kufizuar, por të autorizuar shprehimisht ose në heshtje për të kryer punë 

nga përfaqësuesi i tyre ligjor. 

2. Personat e përmendur në shkronjën “b” të këtij neni ushtrojnë të drejtat dhe përmbushin 

detyrimet që rrjedhin nga kontrata si gjithë punëmarrësit e tjerë dhe kanë të drejtë ta zgjidhin 

këtë kontratë.” 

Në këtë kontekst, i vetmi kriter i përcaktuar nga Kodi i Punës, për lidhjen e një kontrate pune dhe 

për punësimin e punëmarrësit është “zotësia e plotë për të vepruar”, ndërkohë që kriteret e tjera 

të punës janë lënë në diskrecionin e plotë të punëdhënësit. 

Nga hetimi administrativ, rezultoi se Bashkia Shkodër nuk kishte një akt administrativ, që 

rregullon procedurat e rekrutimit të kësaj kategorie punonjësisht, ndërkohë që për punonjësit që 

konkurojnë dhe punësohen në shërbimin civil, janë dispozitat e ligjit për shërbimin civil dhe 

akteve nënligjore në zbatim të tij, që përbëjnë kuadrin rregullator, edhe mbi çështjet e rekrutimit 

apo vendosjes së kritereve të punësimit.    

Mbështetur në detyrat dhe përgjegjësitë që fizioterapisti ka për banorët rezidencialë të Qendrës 

së Zhvillimit Shkodër, Bashkia Shkodër ka gjykuar se kriteret e sipërcituara kanë qenë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për pozicionin e punës. Në seancë dëgjimore, përfaqësuesit e 

këtij institucioni u shprehën se vendosja e kritereve të përgjithshme ka patur si qëllim afrimin e 

një numri sa më të madh kandidatësh për këtë pozicion vakant, me qëllim që Komisioni i 

Pranimit të kishte mundësi sa më të mëdha përzgjedhjeje. Njëkohësisht, Komisioneri gjykon se 

këto kritere kanë qenë të njëjta për të gjithë kandidatët konkurentë dhe jo vetëm për ankuesen. 
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Në këtë kontekst, KMD gjykon se vendosja e kritereve të punësimit për pozicionin e punës 

“fizioterapist” nga ana e Bashkisë Shkodër nuk e ka vendosur ankuesen ndaj një qendrimi të 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë.  

A/2 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, me 
mosnjoftimin mbi mënyrën e vlerësimit me pikëzim sipas fazave të konkurrimit, si dhe mbi 
mënyrën e ndarjes së pikëve të vlerësimit për secilën fazë konkurrimi.  

- Në Kreun III e Njoftimit për vendin e lirë “fizioterapist” citohet shprehimisht: “…Pas 
verifikimit paraprak të dokumentacionit, kandidatët e kualifikuar, në lidhje me 

dokumentacionin e paraqitur do të njoftohen nëpërmjet adresës elektronike, do të shpallet 

lista e konkurrentëve që do të plotësojnë kriteret, si dhe data kur do të zhvillohet intervista 

me gojë”. 

Për sa më sipër, kuptohet që konkurrimi për pozicionin e punës “fizioterapist” pranë Qendrës së 

Zhvillimit do të realizohej me dy faza, ku faza e parë konsistonte në verifikimin e 

dokumentacionit të depozituar nga secili prej tyre dhe faza e dytë konsitonte në intervistën me 

gojë.  

Në këtë njoftim nuk evidentohet të ketë ndonjë shënim/informacion, ku kandidatët të bëhen me 

dije mbi mënyrën e vlerësimit të tyre sipas fazave të konkurimit, si dhe mbi pikët maksimale që 

ka secila prej këtyre fazave.   

Ankuesja pretendon se ka marrë dijeni mbi sa më sipër, vetëm kur Bashkia Shkodër e ka njoftuar 

me e-mail në datën 17.12.2021, mbi rezultatet e konkurimit. Në këtë kontekst, referuar e-mailit 

të datës 02.12.2021 të Bashkisë Shkodër në adresë të ankueses rezulton se ajo është kualifikuar 

për të vazhduar fazën e intervistës me gojë, në datën 06.12.2021. Ndërkohë që, me e-mailin e 

datës 17.12.2021, Bashkia Shkodër e ka njoftuar ankuesen si vijon: “Ju njoftojmë se ju jeni 

kualifikuar i katërti në listën e kandidatëve fitues me mbi 70 pikë (70% të pikëve) në fazën e dytë 

të konkurrimit për pozicionin e mësipërm.  

Vlerësimi juaj është: 

Emër Mbiemër Rezultatet e 

intervistës me gojë 

Jetëshkrimi Totali 

 (Max 80p) Max (20p) (Max 100p) 

A.T. (Kraja) 58 20 78 

 

Nga dokumentacioni i administruar rezulton se i vetmi informacion i shkruar, mbi mënyrën e 

vlerësimit me pikëzim sipas fazave të konkurrimit për pozicionin “fizioterapist” rezulton të jetë 

dhënë në e-mailin e sipërcituar në përfundim të konkurrimit.  
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Në këtë kontekst, KMD vlerëson se Bashkia e Shkodrës duhet të reflektonte transparencë në 

lidhje me mënyrën e vlerësimit të kandidatëve me pikëzim, sipas fazave të konkurimit, duke e 

vendosur këtë informacion në aktin e njoftimit për vend të lirë pune “fizioterapist”. Komisioneri 

gjykon se kandidatët për një vend pune duhet të merrnin dijeni mbi një informacion të tillë, që në 

fillim të konkurrimit dhe jo në momentin e marrjes së njoftimit përfundimtar. Anëtarët e 

Komisionit të Pranimit kanë theksuar faktin se një informacion i tillë u është bërë me dije të 

gjithë konkurentëve në fillim të intervistës me gojë, por një gjë e tillë nuk është reflektuar në 

ndonjë procesverbal. 

Për sa më sipër, KMD ka përdorur për analogji pikën 9, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të 

Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, ku përcaktohet se:  

“Shpallja në faqen zyrtare të DAP-it apo të institucioneve të pavarura dhe njësive të qeverisjes 

vendore dhe në portal përmban këto të dhëna: 

a) fushën kryesore mbi të cilën do të bazohet konkurrimi, si dhe aftësitë dhe cilësitë që do 

të vlerësohen në konkurrim; 

b) fazat në të cilën do të kalojë konkurrimi, me shkrim dhe me gojë; 

c) numrin e vendeve të planifikuara për të cilat do të bëhet pranimi; 

ç) kërkesat e përgjithshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”; 

d) përshkrimin e përgjithshëm të punës së grupit/grupeve të administrimit të 

përgjithshëm/të posaçëm, për të cilin do të zhvillohet konkurrimi; 

dh) kërkesat e veçanta të grupit të administrimit të përgjithshëm/të posaçëm; 

e) dokumentet që duhet të dorëzohen dhe mënyrën e dorëzimit të tyre; 

ë) afatin e dorëzimit të përcaktuar me datë të saktë kalendarike; 

f) datën e daljes së rezultateve për fazën e vlerësimit paraprak të kandidatëve; 

g) mënyrën e vlerësimit të kandidatëve në fazën e verifikimit paraprak, si dhe në fazën e 

vlerësimit të kandidatëve; 

gj) mënyrën e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët.”  

Për sa më sipër, KMD gjykon se mënyra e vlerësimit në çdo fazë të konkurrimit, edhe për 

pozicionet, për të cilat marrëdhëniet e punës rregullohen me dispozitat e Kodit të Punës, duhet 

vendosur në Shpalljen respektive, në mënyrë që të gjithë kandidatët të marrin dijeni mbi të. Për 

sa më sipër, KMD ka konstatuar se ky element mungon edhe në shpalljen e pozicionin “Drejtor” 

në Qendrën Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” të Bashkisë Shkodër. Duke përdorur për 

analogji VKM e sipërcituar dhe në mungesë të akteve administrative/nënligjore që rregullojnë 

këtë procedurë për pozicionet e punës, marrëdhëniet e punës për të cilat rregullohen nga 

dispozitat e Kodit të Punës, KMD gjykon se mënyra e vlerësimit të kandidatëve sipas fazave të 

shënohet në Shpalljen e vendit të lirë. 
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Për sa më sipër, KMD çmon se mungesa e transparencës lidhur me mënyrën e vlerësimit për çdo 

fazë të konkurrimit, ka qenë e njëjtë për të gjithë konkurrentët për pozicionin e punës 

“fizioterapist” në Qendrën e Zhvillimit, sikurse edhe për konkurrentët që kanë garuar për 

pozicionin “Drejtor” në Qendrën Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” të Bashkisë Shkodër. Në 

këto kushte, Komisioneri nuk konstaton trajtim të diferencuar të ankueses në krahasim me 

konkurrentët e tjerë për pozicionin “fiziterapist”, në Qendrën e Zhvillimit. 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë, të 

pabarabartë dhe disfavorizues nga ana e Bashkisë Shkodër, por rekomandon që ky institucion të 

krijojë si praktikë në të ardhmen, që shpalljet për vendet e lira të reflektojnë transparencë lidhur 

me mënyrën e vlerësimit në faza të ndryshme të konkurrimit. 

- Ankuesja A.T. pretendon se është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë edhe si pasojë e 

ndarjes së pikëve për secilën fazë të konkurrimit. Aktualisht nuk ekziston asnjë akt 

administrativ/nënligjor sipas së cilit, rregullohet çështja në fjalë, për rekrutimin e punonjësve, 

marrëdhëniet e punës të së cilëve gjejnë rregullim nga dispozitat e Kodit të Punës.  

Për sa më sipër, Komisioneri ka konstatuar se nuk ekziston ndonjë akt nënligjor apo akt 

administrativ rregullator të Bashkisë Shkodër, për pozicionet, marrëdhëniet e punës së të cilave 

rregullohen me dispozitat e Kodit të Punës, që të përcaktojë mënyrën e vlerësimit apo ndarjen e 

pikëve sipas fazave të konkurrimit dhe një gjë e tillë ndodhet në diskrecionin e punëdhënësit. Në 

Kodin e Punës nuk ka asnjë parashikim që të mbulojë momentin e sipërcituar.  

Për të konstatuar, nëse ka balancim të pikëve ndërmjet fazave të konkurrimit për pozicionin 

“fizioterapist”, KMD ka marrë për analogji sërish Vendimin nr. 243, datë 18.03.2015, e Këshillit 

të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë 

ekzekutive”, të ndryshuar, i cili përcakton rregullat dhe procedurat që duhen ndjekur për 

pranimin në punë të punonjësve në shërbimin civil. Në pikën 8 të këtij vendimi parashikohet se:  

“Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 

a) për vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të kandidatëve, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të 

përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë; 

b) për intervistën e strukturuar me gojë, deri në 25 pikë; 

c) për vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë.” 

 

Për sa më sipër, rezulton se vlerësimi për jetëshkrimin përmban 15% të pikëve totale të 

vlerësimit, me 25% të tyre vlerësohet intervista e strukturuar me gojë dhe vlerësimit me shkrim i 

atribuohet 60% të pikëve në total. Sigurisht që kjo mënyrë vlerësimi përdoret për kandidatët që 

konkurrojnë në pozicione që i përkasin shërbimit civil, por gjithsesi përcaktimi i sipërcituar dhe 

përqindja e pikëve të vlerësimit për çdo fazë mund të vlejë për një proces krahasimor edhe në 

rastin konkret. 
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Për rastin objekt ankese rezulton se vlerësimi i dosjes për pozicionin fizioterapist pranë Bashkisë 

Shkodër, është përkatësisht 20% të pikëve në total, që është vlerësim i përafërt me atë në 

shërbimin civil, ku jetëshkrimit i jepet vlerësim në 15% të pikëve. Në këto kushte, Bashkia 

Shkodër ka ndjekur standard të ngjashëm me shërbimin civil, për vlerësimin e jetëshkrimit në 

konkurset për pozicionet e punës që trajtohen me Kod Pune. Në shërbimin civil, intervistës me 

gojë i akordohen 25% të pikëve në total, që është vlerësim me i madh sesa ai që i jepet 

jetëshkrimit. Ndërkohë që, vlerësimit me shkrim i jepet 60% e pikëve në total.  

Në rastin e konkurrimit për pozicionin fizioterapist, nuk ka një fazë vlerësimi me shkrim të 

konkurrentëve, sikurse në shërbimin civil dhe pikët respektive i janë caktuar intervistës me gojë. 

Në këtë kontekst, Komisioneri bie dakord me gjykimin e punëdhënësit se vlerësimi në intervistën 

me gojë ka më tepër rëndësi, pasi në parim, intervista me gojë është ndër të tjera edhe reflektuese 

e përvojës që kandidati ka në punë dhe e nivelit të tij arsimor, sikurse pasqyron gjithashtu edhe 

nivelin e komunikimit të kandidatit, elokuencën e tij si dhe jep informacione te tjera mbi 

përshtatshmërinë e tij për atë pozicion pune. Në intervistën me gojë, ankuesja është vlerësuar me 

58 pikë, që sërish kategorizohet në një ndër rezultatet më të mira.  

Referuar dokumentacionit të depozituar në cilësi prove, rezulton se ankuesja ka një përvojë të 

konsiderueshme në profesion dhe përvojë në jetën akademike, të cilat i janë vlerësuar me 

maksimumin e pikëve në këtë konkurrim, përkatësisht 20 pikë. Nga aktet e admistruara për të 

gjithë kandidatët konkurrues dhe vlerësimit të tyre në çdo fazë të këtij konkurrimi, nga secili 

anëtar i Komisionit të Pranimit rezulton se ankuesja është e vetmja nga ta, që ka marrë pikët 

maksimale për jetëshkrimin e saj, ku përfshihet arsimi, kualifikimet, trajnimet dhe përvoja në 

punë. 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja A.T. nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të 

padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë, nga ana e Bashkisë Shkodër.  

A/3 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, nga 
Komisioni i Pranimit, si pasojë e përpilimit të pyetjeve me gojë për këtë vend pune; 

Kandidatët u morën në vlerësim nga Komisioni i Pranimit, i ngritur me Urdhërin nr. 1160, datë 

08.11.2021, të Kryetares së Bashkisë Shkodër. Në referencë të pikave 2 dhe 3 të këtij urdhëri 

rezulton se:  

“2.Komisioni i Pranimit do të përbëhet nga: 

F. V. – Drejtor Qendra e Zhvillimit Shkodër  

Kryetar 

R.Gj. – Përgjegjës Sektori i Shërbimit Social, Qendra e Zhvillimit Shkodër 

Anëtar 

L.B.  – Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për 

shërbimet sociale, shëndetësit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit. 
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Anëtar 

3. Ngarkohet z. A.T., me detyrë specialist pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Shkodër të kryejë sekretariatin teknik në procesin e 

konkurimit” 

 

Në fletët e vlerësimit të çdo kandidati, të plotësuara nga Komisioni i Pranimit dhe të depozituara 

në cilësi prove pranë KMD-së, pasqyrohet vlerësimi i secilit anëtar të këtij komisioni për 

jetëshkrimin e kandidatëve konkurrues dhe mbi pyetjet përkatëse të realizuara në intervistën me 

gojë. 

Për sa më sipër, rezulton se pyetjet që i janë bërë secilit kandidat gjatë intervistës me gojë janë: 

1. “Sa keni njohuri për Qendrën e Zhvillimit Shkodër si pjesë e shërbimeve sociale që 

ofron, për cilat kategori dhe si funksionon puna në të? (10 pikë) 

2. Referuar ligjit dhe shpalljes sa i njihni detyrat e fizioterapistit në qendrën e zhvillimit? 

(10 pikë) 

3. Në rast të përzgjedhes suaj në pozicionin e punës, sa jeni të gatshëm për kryerjen e disa 

shërbimeve të punës në orare të ndryshme të punës? 

4. Jepni mendimin tuaj se si fizioterapia mund të ndihmojë përmirësimin e gjendjes së 

fëmijëve që trajtohen në Qendrën e Zhvillimit (10 pikë) 

5. Sa i vetëdijshëm jeni për punën dhe rolin që luan fizioterapisti në ekipin multidisiplinar” 

(10 pikë) 

6. Cilat janë pritshmëritë tuaja për punën në këtë pozicion? (10 pikë) 

7. Çfarë ju frikëson/motivon më shumë në lidhje me detyrën/pozicionin ku keni aplikuar? 

(10 pikë) 

8. Cilat janë eksperiencat tuaja të mëparëshme me femijët/personat PAK (10 pikë)” 

Referuar fletëve të vlerësimit të kandiatëve rezulton se pyetjet e sipërcituara janë të njëjta për të 

gjithë konkurrentët që kanë kaluar fazën e parë të konkurrimit.  Për sa më sipër, Komisioneri nuk 

disponon asnjë provë konkrete që të evidentojë pretendimin e ankueses A.T., se këto pyetje nuk i 

janë bërë të gjitha nga ana e anëtarëve të Komisionit të Pranimit. Në seancë dëgjimore, KMD 

konstatoi thënie verbale të palëve që pohonin ose mohonin faktin e sipërcituar. Në fletën e 

vlerësimit të znj. A.T. rezulton se ajo është pyetur mbi të gjitha pyetjet dhe ka marrë vlerësimin 

përkatës, i cili është 58 pikë dhe konsiderohet një nga vlerësimet më të mira. 

Referuar shpalljes së vendit të lirë “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër rezulton 

se detyrat dhe përgjegjësitë e këtij pozicioni pune janë: 

“Fizioterapisti në këtë vend pune është përgjegjës për dhënien e shërbimeve fizioterapeutike për 

personat rezidentë në qendër me aftësi të kufizuara. Puna e fizioterapistiti do të konsistojë 

kryesisht në vlerësimin e nevojave fizioterapeutike të rezidentëve si dhe realizimit të ndërhyrjeve 

dhe trajtimeve fizioterapeutike për rezidentët me spektër të gjerë rregullimesh. Ai do të japë 
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informacion dhe udhëzojë familjarët, kolegët e ekipit dhe entitete të tjera të interesuara mbi 

mënyrën e menaxhimit fizioterapeutik të rezidentëve me aftësi të kufizuara. Si pjestar i ekipit 

lëvizës ai dotë kontribuojë në fushën e tij të përgjegjësisë për hartimin dhe ndjekjen e planit 

individual të rezidentit me aftësi të kufizuara dhe do të japë kontributin e tij në zhvillimin dhe 

promovimin e shërbimit të këtij ekipi. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Diagnostikon, realizon vlerësime të përshtatshme dhe ndërhyrje me rezidentin me spektër të 

gjerë nevojash për fizioterapi, duke përdorur mjete vlerësimi të përshtatshme dhe në 

përputhje me ICF-në. 

- Kryen ndërhyrje fizioterapie për rezidentët me spektër të gjerë çrregullimesh duke përfshirë 

të gjitha specialitetet pediatrike. 

- Modelon punën, përshin, udhëzon familjen mbi teknikat/aktivitetet kryesore fizioterapeutike 

etj…..”  

Për sa më sipër, KMD gjykon se natyra e pyetjeve të hartuara ka lidhje të drejtpërdrejtë me 

punën e fizioterapistit në këtë Qendër Zhvillimi. Njëkohësisht, në mungesë të një akti të 

mirëfilltë administrativ/nënligjor që të rregullojë me hollësi, procedurat e rekrutimit të 

punonjësve që punësohen sipas dispozitave të Kodit Pune, Komisioneri gjykon se procedura në 

tërësi ka qenë e rregullt. Njëkohësisht, në këtë Komision Pranimi bëjnë pjesë titullari i Qendrës 

së Zhvillimit Shkodër dhe Përgjegjësja e Sektorit të Shërbimit Social të kësaj qendre, të cilët e 

njohin nga afër punën e fizioterapistit dhe detyrat e tij. 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja nuk është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë 

disfavorizues e të pabarabartë nga ana e Bashkisë Shkodër. 

A/4 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, për sa i 
përket trajtimit të ankesës së saj për diskriminim. 

Në përfundim të procedurave të konkurrimit, duke u mbështetur në pikët e fituara në të dyja fazat 

e konkurrimit, Komisioni i Pranimit ka listuar konkurrentët sipas renditjes. Referuar listës 

përfundimtare të renditjes së tyre, rezulton se znj. A.T. është renditur në vendin e katërt.   

Ankuesja është njoftuar me e-mail, në datën 17.12.2021 mbi rezultatin e konkurrimit, ku ajo nuk 

rezultonte fituese. Në këtë e-mail, Bashkia Shkodër e njoftonte ankuesen se: “Ju keni të drejtë të 

paraqisni ankesë me shkrim në rrugë zyrtare brenda 3 ditëve kalendarike nga data e marrjes së 

këtij njoftimi”. Në vijim, brenda afatit 3 (tre) ditor të ankimit, nëpërmjet e-mailit të datës 

20.12.2021, znj. A.T. ka depozituar ankesën e saj drejtuar Kryetares së Bashkisë Shkodër, si dhe 

disa strukturave të tjera të Bashkisë Shkodër. Në këtë ankesë me lëndë “Ankesë mbi procedurën 

dhe rezultatin e shpallur për vendin e lirë të punës specialist (fizioterapist), Sektori i Shërbimit 

Social pranë Bashkisë Shkodër”. Znj. A.T. ankohet se nuk ka patur transparencë mbi kriteret e 

vlerësimit në këtë procedurë, si dhe mbi numrin e pikëve që i është lënë jetëshkrimit të 
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kandidatëve. Njëkohësisht, ankuesja ankohet edhe mbi pyetjet e drejtuara nga Komisioni i 

Pranimit, të cilat i ka konsideruara të përgjithshme, si dhe ka vënë në dukje faktin që në 

komision nuk bënte pjesë ndonjë ekspert i profesioneve shëndetësore. 

Nëpërmjet e-mailit të datës 22.12.2021, Bashkia Shkodër i ka kthyer përgjigje ankueses se 

Komisioni i Pranimit i qëndron vlerësimit të bërë, pa dhënë ndonjë përgjigje apo qendrim në 

lidhje me pretendimet e sipërcituara të saj. 

Në vijim, me e-mail në datën 24.12.2021, ankuesja ka dërguar ankesën me lëndë “Kundërshtim i 

vlerësimit të Komisionit ad hoc”. Këtë ankesë, ajo e ka dërguar tej afatit të ankimimit 3 ditor, 

nga data e njoftimit mbi rezultatin e konkurrimit. Në këtë ankesë, ankuesja shprehet se janë 

përdorur kritere diskriminuese kundrejt kandidaturës së saj si pasojë e përkatësisë familjare dhe 

banesës në një zonë të caktuar, pa dhënë shpjegime të mëtejshme lidhur me këto shkaqe.  

Në vijim, Bashkia Shkodër nuk i ka kthyer përgjigje ankesës së sipërcituar së znj.A.T., duke e 

konsideruar në përmbajtje të njëjtë me ankesën e datës 20.12.2021. 

Për sa më sipër, në nenin 13 të LMD, të ndryshuar, parashikohet shprehimisht se:   

“1.Punëdhënësi është i detyruar: ………c) t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj 

ankimeve të marra për shkak të diskriminimit të kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji 

nga marrja e tyre.” 

 

Edhe pse në rastin konkret, ankuesja A.T. nuk ka qenë punëmarrëse në kuptim të mirëfilltë, por 

ka qenë kandidate për punëmarrëse, në interpretim të zgjeruar Komisioneri gjykon se Bashkia 

Shkodër ka patur detyrim të shqyrtonte ankesën e saj, ku pretendohej diskriminim për shkaqet e 

sipërcituara dhe t’i kthente përgjigje znj. A.T.. 

Në ankesën e depozituar pranë KMD-së, znj. A.T. nuk i ka cilësuar shkaqet e sipërcituara si 

shkaqe diskriminimi, edhe pse në seancë dëgjimore këto shkaqe u përmendën, si pasojë e 

ankesës së datës 24.12.2021 që ankuesja kishte depozituar pranë Bashkisë Shkodër. 

Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë dhe 

disfavorizues nga ana e Bashkisë Shkodër. 

B. Shkaku i mbrojtur 

Znj. A.T. pretendon diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore” nga ana e Bashkia Shkodër. 

 

 “Gjendja arsimore” është një prej shkaqeve, për të cilat, ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, i ndryshuar, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “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, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë 
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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”. 

Komisioneri gjykon se gjendja arsimore konsiderohet si shkak i mbrojtur, pasi parashikohet si e 

tilla në bazën ligjore të sipërpërmendur, si dhe argumentimi i ankueses në ankesën e tij ka krijuar 

bindjen e KMD-së se gjendja arsimore konsiderohet shkak i mbrojtjur. Ankuesja ka depozituar në 

cilësi prove jetëshkrimin e saj dhe dokumentacionin përkatës, ku evidenton arsimin e saj si 

fizioterapiste, përvojën e saj në punë dhe kualifikimet e përfituara. I njëjti dokumentacion provues 

është dërguar në cilësi prove edhe nga Bashkia Shkodër. 

C. Lidhja e trajtimit të padrejtë e disfavorizues me shkakun e mbrojtur – gjendja 
arsimore. 

Në ankesën nr. 1, datë 07.01.2022, së znj. A.T., pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes 

arsimore” nga ana e Bashkia Shkodër. 

Në kontekst të mbrojtjes ligjore, që i garantohet individit lidhur me shkakun e gjendjes arsimore, 

Komisioneri është mbështetur në analizimin e legjislacionit kombëtar dhe atij ndërkombëtar.  

Për sa më sipër, parimi i barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit parashikohet nga Kushtetura e 

Republikës së Shqipërisë, si dhe nga akte të tjera ligjore, duke sanksionuar njëkohësisht edhe 

zbatimin e tij nga të gjithë shtetasit shqiptarë. Neni 18, pika 2, e Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë parashikon shprehimisht: “Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për 

shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja 

ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.” 

 

Gjithashtu neni 1
6
 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) siguron mbrojtje 

kundër diskriminimit në gëzimin e të drejtave të përcaktuara me ligj, si dhe afirmon ndalimin e 

diskriminimit nga ana e autoriteteve publike. Në interpretim të nenit të kësaj konvente, një 

person është i diskriminuar, për një nga shkaqet e parashikuara në nenin 14 të KEDNJ-së
7
, nëse 

nga sjellja (veprimi ose mosveprimi) e autoriteteve shtetërore, i mohohet gëzimi i të drejtave, që 

legjislacioni kombëtar i njeh individëve në mënyrë specifike, të cilat rrjedhin nga një detyrim i 

                                                           
6
 Neni 1, Protokolli 12 i KEDNJ, parashikon shprehimisht: “1. Gëzimi i çdo të drejte të parashikuar me ligj duhet të 

sigurohet pa asnjë diskriminim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose 

çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo 

situatë tjetër. 2. Askush nuk duhet të diskriminohet nga një autoritet publik për ndonjë nga arsyet e parashikuara në 

paragrafin 1.” 
7
 Neni 14, i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut parashikon shprehimisht se: “Gëzimi i të drejtave dhe i 

lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, 

ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 

minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër”. 
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qartë i një autoriteti publik sipas legjislacionit kombëtar, nga një autoritet publik në ushtrimin e 

pushtetit diskrecional, si dhe nga çdo veprim ose mosveprim tjetër i një autoriteti publik
8
. 

 

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
9
, sanksionon të drejtën për 

punë në nenin 6. E drejta për punë e garantuar në këtë nen vendos detyrimin për të garantuar të 

drejtën për të mos u privuar nga puna në mënyrë të padrejtë
10

. Sipas nenit 2/2, të Paktit, të drejtat 

e parashikuara në këtë Pakt duhet të garantohen pa asnjë diskriminim bazuar ndër të tjera në 

gjendjen arsimore të personit, që përfshihet nën opsionin “çdo status tjetër”. 

Konventa Nr.111 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës
11

 “Mbi diskriminimin në fushën e 

punësimit dhe profesionit”, përcakton parimin e barazisë së mundësive dhe të trajtimit në fushën 

e punësimit dhe të profesionit për të gjithë individët, pa asnjë lloj diskriminimi. Konventa e 

përkufizon diskriminimin si çdo dallim, përjashtim ose favorizim i bërë në baza të caktuara i cili 

ka efektin e zhdukjes në barazi dhe mundësi ose trajnim në punësim dhe profesion.  

Karta Sociale Evropiane
12

 në nenin 1, pika 2,  parashikon: “ Me synimin që të sigurohet ushtrimi 

efektiv i së drejtës për punë, Palët angazhohen………..2 të mbrojnë efektivisht të drejtën e 
punëtorit për të fituar jetesën e tij në një punë në të cilën ka hyrë lirisht…” Ky parashikim, është 

interpretuar vazhdimisht nga Komiteti Evropian i të Drejtave Sociale (KEDS) si vendosje e një të 

drejte për të mos u diskriminuar në punësim
13

. Garancitë për mbrojtjen nga diskriminimi 

parashikohen në nenin E), Pjesa V, të Kartës Social Evropiane, ku përcaktohet shprehimisht 

mbrojtja nga diskriminimi për shkak të gjendjes arsimore, nën opsionin çdo status tjetër.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion barazie i specializuar për 

mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar,  ka si qëllim të sigurojë të drejtën e çdo personi për: 

“a) barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; b) barazi të shanseve dhe 

mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike; 

c) mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin”. 

Në Kreun II, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën e 

punësimit. Ky ligj në nenin 12, pika 1, gërmat a) dhe b) të tij parashikon se: “1. 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.”  

                                                           
8
Shih Sejdic dhe Finci kundër Bosnjë-Hercegovinës (2009); Savez Crkava “Rijec Zivota” dhe të tjerët kundër 

Kroacisë nr. 7798/08, § 58, 9 dhjetor 2010); 
9
 Ratifikuar me ligjin nr. 7511 datë 08.08.1991 

10
 Komenti i Përgjithshëm Nr.8, Komiteti për të Drejtat Sociale Ekonomike dhe Kulturore, paragrafi 4. 

11
 Ratifikuar me ligjin nr. 8086, datë 13.03.1996. 

12
 Ratifikuar me ligjin Nr. 8960, date 24.10.2002. 

13
 Shih: Sidabras dhe  Džiautas  kundër Lituanisë, prg 30. 
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Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, në nenin 3, pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në 

cilindo shkak të përmendur 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”.  

Kodi i Procedurës Administrative
14

 ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Bashkisë Shkodër, e cila duhet të 

provojë se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, për shkakun e pretenduar. 

Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton 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”. 

LMD, i ndryshuar, ka saktësuar gjithashtu se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Bashkisë Shkodër, që duhet të provojë 

se ankuesi nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë dhe disfavorizues për shkak të 

bindjes së tij, politike. 

Neni 33, pika 7/1 i LMD, të ndryshuar, përcakton se:“Në rastet kur pala ankuese paraqet fakte 

mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të 

prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër, kundër së cilës është paraqitur ankesa, 

detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim.” 

 

Parimi i ndarjes së barrës së provës është një parim i mirënjohur tashmë në legjislacionin e BE-së 

dhe KEDNJ. KEDS
15

 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 duhur. 

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. 

 

                                                           
14 Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton 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”. 
15 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
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Kjo mund të realizohet në njërën nga dy mënyrat e mëposhtme: 

1. Duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore, midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë ose, 

2. Duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, 

ekziston një justifikim i arsyeshëm dhe objektiv.  

Nëse subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa nuk është në gjendje të provojë njërën nga të dyja, 

atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
16

 

Në aspektin procedural, si fillim pala ankuese duhet të provojë se i vetmi shpjegim i arsyeshëm 

për trajtimin e diferencuar, është shkaku i mbrojtur nga diskriminimi dhe në kushtet, kur arrihet 

ky nivel provueshmërie barra e provës për të provuar të kundërtën, që veprimet nuk përbëjnë 

diskriminim i bie palës tjetër. Pra, nëse faktet e prezantuara nga ankuesi duken të besueshme dhe 

në përputhje me provat në dispozicion, GJEDNJ në praktikën e vet i ka pranuar ato si të 

provuara, përveçse kur pala tjetër kundër së cilës paraqitet ankesa paraqet një shpjegim alternativ 

bindës. GJEDNJ pranon si fakte ato vlerësime “të mbështetura nga vlerësimi i lirë i të gjitha 

provave…provat mund të vijnë nga bashkëekzistenca e deduksioneve/prezumimeve 
mjaftueshmërisht të forta, të qarta dhe të përputhshme apo nga prezumime faktesh të pa 

kundërshtuara. Për më tepër, niveli i bindjes i nevojshëm për arritjen e një konkluzioni të 

veçantë dhe lidhur me këtë, shpërndarja e barrës së provës, janë të lidhura ngushtësisht
17”. 

Për sa më sipër, mbështetur në provat dhe faktet e administruara KMD vlerësoi se nuk ndodhemi 

para situatës së prezumimit të diskriminimit nga Bashkia Shkodër, kundrejt znj. A.T. dhe si 

pasojë barra e provës nuk bie mbi këtë subjekt. 

Në lidhje me rastin në fjalë, mbështetur në analizimin e fakteve dhe provave të depozituara nga 

ankuesja dhe Bashkia Shkodër, si dhe në bazë të rezultateve që dolën nga procedura e shqyrtimit 

të ankesës, Komisioneri ka vlerësuar se znj. A.T. i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë dhe 

disfavorizues nga ana e Bashkisë Shkodër, pasi ky institucion nuk e ka trajtuar ankesën e datës 

24.12.2021 e znj. A.T., ku pretendohet diskriminim, për shkaqe familjare dhe për shkak të 

vendbanimit të saj, (të paelaboruara në ankesën e datës 24.12.2021), shkaqe këto që nuk janë të njëjta 

me shkakun e diskriminimit të pretenduar në ankesën së saj, të depozituar pranë KMD-së. 

Njëkohësisht, shkaku i diskriminimit “gjendja arsimore” është një shkak i mbrojtur ligjërisht, si dhe 

ankuesja ka depozituar në cilësi prove jetëshkrimin e saj dhe dokumentacionin përkatës ku evidenton 

                                                           
16

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-

2018_en.pdf,fq.232. 
17

 GJEDNJ, Nachova dhe të tjerët kundër Bullgarisë (GC) paragrafi 147, (ECtHR, Nachova and others v. Bulgaria 

[GC] (Nos. 43577/98 and 43579/98), 6 July 2005). Kjo përsëritet në çështjen e GJEDNJ-së, Timishev kundër Rusisë 

(Numrat 55762/00 dhe 55974/00), 13 Dhjetor 2005, paragrafi 39 (ECtHR, Timishev v. Russia (Nos. 55762/00 and 

55974/00), 13 December 2005), dhe GJEDNJ, D.H dhe të tjerët kundër Republikës Çeke [GC] (Nr. 57325/00), 13 

Nëntor 2007, paragrafi 178 (ECtHR, D.H. and others v. the Czech Republic [GC] (No. 57325/00), 13 November 

2007).  
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arsimin e saj si fizioterapiste, përvojën e saj në punë dhe kualifikimet e përfituara. I njëjti 

dokumentacion provues është dërguar në cilësi prove edhe nga Bashkia Shkodër. 

Referuar standardit të provës të parashikuar nga neni 82/2 i Kodit të Procedurave Administrative 

dhe neni 33, pika 7/1 i LMD, të ndryshuar, si dhe bazuar në faktet dhe provat e administruara 

gjatë shqyrtimit të ankesës, pala ankuese nuk arriti të krijojë një prezumim të diskriminimit, pra 

një diskriminim prima facie. Pavarësisht, konstatimit të trajtimit të padrejtë dhe të disfavorshëm 

ndaj ankueses nga ana e subjektit përkatës dhe ekzistencës së shkakut të mbrojtur të 

diskriminimit – gjendja arsimore, faktet dhe provat e administruara janë të pamjaftueshme për të 

krijuar bindjen dhe për të prezumuar se kjo sjellje të cilës i është nënshtruar ankuesi është si 

rezultat i gjendjes arsimore. Sjellja diskriminuese në çdo rast është një sjellje e paligjshme, por jo 

çdo paligjshmëri përbën diskriminim. 

 

Komisioneri vlerëson se, në kushtet kur bazuar në faktet dhe provat e administruara nuk mund të 

prezumohet se diskriminimi ka ndodhur, subjektet përkatëse nuk mund të ngarkohet me 

detyrimin për të provuar se trajtimi i padrejtë dhe më pak i favorshëm, të cilit i është nënshtruar 

ankuesi nuk përbën diskriminim.  

 

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se znj. A.T. nuk është diskriminuar për shkak të gjendjes 

arsimore nga ana e Bashkisë Shkodër.  

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 7, nenin 17, pika 2, nenin 12, pika 1, gërmat a) dhe b), 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. Konstatimin e mosdiskriminimit për shkak të “gjendjes arsimore” të znj. A.T., nga ana e 

Bashkisë Shkodër. 

 

2. Bashkia Shkodër të marrë masat e nevojshme, që ankesat me objekt pretendim 

diskriminimi, të trajtohen sipas parashikimit të nenit 13 të LMD, të ndryshuar. 

 

3. Bashkia Shkodër të marrë masat e nevojshme, që të sigurojë transparencë në shpalljet e 

vendeve të lira, lidhur me mënyrën e vlerësimit të aplikantëve sipas fazave të 

konkurrimit. 
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4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

         KOMISIONERI 

            
 

Robert GAJDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha – punësim 

Shkak – gjendja arsimore 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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	- Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.
	Për sa më sipër, rezulton se njoftimi i sipërcituar ka përcaktuar kritere të përgjithshme për pranimin e kandidatëve, ku arsimi i tyre duhet të jetë domosdoshmërisht “fizioterapist” dhe niveli minimal arsimor është ai Bachelor, pa patur përcaktime për...
	Gjatë hetimit administrativ të ankesës, rezultoi se marrëdhëniet e punës, si për pozicionin “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit, Shkodër, si për pozicionin “Drejtor” në Qendrën Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” rregullohen me anë të dispozi...
	Në këtë kontekst, Kodi i Punës lë në vlerësimin e punëdhënësit vendosjen e kritereve dhe punësimin e punëmarrësit. Kështu në nenin 19 “Punësimi”, në Seksionin B – “Lindja e marrëdhënieve të punës”, të Kodit të Punës, parashikohet shprehimisht:
	“1. Punëdhënësi punëson në mënyrë të drejtpërdrejtë punëmarrësin.
	2. Punëdhënësi, për të punësuar punëmarrësin, mund të përdorë shërbimet e zyrave shtetërore të punësimit ose të agjencive private të punësimit.
	3. Veprimtaria private e ndërmjetësimit në punë për qëllime fitimi i nënshtrohet të njëjtave rregulla që përcakton Këshilli i Ministrave për ushtrimin e veprimtarisë shtetërore të ndërmjetësimit në punë.”
	Në nenin 20 “Aftësia për të kontraktuar”, të Kodit të Punës parashikohet se:
	“1. Kanë të drejtë të lidhin kontratë pune:
	a) personat që gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar sipas dispozitave të Kodit Civil; b) personat me zotësi të kufizuar, por të autorizuar shprehimisht ose në heshtje për të kryer punë nga përfaqësuesi i tyre ligjor. 2. Personat e përmendur në shkro...
	Në këtë kontekst, i vetmi kriter i përcaktuar nga Kodi i Punës, për lidhjen e një kontrate pune dhe për punësimin e punëmarrësit është “zotësia e plotë për të vepruar”, ndërkohë që kriteret e tjera të punës janë lënë në diskrecionin e plotë të punëdhë...
	Nga hetimi administrativ, rezultoi se Bashkia Shkodër nuk kishte një akt administrativ, që rregullon procedurat e rekrutimit të kësaj kategorie punonjësisht, ndërkohë që për punonjësit që konkurojnë dhe punësohen në shërbimin civil, janë dispozitat e ...
	Mbështetur në detyrat dhe përgjegjësitë që fizioterapisti ka për banorët rezidencialë të Qendrës së Zhvillimit Shkodër, Bashkia Shkodër ka gjykuar se kriteret e sipërcituara kanë qenë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për pozicionin e punës. Në seanc...
	Në këtë kontekst, KMD gjykon se vendosja e kritereve të punësimit për pozicionin e punës “fizioterapist” nga ana e Bashkisë Shkodër nuk e ka vendosur ankuesen ndaj një qendrimi të padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë.
	A/2 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, me mosnjoftimin mbi mënyrën e vlerësimit me pikëzim sipas fazave të konkurrimit, si dhe mbi mënyrën e ndarjes së pikëve të vlerësimit për secilën fazë konkurrimi.
	- Në Kreun III e Njoftimit për vendin e lirë “fizioterapist” citohet shprehimisht: “…Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, kandidatët e kualifikuar, në lidhje me dokumentacionin e paraqitur do të njoftohen nëpërmjet adresës elektronike, do të s...
	Për sa më sipër, kuptohet që konkurrimi për pozicionin e punës “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit do të realizohej me dy faza, ku faza e parë konsistonte në verifikimin e dokumentacionit të depozituar nga secili prej tyre dhe faza e dytë kons...
	Në këtë njoftim nuk evidentohet të ketë ndonjë shënim/informacion, ku kandidatët të bëhen me dije mbi mënyrën e vlerësimit të tyre sipas fazave të konkurimit, si dhe mbi pikët maksimale që ka secila prej këtyre fazave.
	Ankuesja pretendon se ka marrë dijeni mbi sa më sipër, vetëm kur Bashkia Shkodër e ka njoftuar me e-mail në datën 17.12.2021, mbi rezultatet e konkurimit. Në këtë kontekst, referuar e-mailit të datës 02.12.2021 të Bashkisë Shkodër në adresë të ankuese...
	Vlerësimi juaj është:
	Nga dokumentacioni i administruar rezulton se i vetmi informacion i shkruar, mbi mënyrën e vlerësimit me pikëzim sipas fazave të konkurrimit për pozicionin “fizioterapist” rezulton të jetë dhënë në e-mailin e sipërcituar në përfundim të konkurrimit.
	Në këtë kontekst, KMD vlerëson se Bashkia e Shkodrës duhet të reflektonte transparencë në lidhje me mënyrën e vlerësimit të kandidatëve me pikëzim, sipas fazave të konkurimit, duke e vendosur këtë informacion në aktin e njoftimit për vend të lirë pune...
	Për sa më sipër, KMD ka përdorur për analogji pikën 9, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, ku përcaktohet se:
	“Shpallja në faqen zyrtare të DAP-it apo të institucioneve të pavarura dhe njësive të qeverisjes vendore dhe në portal përmban këto të dhëna:
	gj) mënyrën e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët.”
	Për sa më sipër, KMD gjykon se mënyra e vlerësimit në çdo fazë të konkurrimit, edhe për pozicionet, për të cilat marrëdhëniet e punës rregullohen me dispozitat e Kodit të Punës, duhet vendosur në Shpalljen respektive, në mënyrë që të gjithë kandidatët...
	Për sa më sipër, KMD çmon se mungesa e transparencës lidhur me mënyrën e vlerësimit për çdo fazë të konkurrimit, ka qenë e njëjtë për të gjithë konkurrentët për pozicionin e punës “fizioterapist” në Qendrën e Zhvillimit, sikurse edhe për konkurrentët ...
	Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë, të pabarabartë dhe disfavorizues nga ana e Bashkisë Shkodër, por rekomandon që ky institucion të krijojë si praktikë në të ardhmen, që shpalljet për vendet e li...
	- Ankuesja A.T. pretendon se është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë edhe si pasojë e ndarjes së pikëve për secilën fazë të konkurrimit. Aktualisht nuk ekziston asnjë akt administrativ/nënligjor sipas së cilit, rregullohet çështja në fjalë, për ...
	Për sa më sipër, Komisioneri ka konstatuar se nuk ekziston ndonjë akt nënligjor apo akt administrativ rregullator të Bashkisë Shkodër, për pozicionet, marrëdhëniet e punës së të cilave rregullohen me dispozitat e Kodit të Punës, që të përcaktojë mënyr...
	Për të konstatuar, nëse ka balancim të pikëve ndërmjet fazave të konkurrimit për pozicionin “fizioterapist”, KMD ka marrë për analogji sërish Vendimin nr. 243, datë 18.03.2015, e Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e p...
	Për sa më sipër, rezulton se vlerësimi për jetëshkrimin përmban 15% të pikëve totale të vlerësimit, me 25% të tyre vlerësohet intervista e strukturuar me gojë dhe vlerësimit me shkrim i atribuohet 60% të pikëve në total. Sigurisht që kjo mënyrë vlerës...
	Për rastin objekt ankese rezulton se vlerësimi i dosjes për pozicionin fizioterapist pranë Bashkisë Shkodër, është përkatësisht 20% të pikëve në total, që është vlerësim i përafërt me atë në shërbimin civil, ku jetëshkrimit i jepet vlerësim në 15% të ...
	Në rastin e konkurrimit për pozicionin fizioterapist, nuk ka një fazë vlerësimi me shkrim të konkurrentëve, sikurse në shërbimin civil dhe pikët respektive i janë caktuar intervistës me gojë. Në këtë kontekst, Komisioneri bie dakord me gjykimin e punë...
	Referuar dokumentacionit të depozituar në cilësi prove, rezulton se ankuesja ka një përvojë të konsiderueshme në profesion dhe përvojë në jetën akademike, të cilat i janë vlerësuar me maksimumin e pikëve në këtë konkurrim, përkatësisht 20 pikë. Nga ak...
	Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja A.T. nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë, disfavorizues e të pabarabartë, nga ana e Bashkisë Shkodër.
	A/3 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, nga Komisioni i Pranimit, si pasojë e përpilimit të pyetjeve me gojë për këtë vend pune;
	Kandidatët u morën në vlerësim nga Komisioni i Pranimit, i ngritur me Urdhërin nr. 1160, datë 08.11.2021, të Kryetares së Bashkisë Shkodër. Në referencë të pikave 2 dhe 3 të këtij urdhëri rezulton se:
	Në fletët e vlerësimit të çdo kandidati, të plotësuara nga Komisioni i Pranimit dhe të depozituara në cilësi prove pranë KMD-së, pasqyrohet vlerësimi i secilit anëtar të këtij komisioni për jetëshkrimin e kandidatëve konkurrues dhe mbi pyetjet përkatë...
	Për sa më sipër, rezulton se pyetjet që i janë bërë secilit kandidat gjatë intervistës me gojë janë:
	1. “Sa keni njohuri për Qendrën e Zhvillimit Shkodër si pjesë e shërbimeve sociale që ofron, për cilat kategori dhe si funksionon puna në të? (10 pikë)
	2. Referuar ligjit dhe shpalljes sa i njihni detyrat e fizioterapistit në qendrën e zhvillimit? (10 pikë)
	3. Në rast të përzgjedhes suaj në pozicionin e punës, sa jeni të gatshëm për kryerjen e disa shërbimeve të punës në orare të ndryshme të punës?
	4. Jepni mendimin tuaj se si fizioterapia mund të ndihmojë përmirësimin e gjendjes së fëmijëve që trajtohen në Qendrën e Zhvillimit (10 pikë)
	5. Sa i vetëdijshëm jeni për punën dhe rolin që luan fizioterapisti në ekipin multidisiplinar” (10 pikë)
	6. Cilat janë pritshmëritë tuaja për punën në këtë pozicion? (10 pikë)
	7. Çfarë ju frikëson/motivon më shumë në lidhje me detyrën/pozicionin ku keni aplikuar? (10 pikë)
	8. Cilat janë eksperiencat tuaja të mëparëshme me femijët/personat PAK (10 pikë)”
	Referuar fletëve të vlerësimit të kandiatëve rezulton se pyetjet e sipërcituara janë të njëjta për të gjithë konkurrentët që kanë kaluar fazën e parë të konkurrimit.  Për sa më sipër, Komisioneri nuk disponon asnjë provë konkrete që të evidentojë pret...
	Referuar shpalljes së vendit të lirë “fizioterapist” pranë Qendrës së Zhvillimit Shkodër rezulton se detyrat dhe përgjegjësitë e këtij pozicioni pune janë:
	“Fizioterapisti në këtë vend pune është përgjegjës për dhënien e shërbimeve fizioterapeutike për personat rezidentë në qendër me aftësi të kufizuara. Puna e fizioterapistiti do të konsistojë kryesisht në vlerësimin e nevojave fizioterapeutike të rezid...
	Detyrat dhe përgjegjësitë:
	- Diagnostikon, realizon vlerësime të përshtatshme dhe ndërhyrje me rezidentin me spektër të gjerë nevojash për fizioterapi, duke përdorur mjete vlerësimi të përshtatshme dhe në përputhje me ICF-në.
	- Kryen ndërhyrje fizioterapie për rezidentët me spektër të gjerë çrregullimesh duke përfshirë të gjitha specialitetet pediatrike.
	- Modelon punën, përshin, udhëzon familjen mbi teknikat/aktivitetet kryesore fizioterapeutike etj…..”
	Për sa më sipër, KMD gjykon se natyra e pyetjeve të hartuara ka lidhje të drejtpërdrejtë me punën e fizioterapistit në këtë Qendër Zhvillimi. Njëkohësisht, në mungesë të një akti të mirëfilltë administrativ/nënligjor që të rregullojë me hollësi, proce...
	Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja nuk është ekspozuar ndaj një trajtimi të padrejtë disfavorizues e të pabarabartë nga ana e Bashkisë Shkodër.
	A/4 Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankueses, për sa i përket trajtimit të ankesës së saj për diskriminim.
	Në përfundim të procedurave të konkurrimit, duke u mbështetur në pikët e fituara në të dyja fazat e konkurrimit, Komisioni i Pranimit ka listuar konkurrentët sipas renditjes. Referuar listës përfundimtare të renditjes së tyre, rezulton se znj. A.T. ës...
	Ankuesja është njoftuar me e-mail, në datën 17.12.2021 mbi rezultatin e konkurrimit, ku ajo nuk rezultonte fituese. Në këtë e-mail, Bashkia Shkodër e njoftonte ankuesen se: “Ju keni të drejtë të paraqisni ankesë me shkrim në rrugë zyrtare brenda 3 dit...
	Nëpërmjet e-mailit të datës 22.12.2021, Bashkia Shkodër i ka kthyer përgjigje ankueses se Komisioni i Pranimit i qëndron vlerësimit të bërë, pa dhënë ndonjë përgjigje apo qendrim në lidhje me pretendimet e sipërcituara të saj.
	Në vijim, me e-mail në datën 24.12.2021, ankuesja ka dërguar ankesën me lëndë “Kundërshtim i vlerësimit të Komisionit ad hoc”. Këtë ankesë, ajo e ka dërguar tej afatit të ankimimit 3 ditor, nga data e njoftimit mbi rezultatin e konkurrimit. Në këtë an...
	Në vijim, Bashkia Shkodër nuk i ka kthyer përgjigje ankesës së sipërcituar së znj.A.T., duke e konsideruar në përmbajtje të njëjtë me ankesën e datës 20.12.2021.
	Edhe pse në rastin konkret, ankuesja A.T. nuk ka qenë punëmarrëse në kuptim të mirëfilltë, por ka qenë kandidate për punëmarrëse, në interpretim të zgjeruar Komisioneri gjykon se Bashkia Shkodër ka patur detyrim të shqyrtonte ankesën e saj, ku pretend...
	Në ankesën e depozituar pranë KMD-së, znj. A.T. nuk i ka cilësuar shkaqet e sipërcituara si shkaqe diskriminimi, edhe pse në seancë dëgjimore këto shkaqe u përmendën, si pasojë e ankesës së datës 24.12.2021 që ankuesja kishte depozituar pranë Bashkisë...
	Për sa më sipër, KMD gjykon se ankuesja është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë dhe disfavorizues nga ana e Bashkisë Shkodër.
	B. Shkaku i mbrojtur
	“Gjendja arsimore” është një prej shkaqeve, për të cilat, ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i ndryshuar, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazis...
	Në ankesën nr. 1, datë 07.01.2022, së znj. A.T., pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore” nga ana e Bashkia Shkodër.

