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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  173/1  Prot.           Tiranë, më  28 / 01 / 2020 

 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  12 , Datë  28 / 01  / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 152, 

datë 02.12.2019, të paraqitur nga K.N
1
 kundër Bashkisë Korçë

2
 dhe Shkollës 9-vjeçare “Stavri 

Themeli” Korçë, në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të “aftësisë së kufizuar
3”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në formularin e ankesës, subjekti ankues në mes të tjerash informon 

se: “Në vitin shkollor 2019-2020, djali i saj është regjistruar në klasën e parashkollorit, në 

shkollën 9-vjeçare “Stavri Themeli”. Në datë 09.07.2019 është vlerësuar nga komisioni 

multidisiplinar i DAR Korçë, i cili ka rekomanduar mbështetjen e fëmijës me mësues ndihmës, 

për 3 orë mësimore në ditë. Me shkresën datë 15.10.2019, i është drejtuar Ndërrmarrjes së 

Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes të Bashkisë Korçë, (NSHMAÇ) në të cilën ka 

kërkuar vendosjen e një mësuesi ndihmës për fëmijën e saj. Në përgjigje të kërkesës së saj, 

NSHMAÇ, ka informuar ankuesen se për arsye se ka ndryshuar menaxhimi i stafit arsimor të 

kopshteve dhe çerdheve (nga DAR-i tek Bashkitë), NSHMAÇ-ja është në proces të përshtatjes së 

bazës ligjore dhe më pas të zbatimit në praktikë të kësaj kompetence. Në momentin që do të 

fillonin procedurat për organizimin e stafit mësimor nga Bashkia Korçë, do të mund të fillojnë 

                                                           
1 Në cilësinë e prindit të fëmijës D.N. 
2 Ndërrmarrjes së Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes të Bashkisë Korçë. 
3 Referuar Vërtetimit të KMCAP të PAK Korçë, D.N, me vendimin nr. 1382, datë 13.03.2019, është PAK, Grupi I, me diagnozë 

“Çrregullim pervaziv i zhvillimit autizëm me dëmtime të funksionit”. 
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dhe procedurat sipas kërkesës së ankueses. E ndodhur para kësaj situate, ankuesja me shkresën 

datë 11.11.2019, i është drejtuar me ankesë Kryetarit të Bashkisë Korçë, duke i kërkuar 

vendosjen e një mësuesi ndihmës, por që nuk ka marrë përgjigje. Aktualisht fwmija i saj vazhdon 

shkollën jo me kohë të plotë (2-3 orë në ditë) për shkak të mungesës së një mësuesi ndihmës”.    

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit dhe vendosjen e një mësuesi ndihmës. 

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

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 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 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”.  

Neni 7 i LMD-së
4
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

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

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

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

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga Ligji nr.10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 152, datë 02.12.2019 të K.N u konstatua se nga pikëpamja 

formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të Ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

                                                           
4 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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 Me shkresën nr. 1821/1, datë 04.12.2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Bashkia Korçë dhe Shkolla “Stavri Themeli” për 

ankesën e bërë nga K.N si dhe ka kërkuar aktet e poshtëcituara: 

 Informacion se si janë trajtuar kërkesat e ankueses për caktimin e mësuesit 

ndihmës nga ana e Bashkisë Korçë (kopje të kërkesave të ankueses dhe 

përgjigjeve të dhëna nga bashkia). 

 Informacion nëse është ngritur Komisioni i shërbimit psiko-social të shkollës 

“Stavri Themeli” për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe një kopje të aktit 

administrativ për krijimin e këtij Komisioni. 

 Informacion nëse për fëmijën D.N është hartuar Program Individual Edukativ i 

posaçëm. Nëse po, një kopje të këtij PEI-je.  

 A ka mësues ndihmës në klasën/as parashkollore të shkollës “Stavri Themeli” për 

ndonjë fëmijë tjetër? 

 

Me shkresën nr. 509, datë 19.12.2019, Bashkia Korçë ka informuar Komisionerin se: “Drejtoria 

Juridike e Bashkisë Korçë në bashkëpunim me Drejtorinë e Shkollës “S.Themeli”, kanë filluar 

procedurat për zgjidhjen e problemit, të cilin e kanë hasur dhe në raste të tjera, por mënyra e 

organizimit të strukturës, në lidhje me stafin arsimor është një procedurë e cila po riorganizohet 

për shkak të kalimit të kopetencave dhe menaxhimit nga Drejtoritë Arsimore tek Bashkitë. Për 

arsye se Bashkia ndodhet në kushtet e një praktike të re, duhet bërë dhe përshtatja me bazën 

ligjore dhe më tej të gjejë zbatim në praktikë. Në këtë kuadër, Bashkia po bashkëpunon me 

institucionet përkatëse për vënien në funksion të procedurës, menaxhimin e portalit “Mësues për 

Shqipërinë” dhe hartimin e buxhetit, për vitin 2020. Pasi është realizuar përshtatja me bazën 

ligjore dhe zgjidhja e ngërçit të kalimit të kopetencave nga DAR-i Korçë tek Bashkia Korçë, nga 

ana e specialistëve është menduar që për vitin 2020 të caktohen 4 (katër) mësues ndihmës, të 

cilët priten të ushtrojnë funksionin e tyre në fillim të muajit Janar, pas miratimit të buxhetit për 

vitin 2020”.  

Ndërsa, shkolla “Stavri Themeli”, në relacionin e përgatitur në datë 17.12.2019, ka informuar 

Komisionerin se, Komisioni i Vlerësimit të nxënësve me AK të shkollës, në bashkëpunim me 

prindin e fëmijës ka hartuar planin e edukimit individual, ka vlerësuar nevojat psiko-sociale të 

fëmijës, si dhe ka depozituar kërkesë me shkrim për mësues mbështetës, në DRAP Korçë, për 

fëmijën, D.N. 

Referuar procesverbalit, datë 21.01.2020, të mbajtur në prani të specialistes së KMD-së, pranë 

Zyrës Rajonale Korçë, subjekti ankues ka deklaruar se është vendosur mësuesi ndihmës për 

fëmijën e saj.   

Neni 33, pika 9 e Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ka parashikuar se: “Kur e 

sheh të përshtatshme, Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe 

personit kundër të cilit është paraqitur ankesa”.  
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Komisioneri vlerëson frymën bashkëpunuese të Bashkisë Korçë, lidhur me marrjen e masave për 

zgjidhjen me efektivitet të problematikës së fëmijës së K.N. 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se kërkesa e K.N është 

plotësuar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim, në drejtim të 

mbështetjes së fëmijës me mësues ndihmës. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenin 33, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

dhe nenit 90, pika 2 dhe 3 të Kodit të Procedurave Administrative Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Të deklarojë të përfunduar procedurën administrative të nisur, lidhur me shqyrtimin e 

ankesës së K.N, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është iniciuar 

procedura hetimore. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 
 KOMISIONER 

 

 

Robert GAJDA  
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