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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 8 Prot.                                          Tiranë, më 06 /01 / 2020 

 

 V E N D I M  

 

Nr. 2, Datë  06 / 01 / 2020 

   
 

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

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 148 

Regj, datë 18.11.2019, të znj.E M
1
, kundër: Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP) 

Vlorë-Himarë dhe Shkollës 9-vjeçare “Teli Ndini”, Vlorë, me pretendim diskriminimin e fëmijës 

së saj, për shkak të “aftësisë së kufizuar
2” te tij. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
3
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

 

Subjekti ankues, znj.E. M është prindi i fëmijës A. M, i cili ndjek procesin mësimor në klasën e 

dytë të shkollës 9-vjeçare “Teli Ndini”, Vlorë. Referuar dokumentit mjekësor të lëshuar nga 

Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT) me nr.regj.551, datë 20.09.2018, fëmija është 

diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit, shoqëruar me prapambetje mendore me 

dëmtim të funksionalitetit personal dhe integral. Znj.M bën me dije se, gjatë vitit shkollor 2018-

2019 djali është mbështetur nga mësuesja ndihmëse A. Ç, e cila ka punuar me profesionalizëm 

                                                           
1
 Në cilësinë e prindit të fëmijës A. M, i cili ndjek procesin mësimor në klasën e dytë të shkollës 9-vjeçare “Teli 

Ndini”, Vlorë. 
2
 Referuar dokumentit mjekësor të lëshuar nga Qendra Spitalore “Nënë Tereza” (QSUT) me nr.regj. 551, datë 

20.09.2018, fëmija A. M është diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit shoqëruar me prapambetje 

mendore me dëmtim të funksionalitetit personal dhe integral. 
3Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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dhe përkushtim me të. Ajo ka kërkuar që e njëjta mësuese ta asistojë dhe gjatë vitit shkollor 2019-

2020, pasi për shkak të besimit të krijuar tek djali, kjo gjë do të ishte në shërbim të interesit të tij 

më të lartë. Ajo thekson faktin se, është vënë në dijeni nga Drejtoria e Shkollës se për këtë vit 

akademik znj.A. Ç nuk i është rinovuar kontrata e punës, pasi ajo nuk ka qenë pjesë e portalit 

“Mësues për Shqipërinë”, prej ku ligji përcakton se duhet të bëhet përzgjedhja e mësuesve 

ndihmës. 

Në përfundim znj.M ka kërkuar nga Komisioneri, konstatimin e diskriminimit të fëmijës së saj, 

nga subjektet përgjegjëse për emërimin e mësuesit ndihmës dhe marrjen e masave për emërimin e 

mësueses A. Ç si mësuese ndihmëse për fëmijën e saj. 

 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri.   
 
Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221/2010, parashikohet objekti i këtij ligji, duke u sanksionuar 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, arsimoreose 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”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32 dhe 33, të ligjit nr. 10 221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka shqyrtuar 

çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Me shkresën nr.1751/1 prot, date 22.11.2019 ju kërkua informacion: Zyrës Vendore të 

Arsimit Parauniversitar Vlorë dhe shkollës 9-vjeçare “Teli Ndini”, Vlorë, lidhur me 

pretendimin e subjektit ankues. 

Me shkresën me nr.1517 prot., datë 06.12.2019, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar  (ZVAP) 

Vlorë, ka sjellë parashtrimet e veta dhe dokumentacionin e kërkuar, duke informuar Komisionerin 

se: “Nxënësit A. M i është caktuar mësuese ndihmëse. Shkolla “Teli Ndini” ka tre mësuese 

ndihmëse të punësuara në marrëdhënie pune të përhershme. Për nxënësin A.M me Vendimin 

nr.204/2 prot., datë 08.10.2019 është caktuar mësuesja ndihmëse I. B, e cila disponon diplomë të 

nivelit të dytë, në profilin “Pedagogji e specializuar sociale” dhe është e punësuar me kontratë të 

përherëshme nga portali “Mësues për Shqipërinë”. Nëna e nxënësit nuk ka pranuar që kjo 

mësuese të punojë me fëmijën e saj dhe në këto kushte, shkolla i ka ofruar znj.M të përzgjedhë se 

cilën nga tre mësueset ndihmëse që ka shkolla ka në dispozicion dëshiron të punojë me fëmijën e 

saj. Por edhe në këtë rast, znj.M, nuk pranon asnjë prej tre mësueseve ndihmëse të kësaj shkolle. 

Ajo kërkon që me fëmijën e saj të punojë vetëm znj.A. Ç”. 

Në vijim të shkresës, ZVAP Vlorë informon se, znj.A.Ç nuk mund të punësohet pasi, së pari, 

shkolla ka mësuese ndihmëse të punësuara me kontratë pa afat të caktuar, dhe së dyti, ajo nuk 

është pjesë e portalit “Mësues për Shqipërinë”.  
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ZVAP Vlorë informon gjithashtu se: “Shumë nga prindërit që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, 

kërkojnë që fëmijët e tyre të ketë në dispozicion një mësuese ndihmëse të përzgjedhur nga vetë ata 

dhe kanë paraqitur kërkesa pranë Zyrës tonë lidhur me këtë fakt, duke përcaktuar emrin e 

mësuesit ndihmës që kërkojnë. Mirëpo, legjislacioni në fuqi, në fushën e arsimit parauniversitar 

nuk parashikon në asnjë rast që mësuesi ndihmës të caktohet nga prindërit, por ka të përcaktuar 

në mënyrë të qartë procedurën e punësimit për këta mësues, punësim i cili realizohet në 

përmbushje të kritereve të kërkuara dhe sipas renditjes në portal. Si të tilla, kërkesat e prindërve 

janë në kundërshtim me ligjin”. 

Lidhur me pretendimin e subjektit ankues se, për sa kohë znj.A. Ç ka qenë e punësuar në vitin 

shkollor 2018-2019, nuk ka pse të mos punësohet edhe në vitin shkollor 2019-2020, ZVAP Vlorë, 

ka sqaruar se:  

“Në vitin shkollor 2018-2019 ka qenë në fuqi Udhëzimi nr.38, datë 06.10.2015 “Për procedurat e 

lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të 

sistemit arsimor parauniversitar”, në të cilin nuk parashikohej asnjë procedurë se si duhej të 

veprohej në rastet kur në portal, për profilin mësues ndihmës nuk kishte kandidatë. Për këtë 

arsye, ndodhur në kushtet kur shkollat kishin ende nevojë për mësues ndihmës dhe në portal nuk 

kishte kandidatë, për nevoja të institucioneve arsimore, u punësuan me kontrata të përkohshme 

pune, mësues jashtë portalit; ndër të cilat edhe znj.A. Ç. Këtë vit shkollor nuk mund të ndiqet e 

njëjta praktikë për arsye se, udhëzimi sipër cituar është shfuqizuar në muajin Maj 2019, me 

hyrjen në fuqi të Udhëzimit nr.13, datë 22.05.2019 “Procedurat e pranimit dhe emërimit të 

mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe 

për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”. Ky udhëzim nuk lë hapësira për të 

punësuar mësues jashtë portalit në profilin mësues ndihmës”. 

Në përfundim të shkresës, ZVAP Vlorë, thekson faktin se në rastin konkret nuk ndodhen përpara 

faktit të diskriminimit të nxënësit A. M dhe se Shkolla “Teli Ndini” ka në dispozicion tre mësues 

ndihmës të përhershëm dhe nuk ka nevojë të kërkojë mësues të tjerë nga portali apo jashtë 

portalit.  

 

III. Vlerësimi i Komisionerit, i fakteve dhe provave të grumbulluara, gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes.  
 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë dhe diskriminues të pretenduar nga subjekti ankues. 

 

Legjislacioni shqiptar në fushën e arsimit i jep përparësi të dukshme, trajtimit të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, në institucionet arsimore shqiptare. 

 

E drejta për arsimim është një e drejtë kushtetuese, e përcaktuar në nenin 57 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, e cila po ashtu gëzon një mbrojtje të posaçme nga Konventa e OKB-së 

“Për të drejtat e PAK”.  
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Sipas nenit 116 të Kushtetutës, Konventa, si një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj, 

në hierarkinë e normave juridike renditet menjëherë pas Kushtetutës. Për pasojë, ajo zë një vend 

të rëndësishëm në të drejtën e brendshme e bëhet e detyrueshme për t’u zbatuar për të gjithë 

organet shtetërore.   

“Konventa e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”,e ratifikuar nga 

Shqipëria me ligjin nr. 108/2012, datë 15 Nëntor 2012, i ofron mbrojtje personave me aftësi të 

kufizuar, duke ndryshuar para së gjithash, trajtimin e aftësisë së kufizuar nga ai bazuar në modelin 

mjekësor, në trajtimin sipas modelit social. Konventa ka për qëllim të nxisë, të mbrojë dhe të 

sigurojë që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të 

barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e 

tyre. Parimi i mosdiskriminimit është një ndër parimet e kësaj Konvente, ku  ofrohet një mbrojtje 

e veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuar, për të siguruar që këto fëmijë të gëzojnë të gjitha të 

drejtat dhe liritë themelore të njeriut njësoj si të gjithë fëmijët e tjerë. 

 

Këtë frymë kanë ruajtur dhe Ligji “Për arsimin parashkollor” dhe Dispozitat Normative për 

sistemin arsimor parauniversitar 2013, ku përcaktohen qartë detyrimet e të gjitha strukturave për 

të garantuar të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u arsimuar dhe për të garantuar një 

arsim gjithëpërfshirës. 

Në këtë kuadër, legjislacioni shqiptar u ngarkon detyra të rëndësishme njësive arsimore vendore 

dhe drejtuesve të institucioneve arsimore, lidhur me mënyrën, se si duhen asistuar dhe krijuar 

kushtet e nevojshme dhe të përshtatshme në mësimdhënie për nxënësit me aftësi të kufizuara. 

Qëllimi kryesor i këtij legjislacioni në tërësinë e tij, është krijimi i të gjithë kushteve të 

nevojshme, që këta fëmijë të mund të arsimohen njëlloj si të gjithë fëmijët e tjerë. 

Referuar parashikimit të ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohen edhe mësues ndihmës dhe shërbim 

rehabilitues, sipas kritereve të përcaktuara4me udhëzim të ministrit, kjo për t’u siguruar një kujdes 

akoma edhe më të veçantë, si dhe për të ndihmuar në mbarëvajtjen e tyre në shkollë. 

Bazuar në Udhëzimin nr.38, datë 07.10.2014 “Për kriteret e mësuesit ndihmës për nxënësit me 

aftësi të kufizuara në insstitucionet publike të arsimit parauniversotar”, në pikën 1/a, b,  të tij është 

përcaktuar specifikisht se, mësuesi ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet 

arsimore publike, duhet të plotësojë këto kritere: 

“ a) Të jetë i pajisur me diplomë të ciklit të dytë në fushën e edukimit, konform kërkesave të nenit 

57, pika 2, e ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. 

                                                           
4 Sipas normes së përcaktuar nga ministri dhe vlerësimit nga komisioni pranë DAR/ZA-së, në klasat e zakonshme që kanë edhe 

fëmijë me AK, punojnë mësues ndihmës. Mësuesi ndihmës duhet të ketë diplomën e nivelit arsimor përkatës, të përcaktuar në 

nenin 57 të LAPU-s, dhe specializim të përshtatshëm në fushën e arsimimit të nxënësve me AK. 

  

 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

 Adresa: Rruga e Durrësit,  (ish-Ministria e Mjedisit) Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

5 

 

b) Të ketë kryer trajnime të specializuara për trajtimin dhe arsimimin e nxënësve me aftësi të 

kufizuara dhe të jetë i pajisur me certifikatë/dëshmi/diplomë që vërteton këtë kompetencë 

profesionale të shtuar”.  

Gjithashtu, bazuar në nenin 57, të ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është përcaktuar se: 

“Mësuesi i arsimit fillor, i arsimit të mesëm të ulët dhe i arsimit të mesëm të lartë, mësuesi i 

shkollave të arsimit të orientuar, mësuesi që punon me nxënësit me aftësi të kufizuara dhe mësuesi 

me diplomë të ngjashme ose të përafërt me diplomat në fushat/lëndët e mësimdhënies në arsimin 

parauniversitar ushtron profesionin, pasi: 

a) të ketë kryer me sukses praktikën profesionale; 

b) të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç parashikohet në 

ligjin nr.10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij”.  

Po ashtu, në nenin 60, pika 1 të këtij ligji, është përcaktuar qartazi se: “ Në institucionin arsimor 

publik, përfshirë edhe atë parashkollor, pranimi dhe emërimi i mësuesit në një vend të lirë pune 

mbështetet në parimin e meritës dhe të drejtën për zgjedhjen e institucionit arsimor. Emërimi i 

mësuesit bëhet nga drejtori i institucionit arsimor, sipas renditjes në protalin “Mësues për 

Shqipërinë” ”.  

Në zbatim të sa mësipër, për vitin shkollor 2019-2020 Ministri i Arsimit, nëpërmjet Udhëzimit 

nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë 

pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit 

“Mësues për Shqipërinë”, ka parashikuar mënyrën se si veprohet për punësimin e kandidatëve të 

profilit “arsim special”, duke  përcaktuar në pikën 2, të tij se, “...pranimi në një vend të lirë pune 

realizohet nëpërmjet portalit “Mësues për Shqipërinë” ”, duke mos lënë hapësirë për punësimin e 

mësueve jashtë portalit në profilin “mësues ndihmës”. Udhëzimi ka të përcaktuar mënyrën se si 

veprohet në rastet kur në portal nuk ka kandidatë të profilit “arsim special”, duke parashikuar se 

dhe në këto raste, detyrimisht, punësohen mësues të profileve të tjera, të renditur në portalin 

“Mësues për Shqipërinë”.  

 

Siç shihet, janë mirëpërcaktuar tre kushte kumulative, të cilat duhet të plotësohen bashkarisht dhe 

njëherësh nga kandidati për mësues: të zotërojë diplomën e nivelit të dytë në fushën e mësuesisë, 

të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit duke u licensuar dhe të jetë i listuar në portalin 

“Mësues për Shqipërinë”. 

 

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës dhe në analizë të sa 

mësipër, rezultoi se: 

Nxënësi A.M ndjek procesin mësimor në klasën e dytë të shkollës 9-vjeçare “Teli Ndini”, Vlorë. 

Referuar dokumentit mjekësor të lëshuar nga Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT) me 
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nr.regj.551, datë 20.09.2018, fëmija është diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit, 

shoqëruar me prapambetje mendore me dëmtim të funksionalitetit personal dhe integral. Gjatë 

vitit shkollor 2018-2019 ky nxënës është asistuar nga mësuesja ndihmëse A. Ç, ndërsa për vitin 

shkollor aktual, 2019-2020 është caktuar për ta asisituar gjatë procesit mësimor mësuesja 

ndihmëse I. B. 

Bazuar në pretendimin e prindit të nxënësit se fëmija po diskriminohet nëpërmjet mos caktimit të 

së njëjtës mësuese ndihmëse që e ka asisituar në klasën e parë, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, pasi analizoi situatën sipërcituar në përputhje me kuadrin e brendshëm ligjor dhe 

atë ndërkombëtar, konstaton se, ky pretendim është i padrejtë dhe i paarsyeshëm, për arsyet 

poshtëcituar: 

- Për asistimin e nxënësit A.M në procesin mësimor të vitit shkollor 2019-2020, nëpërmjet 

Vendimit nr.204/2 prot., datë 08.10.2019 është caktuar mësuesja ndihmëse I. B. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton e provuar se, I.B plotëson arsimimin /kriteret 

profesionale, konform kërkesave të nenit 57, pika 2, e ligjit nr.69/2012 “Për sistemin 

arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”: disponon diplomë të nivelit të dytë 

në profilin “Pedagogji e specializuar sociale”, kualifikimi IV, vjetërsi në punë 3 vite. 

-  Si dhe është e punësuar me kontratë të përhershme nga portali “Mësues për Shqipërinë”. 

Në kontekst të sa mësipër, Komisioneri vlerëson se, emërimi i mësueses I.B është bërë konform 

përcaktimeve ligjore dhe akteve të tjera nënligjore, duke konsideruar se në rastin në fjalë është 

mbajtur në konsideratë edhe interesi më i lartë i nxënësit, pasi duke u asistuar nga një mësuese e 

kualifikuar ai efektivisht është i prirur të ketë më rezultate në procesin e të nxënit dhe t’i ofrohet 

shërbimi duhur në këtë drejtim. 

 

Sa i takon pretendimit të prindit të nxënësit A. M që fëmija i saj të asistohet nga A.Ç, Komisineri 

vlerëson se një kërkesë e tillë është e pabazuar ligjërisht dhe jo e arsyeshme, pasi, referuar 

dokumentacionit të dosjes së saj: 

 

- A.Ç nuk plotëson asnjërin nga kriteret e përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore, për 

punësimin e mësuesit ndihmës. 

- Ajo nuk zotëron diplomë të nivelit të ciklit të dytë në fushën e edukimit, konform 

kërkesave të nenit 57, pika 2, e ligjit nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë”, pasi është duke ndjekur aktualisht studimet e ciklit të dytë. 

-  Nuk ka kaluar ende provimin e shtetit duke u licensuar. 

- Nuk ka konkuruar në portalin “Mësues për Shqipërinë”, për t’u punësuar sipas renditjes. 

 

Bazuar në sa mësipër, shihet qartë se nga krahasimi i dokumentacionit të dy mësueseve, I.B dhe 

A.Ç, ato nuk janë në kushte të njëjta krahasimore; pasi njëra plotëson kriteret e kërkuara në aktet 

ligjore dhe nënligjore për sa kërkohet, ndërsa tjetra jo.  

Referuar emërimit të saj për vitin shkollor 2018-2019, Komisioneri vlerëson se, për vitin shkollor 

2018-2019 ka qenë në fuqi Udhëzimi nr.38, datë 06.10.2015 “Për procedurat e lëvizjes paralele, 

emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të sistemit arsimor 

parauniversitar”, në të cilin nuk parashikohej asnjë procedurë se si duhej të veprohej në rastet kur 
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në portal, për profilin mësues ndihmës nuk kishte kandidatë. Për këtë arsye, në këto kushte, kur 

shkolla kishte nevojë për mësues ndihmës dhe në portal nuk kishte kandidatë, për nevoja të 

institucioneve arsimore, nga ana e Shkollës 9 vjeçare “Teli Ndini” Vlorë, u punësua me kontratë 

të përkohshme pune, mësues jashtë portalit, znj.A. Ç. Dhe në këtë rast, Shkolla nuk kishte vepruar 

në mënyrë të paligjshme në emërimin e saj si “mësuese ndihmëse”. 

Mirëpo, në kushtet kur për vitin shkollor 2019-2020 ka hyrë në fuqi Urdhëri nr.13, datë 

22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në 

institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues 

për Shqipërinë”, duhet t’i referohemi parashikimit të tij, për mënyrën se si veprohet për punësimin 

e kandidatëve të profilit “arsim special”, dhe shkolla ka qenë e detyruar ta zbatojë atë. 

Në këtë rast, sërisht Shkolla 9 vjeçare “Teli Ndini”, ka vepruar në mënyrë të ligjshme sa i takon 

procedurës së ndjekur për mos emërimin e znj.A. Ç si “mësuese ndihmëse”, pikërisht në zbatim të 

aktit nëligjor sa mësipër. 

 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 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. 

Në nenin 12/1/c) të Ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, parashikohet se: 

“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: trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë 

trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimit, 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”. 

Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”.  

Nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, gjykojmë se nxënësi A. M, nuk është 

ekspozuar para një trajtimi të padrejtë nga sa parashikohet në DN
5
 dhe ligjin për Arsimin 

Parauniversitar, pasi atij i është ofruar asistencë e kualifikuar me mësues ndihmës në procesin e 

të nxënit në procesin mësimor.  

 

Kjo bën që nxënësi A.M, të mund të marrë efektivisht shërbimin që duhet t’i ofrohet sipas 

parashikimeve ligjore, duke mos u cënuar në të drejtën e tij për një trajtim sa më dinjitoz, me 

qëllim integrimin dhe ofrimin e arsimimit në përputhje me standartet që kërkojnë aktet 

ndërkombëtare dhe legjislacioni shqiptar në fuqi.  

 

                                                           
5 Shkurtesë për Dispozitat Normative të arsimit parauniversitar. 
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Për sa më sipër, në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Komisioneri gjykon se nga ana e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar 

(ZVAP) Vlorë-Himarë dhe Shkollës 9-vjeçare “Teli Ndini”, Vlorë, nuk janë ndërmarrë veprime 

që që e kanë ekspozuar subjektin ankues ndaj një trajtimi të pabarabartë apo të padrejtë. 

Në mungesë të një trajtimi të padrejtë dhe të pabarabartë, Komisioneri arrin në konkluzionin që 

nuk kemi të bëjmë me një sjellje diskriminuese nga ana e subjekteve sipër cituar, për shkakun e 

pretenduar nga prindi i nxënësit A.M. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenin 1, 2, 7, 19, 32, pika 1, germa c), nenin 33, pika 10, të Ligjit   nr.10 221,datë 

04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, në Ligjin  nr. Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe Udhëzimin nr.13, datë 

22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në 

institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues 

për Shqipërinë”, të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

  

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të nxënësit A. M, për shkak të aftësisë së kufizuar, nga e 

Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP) Vlorë-Himarë dhe Shkollës 9-vjeçare 

“Teli Ndini”, Vlorë. 

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

brenda afatit 45 ditor, sipas parashikimit të Kodit të Procedurës Administrative.  

 

      

          
             KOMISIONER 

 

 

 Robert GAJDA 

Fusha:   Arsim 
Shkaku:  Aftësia e kufizuar 
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