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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 548/4 Prot.          Tiranë, më  03 / 06  /2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.  56 , Datë  03 / 06 / 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.30 

Regj., datë 29.04.2020, e Rrjetit të Organizatave Rome dhe Egjiptiane në bashkitë Korçë dhe 

Maliq
1
 kundër: Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) Korçë, Zyrës Vendore të 

Arsimit Parauniversitar (ZVAP) Maliq dhe Shkollës 9-vjeçare “Agimi”, Maliq, me pretendimin e 

diskriminimit për shkak të “etnisë”. 

 

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. 
 

Rrjeti i Organizatave Rome dhe Egjiptiane në bashkitë Korçë dhe Maliq
2
, si përfaqësues të 

interesave të komuniteteve rome dhe egjiptiane në bashkitë Korçë dhe Maliq, në ankesën e sjellë 

                                                           
1
 Referuar dokumentit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit, bashkëlidhur ankesës. 

2
  Shoqata “Disutni Albania”, 

 Shoqata “Lëvizja për Mbrojtjen Rome”,  
Organizata “Amare Roma”,  
Shoqata Egjiptiane “Integrimi Rinor Komunitar”,  
Shoqata e Qëndistarëve,  

Komuniteti Rom i fshatit Pojan, 

Komuniteti Rom i fshatit Zvezdë,  

Komuniteti Rom i fshatit Rembec,  

Komuniteti Rom i fshatit Maliq,  
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pranë KMD-së, informojnë dhe pretendojnë se të rinjtë e komunitetit rom në bashkinë e Maliqit 

diskriminohen për shkak të përkatësisë së tyre racore, nga ana e institucioneve sipërpërmendur. 

Ata shprehen se: “Për shkak të varfërisë shumica e fëmijëve rom braktisin shkollën duke 

përfunduar me nivelin më të ulët të arsimimit dhe mungesën e aftësive profesionale. Kur rriten 

ata hasin vështirësi në punësimin e tyre, pikërisht për shkak të mungesës së këtyre aftësive 

profesionale. Ata duan të regjistrohen në shkollat e arsimit profesional, por nuk munden, pasi 

përfundimi i arsimit të detyrueshëm është parakusht për regjistrimin e tyre në shkolla të tilla. 

Përmes arsimit bazë të pjesshëm atyre mund t’u jepet mundësia për të përfunduar arsimin e 

detyrueshëm dhe më vonë mund të regjistrohen në arsimin e mesëm profesional dhe më tej”. 

Ata shprehen se kanë realizuar një sërë takimesh me përfaqësues të institucioneve të mësipërme, 

por deri aktualisht nuk është zgjidhur kërkesa e tyre për çeljen e programit të arsimit bazë me 

kohë të pjesshme në shkollën 9-vjeçare “Agimi” Maliq, pavarësisht faktit se aktet ligjore në fuqi 

e parashikojnë një detyrim të tillë. 

 

Në përfundim, subjektet ankues kërkojnë nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, që 

bazuar në konstatimin e diskriminimit për shkak të etnisë, të japë rekomandim për marrjen e 

masave për hapjen e programit të arsimit bazë me kohë të pjesshme. 

 

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, 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. 

                                                                                                                                                                                           

Komuniteti Rom i fshatit Libonik,  

Komuniteti Rom i fshatit Sovian,  

Komuniteti Rom i fshatit Vloçisht. 
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Në bazë të nenit 3/9 të ligjit nr. 10 221/2010, “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, “organizatat me 

interesa legjitime”, janë ato organizata të cilat janë të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe 

kanë si objekt të deklaruar të veprimtarisë së tyre mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ose u ofrojnë 

ndihmë viktimave të diskriminimit. 

Sa më sipër, Komisioneri konstaton se subjekti ankues Rrjeti i Organizatave Rome dhe 

Egjiptiane në bashkitë Korçë dhe Maliq, legjitimohet për të paraqitur ankesë përpara 

Komisionerit, si një organizatë me interesa legjitime që pretendon diskriminim për një grup 

personash. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi procedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj.  

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.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 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.548/1 prot., datë 06.05.2020, nga ana e KMD i është kërkuar informacion 

dhe dokumentacion provues
3
: Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) 

Korçë, Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP) Maliq dhe Shkollës 9-vjeçare 

“Agimi”, Maliq lidhur me pretendimin e ankuesit.  

Nëpërmjet kësaj shkrese, Komisioneri ka theksuar faktin se, do vlerësojë pozitivisht, nëse nga 

ana e institucioneve përgjegjëse do të ndërmerren masa konkrete për për çeljen e programit të 

arsimit bazë me kohë të pjesshme në shkollën 9-vjeçare “Agimi” Maliq, për vitin shkollor 2020-

2021. 

 Nëpërmjet shkresave me: nr.168 prot., datë 15.05.2020, të ZVAP Maliq, me nr.327 prot., 

nr.727 prot., datë 18.05.2020, të DRAP Korçë dhe Shkollës 9-vjeçare “Agimi”, Maliq, 

                                                           
3
 Konkretisht: 

- Kopje të kërkesave për çeljen e programit të arsimit bazë me kohë të pjesshme në shkollën 9-vjeçare 

“Agimi” Maliq. 
- Kopje të përgjigjeve të Institucioneve respektive, drejtuar subjekteve që kanë përcjellur kërkesën për 

arsimin bazë me kohë të pjesshme. 

- Kopje të listës emërore të individëve të interesuar për ndjekjen e arsimit bazë me kohë të pjesshme pranë 

shkollës 9-vjeçare “Agimi” Maliq. 
- Kopje të shkresës me nr.56 prot., datë 20.12.2019 të ZVAP Maliq drejtuar shkollës 9-vjeçare “Agimi” 

Maliq. 

- Informacion dhe dokumentacion provues lidhur me masat e ndërmarra nga ana e sejcilit Institucion, lidhur 

me zgjidhjen e kësaj problematike. 

- Informacion nëse ka patur klasa të arsimit bazë me kohë të pjesshme pranë shkollës 9-vjeçare “Agimi” 
Maliq, në vitet paraardhëse. Nëse po, dokumentacion provues lidhur me numrin e klasave dhe funksionimin 

e tyre. 
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Komisioneri është vënë në dijeni lidhur me parashtrimet e sjella nga të tria institucionet 

respektive, lidhur me trajtimin e problematikës nga ana e tyre.  

Kështu, në përgjigjen e tyre citohet se: “Nuk qëndron pretendimi për diskriminim për shkak të 

përkatësisë etnike pasi, shërbimi arsimor përfshirë dhe arsimin me kohë të pjesshme, ofrohet në 

mënyrë të barabartë për të gjithë shtetasit shqiptarë, përfshirë edhe shtetasit me përkatësi të 

ndryshem etnike. Programi i shkollës me kohë të pjesshme hapet kur ka kërkesa sipas kreut 4, 

pika 3 të Udhëzimit nr.17, datë 09.05.2018 si dhe ka kuorumin minimal të nxënësve për hapjen e 

klasës sipas Udhëzimit nr.30, datë 19.02.2020, kreu II, pika B dhe C, ku kërkohet që minimalisht 

duhen 10 nxënës për klasat I-V dhe për klasat VI-IX. Kërkesa për hapjen e programit me kohë të 

pjesshme është regjistruar pranë ZVA Maliq në datën 04.12.2019 së bashku me listën e të 

interesuarve. Viti shkollor është i programuar me 33 deri në 34 javë, i ndarë në tri periudha 

mësimore dhe vlerësime periodike. Kërkesa është marrë parasysh dhe është miratuar hapja e 

programit për vitin shkollor 2020-2021”. 

Në shkresë theksohet fakti se, moshapja e këtij programi për vitin shkollor 2019-2020 ka 

ndodhur për shkak se kërkesa së bashku me listën e të interesuarve për ndjekjen e mësimit me 

hohë të pjesshme është sjellë dhe regjistruar me vonesë nga palët e interesuara, në datë 

04.12.2020, pra, 9 javë pas fillimit të procesit mësimor dhe për këtë arsye nuk mund të realizohej 

programi mësimor i përcaktuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për rrjedhojë as 

vlerësimi për tre mujorin e parë. Ky fakt vërtetohet nga shkresa e depozituar pranë KMD-së në 

cilësi prove. 

Ndërkaq, referuar dokumentacionit të sjellë pranë KMD-së, rezulton se Institucionet përkatëse 

janë angazhuar duke ndërmarrë masat për hapjen e klasave të arsimit bazë me kohë të pjesshme 

në shkollën 9-vjeçare “Agimi” Maliq për vitin shkollor 2020-2021.  

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se kërkesa e Rrjetit të 

Organizatave Rome dhe Egjiptiane në bashkitë Korçë dhe Maliq, është plotësuar, pasi është 

arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim, në drejtim të përmbushjes së 

kërkesës për miratimin e hapjes së programit të arsimimit me kohë të pjesshme për 

kërkuesit/nxënësit e komunitetit rom/egjiptian. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenin 33, të ligjit nr.10 221, 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, 
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V E N D O S I : 

 

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

ankesës së Rrjetit të Organizatave Rome dhe Egjiptiane në bashkitë Korçë dhe Maliq, pasi është 

arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është iniciuar procedura hetimore. 

 

2. ZVAP Maliq dhe shkolla 9-vjeçare “Agimi” Maliq, në fillim të vitit shkollor 2020-2021 

të informojnë Komisionerin për hapjen e  programit të arsimimit me kohë të pjesshme për 

kërkuesit/nxënësit e komunitetit rom/egjiptian, si dhe të dërgojë kopje të dokumentacionit 

provues. 

 

3. Në referim të nenit 33, pika 11, të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010, “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, moszbatimi i pikës 2, të këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin Tuaj me 

gjobë, sipas parashikimeve të pikës 13, të po këtij neni. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
 
KOMISIONER 
 
 
 Robert GAJDA 

 

 

 

Fusha: Arsim 

Shkaku: Etnia 
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