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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 980 prot.                     Tiranë, më  13. 07. 2020 
 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 69, datë 13. 07. 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. 25, 

datë 31.03.2020, të shtetases E. S., kundër Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Arsimit Parauniversitar (në vijim DPAP), S. H. dhe Drejtores së Zyrës Vendore Arsimore 

Shkodër (në vijim ZVA), B. N., në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të gjinisë dhe 

çdo shkak tjetër
1
. 

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. 

Pas përfundimit të studimeve të larta për mësuesi, në vitin 1990, deri në vitin 2014, ankuesja ka 

mbajtur pozicione të ndryshme në sistemin arsimor. Në vitin 2014 është emëruar Specialiste në 

Sektorin e Kurikulës dhe Cilësisë në Drejtorinë Arsimore Rajonale Shkodër (në vijim DAR 

Shkodër). Më datë 20.05.2019, me strukturën e re organizative të miratuar, si dhe mbështetur në 

Urdhërin Nr. 153, datë 15.05.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të DPAP, është emëruar me 

kontratë të përkohshme deri në çeljen e procedurave të konkurimit për pozicionet e reja të punës, 

në detyrën e Përgjegjëses së Sektorit të Monitorimit të Kurikulës dhe Zhvillimit Profesional në 

ZVA Shkodër. Më datë 14.10.2019, pas dorëheqjes së Drejtorit të ZVA Shkodër, me Urdhërin 

Nr. 790, datë 14.10.2019, ankuesja është emëruar në këtë pozicion, deri në përfundimin e 

procedurave të konkurimit. Sipas saj, në momentin që ka marrë këtë detyrë, nga ana e S. H i 

është sqaruar se do ta ushtronte për një periudhë të shkurtër kohe, si dhe do të kryente detyrat 

                                                           
1 Për shkak të kundërshtimit të eprorëve për të kryer shkelje në ushtrimin e detyrës. 
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normale të përditshme të punës, duke theksuar se nuk do të zhvillonte asnjë procedurë emërimi 

apo largimi për punonjësit e këtij institucioni.  

Në vijim, situata diskriminuese ka nisur në momentin që ajo është emëruar në detyrën e 

Drejtores së ZVA Shkodër, kur nga vartës të S. H., konkretisht nga ana e F. Ç., i cili mban 

pozicionin e Drejtorit të Sektorit të Shërbimeve, në shkelje të legjislacionit në fuqi, i është 

kërkuar me insistim në rrugë verbale, emërimi i punonjësve të ndryshëm në institucionin që ajo 

drejtonte. Duke qënë se ajo ka kundërshtuar këto emërime, menjëherë në kundërpërgjigje të saj, 

më datë 24.10.2019, nga ana e DPAP-së në ZVA Shkodër është dërguar një grup kontroll-

inspektimi për të monitoruar zbatimin e rekomandimeve të lëna nga Task Forca për punësimet e 

mësuesve, ku ZVA Shkodër nuk ka qënë pjesë e këtyre rekomandimeve. Sipas ankueses, edhe 

pasi grupi i kontrollit nuk kishte konstatuar asnjë shkelje në ZVA Shkodër, është kthyer sërish 

për tre herë radhazi, me tendencë për të zbuluar shkelje në ushtrimin e detyrave nga ana e saj. 

Më datë 27.11.2019, me Urdhërin Nr. 837, datë 22.11.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

DPAP-së, ankuesja është emëruar Specialiste në Sektorin e Monitorimit të Kurrikulës dhe 

Zhvillimit Profesional, në ZVA Shkodër. Emërimi dhe zbritja në një detyrë më të ulët, sipas saj, 

është bërë për shkak se nuk ka pranuar të zbatojë urdhërat e kërkuara në rrugë verbale nga ana e 

vartësve të S. H., për shkelje të rregullave në ushtimin e detyrës. 

Ankuesja pretendon se është zëvendësuar nga një koleg, burrë, me kualifikim arsimor më të ulët, 

i cili ka qënë Specialist Statistike në DAR Shkodër dhe jo Specialist i Sektorit të Kurikulës, ku 

ankuesja ka qënë e emëruar. Gjithashtu ajo thekson se, kolegu i emëruar në detyrën e 

Përgjegjësit të Sektorit të Monitorimit të Kurikulës dhe Zhvillimit Profesional, ka përfunduar 

arsimin e lartë në sistemin 3 vjeçar, Bachelor, ndërsa ajo ka përfunduar Masterin Shkencor, si 

dhe ka marrë titullin “Mjeshtër” në mësuesi. Në vijim të studimeve, ankuesja ka përfunduar edhe 

studimet në Fakultetin e Drejtësisë.  

Lidhur me veprimet e sipërcituara, E. S. i është drejtuar me ankesë S. H., i cili sipas saj nuk ka 

pranuar asnjë nga pretendimet e ngritura. Gjithashtu, ankuesja i është drejtuar edhe Platëformës 

së Bashkëqeverisjes, ku në përgjigje të saj, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ndër të tjera 

ka sqaruar se personi që e ka zëvendësuar, ka një përvojë prej 40 vitesh në sistemin arsimor, si 

dhe do pak vite për të dalë në pension, kështu që ka privilegjin për tu emëruar në detyrën e 

Përgjegjësit të Sektorit të Monitorimit të Kurikulës dhe Zhvillimit Profesional.  

Në vijim, ankuesja pretendon se është diskriminuar nga ana e B. N., nëpërmjet veprimeve dhe 

mosveprimeve të saj. Sipas ankueses, sapo B. N. është emëruar në pozicionin e drejtueses së 

ZVA Shkodër më datë 27.11.2019, është shprehur se do të bëjë largimin nga puna të E. S. 

Në kushtet që datat 28 dhe 29.11.2019 kanë qënë pushim dhe festa zyrtare, më datë 27.11.2019, 

sapo ankuesja ka përfunduar punën, ka udhëtuar jashtë vendit. Në momentin që ka marrë pagën e 
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muajit Nëntor, ka vënë re se i janë mbajtur nga paga ditët e festave zyrtare. Referuar faktit që ajo 

nuk ka patur dijeni se këto ditë, kanë qënë ditë pune dhe në kushtet që nga ana e eprorëve të saj 

nuk është njoftuar për këtë, E. S. nuk është paraqitur në punë.  

Sapo është vënë në dijeni për ndalesën e bërë në pagë, ka kërkuar me shkrim nga ana e eprorëve 

arsyet e këtyre veprimeve, si dhe kopje të urdhërit të nxjerrë. Në përgjigje, ankuesja nuk ka 

marrë asnjë informacion nga ZVA Shkodër. 

Në vijim të veprimeve diskriminuese, ankuesja pretendon se gjatë të gjithë muajit dhjetor 2019, 

nga ana e B. N. nuk i është dhënë asnjë detyrë apo punë për të kryer, në mënyrë të qëllimshme. 

Për këtë, i është drejtuar me ankesë eprorëve dhe ka kërkuar t’i vihet në dispozicion një kopje e 

përshkrimit të punës për pozicionin që ajo mban. Në muajin Janar, ka marrë dokumentin e 

kërkuar, i cili sipas saj ka qënë formal dhe i përgjithshëm. 

Më datë 29.01.2020, ajo është njohur me vlerësimin e punës, për periudhën 27.11.2019-

31.12.2019 dhe ishte negativ “jo kënaqshëm”. Në këtë kuadër, ankuesja pretendon se nga ana e 

drejtuesve janë shkelur kriteret e përcaktuara në VKM Nr. 109, datë 26.2.2014 “Për vlerësimin e 

rezultateve në punë të nëpunësve civilë”, të ndryshuar, pasi ajo nuk është njohur paraprakisht me 

këtë vlerësim pune, por ai është dërguar pa marrë miratimin e saj, menjëherë në Drejtorinë 

Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë. Gjithashtu, vlerësimi i punës është bërë vetëm për një 

periudhë 1 mujore, pa analizuar punën e bërë nga ankuesja për 11 muajt e tjerë të vitit 2019.  

Në vijim të pretendimeve të ngritura, gjatë muajit dhjetor 2019, B. N. i ka ngarkuar ankueses 

vetëm një detyrë, e cila nuk është në kompetencat dhe pjesë e funksionit që ajo ushtron, si dhe 

nuk është e realizueshme nga ana e saj. Për këtë i është drejtuar në rrugë verbale, si dhe me 

shkrim B. N., duke i sqaruar faktin se nuk e disponon informacionin e kërkuar, pasi këtë 

informacion e posedon arkiva e institucionit. Pavarësisht kësaj, B. N. e ka kërkuar në vijim nga 

ankuesja dhe e ka konsideruar si detyrë të pakryer nga ana e saj. 

Përsa më sipër, ankuesja pretendon se B. N. ka krijuar një mjedis armiqësor, duke e trajtuar 

ndryshe nga punonjësit e tjerë dhe në mënyrë diskriminuese.  

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ankuesja ka 

kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: 

- Anullimin e ndërprerjes së parakohshme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës dhe 

rikthimin në detyrën e Përgjegjëses së Sektorit të Monitorimit të Kurikulës dhe Zhvillimit 

Profesional. 

- Marrjen e informacionit mbi arsyet e mbajtjes nga paga të ditëve të festave zyrtare, 

urdhërin e nxjerrë për kryerjen e këtij veprimi, si dhe zhdëmtimin financiar, duke paguar 

ato ditë pune. 

- Anullimin e vlerësimit të punës. 
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- Ndalimin e situatës diskriminuese nga ana e eprorëve të saj, duke krijuar një klimë 

normale në marrëdhëniet e punës. 

 

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-së2, 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. 25, datë datë 31.03.2020 të E. S. 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. 

1. Nëpërmjet shkresës me nr. 472/2 prot., datë 10.04.2020 nga ana e KMD i është kërkuar 

informacion dhe dokumentacion provues3 DPAP-së dhe ZVA Shkodër, lidhur me 

pretendimet e ankueses.  

                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
3 Është kërkuar konkretisht:  
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 Në përgjigje përsa më sipër, DPAP, me anë të shkresës4 nr. 1075/1 prot., datë 16.04.2020, 

informoi Komisionerin ndër të tjera se: “...DPAP në asnjë rast nuk i ka kërkuar E. S., të 

kryejë shkelje të legjislacionit në fuqi për emërimin e punonjësve të ndryshëm në 

institucionin që ajo drejton siç pretendon, pasi sipas përcaktimeve të pikës 14 të VKM-së nr. 

99, datë 27.02.2019 ‘Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar’, ku shprehimisht citohet: Drejtuesit e zyrave 

vendore, si dhe nëpunësit/punonjësit e drejtorive rajonale e të zyrave vendore emërohen dhe 

lirohen nga Drejtori i Përgjithshëm, sipas përcaktimeve në urdhrin përkatës të ministrit. Në 

vijim të pretendimit të mësipërm, sqarojmë se emërimi i punonjësve mësimor në sistemin e 

arsimit parauniversitar kryhet sipas përcaktimeve të ligjit nr. 69/2012 ‘Për arsimin 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar, të 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’, pasi të gjitha emërimet kryhen nga drejtori i shkollës me kandidatë 

që kanë marrë pjesë në portalin ‘Mësues për Shqipërinë’. Po kështu, emërimi i drejtorëve të 

institucioneve arsimore publike kryhet sipas përcaktimeve të pikës 11, të VKM-së 99, datë 

27.02.2019, ku citohet ‘Drejtorët e drejtorive rajonale emërojnë drejtorët e institucioneve 

arsimore publike, sipas udhëzimit përkatës të ministrit’. Pra në këto kushte, E. S., në cilësinë 

e drejtorit të komanduar të Zyrës Arsimore Shkodër nuk ka të drejtë të emërojë punonjës të 

institucionit që ajo drejtonte dhe nuk ka as arsye për ti kërkuar punësimin në institucionin që 

drejtonte nga asnjë punonjës i DPAP-së”. 

 

Sa i përket pjesës së ankesës ku E. S. pretendon se është dërguar një grup kontrolli në mënyrë 

tendencioze në ZVA Shkodër, DPAP shtoi se: “...ky kontroll-inspektim është kryer në zbatim të 

urdhrit nr. 522, datë 25.10.2019 ‘Për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Task-Forcës 

mbi punësimin e mësuesve në vitin shkollor 2018-2019, nëpërmjet portalit ‘Mësues për 

Shqipërinë’ dhe punësimin e tyre në vitin shkollor 2019-2020’. Ky inspektim është kryer edhe në 

                                                                                                                                                                                           

 Argumentimin Tuaj, lidhur me pretendimet e subjektit ankues. 

 Kopje të procedurës së ndjekur dhe motivacionin për lëvizjet në detyrë të ankueses.  

 Kopje të dosjes personale të ankueses dhe punonjësit të emëruar në pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional në ZVA Shkodër. 

 Kopje e vlerësimeve të punës të subjektit ankues për tre vitet e fundit, nëse ka. 

 Informacion dhe kopje të dokumentit ku përshkruhen detyrat dhe kualifikimet që nevojiten për pozicionet e 

punës Specialist dhe Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kurikulës dhe Zhvillimit Profesional. 

 Informacion dhe kopje të dokumentacionit të emërimeve apo largimeve të punonjësve të ZVA Shkodër, pas 

ndryshimit të strukturës (nga DAR në ZVA), pra për periudhën Prill 2019 deri në muajin Prill 2020. 

 Si dhe çdo shpjegim apo informacion tjetër që ju do e gjykoni të arsyeshëm dhe do të ndihmonte në 

sqarimin e plotë të kësaj çështjeje. 
4 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 472/3 prot., datë 21.04.2020 

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


 

Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

                                                                                                                             
6 

 

 

disa zyra të tjera në gjithë territorin e Shqipërisë, në periudhën 29.10.2019-31.10.2019 dhe jo 

siç aludon E. S., se është ngritur për të zbuluar shkelje në ushtrimin e detyrave nga ana e saj. 

Theksojmë faktin se grupi i punës është ngritur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe jo 

nga DPAP”. 

Sa i takon pretendimit të uljes në detyrë dhe zëvendësimit me një koleg burrë, DPAP theksoi se: 

“...deri në datë 19 maj 2019 ankuesja ka punuar si specialiste në ish DAR Shkodër në Sektorin e 

Kurrikulës dhe Përgjegjës Sektori ka qënë Y. V. Në datë 20.05.2019, në kuadër të reformës së 

ndërmarrë, sipas VKM-së nr. 99, datë 27.02.2019 dhe Urdhërit të Ministrit të MASR nr. 234, 

datë 19.04.2019, u krijuan Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe për punonjësit që ishin 

pjesë e drejtorive arsimore u morën masa për sistemimin e tyre në strukturat e krijuara rishtazi. 

Në këtë kuadër, E. S. u emërua Përgjegjëse Sektori në Sektorin e Monitorimit të Kurrikulës, si e 

vetmja e punësuar në ZVAP Shkodër, ndërsa kolegu i saj i pretenduar në ankesë, Y. V. u 

komandua drejtor i ZVAP, Vau i Dejës. Në vijim, të dy drejtuesit e ZVAP Shkodër dhe Vau i 

Dejës kanë dhënë dorëheqjen nga pozicionet e tyre, K. Y. është transferuar në institucion tjetër, 

ndërkohë që Y. V. ka vijuar punën në krye të të ZVAP Vau i Dejës, deri në përfundimin e 

procedurave të konkurimit të cilat ishin shpallur nga DPAP për disa zyra arsimore (theksojmë se 

E. S. nuk ka aplikuar asnjëherë për pozicionet e shpallura për konkurim). Me mbylljen e 

procedurave të konkurimit të zhvilluar në kushtet e transparencës së plotë, janë emëruar në dy 

zyrat, Shkodër dhe Vau i Dejës, drejtuesit e dalë nga ky proces dhe sigurisht ka lindur nevoja për 

sistemimin e punonjësve që mbanin pozicionet përkatëse, të komanduar. Nga DPAP është 

emëruar në detyrën e specialistes E. S. dhe Përgjegjës Sektori Y. V. Këto pozicione janë të 

përkohshme deri në zhvillimin e procedurave të konkurimit. Për pozicionin e përgjegjësit të 

sektorit është përzgjedhur Y. V., për shkak të vjetërsisë në punë, theksojmë se Y. V. ka punuar 

inspektor arsimi prej vitit 1991 dhe në shumë periudha të tjera të mëvonshme, ka një karrierë 

prej 40 vitesh në arsim, nga të cilat 30 vite në drejtim, pra ka një përvojë të madhe në fushën e 

arsimit. Y. V. për pak vite, afërsisht 3, del në pension dhe sigurisht meriton vlerësim për atë çka 

ka dhënë në këtë sektor. Në lidhje me diplomën e kërkuar, aktualisht jemi në fazën e përcaktimit 

të kritereve që kërkon vendi i punës dhe me shpalljen e konkurseve çdo individ ka të drejtën e tij 

të aplikoj nëpërmjet një procesi të drejtë dhe të barabartë. Kjo është përcaktuar në Urdhrin e 

MASR nr. 454, datë 13.09.2019 ‘Rregullore për procedurat e konkurimit për pranimin dhe 

lirimin nga detyra të nëpunësve të DPAP-së dhe në të gjithë nivelet e organizimit të saj’, 
aktualisht kemi filluar procedurën e konkurimit për drejtuesit e ZVAP-ve dhe më pas do të 

vazhdojmë me pozicionet e tjera sipas niveleve për çdo ZVAP. Theksojmë edhe një herë faktin se 

të gjitha emërimet e punonjësve në institucionet e reja të krijuara DPAP/DRAP dhe ZVA janë me 

kontratë të përkohshme deri në përfundim të procedurave të konkurimit...Kemi filluar 

procedurën e konkurimit për drejtuesit e ZVAP-ve dhe më pas do vazhdojmë me pozicionet e 

tjera sipas niveleve për çdo ZVAP. Me hapjen e procedurave të konkurimit, E. S. mund të 

konkurojë për pozicionet që do të dëshironte, si DPAP/DRAP dhe ZVA sipas profilit të punës dhe 
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diplomës që disponon. Aktualisht presim miratimin dhe të kritereve përkatëse për çdo pozicion 

pune në administratën e DPAP/DRAP dhe ZVAP.” 

Sa i përket diskriminimit për shkak të gjinisë, DPAP shtoi ndër të tjera se: “...në asnjë rast 

DPAP nuk do të pranonte të kryente një veprim të tillë dhe ky aludim nuk ka bazë reale, mjafton 

të theksojmë se 60 % e punonjësve të DPAP, DRAP dhe ZVA-ve është e gjinisë femërore.” 

 Në përgjigje të shkresës së KMD-së, nga ana e B. N., me shkresën5 Nr. 451 prot., datë 

22.04.2020, u sqarua ndër të tjera se: “Sa i përket pretendimit të diskriminimit nga ana ime, 

nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve dhe pretendimit se do të largoj E. S. nga puna, nuk 

jam shprehur asnjëherë se do të largohet nga puna dhe ska asnjë provë që e vërteton këtë 

supozim. Detyra ime funksionale si drejtuese e ZVA Shkodër, referuar Kontratës Kolektive 

dhe Rregullores së DPAP, nuk e parashikon një fakt të tillë që unë të bëj largimin nga puna 

të asnjë prej punonjësve, aq më tepër të E. S. Gjithashtu nuk ekziston asnjë kërkesë me 

shkrim as verbale drejtuar eprorëve të mi ku kërkoj një gjë të tillë.” 

 

Lidhur me ndalimin nga paga të ditëve të festave të 28 dhe 29 Nëntorit, Drejtoresha e ZVA 

Shkodër shtoi se: “...emërimi im si titullare e ZVA Shkodër është bërë me datë 27.11.2019, 

ndërsa me datë 26.11.2019 datë në të cilën E. S. ka qënë drejtore me urdhër të Ministres së 

MASR Nr. 561 prot., datë 26.11.2019, është ndërprerë mësimi në të gjithë Shqipërinë. Në 

njoftimin e Ministres theksohet qartë se do të bëhen me dije në fund të ditës se si do të vazhdohet 

për në ditët në vijim. Njoftimi për shpalljen e datave 28-29 Nëntor 2019 si ditë pune për të gjithë 

punonjësit e ZVA-ve për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme dhe situatës tejet dramatike të 

atyre ditëve është bërë me Urdhër të drejtorit S. H. Ky njoftim i është kaluar Përgjegjësit të 

Shërbimeve për të njoftuar punonjësit e ZVA. Dua të theksoj se nuk jam vënë në dijeni në asnjë 

moment si titullare për largimin e E. S. nga Shqipëria. Me datë 01.12.2019, jam njoftuar 

nëpërmjet një sms-je në cel, po citoj: ‘Përshendetje. Ditën e Premte në darkë jam nis jashtë 

shtetit, kështu që e kam pasur të pamundur të jem në punë. Shpresoj në mirëkuptimin tuaj’. 
Kërkesa për ndalimin e pagës i është kaluar Përgjegjësit të Shërbimit dhe Juristes. Për këto data 

nuk është sjellë asnjë dokument justifikimi nga ana e E. S. Për prezencën në punë të punonjësve 

të ZVA Shkodër, për periudhën 01-30 Nëntor duhej të ishte pjestare ish drejtuesja E. S., e cila 

mban përgjegjësi nga data 01-27 Nëntor për prezencën në punë të anëtarëve të ZVA Shkodër. 

Dua të theksoj se gjithmonë nga ana ime si drejtuese i është dhënë leje, gjithnjë sa herë e ka 

patur të nevojshme E. S. në bazë të Kodit të Punës dhe Kontratës Kolektive”. 

Sa i përket pretendimit se gjatë muajit dhjetor nuk i është dhënë asnjë detyrë në mënyrë të 

qëllimshme, B. N. sqaroj se:“...E. S. është emëruar në detyrën aktuale me datë 27.11.2019 dhe 

janë të pasqyruara shumë qartë detyrat funksionale, aq më tepër për një ish drejtuese të ZVA. 

Edhe në vazhdimësi i është kërkuar për programet e punës dhe realizimin e programeve. Në 

                                                           
5 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 472/4 prot., datë 24.04.2020 
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mbledhjen e parë të realizuar me datë 05.12.2019, ju kam lënë detyrë Përgjegjësve të Sektorëve 

dhe në praninë fizike të E. S., e të të gjithë stafit, ku ju kam kërkuar në mënyrë verbale të ndahen 

detyrat nga ana e përgjegjësve sipas prioriteteve deri në emërimin e specialistëve të tjerë nga 

DPAP. Vlerësimi jo i kënaqshëm për periudhën në fjalë, referuar vlerësimit bashkëngjitur, por 

asnjëherë nuk është negativ as me shkrim as verbal. Formati i vlerësimit të punonjësve është 

dërguar nga DPAP. Ky format i vlerësimit të dërguar nga DPAP, përfshin vetëm pjesë ku 

specialisti pranon ose nuk pranon vlerësimin dhe nuk ka përcaktime të tjera mbi ankimimin. Në 

lidhje me pretendimin për: vlerësimin e bërë pa analizuar punën e bërë 11 muajt e tjerë të vitit, 

ju vë në dijeni se mua si titullare nuk më është dorëzuar asnjë dokumentacion, ndër të tjera ku 

unë të bazohem për vlerësimin në punë për kohën në fjalë”. 

Lidhur me pretendimin e ankueses për ngarkimin e detyrave të cilat nuk janë në kompetencën 

dhe pjesë e funksionit të saj, B. N. theksoi se: “...Si ish drejtuese e ZVA Shkodër dhe Kryetare e 

Komisionit të Vlerësimit të Dosjeve, Përgjegjëse e Sektorit të Kurrikulës, i kam kërkuar 

informacion që të mos penalizohet institucioni, për shkak edhe të ankesave dhe kërkesës për 

informacion drejtuar ZVA Shkodër. Referuar shkresës me nr. 10486 prot., datë 26.09.2019 me 

lëndë ‘inspektim në sekretari të ZVA Shkodër’, Drejtoria e Përgjithshme ka inspektuar zyrën e 

sekretarisë dhe arkivën e institucionit. Ky arkiv i është vënë në dispozicion për inspektim 

Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave me datat 28-29 tetor 2019, ndërsa mua si titullare 

institucioni asnjëherë. Në momentin e emërimit tim si drejtore e ZVA Shkodër është dashur të më 

dorëzohet detyra si titullare nga titullarja e mëparshme, për të garantuar vijimësinë dhe 

vazhdimësinë e institucionit. Gjatë kësaj periudhe referuar Urdhërit Nr. 1/1 prot., datë 

06.02.2020 është ngritur nga ana ime si titullare Komisioni i Ekspertizës për inventarizimin e 

dokumentacionit që gjendjet në zyrën e sekretarisë së ish DAR Shkodër. Ritheksoj se gjatë kësaj 

periudhe nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion që gjendet në sekretari. Gjatë muajit dhjetor 

shprehet se i kam ngarkuar një detyrë që në fakt, nuk është detyrë e ngarkuar, por kërkesë për 

informacion ardhur nga eprorët dhe përgjigja është kthyer pas një kërkese të dytë me datë 

04.02.2020. Si drejtuese e ZVAP-së kam këto detyra dhe përgjegjësi, ndër të tjera: Raporton në 

DPAP sipas kërkesave që vijnë nga ky institucion dhe mbaj përgjegjësi nëse nuk përgjigjem në 

kohë ndaj kërkesave të eprorëve.” 

Sa i përket pretendimit të ankueses se ndaj saj është ngritur një ambjent armiqësor në ZVA 

Shkodër, B. N. mohon një gjë të tillë.  

2. Për administrimin e plotë të informacionit të kërkuar, për një gjykim sa më të drejtë dhe 

objektiv të çështjes, si dhe në zbatim të parimit të barazisë për një proces të rregullt ligjor, 

Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes palëve. Në këtë 

kuptim me anë të shkresës Nr. 472/5 prot., datë 15.06.2020, Komisioneri njoftoi palët 

lidhur me zhvillimin e seancës dëgjimore më datë 30.06.2020. 
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Seanca u zhvillua në datën 30.06.2020, me praninë e palëve: subjektit ankues, përfaqësuesëve6 të 

DPAP-së dhe përfaqësuesëve7 të ZVA Shkodër. 

Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, u njoftuan palët se seanca dëgjimore do të rregjistrohej dhe përmbajtja e saj do të 

përdoret si provë gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Në vijim të seancës dëgjimore, referuar procesverbalit, të mbajtur në praninë e palëve në proces, 

ankuesja deklaroi se është kthyer sërish në pozicionin e kërkuar duke u emëruar8 si Përgjegjëse e 

Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional, deri në përfundimin e 

procedurave të konkurimit për këtë pozicion pune. Gjithashtu, referuar edhe përmirësimit të 

marrëdhënieve ndërmjet saj dhe B. N., duke i krijuar një ambjent miqësor, kërkoi nga 

Komisionineri, ndërprerjen e shqyrtimit të mëtejshëm të ankesës, për shkak se është arritur 

efektiviteti për të cilin kishte paraqitur ankesën pranë KMD-së. 

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”.  

Komisioneri vlerëson frymën bashkëpunuese të DPAP-së dhe ZVA-së Shkodër, lidhur me 

marrjen e masave për zgjidhjen me efektivitet të problematikës së paraqitur nga ana e E. S. 

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

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

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 E. S., pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është iniciuar 

procedura hetimore. 

 

                                                           
6 Shtetasit A. A., me autorizim Nr. 1505 prot., datë 30.06.2020. 
7 Shtetasit P. A., me Prokurë të Posaçme Nr. Rep. 306, Nr. Kol. 118, datë 29.06.2020. 
8 Referuar Urdhrit Nr. 186, datë 24.06.2020 të DPAP-së. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 KOMISIONER 

 

 

Robert GAJDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Gjinia dhe çdo shkak tjetër) 

(Fusha: Punësim) 
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