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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  857/2  Prot.           Tiranë, më  16 / 09 / 2020 

 

 

V E N D I M 

 

 

Nr.  110 , Datë  16 / 09 / 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. 61, 

datë 29.06.2020, të bërë nga E,S kundër Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec 

(ZVAP Korçë-Pustec) dhe Shkollës së Mesme “Faik Konica” Korçë, në të cilën pretendohet për 

diskriminim për shkak të “racës”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. 

Sipas shpjegimeve të dhëna, subjekti ankues në mes të tjerash informon se: “Në muajin nëntor 

2019 ka filluar praktikën profesionale pranë shkollës së mesme “Faik Konica”, në lëndën 

Gjuhë-Letërsi. Ka vazhduar praktikën deri në përfundim të semestrit të parë, në muajin dhjetor 

2019. Për shkak të gjendjes shëndetësore, nga muaji janar deri në muajin mars 2020, nuk e ka 

zhvilluar praktikën rregullisht, me mungesa të justifikuara, gjë që ka ndikuar në mosnjohjen e 

praktikës profesionale nga ana e shkollës. Në shkollë kanë qenë dy studentë që po zhvillonin 

praktikën profesionale në të njëjtin profil, ankuesja dhe V.Sh. Me fillimin e pandemisë mësimi me 

nxënësit po zhvillohej online. Ankuesja shprehet se ajo dhe praktikantja tjetër nuk kanë qenë 

pjesë e mësimit online por V.Sh është pajisur me dokumentin e njohjes së praktikës ndërsa asaj 

                                                           
1 Ankuesja i përket komunitetit egjiptian të qytetit të Korçës. 
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nuk i është njohur për shkak se i përket komunitetit egjiptian. Drejtoresha i shkollës i është 

përgjigjur se nuk përfiton pasi ka plotësuar 30% të mungesave për mosfrekuentimin gjatë dy 

muajve të mësimit ndërsa praktikantes tjetër i është ulur nota. Ankuesja shprehet se për 

mosndjekjen e mësimit duhet të ishte trajtuar në mënyrë të barabartë me praktikanten tjetër duke 

i ulur notën dhe jo duke mos ja njohur fare praktikën. Shqetësimin e saj, ankuesja e ka bërë 

prezent dhe në ZVA Korçë të cilët i kanë shpjeguar se ajo ka frekuentuar vetëm 3 ditë praktikë, 

ndërkohë që ato data ankuesja shprehet se i ka dërguar për të shpjeguar se ato 3 orë mësimi ka 

qenë prezent dhe jo për frekuentim, pasi mësuesja mentore i ka njohur orët e plota për 4 javë 

nga 12 orë”. 

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

diskriminimit dhe njohjen e praktikës profesionale. 

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
2
, 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 këto shkaqe. 

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: 

                                                           
2 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 61, datë 29.06.2019 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. 

 Me shkresën nr. 873, datë 30.06.2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga ZVA Korçë-Pustec për ankesën e bërë nga E.S si 

dhe ka kërkuar kopje të dokumentacionit të frekuentimit të mësimit të praktikantes V.Sh. 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, ZVA Korçë-Pustec, me anë të shkresës nr. 105 datë 

06.07.2020 informoi Komisionerin lidhur me pretendimet e subjektit ankues, duke sqaruar ndër 

të tjera se: “E.S është rregjistruar për të zhvilluar praktikën profesionale në profilin gjuhë-

letërsi, në shkollën e mesme “Faik Konica” Korçë duke u mbështetur në Rregulloren nr. 336, 

datë 14.07.2011 “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e 

rregulluar të mësuesit” në datë 01.11.2019
3
. Gjatë periudhës 01.11.2019 deri në 09.03.2020, E.S 

është paraqitur pranë shkollës, për të zhvilluar praktikën në periudhën në periudhën 18.11.2019 

deri në 18.12.2019, pas kësaj date ka munguar. Ky fakt dëshmohet nga mësuesja mentore, 

personeli mësimdhënës dhe drejtuesi i institucionit arsimor publik. Për periudhën 7 mujore të 

parashikuar për zhvillimin e praktikës, mësuesja praktikante duhet të zhvillonte 532 orë 

mësimore. Referuar vetëm periudhës nga data 01.11.2019 deri në 09.03.2020, datë në të cilën 

shkollat kanë zhvilluar mësimin në shkollë, rezulton se E.S ka munguar 188 orë mësimore ose 

35% të totalit të orëve që duhet të zhvillonte, duke kaluar pragun 30% e cila kushtëzon 

përsëritjen e praktikës profesionale. Këtu është marrë i mirëqenë fakti i përfshirjes gjatë mësimit 

online, fakt i cili nuk rezulton, pasi nuk është përfshirë në mësimin online në ndihmë të mësueses 

mentore gjatë kësaj periudhe. Mësuesja mentore ka deklaruar se për gjithë periudhën, 

praktikantja ka zhvilluar vetëm 90 orë praktikë dhe pjesën tjetër nuk ka marrë pjesë. Kandidatja 

tjetër V.Sh ka pasur një frekuentim 100% të orëve mësimore përgjatë zhvillimit të mësimit në 

shkollë dhe ka marrë pjesë aktive dhe në periudhën e mësimit online nën mbikëqyrjen e mësueses 

mentore. Për sa i përket justifikimit të mungesave, E.S ka paraqitur në shkollë rekomandime nga 

mjeku për arsyetimin e mungesave. Këto rekomandime nuk janë raporte të paaftësisë së 

përkohshme në punë sipas përcaktimeve të Rregullores nr. 494, datë 05.10.1993 të ISSH-së. 

Theksohet se rregullorja nr. 336, datë 14.07.2011 nuk e ndan mungesën me arsye nga ajo pa 

arsye sepse në praktikën profesionale vëzhgohen aftësitë e kandidatëve potencialë për mësues 

dhe me periudha të gjata mungese, nuk ka si të vlerësohen aftësitë profesionale të kandidatit. 

Ndodhur në këto kushte, mësuesja mentore nuk ka mundur të përpilojë formularin e vlerësimit 

pasi nuk ka mundur të vëzhgojë dhe të vlerësojë punën e praktikantes. Për sa më sipër, E.S nuk 

kalon me sukses praktikën profesionale për vitin shkollor 2019-2020, por është kandidate 

potenciale për të zhvilluar praktikën profesionale në vitin shkollor 2020-2021 duke e ndjekur atë 

rregullisht”. 

                                                           
3 Në zbatim të VKM-së nr. 686, datë 23.10.2019 “Për kryerjen e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”, 
i ndryshuar. 
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III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë 
proçesit të shqyrtimit të çështjes. 

A. Lidhur me trajtimin disfavorizues dhe të pabarabartë. 

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, rezultoi se: 

E.S me Diplomën nr. MP-GJL-PM-A-478, datë 30.05.2019 të lëshuar nga Universiteti “Fan S. 

Noli” Korçë ka përfunduar studimet e ciklit të dytë “Master Profesional” në “Mësuesi për 

arsimin e mesëm të lartë në Gjuhë-Letërsi”.   

Referuar Vërtetimit nr. 26 prot, datë 26.06.2020 të ZVA Korçë-Pustec, vërtetohet se E.S është 

rregjistruar si mësuese praktikante tek shkolla “Faik Konica” Korçë në datë 01.11.2019. 

Lidhur me gjendjen shëndetësore të E.S, në rekomandimin nr. regj. 1466, datë 05.06.2020 të 

mjekut psikiatër R.L, shkruhet se: “Pacienti duke filluar nga data 10.10.2019 është vizituar dhe 

merr trajtim me medikamente dhe këshillim psikologjik”. 

Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 686, datë 23.10.2019 “Për kryerjen e praktikës 

profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”, në pikën 1 ka vendosur: “Miratimin e 

numrit të praktikantëve për kryerjen e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të 

mësuesit, me kontratë të përkohshme, për sistemin arsimor parauniversitar.......”. 

Organizimi dhe zhvillimi i praktikave profesionale për profesionin e mësuesit rregullohen me  

Rregulloren nr. 336, datë 14.07.2011 “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale 

për profesionin e rregulluar të mësuesit”. Në nenin 14/4 të kësaj rregulloreje përcaktohet se: 

“DAR/ZA përzgjedh mentorët të cilët do të kryejnë detyrën e mentorit”, ndërsa në nenin 12/8 

përcaktohet se: “Mentori ka përgjegjësi të përgatisë raportin e vlerësimit, në përfundim të 

veprimtarisë së praktikantit (sipas shtojcës 3)”. 

Në nenin 20, pika 1 dhe 2 të rregullores së sipërcituar, parashikohet vlerësimi i praktikantit nga 

mentori, në të cilën përcaktohet se: “I nënshtrohet vlerësimit, praktikanti që ka munguar jo më 

shumë se 20% të orëve mësimore vjetore. Praktikanti që ka munguar më shumë se 20% deri në 

30% të orëve mësimore vjetore, i shtyhet praktika 3 muaj. Praktikanti që ka munguar më shumë 

se 30% të orëve mësimore vjetore, përsërit të plotë praktikën profesionale”. 

Në nenin 17, pika 2 dhe 3 të kësaj rregulloreje parashikohet norma e praktikantit në të cilën 

përcaktohet se: “2. Praktikanti kryen praktikën profesionale për një vit të plotë shkollor (9 

muaj). 3. Praktikanti e ka normën e praktikës profesionale sa norma e mësuesit të profilit 

përkatës
4”. 

                                                           
4 Referuar Udhëzimit nr. 30, datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në IAP”, kreu III, 
C/1, përcaktohet se norma javore e mësuesit të gjuhës shqipe dhe letërsisë është 18 orë në javë. 
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Referuar Udhëzimit nr. 30, datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e 

punës mësimore në IAP”, kreu III, C/1, përcaktohet se norma javore e mësuesit të gjuhës shqipe 

dhe letërsisë është 18 orë në javë. 

Sikurse vihet re nga parashikimet e cituara më sipër, mentori është personi përgjegjës që ndjek 

ecurinë e praktikës profesionale të praktikantit dhe përgatit raportin e vlerësimit, sipas niveleve 

të përcaktuara. 

Në deklaratën datë 22.06.2020 të N.K, mësuese mentore e praktikantes E.S deklarohet se 

praktikantes i njeh frekuentimin, aktivizimin dhe dokumentimin e praktikës profesionale gjatë 

periudhës 18.11.2019 deri më 18.12.2019. 

Në deklaratën datë 05.07.2020 të E.P, mësuese mentore e praktikantes V.Sh, (me të cilën 

ankuesja krahasohet) deklarohet se praktikantja ka realizuar me përgjegjësi detyrat e saja, jo 

vetëm për periudhën 01.11.2019-09.03.2020, por dhe për pjesën tjetër kur mësimi u zhvillua 

online, sipas udhëzimeve dhe nevojave të procesit mësimor. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga palët, vërtetohet se praktikantja E.S ka 

frekuentuar procesin mësimor si praktikante vetëm për periudhën prej një muaji (4 javë e 3 ditë), 

dhe nuk është paraqitur në shkollë për të gjithë periudhën tjetër të vitit shkollor (dhe për 

periudhën kur mësimi është zhvilluar online, pas datës 09.03.2020). 

Referuar Urdhrit të Përbashkët nr. 220, datë 11.04.2019 “Për miratimin e strukturës së vitit 

shkollor 2019-2020 në sistemin arsimor parauniversitar”, parashikohet se mësimi në arsimin e 

mesëm të lartë fillon në datë 16.09.2019 dhe mbaron me datë 19.06.2020 dhe periudha nga data 

21.12.2019 deri me datë 05.01.2020 është pushim, ndërkohë që me Urdhrin nr. 135, datë 

09.03.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për mbylljen e institucioneve 

arsimore për parandalimin e përhapjes së Covid-19” është urdhëruar mbyllja e institucioneve 

arsimore, për një periudhë 2 (dy) javore. 

Në analizë të kohëzgjatjes së procesit mësimor nga periudha kur ka filluar praktikën ankuesja, që 

është në datë 01.11.2019 dhe deri në periudhën kur është ndërprerë procesi mësimor në datë 

09.03.2020 dhe duke zbritur periudhën e pushimeve të dimrit, prej dy javësh, arrihet në 

përfundimin se kjo periudhë është 16 javë kalendarike. Duke marrë në konsideratë që E.S ka 

frekuentuar shkollën vetëm për një periudhë prej 4 javë e 3 ditë arrihet në konkluzionin që 

ankuesja ka munguar më shumë se 30% të totalit të orëve që duhet të zhvillonte, për më tepër që 

nuk ka qenë e pajisur me raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë, sipas legjislacionit 

në fuqi, për personat që janë të punësuar me kontratë të përkohshme për të cilët paguhen 

kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga ZVA Korçë-Pustec, vërtetohet se 

praktikantja V.Sh ka frekuentuar të plotë procesin mësimor si praktikante dhe në përfundim është 

vlerësuar me nivelin shumë mirë, nga mentori E.P dhe drejtori i shkollës L.G. 
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Për sa më lart, Komisioneri nuk konstaton elementë të trajtimit të padrejtë dhe më pak të 

favorshëm  ndaj ankueses, gjatë procedurës së vlerësimit të praktikantit. 

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “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. 

Neni 7 i LMD-së
5
, 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 barazisëndaj 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”. 

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ndalon situatat kur persona ose grupe personash në një 

situatë të njëjtë trajtohen në mënyra të ndryshme, dhe situatat kur personat ose grupet e 

personave në situata të ndryshme trajtohen njësoj.  

Gjithashtu, 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”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet 

me anë të krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të 

ngjashme, i cili nuk posedon karakteristikën e mbrojtur.  

Mbështetur në analizimin e fakteve të sipërpërmendura, Komisioneri vlerëson se nuk ndodhemi 

në kushtet e trajtimit të pabarabartë të ankueses, në krahasim me praktikanten tjetër që është në 

kushte të njëjta apo të ngjashme me të, nga ana e ZVA Korçë-Pustec dhe shkollës “Faik Konica”. 

Për sa më sipër, mbështetur në Ligjin nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, si dhe 

nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, vlerësohet se E.S nuk është ekspozuar ndaj 

një trajtimi të pabarabartë, nga ana e nga ZVA Korçë-Pustec dhe shkollës “Faik Konica”, për 

shkak të racës.  

 

 

 

                                                           
5 Shkurtesë  për  Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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Adresa: Rruga e Durrësit,  nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, pika 10 të Ligjit 

Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të shtetases E.S nga ana e Zyrës Vendore Arsimore 

Korçë-Pustec dhe shkollës “Faik Konica” Korçë për shkak të racës. 

 

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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