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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                            KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

 

 

    V E N D I M 
 

 
                                                          Nr. 33, Datë 26/05/2017 
 
 

Mbështetur në ligjin nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 111, datë 

14.11.2016, e znj. M.K., ku pretendohet diskriminim për shkak të “bindjeve politike” dhe 

“gjendjes shëndetësore”, nga ana e Drejtorit të Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, z. I.I. dhe 

Përgjegjëses së Zyrës Arsimore, znj. A.R..  

 

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

 
 

K O N S T A T O I: 
 
Sipas shpjegimeve të dhëna, ankuesja M.K. e diplomuar për Bio-Kimi, ka punuar për 24 vite 

mësuese pranë Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç, Mat.  Gjatë periudhës 1992-2006 ajo ka 

qenë mësuese, ndërsa nga viti 2006 deri në tetor 2015 ka mbajtur postin e n/drejtoreshës së 

shkollës. Më datën 12/10/2015, Këshilli Pedagogjik i shkollës ka vendosur lirimin e saj nga 

detyra si n/drejtore, duke e emëruar mësuese në profilin Bio-Kimi. Ky vendim i është 

komunikuar përmes shkresës nr. 106 prot, datë 12/10/2015, ku theksohet se “Znj. M.K. për arsye 

shëndetësore nuk mund të realizojë detyrat e ngarkuara si n/drejtor shkolle, pas mungesës së 

gjatë me raport mjekësor. Për këtë arsye, për të siguruar cilësinë e shërbimit civil të këtij 

institucioni arsimor, drejtori i shkollës ka vendosur të ndryshoj pozicionin e punës për 

n/drejtoreshën znj. M.K., duke e emëruar atë mësuese të kësaj shkolle, në profilin Bio-Kimi”.  

Pas komunikimit të vendimit, ankuesja ka kërkuar nga titullari i institucionit t’i argumentohet 

motivimi i largimit me shkrim dhe zbatimi i procedurave të shkarkimit të n/drejtorit, si dhe të 

plotësohet në bazë të ligjit, me ngarkesë të plotë mësimore, si mësuese e profilit Bio-Kimi. Ajo 

është ankuar në Zyrën Arsimore (ZA) Mat, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Më pas i është 

drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS), e cila përmes Vendimit nr. 1, datë 03/02/2016, 

ka shfuqizuar vendimin e Drejtorisë së Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç, duke e rikthyer 
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znj. Kuka në detyrën e saj si n/drejtore e kësaj shkolle. Ky vendim, pretendon ankuesja, në fillim 

nuk është zbatuar, ndaj është dashur një ankesë e dytë në MAS, që ZA Mat ta rikthente atë në 

detyrë, me vendim të datës 21.04.2016, i ekzekutuar më datë 09.05.2016.  

Me daljen në pension të Drejtorit të kësaj shkolle, më datën 05.09.2016 ZA Mat ka shpallur 

vakancën dhe celjen e procedurave për konkurrim për këtë pozicion.  Në konkurs kanë marrë 

pjesë katër konkurrentë, ndër ta edhe ankuesja M.K. dhe z. Veri Kuka
1
, bashkëshort i ankueses. 

Për shkak se Komisioni i Vlerësimit ka propozuar si kandidatë fitues dy aplikantët e tjerë, 

ankuesja e ka kundërshtuar vendimin, duke kërkuar përsëritjen e konkursit, me argumentin se 

janë shkelur procedurat ligjore. Më datë 06.10.2016, ZA Mat ka marrë vendimin që z. I.I. të 

shpallet fitues i konkursit, duke u emëruar Drejtor i Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, në Suç.  

Sipas sqarimeve të znj. Kuka, sapo z. I.I. është emëruar në postin e drejtorit të shkollës, më datë 

10.10.2016, përmes Vendimit Nr. 2, ka bërë shkarkimin e saj nga pozicioni i n/drejtorit të 

shkollës, me motivacionin “Për shkelje të etikës gjatë procesit të konkurrimit për Drejtor 

Shkolle”. Disa ditë më vonë, më datën 20.10.2016, ZA Mat ka emëruar n/drejtorin e ri të kësaj 

shkolle.  

Për sa më sipër, ankuesja M.K. pretendon se është diskriminuar nga z. I.I., Drejtori i Shkollës së 

Mesme të Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç dhe znj. A.R., Përgjegjëse e ZA Mat, për shkak të 

“bindjeve politike”, sepse është anëtare e subjektit politik Partia Demokratike dhe “gjendjes 

shëndetësore”, pasi në muajin gusht 2013 ka bërë ndërhyrje kirurgjikale dhe është ekzaminuar 

me tumor e deri në muajin janar 2014 ka qenë me raport mjekësor.    

 

Hapat procedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

 

1. Në mbështetje dhe zbatim të ligjit nr. 10 221/2010”Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  

Komisioneri i është drejtuar ankueses me shkresë nr. 1013/2 prot, datë 30.11.2016, për plotësim 

të ankesës me informacion dhe depozitim provash lidhur me shkaqet e pretenduara prej saj: 

bindjet politike dhe gjendjen tuaj shëndetësore, konkretisht:  

 Kartën e anëtarësisë në Partinë Demokratike 

 Akte që provojnë pjesëmarrjen aktive në këtë subjekt politik (takime kombëtare, forume, 

komisione zgjedhore në zgjedhjet lokale apo ato kombëtare)  

Lidhur me gjendjen shëndetësore, ankueses iu kërkuan:   

 Aktet që provojnë pretendimet lidhur me sëmundjen e saj;  

 Raportin mjeko-ligjor; 

 Vendimin e KMCAP 

2. Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit, ankuesja M. K. ka depozituar provat e mëposhtme:  

                                                           
1
 Z. V. K., bashkëshort i ankueses M. K., me profesion jurist, ka qenë ankues pranë Komisionerit, kundër OSHE, me 

pretendimin për diskriminim për shkak të bindjeve politike.  
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 Vërtetim nr. 08 prot, datë 20.12.2016, i PD dega Mat, i cili vërteton se “Znj. M.K. nga 

muaji mars 2010 e në vazhdim është Sekretare e Seksionit Suç-Kurdari, e Lidhjes 

Demokratike të Gruas, Dega Mat”;  

 Vendim nr. 418 i KMCAP Mat, datë 16.07.2015, i cili shprehet për se “Znj. M.K. ka 

humbur aftësinë për punë në masë të pjesshme, prej datës 06.02.2015-01.02.2016 …. 
Është e aftë për ¾ e normës pedagogjike”.  

 Po ashtu në rikontrollin pranë KMCAP, Mat, në janar 2016, Komisioni është shprehur se  

“Znj. M.K. ka humbur aftësinë për punë në masë të pjesshme, prej datës 01.02.2016-

01.02.2017… . Është e aftë për ¾ e normës pedagogjike”.  

3. Me shkresë nr. 1013/1, datë 30.11.2016, iu drejtua Zyrës Arsimore Mat dhe Drejtorisë së 

Shkollës së Mesme të Bashkuar “Haxhi Lota”, për informacion të mëtejshëm, si më poshtë:  

a) Informacion mbi procedurat ligjore të zbatuara për shkarkimin e znj. M.K. nga detyra e 

n/Drejtorit të Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç dhe emërimin e saj si mësuese, në 

profilin Bio-Kimi,  

b) Informacion mbi procedurat e zbatuar për shpalljen vakant të pozicionit “Drejtor i Shkollës 

së Mesme të Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç, bashkëlidhur kopje të akteve të mëposhtme:  

 Njoftimin për shpalljen vakant të pozicionit “Drejtor i Shkollës së Mesme të 

Bashkuar “Haxhi Lata”, Suç. 

 Listën e kandidatëve, të cilët kanë depozituar kërkesë për konkurrim në këtë pozicion,  

 Lista e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të kandidatëve. 

 Proçesverbali i mbajtur nga Komisioni i Vlerësimit, për kandidatët e paraqitur, pas 

kryerjes së testimit të tyre. 

c) Kriteret ligjore të përcaktuara për përzgjedhjen e konkurrentëve fitues,  

d) Kopje të akteve të depozituara nga konkurrentët për këtë pozicion dhe të administruara nga 

ZA Mat.  

3. Në vazhdim të procedurave të hetimit, në mbështetje të nenit 33, pika 8 e ligjit 10 221/2010 

“Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ku parashikohet se: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri 

zhvillon një seance dëgjimore publike dhe fton palët dhe çdo person tjetër të interesuar”, me 

shkresë nr. 87 prot, datë 24.01.2017, Komisioneri ka njoftuar ZA Mat, Drejtorinë e Shkollës së 

Mesme të Bashkuar “Haxhi Lota”, Suç dhe ankuesen M.K., për paraqitjen e pretendimeve të tyre 

në mënyrë të drejtpërdrejtë në seancën dëgjimore. Seanca u zhvillua më datën 02.02.2017, pranë 

Zyrave të Komisionerit.   

Në seancë u paraqit ankuesja M.K. dhe bashkëshorti i saj z. Veri Kuka, i cili u legjitimua si 

përfaqësues ligjor i bashkëshortes së tij. Nga ZA Mat, u paraqit nj. A.R., Përgjegjëse e ZA, Mat 

dhe (ish) drejtori i shkollës, z. I.I..  

Gjatë seancës ankuesja parashtroi pretendimet e saj për diskriminimi nga ana e Drejtorit të 

Shkollës, z. I.I., pasi ky i fundit nuk e kishte plotësuar me normë të plotë mësimore. Ajo 

pretendon se është mësuese biologjie, por i janë dhënë edhe orë jashtë profilit, teknologji. Sipas 
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saj sëmundja është bërë shkak për diskriminim dhe trajtim të pabarabartë nga ana e drejtorit të 

shkollës, në raport me mësuesit e tjerë të shkollës.   

Referuar proceverbalit të seancë dëgjimore, ankuesja ka pohuar se “gjatë konkursit të zhvilluar 

nga ZA Mat, për postin e drejtorit të Shkollës së Bashkuar Suç, ku isha një ndër kandidatët 

pjesëmarrës, janë shkelur procedurat e konkursit”. Sipas saj, “jam përjashtuar për shkak të 

bindjve të mia politike, sepse jam aktivizuar në subjektin politik Partia Demokratike dhe se 

veprimet e ndërmarra ndaj meje, janë bërë për këtë qëllim”.  

 

Pretendimet e ankueses janë hedhur poshtë së pari nga znj. A.R., e cila është shprehur se: “Znj. 

Kuka është ndihmuar maksimalisht, duke i krijuar të gjitha kushtet e mundshme. Për shkak të 

sëmundjes, kam bërë cfarë ka kërkuar ajo, për ta ndihmuar sa më shumë”.  

Lidhur me procedurën e konkursit për pozicionin e drejtorit, znj. A.R. u shpreh se: “Znj. Kuka ka 

paraqitur ankesë, se kishte konflikt interesi me një nga anëtarët e Komisionit, sepse e kishte 

kushëri. Për këtë arsye, kemi zgjedhur një mësues tjetër për të qenë anëtar Komisioni. E kemi 

pyetur znj. Kuka, nëse ka konflikt interesi edhe me anëtarin e ri dhe ka thënë, Jo! Kur shkuam në 

intervistë, znj. Kuka nuk pranoi të intervistohej, duke nxjerrë pretendim tjetër, për konflikt 

interesi, për arsye absurde (gjyshja e znj. Kuka ka rritur vjehrrën e Tatjanës, anëtare e 

Komisionit të Vlerësimit)”.  

 

E pyetur nga Komsioneri në lidhje me Vendimin Nr. 2, për shkarkimin e ankueses M.K., nga 

pozicioni i n/drejtorit të shkollës, me motivacionin “Për shkelje të etikës gjatë procesit të 

konkurrimit për Drejtor Shkolle”, znj. A.R. u shpreh se “Znj. Kuka është tallur me Komisionin, 

duke nxjerrë pretekste dhe arsye absurde. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjes së drejtorit të ri 

të shkollës, kam bërë shkarkimin teknik, sepse zgjedhja e n/drejtorit bëhet me miratimin e 

prindërve. Këshilli i prindërve nuk ka rënë dakord për ta zgjedhur znj. Kuka, ndaj e kalova 

mësuese me ¾ e orëve, siç është përcaktuar në vërtetitmin e KMCAP”.  

 

Ankuesja M.K. ka shprehur gjithashtu shqetësim lidhur me trajtimin që i bëhet për orët e 

shpërndara nga drejtoria e shkollës. Sipas saj, “orët nuk i kam në profilin tim, por kam lëndë të 

dorës së dytë dhe këtë e shoh si rrezik për përjashtimin nga profilim im”.  

Lidhur me këtë pikë, znj. A.R., ka pohuar se znj. Kuka ka vetëm dy orë jashtë profilit, siç kanë 

edhe mësuesit e tjerë.  

Referuar procesverbalit të seancë dëgjimore, Komisioneri i është drejtuar ankueses: “Ju 

pretendoni që të merrni orët e duhura dhe në rast se ju jepet mundësia që ZA Mat, të ndreq 

situatën, a e pranoni ju, që me ndërmjetësimin e Komisionerit të zgjidhet situata, duke pranuar 

kërkesën tuaj?”. Znj. A.R., në cilësinë e Përgjegjëses së ZA Mat ra dakord që kjo situatë të 

zgjidhej në prani të Komsionerit, duke plotësuar kërkesën e znj. Kuka për plotësim me orë në 

profilin e saj. Ankuesja nga ana e saj, theksoi se jam e diskriminuar, por nuk iu përgjigj kërkesës 

për zgjidhje.  

 

Në seancë ka marrë pjesë edhe Drejtori i Shkollës, z. I.I., i cili ka hedhur poshtë pretendimet e 

znj. Kuka për diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore, pasi sipas tij “Çdo kërkesë dhe 
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pretendim i saj është marrë në konsideratë dhe është krijuar mundësia e dhënies së orëve, 

mbështetur në vlerësimin e gjendjes së saj shëndetësore. I kemi dhënë orë mësimore të profilit, 

por edhe jashtë profilit, si çdo mësues tjetër i shkollës”.  

Po ashtu z. I.I. hodhi poshtë pretendimin e znj. M. K. për diskriminim për shkak të bindjeve 

politike, pasi “unë vet, - tha ai,-  jam i krahut të djathtë, sepse jam anëtar i Partisë Republikane.  

Nëse do të ishte diskriminuar politikisht, ajo mund të ishte hequr më parë, që kur Partia 

Socialiste mori pushtetin në 2014”.  

 

Në përfundim të seancës dëgjimore, Komisioneri përsëriti kërkesën për pajtim të palëve dhe 

zgjidhjen e çështjes me mirëkuptim, por znj. M.K. dhe z. V. K,, bashkëshorti i saj, nuk ranë 

dakord.  

 

Komisioneri ka administruar aktet e depozituar nga znj. A.R., lidhur me shkarkimin e ankueses 

M.K., nga detyra e n/drejtorit të shkollës, si dhe procedurën e ndjekur për shpalljen vakant të 

pozicionit të Drejtorit të Shkollës së Bashkuar, Suç, Mat.  

 

Pas përfundimit të seancës dëgjimore, më datën 15.02.2017, z. V. K., në cilësinë e përfaqësuesit 

të ankueses M.K. (bashkëshortja), ka kërkuar nga Komisioneri që të njihet me dosjen dhe t’i 
vihen në dispozicion aktet e depozituara nga palët. Pas pranimit të kërkesës, është mbajtur 

procesverbal (datë 15.02.2017, ora 10.45) në dy kopje, njëra prej të cilave i është dorëzuar 

kërkuesit.  

 

Referuar procesverbalit të datës 17.03.2017, ora 10.00, mbajtur nga Inspektorë të Komisionerit, 

ankuesja M.K. ka dorëzuar prova të reja për çështjen objekt shqyrtimi.  Një kopje e 

procesverbalit i është dorëzuar ankueses.  

 
Mbështetur në provat e administruara nga palët, rezultoi se: 

Në nenin 1 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” përcaktohet një 

listë joshterruese shkaqesh diskriminimi, ku “bindjet politike” dhe “gjendja shëndetësore”, janë 

shkaqe të përcaktuara në listën e parashikuar nga ligjvënësi. Në çdo rast pala ankuese, në 

momentin kur paraqet ankesë pranë Komisionerit, duhet të argumentojë trajtimin e padrejtë dhe 

të pabarabartë, ndaj të cilit ajo është ekspozuar, shkakun e diskriminimit dhe njëkohësisht duhet 

të japë shpjegimet përkatëse, të cilat të krijojnë një lidhje shkakësore ndërmjet trajtimit të 

pabarabartë dhe disfavorizues, që ajo pretendon se është ndërmarrë ndaj saj, me këtë shkak 

diskriminimi. 

Gjatë procesit të hetimit të çështjes së parashtruar nga ankuesja M.K., Komisioneri ka patur si 

synim te identifikojë trajtimin e pabarabartë dhe disfavorizues ndaj të cilit ajo pretendon se është 

ekspozuar, si dhe të evidentojë, nëse ekziston një lidhje ndërmjet këtij trajtimi dhe shkakut të 

diskriminimit të pretenduar nga ankuesja.  
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Për sa më sipër, theksohet fakti se gjatë trajtimit 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”. 

 

I. Trajtimi i padrejtë, disfavorizues dhe i pabarabartë, preteduar nga ankuesja  

Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë për shkaqet e pretenduar nga znj. 

Kuka, Komisioneri vlerëson se:  

Së pari: Ankuesja ka një periudhë të gjatë pune pranë Shkollës së Bashkuar Suç (1992-2015), ku 

dhe është promovuar nga mësuese deri në n/drejtore e shkollës. Ky fakt provon se gjatë gjithë 

kësaj periudhe, me gjithë ndërrimin e pushteteve politike, ajo nuk ka patur asnjë pasojë apo kosto 

politike. 

Së dyti: Pohimet dhe pretendimet se bindjet e djathta politike janë bërë shkak për diskriminim, 

nuk rezulton të jenë të mbëshetura në prova dhe fakte konkrete, pasi ankuesja ka depozituar si 

provë vetëm Vërtetim nr. 08 prot, datë 20.12.2016, i PD dega Mat, ku citohet: “Znj. M.K. nga 

muaji mars 2010 e në vazhdim është Sekretare e Seksionit Suç-Kurdari, e Lidhjes Demokratike të 

Gruas, Dega Mat”,  ndërkohë, ajo nuk i është përgjigjur kërkesës së Komisionerit për të vënë në 

dispozicion aktet e kërkuara në shkresën nr. 1013/2 prot, datë 30.11.2016. Në këndvështrimin e 

Komisionerit, prova e mësipërme është e pamjaftueshme dhe jo bindëse, pasi ankuesja rezulton 

të ketë ushtruar një detyrë partiake, që kërkon një impenjim jashtë orarit të punës, në një kohë 

kur ka qenë e sëmurë dhe trajtohej me raport nga KMCAP. Në ankesën e saj ajo sqaron se: “Në 

muajin gusht 2013 kam bërë ndërhyrje kirurgjikale dhe jam ekzaminuar me tumor e deri në 

muajin janar 2014 kam qenë me raport mjekësor”. Referuar provave, znj. Kuka është trajtuar me 

raport nga KMCAP deri në fund të vitit 2016.     

Së treti: Referuar procesverbalit të seancës dëgjimore, rezulton se nga ana e Zyrës Arsimore 

Mat, ka patur vullnet të plotë për zgjidhjen e situatës dhe plotësimin e pretendimeve të ankueses, 

për t’i dhënë normë të plotë në profilin e saj, por kjo e fundit ka këmbëngulur dhe nuk ka 

pranuar. Ky fakt gjithashtu hedh poshtë pretendimin e ankueses për diskriminim për shkaqet e 

pretenduara.  

Së fundi, referuar pretendimeve të ankueses së është diskriminuar nga ana e Komisionit të 

vlerësimit të dosjeve, mbështetur në Procesverbalin e Inspektimit, Nr. 658/2 prot, datë 

14.02.2017, të Inspektoriatit Shtetëror i Arsimit (ISHA)
2
, i cili ka inspektuar Shkollën e 

Bashkuar Suç ka konstatuar se: “Procedura e emërimit të drejtorit të SHMB Suç është në 

përputhje me nenin 55 të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me udhëzimin e MAS-it, nr. 57, datë 

12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit arsimor 

publik”. 

                                                           
2
 Ky Inspektoriat është në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve 
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Mbështetur në dispozitat e ligjit 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, Komisioneri 

vlerëson se znj. Kuka i është nështruar procedurave të konkurrimit njëlloj si aplikantët e tjerë. 

Nga katër aplikantët pjesëmarrës, tre janë përzgjedhur për të vazhduar garën, ndër to edhe ajo
3
.  

Mbështetur në Procesverbalin e Inspektimit të Inspektoriatit Shtetëror i Arsimit, rezulton se 

Komisioni i Vlerësimit të Dosjeve ka treguar gatishmëri dhe ka marrë në konsideratë kërkesën e 

aplikantes M. K. për dorëheqjen e Kryetares së Komisionit të vlerësimit të dosjeve për shkak të 

konfliktit të interest.  

 

PËR KËTO ARSYE : 
 
 

Mbështetur në nenet 1, 3, 7, 19, nenit 21, pika 1, nenit 32, pika 1, gërma a), nenit 33, pikat 

1,3,5,7 dhe 10, si dhe nenit 36, pika 2 e 3 të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 
 

V E N D O S I : 
 
 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit për shkak të “bindjeve politike” dhe “gjendjes 

shëndetësore”, të znj. M. K., nga ana e Drejtorit të Shkollës së Bashkuar “Haxhi Lata”, z. 

I.I. dhe Përgjegjëses së Zyrës Arsimore, znj. A.R.  

 

2.  Ky vendim mund të kundërshtohet gjyqësisht, brenda afateve ligjore. 

 
 

 

KOMISIONERI  
 
 

   IRMA BARAKU  
 

Shkak – bindja politke, gjendja shëndetësore 

Fusha – Punësim 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 

 

                                                           
3
 Sipas Procesverbalit të Inspektimit, Nr. 658/2 prot, datë 14.02.2017, të Inspektoriatit Shtetëror i Arsimit (ISHA), 

“Komisioni, pas vlerësimit të dosjeve, ka skualifikuar aplikantin V. K. (bashkëshorti i ankueses), “Për deklarim të 
rremë zyrtar në procesin e aplikimit”.  
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