
 

1 

                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 
(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     
Tel: +355 4 2431078 
Fax: +355 4 2431077 
e-mail: info@kmd.al 

                                                                                                                                                                                          web: www.kmd.al                                                                                                

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 
 
 

V E N D I M 
 
 
 

Nr. 46,   Datë  07. 06. 2017 

 

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

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 11, datë 13.02.2017, nga 

S. B., ku pretendon diskriminim për shkak të “Etnisë
1” së vajzës së S. B. nga ana e Liceut Artistik 

“Jordan Misja” Tiranë.  

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

K O N S T A T O I :  

Sipas informacionit të dhënë, S. B. deklaron se vajza e saj, shtetësja S. B. është nxënëse e Liceut 

Artistik “Jordan Misja”, Tiranë, në klasën e 13/b. Gjatë vitit shkollor 2014-2015, është përjashtuar 

nga provimi i parë i maturës shtetërore, nga drejtoresha e sapo emëruar në atë kohë, V. G., pa bërë 

me dije S. B. për këtë veprim. Në këto kushte, ajo humbi vitin shkollor dhe u detyrua ta përsërisë 

atë. 

Më datë 31.01.2017, nëpërmjet një SMS-je, S. B. është njoftuar nga ana e mësueses kujdestare, se 

vajza e saj, S. B. është përjashtuar përfundimisht nga shkolla, për shkak të “mos-justifikimit të 

mungesave”. Në këto kushte, më datë 01.02.2017, nxënësja së bashku me një të afërm të saj 

(dajën), janë paraqitur pranë Liceut Artistik “Jordan Misja”, ku kanë marrë takim me V. G. dhe 

mësuesen kujdestare, M. M. Gjatë takimit kanë kërkuar të marrin dijeni mbi shkakun e përjashtimit 

të nxënëses S. B., si dhe të administrojnë një kopje të procedurës së ndjekur për përjashtimin e saj, 

por nuk i është vënë në dispozicion asnjë informacion mbi këtë situatë. E ndodhur në këto kushte, 

nxënësja i ka kërkuar mësueses së anglishtes, të monitorojë regjistrin, ku të verifikojë mungesat në 

                                                           
1 Referuar shkresës nr. 2316 prot., datë 13.02.2017, lëshuar nga ana e Unionit për Zhvillim dhe Integrim të Minoritetit Rrom në 

Shqipëri “Amaro-Drom”, ankuesja dhe vajza e saj i përkasin komunitetit rom. 
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lëndët respektive. Pas këtij verifikimi, ankuesja pretendon se vajza e saj nuk kishte plotësuar 

numrin e mungesave për përjashtimin nga shkolla, si dhe ishte trajtuar në mënyrë të pabarabartë 

me nxënës të tjerë për të cilët edhe pse ishin në të njëjtat kushte me të, nuk ishte marrë e njëjta 

masë. 

Nxënësja S. B., që prej datës 01.02.2017, nuk është lejuar më të ndjekë mësimin në Liceun 

Arstistik “Jordan Misja” nga ana e stafit të kësaj shkolle. 

Sipas ankueses, për asnjë moment nga muaji Shtator 2016, deri në muajin Janar 2017, ajo nuk 

është vënë në dijeni për asnjë nga procedurat e ndjekura nga ana e Liceut Arstistik “Jordan Misja”, 

për përjashtimin e vajzës së saj nga e drejta për të vijuar mësimin në këtë shkollë. Edhe pse është 

këkuar të administrohet e gjithë procedura për përjashtimin e saj nga shkolla, deri në këtë moment, 

nuk i është vënë në dispozicion asnjë dokumentacion shkresor për këtë. 

Në këto kushte, ankuesja pretendon se vajza e saj, nxënësja S. B. është diskriminuar nga ana e 

drejtoreshës së Liceut Arstistik “Jordan Misja” Tiranë, për shkak të “etnisë” së saj. 

 

Etnia është një nga shkaqet për të cilat Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij 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”. 

                                                                             

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32, pika 2 dhe 33, të ligjit nr. 10 
221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Më datë 17.02.2017, ankuesja u paraqit pranë Zyrës së KMD-së, ku informoi lidhur me 

ankesën e paraqitur dhe sqaroi se për të gjithë procedurën e ndjekur nga ana e Liceut Artistik 

“Jordan Misja” Tiranë, ajo nuk është vënë në dijeni. Gjatë takimit me prindër të mbajtur më 

datë 16.12.2016, mësuesja kujdestare, M. M., ka bërë me dije ankuesen se mungesat e 

pajustifikuara të vajzës së saj S. B. nuk përbëjnë problem për vijimin e mëtejshëm të shkollës 

deri në atë moment. Sipas ankueses, shkaku që vajza e saj ka munguar në shkollë për këtë 

periudhë, ka qënë se i ka qëndruar pranë të ëmës (S. B.), gjatë kurimit në Spital. Gjithashtu, 

shoqërimi i S. B. nga e bija në Spital për tu kuruar, është bërë shkak i përjashtimit nga shkolla. 

 

Në vijim të takimit S. B. informoi se shkak i diskriminimit dhe trajtimit në mënyrë të 

pabarabartë të vajzës së saj nga ana e përfaqësuesve të Liceut Artistik “Jordan Misja” Tiranë, 

është bërë etnia, pasi vajza e saj i përket komunitetit rom. Në përfundim S. B. kërkoi nga KMD 
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të ballafaqohet nëpërmjet një seance dëgjimore me drejtoreshën e Liceut Artistik “Jordan 

Misja” Tiranë dhe me një grup mësuesish të nxënëses S. B. Gjithashtu, në seancë dëgjimore 

ankuesja kërkoi pjesmarrjen e mësueses kujdestare dhe senatores së klasës. 

 

2. Mbështetur në Urdhërin nr. 21, datë 16.02.2017 të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi “Për kryerjen e inspektimit pranë Liceut Artistik “Jordan Misja” Tiranë, 

inspektorët e KMD-së u paraqitën pranë këtij institucioni, më datë 21.02.2017, për të kryer 

verifikimet përkatëse mbi çështjen në fjalë. Gjithashtu, u kërkua nga subjekti ndaj së cilit është 

paraqitur ankesa të vërë në dispozicion të KMD-së: 

 

- Informacion mbi arsyet e përjashtimit të nxënëses S. B. nga Liceut Arstistik “Jordan 

Misja”, Tiranë. 

- Kopje të rregjistrit të klasës së 13/b, në të cilin të evidentohen mungesat e nxënëses S. B. 

dhe të nxënësve të tjerë.  

- Kopje të procedurës së ndjekur nga ana e Liceut Arstistik “Jordan Misja”, deri në 

përjashtimin nga shkolla të nxënëses S. B. 

- Informacion mbi legjislacionin në të cilin është mbështetur drejtoria e Liceut Arstistik 

“Jordan Misja”, për të bërë përjashtimin nga shkolla të nxënëses S. B. 

- Informacion nëse ka nxënës të tjerë ndaj të cilëve është marrë masë disiplinore për 

përjashtimin nga shkolla gjatë viteve shkollore 2015-2016 dhe 2016-2017. (Nëse po kopje 

të dokumentacionit) 

- Informacion nëse është kontaktuar më parë prindi i nxënëses S. B., për ta vënë në dijeni 

lidhur me masën disiplinore që do të merrej ndaj saj. (Nëse po, të vihen në dispozicion 

provat dhe faketet.)  

Gjatë inspektimit pranë Liceut Arstistik “Jordan Misja” Tiranë, inspektorët e KMD-së, morën 

takim me V. G., me detyrë Drejtore e Liceut Arstistik “Jordan Misja” Tiranë; M. M., me detyrë 

mësuese kujdestare e klasës XIIIᴮ; E. P.dhe H. M., me detyrë N/Drejtor të Liceut Arstistik “Jordan 

Misja” Tiranë. 

Gjatë inspektimit M. M. informoi se: “Prindi i fëmijës S. B. është vënë në dijeni me anë të sms-ve 

në telefonin e saj, lidhur me mungesat që vajza e saj ka kryer, pasi nuk ka qënë prezente në shkollë. 

Këto njoftime janë bërë herë pas here, çka vërtetohen edhe nga sms-të që janë printuar nga 

telefoni. Ka patur raste si p.sh. në datë 18.01.2017, kur nxënësja nuk është paraqitur në shkollë 

dhe i janë justifikuar mungesat. Gjithashtu nxënëses i janë justifikuar mungesat nga ana jonë edhe 

me anë të një sms-je të nisur nga ana e prindit të S. B., S. B. Prindi i S. B. edhe pse është njoftuar 

në Tetor dhe Dhjetor 2016, ajo është paraqitur vetëm në muajin Dhjetor në një takim me prindër. I 

është bërë me dije lidhur me problematikën e mungesave të S. B., por në vijim nuk u ndërmorr 

asnjë masë dhe nxënësja ka vijuar me mosprezencën në shkollë, deri në momentin që është 

përjashtuar për shkak të mungesave pa arsye.” 

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


 

4 

                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 
(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     
Tel: +355 4 2431078 
Fax: +355 4 2431077 
e-mail: info@kmd.al 

                                                                                                                                                                                          web: www.kmd.al                                                                                                

 

Nga ana e drejtuesve të Liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë, u sqarua se: “S. B. është një 

nxënëse e talentuar dhe me një sjellje të mirë. Ky është një rast i përsëritur që ajo nuk ka qënë 

prezente në shkollë dhe është përjashtuar për shkak të plotësimit të mungesave pa arsye. Prindi i 

nxënëses, S. B. është bërë me dije lidhur me përjashtimin nga shkolla, si dhe të gjithë procedurën e 

ndjekur nga ana e shkollës deri në largimin përfundimtar, por S. B. nuk ka ardhur asnjëherë të 

interesohet në shkollë dhe të marrë dijeni mbi procedurën e ndjekur. Nxënësja në rastin konkret ka 

plotësuar numrin e mungesave në lëndët e përgjithshme dhe ligjërisht përjashtohet nga shkolla, 

pavarësisht mungesave që ka bërë në lëndët e muzikës. Lidhur me shkakun e pretenduar nga 

ankuesja, etnia nuk ka qënë shkak për largimin nga shkolla, por mungesat pa arsye të bëra. Në 

shkollë ka një numër të konsiderueshëm nxënësish rom/egjiptian dhe rast të tillë nuk ka ndodhur 

asnjëherë më parë. Nuk ka patur raste të tjera kur nxënësit e përkatësisë etnike (rom/egjiptian), 

janë përjashtur nga shkolla për shkak të mungesave pa arsye.” 

3. Mbështetur në nenin 33 të Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, si dhe në vijim të 

procedurave hetimore, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi me anë të shkresës nr. 

241 prot., datë 03.03.2017, i kërkoi subjektit ankues, S. B. të vërë në dispozicion:  

- Prova dhe fakte me anë të së cilave të vërtetojë nëse ka vënë në dispozicion të Liceut 

Artistik “Jordan Misja” Tiranë, Raport Mjekësor apo dokument tjetër, lidhur me 

justifikimin e mungesave të vajzës suaj, S. B. (pasi sipas pretendimeve të ngritura gjatë 

procedurës hetimore arsyet e mungesave të vajzës së saj në shkollë, kanë qënë për 

shkak se ajo ka qënë duke u kuruar në spital dhe vajza e saj (S. B.) i ka qëndruar pranë 

gjatë kësaj periudhe që është kuruar).  

 

Në përgjigje përsa më lart, pavarësisht faktit që ka marrë dijeni mbi shkresën nr. 241 prot., datë 

03.03.2017, ankuesja nuk paraqiti asnjë pretendim apo informacion shtesë. 

 

4. Mbështetur në nenin 33, pika 8, të ligjit nr. 10221/2010 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", 

për shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

vendosi të realizojë një seancë dëgjimore mes palëve. Me shkresën nr. 151/1 prot., datë 

27.03.2017, është bërë njoftimi i palëve për realizimin e seancës dëgjimore.  

Më datë 03.04.2017, sipas njoftimeve të realizuara, pavarësisht faktit se palët në proces kanë marrë 

dijeni mbi njoftimin për seancën dëgjimore që do të zhvillohej, nuk morën pjesë, si dhe nuk vunë 

në dispozicion asnjë informacion.   

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”.  
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Mbështetur në provat e administruara nga të dy palët, rezultoi se: 

Lidhur me trajtimin ndryshe dhe të pafavorshëm 

Në pikën 7, të nenit 88 të Dispozitave Normative  të arsimit parauniversitar të vitit 2013, 

parashikohet se: “Nxënësi i shkollës së arsimit të mesëm të lartë, që: 

a) Mungon pa arsye 30 orë mësimore paralajmërohet me shkrim nga drejtori i shkollës për 

përjashtim nga shkolla dhe njoftohen prindërit e tij. 

b) Mungon pa arsye 15 orë të tjera nga shkolla për atë vit shkollor dhe njoftohen prindërit e 

tij.” 

Përsa më lart dhe referuar përcaktimeve të dispozitave normative, nxënësja S. B., pasi ka plotësuar 

numrin prej 40 mungesave pa arsye, në muajin Dhjetor 2016, Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan 

Misja” Tiranë, ka paralajmëruar
2
 nxënësen për përjashtimin nga shkolla. Mbështetur në provat e 

administruara
3
, që nga data 5 Tetor 2016 e në vijim, S. B. është njoftuar me sms nga ana e 

mësueses kujdestare të vajzës së saj, M. M., lidhur me numrin e mungesave të bëra. Më datë 

06.12.2016 dhe 22.12.2016, S. B. është njoftuar me anë të një sms-je nga ana e M. M., ku i 

kërkohej të firmosej paralajmërimi për përjashtimin nga shkolla të nxënëses S. B.   

Pavarësisht faktit që S. B. ka marrë dijeni mbi mungesat e kryera nga vajza e saj dhe rrezikonte të 

përjashtohej nga shkolla, ajo vijoi të mos shkonte në shkollë. Në këto kushte, më datë 24 Janar 

2017, M. M. me anë të sms-ve ka njoftuar S. B. se vajza e saj ka bërë 49 mungesa pa arsye dhe për 

shkak se nuk ka paraqitur asnjë raport për t’i justifikuar përjashtohet nga shkolla. Lidhur me këtë, 

drejtoria e shkollës me shkresën nr. 5 prot., datë 23.01.2017, ka komunikuar se nxënësja S. B. është 

përjashtuar nga shkolla për shkak të plotësimit të numrit të mungesave pa arsye.  

Gjithashtu, refruar informacionit të administruar, konstatohet se: 

- Më datë 07.12.2016, me anë të shkresës nr. 82/1 prot., Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan 

Misja”, i ka komunikuar masën “Paralajmërim për përjashtim nga shkolla”, nxënësve S. 

B. dhe A. T., të klasës XIII ᴮ, për shkak të mungesave pa arsye. 
- Më datë 19.01.2017, me anë të shkresës nr. 4 prot., Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan 

Misja”, i ka komunikuar masën “Paralajmërim për përjashtim nga shkolla”, 5 (pesë) 

nxënësve (3 nga Klasa Xᴬ  dhe 2 nxënës nga Klasa XIIᴮ), për shkak të mungesave pa arsye. 
- Më datë 08.02.2017, me anë të shkresës nr. 16/1 prot., Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan 

Misja”, i ka komunikuar masën “Përjashtim nga shkolla”, 4 (katër) nxënësve (1 nga Klasa 

XIII ᴮ dhe 3 nxënës nga Klasa XIᴮ), për shkak të mungesave pa arsye. 

- Më datë 05.02.2017, me anë të shkresës nr. 9 prot, Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan 

Misja”, i ka komunikuar masën “Paralajmërim për përjashtim nga shkolla”, 12 

                                                           
2 Me anë të shkresës nr. 82/1 prot., datë 07.12.2016, Fletë Komunikimi Nr. 1 
3 Sms-të e shkëmbyera ndërmjet S. B. dhe mësueses kujdestare M. M., të administruara nga KMD në dosjen e ankueses. 
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(dymbëdhjetë) nxënësve (2 nga Klasa XIIᴬ ; 3 nxënës nga Klasa Xᴬ; 1 nxënës nga klasa X-

c; 1 nxënës nga Klasa Xᴮ; 1 nxënës nga Klasa XIIᴬ; 1 nxënës nga Klasa Xᴰ; 2 nxënës nga 
Klasa XI ᴮ dhe 1 nxënës nga Klasa Xᴰ), për shkak të mungesave pa arsye. 

- Referuar sms-ve të shkëmbyera ndërmjet S. B. dhe mësueses kujdestare M. M., rezulton që 

S. B. është vënë në dijeni herë pas here nga ana e mësueses kujdestare për mos prezencën e 

nxënëses S. B. në shkollë, si dhe i është kërkuar të marrë masa që vajza e saj të vijojë të 

frekuentojë shkollën. 

- Ka patur raste kur mësuesja i ka justifikuar mungesat edhe pse nga ana e nxënëses S. B. apo 

prindit të saj nuk është paraqitur asnjë dokument për justifikimin e mungesave. 

- S. B. nuk ka paraqitur asnjëherë dokument pranë Liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë për 

të justifikuar mungesat e vajzës së saj S. B. 

- Nga verifikimi i rregjistrit të klasës XIII ᴮ, rezultoi që për nxënësit që kishin plotësuar 
numrin e mungesave për paralajmërim apo përjashtim nga shkolla, ishin marrë masat 

përkatëse nga ana e Drejtorisë së Liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë. 

Mbështetur në informacionin dhe provat e administruara, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi arrin në përfundimin se: 

 

- Në Liceun Artistik “Jordan Misja”, Tiranë, ka patur edhe raste të tjera të përjashtimit të 

nxënësve për shkak të plotësimit të numrit të mungesave pa arsye, pavarësisht etnisë apo 

komunitetit të cilit i përkisnin.  

 

- Në klasën XIII ᴮ të Liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë, përveç nxënëses S. B. është 

përjashtuar nga shkolla edhe një nxënës tjetër i cili, sipas informacionit nuk i përkiste 

komunitetit rom/egjiptian.  

 

- Nxënësja S. B. për të njëjtin shkak (plotësim i numrit të mungesave pa arsye), është 

përjashtuar nga shkolla në vitin 2015 dhe në vitin 2016, çka vërteton se ankuesja ka patur 

dijeni mbi legjislacionin dhe masat që ndërmerren në rast të plotësimit të numrit të 

mungesave pa arsye.  

Në këto kushte, konstatohet se Drejtoria e Liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë, ka 
trajtuar në të njëjtën mënyrë të gjithë nxënësit që mësojnë në këtë shkollë, duke vënë në të 
njëjtat kushte, pavarësisht përkatësisë etnike apo komunitetit të cilit i përkisnin. 
 

Në përfundim, pretendimet e ankueses se etnia është bërë shkak për trajtimin e vajzës së saj 
në mënyrë të pabarabartë dhe të padrejtë, nuk mbështetet në asnjë nga provat dhe faktet e 
administruara nga Komisioneri gjatë procedurave hetimore. 
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                                                                     Adresa: Rruga Sami Frasheri,  Nr.10, Kati II, Tiranë 
(Tek godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit)     
Tel: +355 4 2431078 
Fax: +355 4 2431077 
e-mail: info@kmd.al 

                                                                                                                                                                                          web: www.kmd.al                                                                                                

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenin 20, nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe 

nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7 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 etnisë, të nxënëses S. B., nga ana e Drejtorisë së 

liceut Artistik “Jordan Misja”, Tiranë. 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në gjykatë, brenda afateve ligjore. 

 

 

Irma BARAKU 

 

                                                                                                                              ______________ 

KOMISIONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Etnia) 

(Fusha: Arsim) 
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