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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 120 Prot.        Tiranë, më  18 / 01 / 2021 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 8, Datë   18  / 01  / 2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 

129 Regj., datë 03.11.2020, të paraqitur nga B. Ç, kundër Drejtorisë së shkollës 9-vjeçare 

“Tahir Hoxha” Klos, në të cilën pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes arsimore”. 

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. 
 

Bazuar në deklarimet e subjektit ankues dhe dokumentacionin bashkëlidhur ankesës, rezulton 

se B. Ç, me datë 15.09.1997 ka lidhur marrëdhëniet e punës me shkollën 9-vjeçare “Ali 

Hoxha” Unjate, si mësuese e lëndës histori-gjeografi, me normë të plotë mësimore, 

marrëdhënie e cila ka vijuar deri më datë 17.10.2014.  

 

Ankuesja shprehet se: “Me vendim të Zyrës Arsimore Mat jam emëruar në detyrën e Drejtorit 

të Shkollës. Me datë 01.09.2017 kam kryer detyrën si Kryemësuese në këtë shkollë, e cila për 

shkak të rënies së numrit të nxënësve kaloi si shkollë aneks. Me datë 02.09.2018 kam kaluar 

si mësuese në shkollën 9-vjeçare “Rexhep Shira”, Fullqet dhe nëpërmjet vendimit nr. 7, me 

datë 15.10.2018 jam emëruar si mësuese në shkollën 9-vjeçare “Tahir Hoxha”, Klos. Që në 

këtë moment e kam ndier veten të diskriminuar nga ana e drejtorit dhe me tendencën për të 

më larguar nga puna, pasi unë në kurrikulën me zgjedhje kam dhënë vetëm 3 muaj. Më datë 

07.01.2019 më është thënë nga ana e Drejtorit të Shkollës që do më jepej lënda e qytetarisë 

që është lëndë e përafërt me profilin tim. Që në momentin që kam ardhur në këtë Shkollë kam 

kërkuar të vlerësohem me dosje, pasi unë kisha 21 vite pune në profilin tim, dhe nuk kisha 

arsye që të merrja lëndë të përafërta ose jashtë profilit tim, apo të isha mësuese ndihmëse. Në 

janar 2019 kam dhënë lëndën e qytetarisë dhe kam bërë mësuesen ndihmëse dhe qëllimi ishte 

të mbronin një mësuese tjetër që kishte kritere më pak se unë”. 
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Ankuesja ka parashtruar se me datë 15.07.2020 është thirrur në takim në Drejtorinë e 

Shkollës dhe i është komunikuar se për shkak të rënies së numrit të nxënësve vendi i saj i 

punës do të suprimohej. Ankuesja citon se e ka kundërshtuar si të padrejtë dhe diskriminues 

faktin që asaj po i suprimohej vendi i punës, pasi ka pretenduar se është mësuese me emërim 

në këtë Shkollë dhe ka kërkuar që të bëhet vlerësimi i mësuesve me dosje dhe të konkuronin 

për vendin e punës. Ankimin e znj.Ç, Drejtoria e Shkollës ia ka përcjellë Zyrës Vendore 

Arsimore Klos, e cila është shprehur se për mësuesit e të njëjtit profil, në rastet e suprimimit 

të vendit të punës, duhej bërë vlerësimi i dosjeve të tyre. Përgjigjja e sipërcituar i është 

komunikuar ankueses me datë 22.07.2020 por që nuk është zbatuar nga Drejtoria, pasi në 

shtator 2020 kur ka filluar procesi mësimor, të gjithë profileve të tjera u ishte ndarë ngarkesa 

mësimore, vetëm profilit histori-gjeografi nuk i ishte ndarë akoma. 

 

Ankuesja shprehet se për dy mësuese të profilit biologji-kimi, konkretisht: L. D dhe M. H, të 

cilat ndodheshin në të njëjtat kushte, suprimim të vendit të punës për shkak të rënies së 

ngarkesës mësimore, është bërë vlerësimi me dosje i tyre dhe në përfundim të procesit të 

vlerësimit të dosjeve është vendosur që të vijonte punën mësuesja M. H. Në këto kushte, 

ankuesja ka pretenduar se ajo është trajtuar në mënyrë të pabarabartë dhe të pafavorshme 

krahasuar me këto dy mësuese, pasi për të nuk është bërë vlerësimi me dosje.  

 

Ajo pretendon se diskriminohet pasi jo vetëm nuk është vlerësuar dosja e saj, por dhe orët 

mësimore nuk janë ndarë në mënyrë të barabartë mes saj dhe koleges tjetër të lëndës histori-

gjeografi, sikurse ka ndodhur me rastin e mësuesve të lëndës së anglishtes. Znj.Ç pretendon 

se njëri nga mësuesit e lëndës së anglishtes, nuk plotëson as kriterin arsimor pasi nuk ka 

arsimin përkatës dhe mëgjithatë e ka ndarë në mënyrë të barabartë ngarkesën mësimore me 

mësuesin tjetër të lëndës. Ankuesja ka pretenduar se Drejtori i Shkollës e ka diskriminuar atë, 

përmes mosvlerësmit të dosjes së saj për pozicionin e punës në profilin histori-gjeografi, për 

shkak se ajo plotëson kriteret ligjore dhe është më e avantazhuar nga ligji, se sa kolegia me të 

cilën ajo do të konkuronte dhe që Drejtori favorizon në këtë rast.  

    

Në përfundim, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

konstatimin e diskriminimit të saj nga ana e Drejtorisë së shkollës 9-vjeçare “Tahir Hoxha” 

Klos, si dhe ndreqjen e pasojave duke detyruar Shkollën që të bëjë vlerësimin me dosje të 

ankueses dhe koleges së saj, të të njëjtit profil, ose të bëjë shpërndarjen e orëve mësimore në 

mënyrë të barabartë.  

 

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”.  
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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 LMD-së, 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: 

1. Me shkresën me nr.1494/1 prot., datë 12.11.2020 i është kërkuar informacion dhe 

dokumentacion mbështetës shkollës 9-vjeçare “Tahir Hoxha” Klos (Shkolla), lidhur 

me ankesën e B. Ç. 

 

Komisioneri paraprakisht informoi Shkollën, që nëse prej tyre do të ndërmerreshin masa 

pozitive lidhur me përmbushjen e kërkesës së ankueses, Komisioneri do të ndërpriste 

procedurën hetimore, duke e konsideruar të zgjidhur rastin. 

Me shkresën me nr. 38 prot., datë 14.12.2020, Shkolla, ka depozituar pranë KMD-së 

parashtrimet e veta lidhur me pretendimet e ankueses, si dhe ka bashkëlidhur 

dokumentacionin e kërkuar nga Komisioneri.  

Ndër të tjera, Shkolla ka theksuar se: “Jemi falenderues ndaj Komisionerit që vlerëson 

pozitivisht faktin se nëse nga ana e Drejtorisë së Shkollës do të merren masa lidhur me 

zgjidhjen e kësaj problematike, Komisioneri ndërpret procedurën për shqyrtimin e kësaj 

çështjeje, duke e konsideruar të zgjidhur atë. Në këtë kontekst, ne jemi në procedurat e 

përzgjedhjes me konkurim të kandidatëve për vendin e lirë për nëndrejtor shkolle, ku njëri 

prej tyre vjen nga ekipi lëndor i mësuesve të lëndës histori-gjeografi të Shkollës tonë, dhe në 

rast fitimi të tij të mundshëm të këtij pozicioni pune, krijohet automatikisht mundësia që 

mësueses B. Ç t’i shpërndahen orët mësimore brenda profilit”.  

Në vijim, Shkolla parashtron se do të informojë Komisionerin lidhur me zgjidhjen e 

problematikës së ankueses, sapo të përfundojë procedurat e përzgjedhjes me konkurim të 

kandidatit për vendin e lirë të nëndrejtorit.  

2. Nëpërmjet e-mailit të datës 13.01.2021, shkolla 9-vjeçare “Tahir Hoxha” Klos ka 

informuar Komisionerin se:  

“Që me datë 11.01.2021, problemi i mësueses B. Ç është zgjidhur duke e ndarë ngarkesën 

mësimore sipas profilit të diplomimit të saj, si mësuese e lëndës histori-gjeografi. Duke u 

nisur nga kjo qasje pozitive nga ana e Shkollës karshi ankueses, lidhur me kërkesat e saj, 
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lutemi që KMD ta quajë të zgjidhur situatën dhe të ndërpresë proceduren e shqyrtimit 

administrativ të ankesës”.  

Ky fakt është konfirmuar dhe nga subjekti ankues, B. Ç, e cila  nëpërmjet e-mailit të datës 

14.01.2021, ka falenderuar Komisionerin për ndërmjetësimin në zgjidhjen e problematikës së 

saj dhe ka kërkuar nga KMD të ndërpresë proceduren e shqyrtimit administrativ të ankesës, 

pasi kërkesa e saj është përmbushur që në datën 11.01.2021. 

Neni 33, pika 9 e ligjit nr. 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”.  

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

ankues 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”, të ndryshuar, 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 subjektit ankues B. Ç, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin 

është iniciuar procedura hetimore. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 
 
 
 KOMISIONER 
 
 
 Robert GAJDA 

 

Fusha: Punësim 

Shkaku: Gjendja arsimore 

Lloji i vendimit: Arritje efiktiviteti 
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