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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 1349/1  Prot.                                                                                    Tiranë, më  23 . 09 .2021 

 
 
 

V E N D I M 

 

 

Nr.  181, Datë  23 . 09 . 2021 

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 130, datë 21.07.2021, të paraqitur nga A.I, kundër E.P, në cilësinë e Drejtorit të 

Shkollës 9-vjeçare “Qemal Mici”, Durrës, në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të 

“gjendjes arsimore” dhe “çdo shkak tjetër
1”. 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës së paraqitur nga subjekti ankues, Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
, 

 

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 vitin shkollor 

2019-2020 kanë filluar problemet me ndarjen e orëve të mësimit ku ka kërkuar ti jepen orët e 

mësimit të edukimit fizik. Ankuesi ka kundërshtuar veprimet selektive të Drejtorit që i hiqte orët e 

mësimit të edukimit fizik dhe ia jepte një personi që kishte arsim të mesëm. Me fillimin e vitit 

shkollor, në shtator 2020, Drejtori vazhdoi qëndrimin e tij diskriminues duke i dhënë me pa të 

drejtë 6 orë lëndë shoqërore, por që nuk i ka pranuar dhe nuk ka bërë plan mësimor për lëndët 

shoqërore. Orët e mësimit të lëndës edukim fizik tek djemtë nuk ia jepte atij por ia jepte një 

mësueseje femër dhe ankuesit i jepte orë të lëndëve shoqërore dhe konkretisht “Rregullat e 

qarkullimit rrugor” që duhej të jepeshin nga mësues të profilit të lëndëve shoqërore. Drejtori e ka 

lënë pa orë mësimore të plota për 2 muaj rresht (me 16 orë). Ka kërkuar me shkrim nga drejtori 

arsyen, por nuk ka marrë përgjigje. Gjatë kësaj kohe, shqetësimin e tij e ka paraqitur dhe tek ZVA 

Durrës, por dhe ato nuk e kanë marrë në konsideratë. Drejtori për ta vënë në pozitë edhe më të 

                                                           
1
 Për shkak se ka ushtruar të drejtën për fjalën e lirë dhe ka mbrojtur pozitën dhe integritetin e tij si mësues. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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.,_. vështirë ankuesin dhe për të legjitimuar padrejtësitë, ka mbledhur Këshillin e Etikës, lidhur me 

mospranimin e ankuesit për të zhvilluar orët jashtë profili. Propozimi dhe qëllimi i Drejtorit ishte 

që ta çonte ankuesin në Këshillin e Disiplinës. Përballë presionit të brendshëm të krijuar në 

shkollë nga ana e Drejtorit, presion që nuk ishte vetëm tek ai, por dhe tek kolegët të cilëve iu 

imponohej një qëndim i  caktuar ndaj tij , është detyruar të bëjë publik rastin. Kështu, me datë 

17.11.2020, ka bërë një artikull te gazeta e qytetit “Bulevardi”, si të vetmen mënyrë për të 

shprehur shqetësimin e tij pasi institucionet nuk po reagonin, si dhe më vonë ka paraqitur 

shqetësimin tek emisioni “Fiks Fare”. Pas bërjes publike të shqetësimit, Drejtori mblodhi 

personelin e edukimit fizik dhe në prezencë të përfaqësuesit të ZVA Durrës, konfirmoi se do i japë 

orët e plotë në Janar 2021. Si hakmarrje që ankuesi ka kërkuar të drejtën e tij, Drejtori E.P me 

datë 13.01.2021 mori vendim për largimin e tij nga puna, duke bërë zgjidhjen e kontratës së 

punës, me arsyetimin se është marrë në punë në mënyrë të paligjshme. Ankuesi informon se i 

është drejtuar me shkresë ZVA Durrës dhe DRAP Durrës kundër zgjidhjes së kontratës së 

punës nga Drejtori si formë hakmarrje ndaj tij, por nuk ka marrë përgjigje nga institucionet”. 

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

diskriminimit dhe kthimin në vendin e punës. 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin 

seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, 

gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e kufizuar, 

përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, 

në nenin 3, pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen e pamundur të 

ushtrimit në të njëjtën mënyrë  me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi”. 

Neni 7 i LMD-së
3
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim ose mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë ose 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 ose të 

ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe personash, përbën diskriminim”. 

                                                           
3 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
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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”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit 10221/2010 
“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 130, datë 21.07.2021 të A.I u konstatua se nga pikëpamja 

formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të Ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Në këto kushte, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Me shkresën nr. 945/2, datë 27.07.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka 

njoftuar dhe kërkuar informacion nga, Shkolla “Qemal Mici” për ankesën e bërë nga A.I. 
 

Me shkresën nr. 324, datë 09.07.2021, Shkolla “Qemal Mici” dërgoi dokumentacionin e kërkuar 

dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “Në shtator të vitit 2020, kur është bërë ndarja e 

ngarkesës mësimore për vitin 2020-2021, nga ankuesi nuk ka pasur asnjë kundërshtim për 

ngarkesën mësimore dhe ka zhvilluar mësimin normalisht (edhe modulin me zgjedhje) deri në datë 

06.10.2020 kur është larguar për në Gjermani për arsye shëndetësore. Pas kthimit ka paraqitur dy 

raporte mjekësore të lëshuara nga mjek gjermanë, dhe kërkesën për tu paguar për raportet 

mjekësore. Ankuesit i është komunikuar dhe me shkrim arsyet e pamundësisë për tu paguar nga 

punëdhënësi raporte mjekësore të lëshuar nga mjekë të huaj. Pas kësaj ka ardhur dhe refuzimi i 

ankuesit për të zhvilluar orët e modulit me zgjedhje. Komisioni i Etikës së Shkollës (KES) ka marrë 

dy ankesa, një nga drejtoria e shkollës për thyerje të disiplinës nga ankuesi, për moskryerje detyre, 

dhe një ankesë nga A.I. KES duke qenë se ishte e njëjta çështje i ka trajtuar në një mbledhje dhe ka 

arritur në përfundimin se mësuesi A.I ka kryer shkelje disiplinore dhe për këtë arsye i ka kaluar 

Komisionit të Disiplinës. Komisioni i Disiplinës e ka trajtuar çështjen por nuk ka dalë me një 

vendim. Përsa i përket publikimit të gazetës “Bulevard”, informohet se në datë 17.11.2020 ka një 

shkrim në këtë gazetë duke e trajtuar çështjen në dy drejtime, dhe nga mësuesi por dhe sqarimet 

ligjore të drejtorisë së shkollës dhe jo një ankesë të mësuesit në këtë gazetë, siç pretendon ankuesi. 

Në takimin e datës 23.11.2020 me mësuesit e edukimit fizik, në prani dhe të përfaqësueses së ZVAP 

Durrës, janë bërë përpjekje për zgjidhjen e problemit, por ankuesi ka refuzuar të zhvillojë orët e 

modulit me zgjedhje dhe të firmosë procesverbalin e mbledhjes. Në datë 24.12.2020 nga ZVAP 

Durrës është kërkuar verifikimi i procedurës së emërimit të mësuesve të edukimit fizik dhe 

përputhshmëria e diplomës me vendin e punës. Po në të njëjtën datë, drejtoria e shkollës ka 

dërguar informacionin e kërkuar në të cilin është vënë në dukje se procedura e emërimit të 

mësuesit A.I nuk është bërë në përputhje me Udhëzimin nr. 38, datë 06.10.2015, ndërsa për 

mësuesen M.K rezultoi se diploma nuk ishte në përputhje me vendin e punës. Bazuar në këto 

konstatime drejtoria e shkollës ka filluar procedurat e ndërprerjes së kontratës së punës me këto 
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mësues. Theksohet se verifikimi i mësipërm është bërë para transmetimit në emisionin “fiks fare”. 

Me datën 13.01.2021 drejtoria e shkollës ka bërë zgjidhjen e kontratës së punës për të dy mësuesit. 

Meqënëse A.I ka paraqitur raporte mjekësore deri në datë 21.06.2021 ndërprerja përfundimtare e 

marrëdhënieve financiare është bërë në datë 28.06.2021. Gjithashtu informojnë se A.I ka bërë padi 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”. 

Me shkresën nr. 1709, datë 09.08.2021, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Durrës dërgoi 

dokumentacionin e kërkuar dhe në mes të tjerash informoi Komisionerin se: “A.I ka punuar si 

mësues i Edukimit Fizik prej datës 10.10.2016 në institucionin arsimor “Qemal Mici” Durrës. Prej 

muajit shtator-nëntor 2020, A.I nuk ka paraqitur asnjë ankesë në ZVAP mbi orët mësimore 

“Rregullat e qarkullimit rrugor”. ZVAP Durrës ka marrë dijeni nga drejtoria e shkollës për 

emërimin e A.I në kundërshtim me ligjin 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 38, datë 06.10.2015. ZVAP Durrës ka verifikuar 

informacionin që A.I nuk ka qenë asnjëherë pjesë e portalit “Mësues për Shqipërinë”, e si 

rrjedhojë është punësuar në kundërshtim me aktet ligjore/nënligjore në fuqi. ZVAP Durrës 

informon se gjatë vitit 2020-2021 janë zgjidhur katër kontrata me mësues të cilët nuk janë 

punësuar përmes procedurës së konkurimit në portal ose nuk përmbushin kriteret ligjore për 

ushtrimin e profesionit të mësuesit. ZVAP Durrës informon se pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës po shqyrtohet padia e bërë nga A.I në të cilin ka kërkuar: “Konstatimin e diskriminimit të 

paditësit gjatë marrëdhënieve të punës dhe duke e larguar nga puna me Vendimin nr. 195, datë 

13.01.2021 të shkollës “Qemal Mici”. Dënimin civilisht të drejtorit E.P me 80.000 lekë për shkak 

të diskriminimit të paditësit”. 

Në përgjigje të shkresës së dërguar nga shkolla “Qemal Mici”, ankuesi me e-mail-in datë 

20.08.2021, ka dërguar informacion dhe kopje të kërkesë padisë datë 25.06.2021 dhe të kërkesës 

për shtim të objektit të padisë, datë 09.07.2021. 

Nga aktet bashkëlidhur e-mailit, konstatohet se, me Kërkesë Padinë datë 25.06.2021, subjekti 

ankues i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, duke kërkuar në objektin e kërkesë 

padisë: “Konstatimin e diskriminimit të paditësit gjatë marrëdhënies së punës dhe duke e larguar 

nga puna me Vendimin nr. 195, datë 13.01.2021, të shkollës “Qemal Mici”, drejtor E.P. Dënimin 

civilisht të drejtorit E.P me 80.000 lekë për shkak të diskriminimit të paditësit”. Gjithashtu, ankuesi 

dhe me kërkesën datë 09.07.2021, drejtuar Gjyqtares E.K, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 

ka kërkuar të shtojë në objektin e padisë dhe: “Deklarimin e pavlefshëm të Vendimit nr. 33, datë 

28.06.2021 të Shkollës “Qemal Mici”, Durrës për zgjidhjen e kontratës së punës si një akt i dhënë 

në mënyrë diskriminuese dhe anullimin e këtij akti”.  

Nëpërmjet letërthirrjeve, nr. 2225.Akti, datë 08.07.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 

Zyra Vendore Arsimore Durrës dhe Shkolla “Qemal Mici” janë thirrur si të paditur, në procesin 

gjyqësor me palë paditëse, subjektin ankues. Në këtë kontekst, rezulton që pretendimi i ankuesit 

për diskriminim nga ana e Shkollës “Qemal Mici”, është bërë objekt i shqyrtimit gjyqësor dhe po 

shqyrtohet nga Gjykata. 
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Bazuar në sa më sipër, subjekti ankues, në kërkesë padinë e paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, ka pretenduar inter alia, trajtimin diskriminues nga ana e punëdhënësit, për 

shkaqet e pretenduara në ankesë, duke investuar kështu edhe Gjykatën për të njëjtat pretendime që 

ka sjellë paralelisht edhe pranë KMD-së. 

Po ashtu, në citim të bazës ligjore, ankuesi i referohet, ndër të tjera dhe Ligjit nr.10221, datë 

04.02.2012 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Juridiksioni gjyqësor është i ndarë nga ai administrativ, por aktet e këtij të fundit janë objekt 

kontrolli nga gjykata administrative, e cila vendos përfundimisht për çështjen. Në rastin e ankuesit, 

të njëjtat fakte, rrethana, parashtrime, janë bërë objekt shqyrtimi si në juridiksionin administrativ 

dhe atë gjyqësor. 

Në këtë kontekst, në kushtet që kjo çështje është duke u gjykuar nga Gjykata, bazuar në nenin 33, 

pikën 7/4 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku 

parashikohet se: “Kur Komisioneri vihet në dijeni se ankuesi ka paraqitur kërkesë padi në gjykatë 

me objekt konstatim diskriminimi, ndërkohë që ka paraqitur të njëjtën ankesë pranë Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe çështja është në shqyrtim e sipër, Komisioneri merr vendim 

për pushimin e çështjes“, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk mund të shprehet, 

lidhur me ankesën nr. 130, datë 21.07.2021, të A.I dhe deklaron pushimin e çështjes. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, germa a), nenit 33, pika 7/4, dhe nenit 36/4, të ligjit nr. 

10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Të deklarojë pushimin e shqyrtimit të ankesës nr. 130, datë 21.07.2021, të A.I, për shkak se 

çështja është duke u gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

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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