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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.  1086/1  Prot.                              Tiranë, më  22 . 07 . 2022 

 

 

V E N D I M 

 

Nr. 148,  Datë  22 . 07 . 2022 

 

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

të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 239, 

datë 21.12.2021, të paraqitur nga organizata “Qendra T’Reja” kundër Këshillit të Ministrave, në 

të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të “gjendjes ekonomike”. 

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 në formularin e ankesës, subjekti ankues informon se: “Qendra 

T’Reja është një organizatë që punon për të drejtat e grupeve në nevojë. Kohët e fundit 

organizata ka marrë kontakt me një grup banorësh të cilët jetojnë në një zonë që quhet, Ish- 

Gjeologjikja në Rajonin e Korçës. Problematikat e tyre social-ekonomike janë të shumta midis të 

tjerash, ajo që i shqetëson kohët e fundit është diskriminimi që i bëhet fëmijëve që vijnë nga këto 

familje, përmes VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e 

konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit 

parauniversitar në institucionet arsimore publike”, i ndryshuar. Në bazë të këtij vendimi, 

përfitojnë bursë nga shteti, fëmijët e sistemit parauniversitar, ata që ndjekin shkollat e mesme 

profesionale dhe arsimit bazë në shkollat 9-vjeçare, me kusht: Përfitues janë ata fëmijë që janë 

“braktisës të shkollës”. Nga ana tjetër, këto fëmijë që vijnë nga familje në nevojë me kushte tepër 

të vështira ekonomike, nuk janë përfitues të kësaj burse, edhe pse theksojmë faktin që ata janë 

vijues të rregullt të shkollës dhe për pasojë përjashtohen nga përfitimi i marrjes së kësaj burse. 
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Janë kryer takime me drejtuesin e shkollës 1  që frekuentojnë fëmijët, i cili ka shprehur 

gatishmërinë për t’i mbështetur, por e kishte të pamundur, pasi VKM-ja nuk e lejon. Këto 

shqetësime janë ngritur dhe në Këshillin Bashkiak të Korçës, i cili është treguar i gatshëm për 

gjenerim burse për këto fëmijë, në rast se bazohet ligjërisht. Bëhet fjalë për 30 fëmijë nga familje 

në nevojë, të komunitetit rom, egjiptian dhe fëmijë të familjeve në nevojë, të cilët gjenden në 

situatë diskriminuese nga kjo VKM. Theksojmë një fakt, se përfitimi i bursës nga kjo kategori do 

të ishte një nxitje për edukimin e tyre, pavarësisht kushteve të vështira social-ekonomike në të 

cilat gjenden familja dhe do të parandalojë mundësinë e riskut për braktisje”.    

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, që fëmijët e familjeve 

në nevojë, që ndjekin rregullisht arsimin bazë, të përfshihen në kategorinë e nxënësve që 

përfitojnë bursë. 

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

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 239, datë 21.12.2021, të bërë nga Qendra T’Reja, u 

konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 

të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Në këto kushte 

Komisioneri, filloi procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

 Nëpërmjet shkresës me nr. 1740/1, datë 30.12.2021 nga ana e KMD-së i është kërkuar 

informacion Këshillit të Ministrave, lidhur me pretendimin e subjektit ankues. 
 

Me shkresën nr. 6653/1, datë 22.01.2022, Këshilli i Ministrave në mes të tjerash informoi 

Komisionerin se: “Vendimi nr. 666, datë 10.10.2019, i Këshillit të Ministrave “Për kuotat 

financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e 

të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, i 

ndryshuar, është bashkëpropozim i Ministrit të Arsimit dhe Sportit2 (MAS) dhe i Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë (MFE). VKM-ja nr. 666/2019, e ndryshuar, është propozuar, e 

miratuar, për t’u ardhur në ndihmë dhe për t’u siguruar shërbimin arsimor fëmijëve që u 

përkasin familjeve në nevojë, për të ulur nivelin e braktisjes shkollore, si dhe për të 

mbështetur financiarisht kategori sociale të nxënësve në nevojë për të kryer shërbimin e 

detyrueshëm arsimor, në mbështetje e për zbatim të detyrimeve ligjore, si më poshtë: 

 Në nenin 5, të ligjit nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, përcaktohet: “Në Republikën e Shqipërisë garantohet e 

drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj dhe personave pa shtetësi, pa u 

diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet politike ose 

                                                           
1 Shkolla 9-vjeçare “Pandeli Cale”, Korçë. 
2 Në vijim do ti referohemi si MAS-i dhe MFE. 
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fetare, gjendja ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për 

arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin shqiptar. Në shkollat publike arsimi i 

detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas”; 

 Në nenin 6, të ligjit nr. 69/2012, të ndryshuar, përcaktohet se: “Në institucionet arsimore 

zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve. Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për 

arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta për arsimim. Nxënësve të familjeve në 

nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me vështirësi në të nxënë u ofrohet 

përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve në këtë ligj”; 

 Në nenin 19, të ligjit nr. 69/2012, të ndryshuar, përcaktohet se: “ Kategorive të veçanta 

të nxënësve u sigurohet kujdes i posaçëm nga shteti. Format dhe kriteret e përkujdesjes 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”; 

 Në nenin 28, të ligjit nr. 69/2012, të ndryshuar, përcaktohet se: “ Njësia bazë e qeverisjes 

vendore, mbështetur në propozimet e njësive arsimore vendore dhe këshillat e mësuesve 

të institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e njësive vendore, mbështet: a) 

nxënësit e familjeve në nevojë; b) nxënësit me arritje të shkëlqyera; c) punonjësit e 

institucioneve arsimore për zhvillimin e tyre profesional dhe për zhvillimin e kurikulës; 

9) pajisjen e institucioneve arsimore me mjete mësimore, d) nxënësit me aftësi të 

kufizuara”; 

 Në nenin 3, të ligjit nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e 

Shqipërisë”, pikat 8-13 përcaktojnë kriteret, kushtet e përfituesit të shërbimeve të kujdesit 

shoqëror, subjektin, individin ose familjen, që përmbush kushtet për të përfituar të 

drejtat nga shërbimi shoqëror; 

 Neni 6, i ligjit nr. 8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar; 

 Neni 8, i ligjit nr. 8098, datë 28.03.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar; 

 Neni 8, i ligjit nr. 8626, datë 22.06.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe 

tetraplegjik”, të ndryshuar; 

 Neni 12, i ligjit nr. 57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; 

 Neni 2, i ligjit nr. 10289, datë 17.06.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar 

dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit”; 

 Neni 2, i ligjit nr. 7889, datë 14.12.1994, “Për statusin e invalidëve të punës”, të 

ndryshuar. 
 

Në vlerësimin tonë, VKM-ja nr. 666/2019, e ndryshuar, në asnjë rast nuk përbën diskriminim 

për nxënësit e pakicës rome dhe egjiptiane, përkundrazi, kemi të bëjmë me diskriminim pozitiv, 

pasi në pikën 2.3 “Kriteri joekonomik” përcaktohet se përfitojnë bursë nxënësit e pakicës 

kombëtare rome dhe egjiptiane, të cilët regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm profesional. 

Pra, këtë të drejtë nuk e gëzojnë nxënësit e tjerë apo ato të pakicave të tjera kombëtare. 

Lidhur me pretendimin se nga komunikimi me Këshillin Bashkiak të Bashkisë Korçë janë 

informuar se janë treguar të gatshëm për gjenerim burse për këto fëmijë, në rast se bazohet 

ligjërisht, sqarojmë, si më poshtë vijon: 
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 Në nenin 28, të ligjit nr. 69/2012, përcaktohet: “Njësia bazë e qeverisjes vendore, 

mbështetur në propozimet e njësive arsimore vendore dhe këshillat e mësuesve të 

institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e njësive vendore, mbështet: a) 

nxënësit e familjeve në nevojë; b) nxënësit me arritje të shkëlqyera. 

 Po kështu, në pikën 5, të VKM-së nr.  666/2019, të ndryshuar, përcaktohet se: “ Njësitë e 

vetëqeverisjes vendore, për kategorinë e nxënësve që janë regjistruar në arsimin bazë, 

por në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë, dhe për uljen e braktisjes 

shkollore të arsimit bazë, mund të miratojnë dhe të shpëndajnë bursa edhe nga fondet e 

veta ose nga fondet buxhetore të përfituara në formën e transfertës së pakushtëzuar”. 
 

Për sa më lart, rezulton se njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin e mundësitë të 

kujdesen për qytetarët e tyre, e në veçanti, për nxënësit e arsimit të detyruar. 

Këshillat Bashkiakë kanë miratuar në disa raste jo vetëm dhënien e bursave për nxënësit e 

familjeve në nevojë, por edhe për kategori të tjera, si: maturantët me rezultate të shkëlqyera apo 

nxënësit ekselentë. Në vlerësimin tonë ky parashikim i drejtpërdrejtë nga ligji nuk e kufizon 

njësinë e vetëqeverisjes vendore për të miratuar bursa për nxënësit që vijnë nga familje në 

nevojë. VKM-ja nr. 666/2019, e ndryshuar, është miratuar në zbatim të autorizimit ligjor të 

parashikuar në nenin 19, të ligjit nr. 69/2012, të ndryshuar, dhe financimi i këtyre bursave bëhet 

nga buxheti i miratuar për ministrinë përgjegjëse për arsimin, që do të thotë se ky vendim 

përcakton rastet që mbështeten sipas vendimit përkatës të miratuar, por nuk e ndalon njësinë e 

vetëqeverisjes vendore të zbatojë parashikimet ligjore, sipas hierarkisë së normave të 

parashikuara në nenin 116, të Kushtetutës. Gjithashtu, neni 28, i  ligjit nr. 69/2012, i 

ndryshuar, nuk ka asnjë autorizim ligjor për të miratuar një vendim të Këshillit të Ministrave 

mbi rastet që jep bursa njësia e vetëqeverisjes vendore nga buxheti i saj. 

MAS ka propozuar në Këshillin e Ministrave programin e përgjithshëm analitik të projektakteve 

për vitin 2022, i cili është miratuar me Vendimin nr. 850, datë 29.12.2021, “Për miratimin e 

programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin 

e Ministrave gjatë vitit 2022”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 2, datë 07.01.2022. 

Në pikën 8 të propozimeve të MASR është parashikuar rishikimi i VKM-së nr. 666/2019, të 

ndryshuar. Ky rishikim synon përmirësimin e skemës aktuale të vendimmarrjes në drejtim të 

shmangies së vonesave në pagesën e bursave të nxënësve dhe përfshirjen e rreth 11.420 

fëmijëve/nxënësve, që u përkasin pakicave kombëtare rome dhe egjiptiane që ndjekin arsimin 

bazë, nga klasa e I-rë deri në klasën e IX-të, të përfitojnë bursë financiare/ushqimore, jashtë 

vlerësimit të kritereve ekonomike (rreth 3763 nxënës që i përkasin pakicës kombëtare rome dhe 

rreth 7656 nxënës të pakicës egjiptiane). Ndryshimet në këtë vendim duhet të reflektojnë 

kalimin në vendimmarrje të plotë të planifikimit, shqyrtimit dhe miratimit të bursave financiare 

apo ushqimore nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Po kështu, së bashku me fondin vjetor të 

parashikuar prej 100 milionë lekësh, për pagesën e bursave ushqimore apo financiare, duhet 

t’u akordohet njësive të vetëqeverisjes vendore. 
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Në vlerësimin tonë, në rrethanat ku kuadri ligjor e nënligjor në fuqi ka parashikuar mbështetjen 

e nxënësve të familjeve në nevojë nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, është e panevojshme që 

ky parashikim të përsëritet në një akt nënligjor, duke siguruar në këtë mënyrë edhe një 

balancim të kompetencave të dhëna për njësitë e vetëqeverisjes vendore në ligjin nr. 69/2012, 

të ndryshuar”.  

 Mbështetur në nenin 33/8, të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar, për shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës nr. 239, datë 21.12.2021, Komisioneri 

me shkresën nr. 428, datë 07.03.2022 njoftoi palët dhe MAS, MFE, Këshillin Bashkiak të 

Bashkisë Korçë, për zhvillimin e seancës dëgjimore me datë 18.03.2022, për të 

parashtruar dhe argumentuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe për të sqaruar të gjitha faktet 

dhe pretendimet e palëve në proces. 
 

Ditën e zhvillimit të seancës dëgjimore nga ana e Komisionerit është kërkuar informacion dhe 

kopje të dokumentacionit, si  më poshtë: 

Për Këshillin e Ministrave, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë. 

 Kopje të relacionit shoqërues për miratimin e VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019 “Për 

kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për 

përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet 

arsimore publike”, të ndryshuar. 

 Informacion, nëse ka pasur ankesa dhe problematika lidhur me zbatimin në praktikë të 

VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019, të ndryshuar, dhe si janë zgjidhur ato. 

 Informacion mbi numrin e nxënësve që kanë përfituar bursë, për vitet shkollore 2020-2021 

dhe 2021-2022, të ndarë sipas kritereve të përfitimit dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. 

 Informacion mbi miratimin dhe shpërndarjen e bursave nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore, për vitet shkollore 2020-2021 dhe 2021-2022, në mbështetje të pikave 4 dhe 5 të 

VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019, të ndryshuar, të ndarë sipas njësive të vetëqeverisjes 

vendore. 

 Informacion mbi numrin e nxënësve që kanë braktisur shkollën, për vitet shkollore 2020-

2021 dhe 2021-2022, të ndarë sipas njësive të vetëqeverisjes vendore. 

Për Këshillin Bashkiak të Bashkisë Korçë. 

 Informacion për pamundësinë e bashkisë për të shpërndarë bursa për fëmijët e familjeve 

që jetojnë në zonën e Ish Gjeologjikes. 

 Informacion mbi miratimin dhe shpërndarjen e bursave nga Këshilli Bashkiak, për vitet 

shkollore 2020-2021 dhe 2021-2022, në mbështetje të pikave 4 dhe 5 të VKM-së nr. 666, 

datë 10.10.2019, të ndryshuar. 

Për Qendrën T’Reja. 
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 Informacion mbi situatën dhe përbërjen e familjeve që kanë nevojë për të përfituar bursë 

për fëmijët e tyre, që frekuentojnë arsimin parauniversitar.  

Seanca dëgjimore u zhvillua me praninë e palëve në proces: përfaqësuesja e Qendres T’Reja, znj. 

F.R dhe palës kundër së cilës është paraqitur ankesa, përfaqësuesve me autorizim nr. 1569/1, datë 

18.03.2022, të MAS, znj. R.M, znj. V.B, znj. D.D dhe z. F.N. MFE dhe Këshilli Bashkiak i 

Bashkisë Korçë, nuk u paraqitën në seancë. 

Këshilli i Ministrave, me e-mail-in datë 17.03.2022, të dërguar nga znj. M.C, informoi se 

qëndrimi i Këshillit të Ministrave lidhur me çështjen është përcjellë me shkresën nr. 6653/1, datë 

22.01.2022 dhe se Këshilli i Ministrave do të përfaqësohet nga përfaqësuesit e MAS dhe MFE. 

Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, seanca dëgjimore u regjistrua audio dhe përmbajtja e saj do të përdoret si provë 

gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, subjekti ankues i qëndroi të njëjtave parashtrime që kishte bërë të 

njohura gjatë komunikimit shkresor dhe me e-mail me KMD-në, si dhe deklaroi se: “Nga ana e 

autoriteteve duhet të rishikohet kriteri i braktisjes shkollore, për përfitimin e bursës, pasi 

pavarësisht gjendjes ekonomike, familjet bëjnë përpjekje për të çuar fëmijët në shkollë dhe këto 

fëmijë duke mos qenë në risk braktisje janë të përjashtuar nga trajtimi me bursë. Mendoj se VKM-

ja duhet rishikuar, duke shtuar si kategori përfituese, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike 

dhe familjet që kanë të ardhura nën pagën minimale. Ankuesja informoi se si shoqatë kishin 

ndjekur rastin e një nëne në qytetin e Korçës që nuk i përkiste komunitetit rom apo egjiptian, e 

cila kishte dy fëmijë në klasë të parë, dhe jetonte në kushte të vështira ekonomike, pasi punonte 

me ditë, dhe nuk kishte të ardhura të qëndrueshme”. 

Gjatë seancës dëgjimore përfaqësuesi i MAS-it dorëzoi shpjegime me shkrim, datë 17.03.2022, 

duke informuar si më poshtë: “Vendimi nr. 666, datë 10.10.2019 i Këshillit të Ministrave “Për 

kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e 

bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, i 

ndryshuar, është bashkë-propozim i MAS me MFE, dhe vendimi është propozuar dhe miratuar 

për t’u ardhur në ndihmë dhe siguruar shërbimin arsimor, fëmijëve nga familje në nevojë, për 

të ulur nivelin e braktisjes shkollore, si dhe mbështetur financiarisht disa kategori sociale të 

nxënësve në nevojë, për të kryer shërbimin e detyrueshëm arsimor. 

MAS ka propozuar në Këshillin e Ministrave programin e përgjithshëm analitik të projektakteve 

për vitin 2022, i cili është miratuar me Vendimin nr. 850, datë 29.12.2021, “Për miratimin e 

programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin 

e Ministrave gjatë vitit 2022”, dhe në pikën 8, parashikohet propozimi i ndryshimit të këtij 

vendimi.  

Për sa më lart, në MAS është ngritur grupi i punës i cili po punon për rishikimin e VKM-së së 

sipërcituar. Gjithashtu MAS, me shkresën nr. 1299, datë 25.02.2022, ka dërguar në 61 njësistë e 
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vetëqeverisjes vendore kërkesë për propozime për shtresa apo ndryshime në lidhje me këtë akt 

nënligjor. 

Për sa i përket çështjes nëse ka pasur ankesa dhe problematika lidhur me zbatimin në praktikë të 

VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019, të ndryshuar, informohet se, Bashkitë kanë paraqitur kërkesa 

për shtyrje afati të miratimit të bursave pas datës 31 dhjetor. MAS është përgjigjur se bursat e 

nxënësve duhet të miratohen para këtij afati. Në disa raste MAS ka miratuar afatin pasi në dy 

vitet e fundi ka ndikuar në vendimmarrje tërmeti i  nëntorit 2019, si dhe pandemia COVID-19, 

shpallur në Mars 2020.  

Në lidhje me informacionin mbi numrin e nxënësve që kanë përfituar bursë, për vitet shkollore 

2020-2021 dhe 2021-2022, të ndarë sipas kritereve të përfitimit dhe njësive të vetëqeverisjes 

vendore sqarohet se: 

 Numri i nxënësve që kanë përfituar bursë, për vitin shkollor 2020-2021, të konfirmuar 

nga bashkitë është 2,389 bursa; 

 Numri i nxënësve që kanë përfituar bursë, për vitin shkollor 2021-2022, të konfirmuar 

deri tani nga bashkitë është 2.151 bursa. 
 

Për sa i përket informacionit mbi miratimin dhe shpërndarjen e bursave nga njësitë e 

vetëqeverisjes vendore, për vitet shkollore 2020-2021 dhe 2021-2022, në mbështetje të pikave 4 

dhe 5 të VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019, të ndryshuar, të ndarë sipas njësive të vetëqeverisjes 

vendore, informohet se: 

 Sipas pikës 4 të VKM nr. 666/2019, i ndryshuar: “4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për 

uljen e nivelit të braktisjes shkollore, për nxënësit që janë regjistruar në arsimin bazë, 

por, në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimimin, miratojnë bursa financiare me 

përfitues nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, pas konfirmimit nga mësuesi kujdestar 

dhe drejtori i shkollës për frekuentimin e procesit mësimor, si dhe nga zyra vendore e 

arsimit parauniversitar”, numri i nxënësve që kanë përfituar bursë mbështetje sipas 

pikave 4 dhe 5 të VKM-së, për vitet shkollore 2020-2021, është 141 bursa; për vitet 

shkollore 2021-2022 është 111 bursa. 

 Sipas pikës 5 të VKM nr. 666/2019, i ndryshuar: “5.  Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për 

kategorinë e nxënësve që janë regjistruar në arsimin bazë, por, në pamundësi financiare 

nuk ndjekin arsimin bazë, dhe për uljen e braktisjes shkollore të arsimit bazë, mund të 

miratojnë dhe të shpërndajnë bursa edhe nga fondet e veta ose nga fondet buxhetore të 

përfituara në formën e transfertës së pakushtëzuar”, numrin e nxënësve që kanë përfituar 

bursë sipas pikës 5, për vitet shkollore 2020-2021, dhe 2021-2022, nuk ka bursa të 

miratuara nga bashkitë që mbulohen nga fondet e vetë bashkive. 
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Pika e 
VKM-
së 

-Kriteret për përfitimin e bursave e të pagesave 
për nxënësit e arsimit parauniversitar në 
institucionet arsimore publike. 

Numri total i aplikimeve, 
nga institucionet arsimore, 
prindër/nxënës, 
kujdestarë ligjore. Viti 
2020-2021. 

Numri total i 
bursave të 
miratuara me 
vendim të Këshillit 
Bashkiak. 

 (Pa përfshirë kriteret për nxënësit që ndjekin 
arsimin profesional). 

2 2.1 Kriteri ekonomik:   

 a) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët ndjekin 

procesin mësimor në largësinë mbi 5 km nga 

vendbanimi i përhershëm i tyre, që plotësojnë 

kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi, dhe që 'akomodohen në 

konvikte publike; 

625 617 

 b) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët 

banojnë në zonat rurale që nuk kanë shkollë 9-

vjeçare brenda rrezes prej 5 km, të cilët plotësojnë 

kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, dhe që 

'akomodohen në konvikte publike; 

10 10 

 c)  nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, me ndikim 

në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë 

regjistruar në arsimin bazë, por, në pamundësi 

financiare, nuk ndjekin arsimin bazë. 

179 141 

2 2.3 Kriteri joekonomik 8 8 
 a) nxënësit, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit; 50 50 
 b) nxënësit, të cilët kanë humbur kujdestarinë 

prindërore me vendim gjykate të formës së prerë; 
4 4 

 c) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor të invalidit 

paraplegjik dhe tetraplegjik; 
24 24 

 ç) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor që nuk 

shikojnë apo nuk dëgjojnë; 
2 2 

 d) nxënësit, fëmijë të personit/personave që gëzojnë 

statusin e invalidit; 
352 323 

 e) nxënësit, të cilët janë identifikuar dhe trajtuar si 

viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe 

kanë humbur kujdesin prindëror; 
3 3 

 ë) nxënësit, fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës, Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm, të Shërbimit të Mbrojtjes nga 

Zjarri dhe të Shpëtimit, Forcave të 

Armatosura, Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të 

Policisë së Burgjeve, të cilët kanë humbur 

jetën në krye dhe për shkak të detyrës; 

11 5 

 g) nxënësit me një prind. 720 697 
 dh) nxënësit e komunitetit rom apo egjiptian 48 47 

5 Nxënësit dhe mësuesit e institucioneve të arsimit 
special. 

  

 Nxënësit dhe mësuesit e institucioneve të arsimit 

special, me nevoja të veçanta psiko-sociale, pa 

konvikt, trajtohen me fonde të buxhetit të shtetit, me 

një kuotë ushqimore (drekë) me vlerë deri në 150 lekë 

në ditë, sipas kuotës financiare të përcaktuar në 

pasqyrën nr. 4, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

458 458 

 Numri total 2494 2389 
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Fondet e miratuara për mbulimin e shpenzimeve për bursat ushqimore/financiare për vitin 2021, 

ishte në masën 118.9 milion lekë, realizimi është në masën 97.4 milion lekë ose 81.9%. 

Fondet e miratuara për mbulimin e shpenzimeve për bursat ushqimore/financiare për vitin 2022, 

janë në masën 168.7 milion lekë”. 

Gjatë seancës dëgjimore përfaqësuesit e MAS-it, në mes të tjerash deklaruan
3
 se: “Në VKM 

666/2019 janë përcaktuar me pika kategoritë e nxënësve që përfitojnë bursë, por përfitimi i 

bursës nuk parashikon që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Bashkitë me fondet 

që kanë në dispozicion, të ndihmojnë familjet në nevojë. MAS ka detyrim ligjor ofrimin e 

shërbimit arsimor dhe jo mirëqenien sociale. Nxënësit e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike 

nuk trajtohen me bursë. Masa e ndihmës ekonomike që përfitojnë familjet është më e vogël se 

masa e bursës, por masa e ndihmës ekonomike nuk shqyrtohet nga MAS”. 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 
 

A. Lidhur me me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë e të pafavorshëm. 

Subjekti ankues, pretendon se VKM-ja 666/2019, e ndryshuar, duhet rishikuar, duke shtuar si 

kategori përfituese, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe familjet që kanë të ardhura 

nën pagën minimale. 

E drejta për arsim, është një e drejtë kushtetuese, e cila duhet të sigurohet mbi baza të barabarta 

dhe pa diskriminim pavarësisht nga gjendja ekonomike e personit. E drejta për arsim garantohet 

edhe në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat vendi ynë i ka ratifikuar duke u bërë 

kështu pjesë e sistemit të brendshëm ligjor dhe të detyrueshme për t’u zbatuar. 

Kështu, në nenin 57 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikohet se: 

1. Kushdo ka të drejtën për arsimim.  

2. ........ 3. ........ 4. ..........  

5. Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike është falas. 
  

Fëmija si çdo qenie njerëzore është bartës i të drejtave dhe si i tillë ka të drejtën për t’u arsimuar. 

Konventa Mbi të Drejtat e Fëmijës, e cila është ratifikuar nga vendi ynë, sanksionin të drejtën e 

fëmijës për t’u arsimuar mbi bazën e mundësive të barabarta. 

Në nenin 28 të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës
4
, parashikohet se:  

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të arrihet kjo e drejtë, 

hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të barabarta, në mënyrë të veçantë ata: 

a) Bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas për të gjithë; 

                                                           
3 Referuar deklarimeve të bëra në seancën dëgjimore, min 11.40 e në vijim. 
4 Ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 7531, datë 11.12.1991. 
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e) Marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes 

së braktisjes së shkollës. 

Neni 29 

1. Shtetet Palë u morën vesh që arsimimi i fëmijës të ketë për synim: 

(a) Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të 

fëmijës; 

(b) Të rrisë respektin për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe për parimet e mishëruara në 

Kartën e Kombeve të Bashkuara. 

Ligji 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i cili ka si 

qëllim garantimin e të drejtës kushtetuese për arsimim, sanksionon se, e drejta për arsimim 

garantohet pa u diskriminuar. Çdo nxënësi duhet t’i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe 

shanse të barabarta për arsimim. 

Kështu, në ligjin 69/2012, parashikohet se: 

Neni 5.  E drejta për arsimim. 
 

1. Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të 

huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, 

orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, 

vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin 

shqiptar. 

2. Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas. 

 
Neni 6. Parime të përgjithshme. 

 
4.  Në institucionet arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve.  

5. Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta për 

arsimim.  

6. Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me vështirësi në 

të nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve në këtë ligj.  

 

Neni 19. Përkujdesje për kategori të veçanta të nxënësve. 

Kategorive të veçanta të nxënësve u sigurohet kujdes i posaçëm nga shteti. Format dhe kriteret e 

përkujdesjes përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Neni 28. Njësia bazë e qeverisjes vendore. 

1. Njësia e vetëqeverisjes vendore, mbështetur në propozimet e institucioneve arsimore 

vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar dhe këshillat e mësuesve të 
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institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e njësive të vetëqeverisjes vendore, 

mbështet: a) nxënësit e familjeve në nevojë; b) nxënësit me arritje të shkëlqyera; c) 

punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimin e tyre profesional dhe për zhvillimin e 

kurrikulës; ç) pajisjen e institucioneve arsimore me mjete mësimore; d) nxënësit me aftësi 

të kufizuara. 
 

Në zbatim dhe të legjislacionit të cipërcituar, Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin nr. 666, datë 

10.10.2019 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve 

për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet 

arsimore publike”, i ndryshuar. 

Në pikën 2 të këtij vendimi përcaktohet se: 

2. Nxënësit, të cilët ndjekin arsimin parauniversitar me kohë të plotë dhe arsimin e mesëm 

profesional në institucionet arsimore publike, përfitojnë bursë brenda kuotave dhe kritereve, si më 

poshtë vijon: 

2.1 Kriteri ekonomik: 

a) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët ndjekin procesin mësimor në largësinë mbi 5 km nga 

vendbanimi i përhershëm i tyre, që plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi, dhe që akomodohen në konvikte publike;  

b) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët banojnë në zonat rurale që nuk kanë shkollë 9-

vjeçare brenda rrezes prej 5 km, të cilët plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, dhe që 

akomodohen në konvikte publike; 

c) nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që 

janë regjistruar në arsimin bazë, por, në pamundësi financiare, nuk ndjekin arsimin bazë. 

2.2 Kriteri i rezultateve të arritura:.......... 

2.3 Kriteri joekonomik: 

a) nxënësit, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit; 

b) nxënësit, të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së 

prerë; 

c) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik; 

ç) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë; 

d) nxënësit, fëmijë të personit/personave që gëzojnë statusin e invalidit; 

dh) nxënësit e pakicës kombëtare rome dhe egjiptiane, të cilët regjistrohen dhe ndjekin 

arsimin e mesëm profesional; 

e) nxënësit, të cilët janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore 

dhe kanë humbur kujdesin prindëror; 
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ë) nxënësit, fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, Forcave të 

Armatosura, Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, të cilët kanë humbur 

jetën në krye dhe për shkak të detyrës; 

f) nxënëset (vajza), të cilat ndjekin drejtimet mësimore mekanikë, elektroteknikë, elektronikë, 

përpunim druri, gjeodezi, shërbim mjete transporti, termo-hidraulikë; 

g) nxënësit me një prind. 
 

Në fillim të çdo viti shkollor, por jo më vonë se muaji nëntor i çdo viti, Ministria e Brendshme, 

Ministria e Drejtësisë, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ i Shtetit dhe institucionet e 

përkujdesjes sociale rezidenciale publike, për këto kategori nxënësish, duhet të dërgojnë në 

institucionet arsimore ku ata ndjekin procesin mësimor si dhe në njësitë e vetëqeverisjes vendore 

përkatëse listën e nxënësve përfitues sipas pikës 2.3 të këtij vendimi. 

2.4 Kriteri i degëve parësore të zhvillimit ekonomik të vendit dhe vendbanimit të 

përhershëm:............ 

4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për uljen e nivelit të braktisjes shkollore, për nxënësit që janë 

regjistruar në arsimin bazë, por, në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimimin, miratojnë bursa 

financiare me përfitues nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, pas konfirmimit nga mësuesi 

kujdestar dhe drejtori i shkollës për frekuentimin e procesit mësimor, si dhe nga zyra vendore e 

arsimit parauniversitar. 

5. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për kategorinë e nxënësve që janë regjistruar në arsimin bazë, 

por, në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë, dhe për uljen e braktisjes shkollore të 

arsimit bazë, mund të miratojnë dhe të shpërndajnë bursa edhe nga fondet e veta ose nga fondet 

buxhetore të përfituara në formën e transfertës së pakushtëzuar. 

Me Urdhërin nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e 

institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”, MAS në nenin 76 ka 

përcaktuar se: “Nxënësi braktisës në arsimin bazë. 

1. Nxënësi i arsimit bazë konsiderohet potencialisht braktisës nëse është i regjistruar në 

shkollë në fillim të vitit shkollor dhe në fillim të javës së tretë të muajit tetor raportohet nga 

shkolla si i paparaqitur. 

2. Nxënësi i arsimit bazë konsiderohet braktisës: 

a) nëse është i regjistruar në shkollë në fillim të vitit shkollor dhe në përfundim të vitit 

shkollor rezulton i paklasifikuar (mbetës) për shkak të mungesave; 

b) kur nuk ka mungesa me arsye dhe nuk përmbush asnjë prej kushteve përjashtuese: 

fatkeqësisë familjare, sëmundje që zgjat shumë ose shkakton mungesa të rregullta 

(dokumentuar me raport mjeko-ligjor), transferimi në një shkollë tjetër brenda vendit (i 

dokumentuar), migrimi jashtë vendit (i dokumentuar), vdekja. 
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3. Drejtori i IA-së së arsimit bazë njofton me shkresë titullarin e ZVA-së dhe personin që 

ushtron përgjegjësinë prindërore për nxënësit që i përket shkollës së tij dhe nuk është 

regjistruar në shkollë, ose për nxënësin që mungon më shumë se 10 ditë mësimi, pa ndonjë 

arsye të vlefshme. Titullari i ZVA-së njofton me shkresë bashkinë, ku nxënësi banon, me të 

dhënat e paraqitura nga drejtori i IA-së”. 

Qëllimi i përbashkët i akteve ligjore dhe nënligjore të sipërpërmendura është që nëpërmjet tyre të 

garantohet e drejta e fëmijës për arsim. 

Fëmijët gëzojnë të drejtën për një mbrojtje të posaçme. Ligji i posaçëm që mbron të drejtat e 

fëmijës, konkretisht ligji nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, sanksionon se 

realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës bëhet duke u bazuar në parimin e barazisë dhe 

mosdiskriminimit. Fëmija ka të drejtën e aksesit dhe të frekuentimit të arsimimit falas e cilësor, në 

bazë të mundësive të barabarta dhe pa diskriminim. 

Legjislacioni në fuqi në përputhje me standartet ndërkombëtare parashikon që e drejta për arsim 

garantohet pa diskriminim për të gjithë fëmijët. Por garantimi i të drejtës për arsim nuk nënkupton 

vetëm pranimin në shkollë dhe prezencën fizike të fëmijëve në klasa, por që fëmijët të marrin një 

arsim cilësor dhe të barabartë për të gjithë.   

Vazhdimisht në legjislacionin shqiptar janë parashikuar mekanizma për të stimuluar arsimimin 

dhe edukimin, nëpërmjet lehtësirave për fëmijët që vijnë nga familjet në nevojë. 

Në këtë kuadër, Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 621, datë 22.10.2021, ka miratuar 

Strategjinë Kombëtare për Arsimin 2021-2026. Kjo strategji është tërësisht e mbështetur, jo 

vetëm në parimet bazë të Kushtetutës së Shqipërisë por edhe në parimet themelore të 

antidiskriminimit të të gjitha Konventave Ndërkombëtare. Kjo strategji përfshin politika specifike 

dhe masa konkrete, që institucionet përgjegjëse do të ndërmarrin në realizimin e objektivave, në 

sektorët respektivë dhe programet publike, që synojnë rritjen e aksesit në arsimin e detyruar dhe 

uljen e braktisjes shkollore. 

Në këtë strategji, vizioni i MAS-it për sektorin e arsimit synon ndërtimin e një sistemi arsimor 

cilësor, i cili trajton me sukses nevojat individuale të të gjithë fëmijëve, nxënësve e studentëve, 

duke i trajtuar ata në mënyrë të barabartë dhe me respekt, bazuar në diversitetin e tyre. 

Gjithëpërfshirja është parakusht i domosdoshëm për të siguruar zhvillimin e të gjithë individëve 

deri në potencialin e plotë të tyre dhe për të ngushtuar hendekun e arritjeve arsimore midis 

grupeve të ndryshme sociale. Strategjia bazohet në paradigmën e të mësuarit gjatë gjithë jetës, e 

cila përfshin të gjitha fazat e të mësuarit, duke filluar nga arsimi parashkollor deri te periudha pas 

daljes në pension dhe mbulon të gjitha format e të mësuarit: formal, joformal dhe informal.  

Në këtë strategji vizioni i mësipërm i MAS është zbërthyer në tri qëllime kryesore, dhe në 

qëllimin e politikës A, ka parashikuar se: “Arsim parauniversitar cilësor, gjithëpërfshirës dhe i 

barabartë që krijon kushte që të gjithë nxënësit, pa asnjë dallim, të zhvillojnë njohuri, shkathtësi, 
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qëndrime dhe vlera në pajtim me kërkesat e shoqërisë demokratike, të përballen në mënyrë 

konstruktive me sfidat e jetës, si dhe të kontribuojnë në ndërtimin e mirëqenies vetjake dhe të 

shoqërisë”. Për realizimin e këtij qëllimi, janë parashikuar pesë objektiva specifik: 

Objektivi specifik A.1: Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë në klasën përgatitore dhe arsimin e 

detyruar, si dhe rritja e aksesit në arsimin parashkollor dhe të mesëm të lartë; 

Objektivi specifik A.2; Sigurimi i mirëqenies sociale, emocionale dhe fizike të të gjithë nxënësve 

për të ulur braktisjen dhe për t’u mundësuar nxënësve të arrijnë potencialin e tyre të plotë; 

Për realizimin e rritjes së pjesëmarrjes në arsimin parauniversitar, strategjia ka parashikuar në 

pikën A.1.2.1: “Krijimi i sistemit për parandalim dhe reagim ndaj mosregjistrimit në shkollë dhe 

braktisjes së nxënësve në arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të lartë. Në institucionet e arsimit 

bazë dhe në ZVAP do të krijohen grupe për parandalim dhe reagim ndaj mosregjistrimit në klasën 

e parë dhe braktisjes, të përbëra nga mësuesit, përfaqësuesit e komunitetit të prindërve dhe 

njësive të vetëqeverisjes vendore. Do të hartohen plane të veçanta pune për këto grupe dhe do të 

ndërtohet një sistem raportimi për rastet e mosregjistrimit dhe braktisjes së shkollimit. Do të 

vijojë mbështetja me bursë nga shteti për uljen e nivelit të braktisjes shkollore për nxënësit që 

janë regjistruar në arsimin bazë, por që, në pamundësi financiare, nuk e ndjekin arsimin bazë”. 

Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 866, datë 24.12.2019, ka miratuar Strategjinë Kombëtare të 

Mbrojtjes Sociale, 2020-2023. Sipas Këshillit të Ministrave, kjo strategji synon të përmirësojë 

mirëqenien fizike, shoqërore dhe ekonomike të individëve, fëmijëve dhe familjeve, veçanërisht të 

atyre në kushte sociale ose ekonomikisht të pafavorizuara, duke garantuar shanse të barabarta dhe 

parimet e drejtësisë sociale. Strategjia synon reduktimin e varfërisë, sidomos varfërisë ekstreme, 

duke garantuar një jetesë dinjitoze për familjet/individin dhe fëmijët.  

Në analizën e situatës, për ndihmën ekonomike është përshkruar se: “Familjet përfituese kanë 

qenë përgjithësisht ato më të mëdha, me shumë fëmijë, me kushte më të këqija strehimi dhe me 

shpenzime familjare më të ulëta sesa ato të përjashtuara nga skema e re. Kanë përfituar NE nga 

skema e re 652 jetimë; 340 fëmijë me aftësi të kufizuar, familjet e të cilëve përfitojnë NE; 416 

viktima dhune dhe trafikimi; 103 familje me 3-4-5-njakë; 93.226 fëmijë nën 18 vjeç; 3.313 

invalidë mbi moshën 60 vjeç, familjet e të cilëve përfitojnë NE; 9.410 familje që kanë në përbërje 

të tyre persona me aftësi të kufizuara dhe 9.527 familje rome dhe egjiptiane”. 

Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 1072, datë 23.12.2015, ka miratuar Planin Kombëtar të 

Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020, i cili vjen si një dokument i 

rëndësishëm i Qeverisë Shqiptare. Ai është tërësisht i mbështetur, jo vetëm në parimet bazë të 

Kushtetutës së Shqipërisë por edhe në parimet themelore të antidiskriminimit të të gjitha 

Konventave Ndërkombëtare. Ky Plan, përfshin politika specifike dhe masa konkrete, që 

institucionet përgjegjëse do të ndërmarrin në realizimin e objektivave, në sektorët respektivë dhe 

programet publike, që synojnë të përmirësojnë jetesën e romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri. 

Arsimimi i komunitetit rom dhe egjiptian, ka qënë pjesë e pesë prioriteteve kyçe që rezultojnë nga 
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dialogu politik i nivelit të lartë midis qeverisë dhe BE-së, duke përfshirë: “masa efikase për 

forcimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke përfshirë romët dhe politikat 

antidiskriminuese”5
. Përmbushja e Prioritetit 5 në Udhërrëfyesin e Qeverisë, orienton marrjen e 

masave në shumë fusha të politikave specifike për Romët/Egjiptianët si: regjistrimi civil, aksesi 

në drejtësi, arsimi, dialogu ndërkulturor, punësimi dhe përmirësimi i aftësive, kujdesi shëndetsor, 

strehimi dhe integrimi urban dhe mbrojtja sociale. Arsimimi i fëmijëve të komunitetit rom dhe 

egjiptian, në arsimin parashkollor janë pjesë integrale e Planit Kombëtar të Veprimit për 

Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020. 

Gjithashtu, Plani i ri Kombëtar i Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe 

Egjiptianëve
6
 (2021–2025), ka theksuar sërish se një ndër prioritetet kyçe të tij, ka përfshirjen dhe 

pjesëmarrjen e romëve dhe egjiptianëve në sistemin arsimor. Qëllimet e politikës së këtij Plan 

Veprimi, konsiston në: 4. Rritjen e aksesit të barabartë në arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për 

romët dhe egjiptianët në të gjitha nivelet arsimore. 

Në pikën 4.4 të këtij plani, në rubrikën: Arsimi dhe nxitja e dialogut ndërkulturor, citohet se: 

“Regjistrimi i fëmijëve romë dhe egjiptianë në shkolla varet në mënyrë të ndjeshme nga të 

ardhurat, mirëpo heqja e tarifave të regjistrimit nuk ka qënë në nivel të kënaqshëm, duke ndikuar 

drejtpërdrejtë frekuentimin e kopshteve dhe shkollave7...... Përpos rritjes së ndjeshme të numrit të 

regjistrimeve të fëmijëve romë dhe egjiptianë në shkolla në periudhën 2011-2017 dhe zvogëlimit 

të hendekut me 12% krahasuar me fëmijët jo-romë, përsëri numrat janë të ulët dhe Shqipëria 

poziocionohet ulët krahasuar me shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor8. ....... Gjithashtu, 

një numër i madh nxënësish romë braktisin arsimin e detyruar jo vetëm si rezultat i qëndrimeve 

diskriminuese, mungesës së mbështjetjes dhe ngacmimeve në shkollë, por edhe për shkak të 

nevojës për të ndihmuar prindërit e tyre në aktivitete që gjenerojnë të ardhura9....... Fëmijët romë 

dhe egjiptianë ndeshin vështirësi edhe si pasojë e nivelit arsimor të prindërve të tyre të cilët nuk e 

shikojnë arsimin si parësi........ Përsa i përket Arsimit Profesional, numri i nxënësve romë dhe 

egjiptianë ka ardhur në rritje si rezultat i  promovimit të programeve të AFP –së dhe mbështetjes 

me bursa të plota, në një nivel që mbulon kostot e jetesës, tarifat e shkollimit dhe librat 

shkollorë10 për këto kategori. Të dhënat tregojnë se, 333 nxënës romë dhe egjiptian kanë ndjekur 

arsimin profesional gjatë vitit akademik shkollor 2015-2016. Ndërkohë që gjatë vitit akademik 

2020-2021, janë 674 nxënës që frekuentojnë arsimin profesional”. 

                                                           
5 http://ec.europa.eu/enlargement/ pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf  

Bashkimi Evropian, Strategjia e zgjerimit dhe sfidat kryesore 2013-2014, f. 19 
6 Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 701, datë 18.11.2021. 
7 Report on the Implementation of Roma Integration Public Policy in Albania For 2019 www.romalb.org 
8 Në vitin 2017, PNUD dhe Banka Botërore, me mbështetjen e Komisionit Evropian,realizoi Anketën Rajonale mbi Pozicionin 

Social-Ekonomik të Romëve në Ballkani Perëndimor. Sondazhi kontribuoi në plotësimin e boshllëkut të disponueshmërisë së të 

dhënave të nevojshme për të monitoruar dhe informuar politikat socio-ekonomike për përfshirjen e romëve (dhe egjiptianëve, ku 

këta të fundit janë trupëzuar nën emërtimin “rom”). Për materialin e plotë shiko: Regional Roma Survey 2017 
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library.html 
9 Sipas studimit të OSFA-së, 4% e fëmijëve të moshës 6-17 vjeç janë të angazhuar në punë të ndryshme. 
10 Report on the Implementation of Roma Integration Public Policy in Albania For 2019 www.romalb.org 
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Në kuadër të plotësimit të Objektivit specifik 1 “Arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe i barabartë 

për romët dhe egjiptianët në të gjitha nivelet arsimore”, citohet se: “Problemi i braktisjes lidhet 

gjithashtu me arsimin e kushtueshëm, varfërinë e lartë të familjeve, mungesën e transportit 

publik, përfshirja e fëmijëve si forcë pune por edhe për shkak të martesave të hershme. Familje 

rome dhe egjiptiane me të ardhura mujore nën pagën minimale hasin vështirësi për të përballuar 

tarifat dhe kostot e tjera që lidhen me regjistrimin/frekuentimin e kopshtit dhe arsimit të 

detyrueshëm......... Ndërkohë që plani parashikon edhe rritje të subvencionimit shtesë, mbi 

ndihmën ekonomike, për nxënësit romë dhe egjiptianë që ndjekin rregullisht arsimin e 

detyrueshëm...”.  

Këshilli i Ministrave për t’u ardhur në ndihmë dhe për t’u siguruar shërbimin arsimor fëmijëve 

që u përkasin familjeve në nevojë dhe me të ardhura të pakta
11

 dhe për të ulur nivelin e 

braktisjes shkollore, si dhe për të mbështetur financiarisht disa kategori sociale të nxënësve në 

nevojë për të kryer shërbimin e detyrueshëm arsimor, ka miratuar VKM-në nr. 666, datë 

10.10.2019, “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve 

për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet 

arsimore publike”, të ndryshuar.  

Në këtë vendim Këshilli i Ministrave ka vendosur që të trajtojë me bursë disa kategori nxënësish, 

kryesisht bazuar në kriterin ekonomik dhe joekonomik. Kështu në pikën 2.1 në kriterin e konomik 

përfitojnë bursë tre kategori, si më poshtë: 

a) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët ndjekin procesin mësimor në largësinë mbi 5 km 

nga vendbanimi i përhershëm i tyre, që plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, 

që i bashkëlidhet këtij vendimi, dhe që akomodohen në konvikte publike;  

b) nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët banojnë në zonat rurale që nuk kanë shkollë 9-

vjeçare brenda rrezes prej 5 km, të cilët plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 1, 

dhe që akomodohen në konvikte publike; 

c) nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes 

shkollore”, që janë regjistruar në arsimin bazë, por, në pamundësi financiare, nuk ndjekin 

arsimin bazë. 

Ndërsa në kriterin joekonomik është përcaktuar se përfitojnë bursë kategoritë si më poshtë: 

a) nxënësit, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit; 

b) nxënësit, të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së 

prerë; 

c) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik; 

ç) nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë; 

                                                           
11 Referuar Relacionit për projekt vendimin “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për 
përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, nr. 10676/1, datë 

15.10.2018 të MASR. 
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d) nxënësit, fëmijë të personit/personave që gëzojnë statusin e invalidit; 

dh) nxënësit e pakicës kombëtare rome dhe egjiptiane, të cilët regjistrohen dhe ndjekin 

arsimin e mesëm profesional; 

e) nxënësit, të cilët janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore 

dhe kanë humbur kujdesin prindëror; 

ë) nxënësit, fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, Forcave të 

Armatosura, Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, të cilët kanë humbur 

jetën në krye dhe për shkak të detyrës; 

f) nxënëset (vajza), të cilat ndjekin drejtimet mësimore mekanikë, elektroteknikë, elektronikë, 

përpunim druri, gjeodezi, shërbim mjete transporti, termo-hidraulikë; 

g) nxënësit me një prind. 

 

Referuar kësaj VKM-je, fëmijët që vijnë nga shtresa më e varfër, që janë familjet që trajtohen me 

ndihmë ekonomike, janë të përfshirë në kategorinë e nxënësve që duhet të përfitojnë bursë, 

ndërkohë që janë parashikuar dhe kategori të tjera, jashtë kriterit ekonomik që përfitojnë bursë për 

rregjistrimin dhe ndjekjen e shkollës. Midis këtyre kategorive rezulton një ndryshim, pasi për 

nxënësit që trajtohen sipas kriterit ekonomik, janë vënë kushte shtesë për përfitimin e bursës, 

ndërsa nxënësit e tjerë e përfitojnë për shkak të statusit të tyre. 

Në mes të tjerash në këtë vendim, shteti për të ulur nivelin e braktisjes shkollore, për nxënësit që 

janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare janë braktisës të shkollës, ka 

parashikuar trajtimin e këtyre nxënësve me bursë financiare, nga fondet e pushtetit qendror ose 

nga fondet e njësive të vetëqeverisjes vendore.  

Sa më sipër, rezulton se nxënësi sipas kriterit ekonomik, për të përfituar bursë, së pari duhet të 

ketë distancë nga vendbanimi dhe të akomodohet në konvikte publike, të braktisë shkollën dhe së 

dyti duhet të plotësojë kriterin ekonomik, që familja e tij/saj të jetë familje në nevojë/pamundësi 

financiare. 

Subjekti ankues, pretendon se VKM-ja 666/2019, e ndryshuar, duhet rishikuar, duke shtuar si 

kategori përfituese, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe familjet që kanë të ardhura 

nën pagën minimale. 

Strategjia Kombëtare për Arsimin 2021-2026, ka identifikuar se për të ulur braktisjen dhe për t’u 

mundësuar nxënësve të arrijnë potencialin e tyre të plotë duhet të sigurohet mirëqenia sociale, 

emocionale dhe fizike e të gjithë nxënësve, si dhe vijimi i mbështetjes me bursë nga shteti për 

uljen e nivelit të braktisjes shkollore për nxënësit që janë regjistruar në arsimin bazë, por që, në 

pamundësi financiare, nuk e ndjekin arsimin bazë. Në këtë kuptim, Komisioneri vlerëson se 

politikat shtetërore për uljen e nivelit të braktisjes shkollore, duhet të jenë parandaluese.  

Nga ana tjetër, nuk rezulton ndonjë studim gjithëpërfshirës, që të identifikojë faktorët që ndikojnë 

në braktisjen shkollore. Ministria e Arsimit dhe Sportit, nuk ka të publikuar një studim për të 
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analizuar situatën, për të identifikuar arsyet dhe për të pasqyruar numrin e nxënësve sipas 

faktorëve që çojnë në braktisjen e shkollës. Për këtë arsye i jemi referuar burimeve të tjera, lidhur 

me këtë çështje.    

Në “Udhëzuesin për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor (FJSA) dhe fëmijëve që 

rrezikojnë të braktisin shkollën 12 ”, janë identifikuar faktorët e rrezikut të mosregjistrimit, 

mosvijimit dhe braktisjes së shkollës nga fëmijët. Në këtë udhëzues janë identifikuar një sërë 

faktorësh që pengojnë fëmijët të regjistrohen në shkollë, ku evidentohen disa prej tyre që janë: 

gjendja e rëndë ekonomike, probleme shëndetësore dhe aftësia e kufizuar; niveli i ulët arsimor i 

prindërve; largësia e shkollave nga qendrat e banuara; emigracioni i prindërve; lëvizjet 

demografike të popullsisë; mentaliteti; gjakmarrja; probleme sociale; shfrytëzimi i fëmijëve për 

punë brenda e jashtë familjes, etj. 

Referuar statistikave të raportuara
13

, rezulton se numri i fëmijëve që jetojnë në familje që 

përfitojnë ndihmë ekonomike, në vitin 2021, është 99.487 fëmijë. 

Referuar Vjetarit Statistikor për Arsimin dhe Sportin, 2019-2020
14

, lidhur me braktisjen e 

shkollës në vite, rezulton se MAS, në tabelën 22, ka raportuar shifrat si më poshtë: 

Viti shkollor Nxënës braktisës 

2014-2015 2071 

2015-2016 1767 

2016-2017 1881 

2017-2018 1540 

2018-2019 1602 

2019-2020 1458 

 

Referuar të dhënave të Bankës Botërore
15

 lidhur me numrin e fëmijëve që kanë braktisur shkollën 

në Shqipëri, referohen shifrat si më poshtë: 

Viti shkollor Nxënës braktisës 

2015 3929 

2016 3988 

2017 3628 

2018 4085 

2019 3359 

2020 6221 

                                                           
12 https://www.unicef.org/albania/media/2051/file/Monitoring%20guideline.pdf 

Udhëzues trajnimi për institucionet arsimore në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, mbështetur 
nga MASR-ja dhe UNICEF-i, zbatuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve Korrik, 2019. 
13 https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.UNER?end=2018&locations=AL&start=2013&view=chart, 

   http://statistikafemijet.gov.al/charts.php?ind=5 
14 https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Vjetari-statistikor-2019-2020-varianti-per-botim-ne-web-1.pdf 
15 https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.UNER?end=2018&locations=AL&start=2013&view=chart 
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Referuar të dhënave të mësipërme, vërehet se shifrat zyrtare të dhëna nga MAS, tregojnë se në 

vite, ka një rënie të nxënësve që braktisin shkollën. Mirëpo referuar të dhënave të raportuara nga 

Banka Botërore, shihet se raportohen më shumë nxënës që nuk shkojnë në shkollë, duke 

evidentuar se statistikat e raportuara, kanë mospërputhje të numrit të nxënësve që braktisin 

shkollën, duke vënë në pikëpyetje raportimin e statistikave nga ana e shkollave. 

Bazuar në informacionin e vënë në dispozicion nga MAS, rezultoi se, numri i nxënësve që kanë 

përfituar bursë mbështetje, sipas pikës 4 të VKM-së nr. 666/2019, i ndryshuar, për vitin 

shkollor 2020-2021, ka qenë 141 bursa dhe për vitin shkollor 2021-2022 ka qenë 111 bursa, 

ndërsa rezulton se asnjë nga bashkitë, nuk ka miratuar bursë për mbështetje financiare, nga 

fondet e vetë bashkive, sipas parashikimit të pikës 5 të VKM nr. 666/2019, të ndryshuar. 

Në analizë të statistikave të mësipërme, nuk rezulton se politika e trajtimit me bursë të nxënësve 

braktisës, ka ndihmuar në uljen e braktisjes shkollore. Referuar po këtyre të dhënave, rezulton se 

janë trajtuar me bursë rreth 10% e nxënësve që rezultonin braktisës. Pra një numër shumë i ulët i 

nxënësve, kanë përfituar mbështetje financiare për shkak të kriterit ekonomik. 

Komisioni Evropian, në Raport Progresin për Shqipërinë të vitit 2021, në Kapitullin 26: Arsimi 

dhe Kultura, ka konstatuar se: “Alokimi i buxhetit të Shqipërisë për arsimin është shumë i ulët, 

2.7% e PBB-së në 2021, 0.6% më i ulët se në vitin 2019 dhe 1,9% nën mesataren e BE-27 (shifrat 

e 2018), duke mos arritur kështu parashikimin e Strategjisë Kombëtare të Arsimit 

Parauniversitar, e cila ka parashikuar 5% të PBB-së të dedikuar për arsimin. Buxheti në vitin 

2021 pritet të bjerë në 3.5% të GDP, duhet të rritet për të mbështetur përpjekjet për modernizimin 

e sistemit arsimor dhe të garantojnë cilësi dhe gjithëpërfshirje në arsim për të gjithë 

nxënësit........... 

Regjistrimet në sistemin arsimor parauniversitar janë ulur me 4.4% gjatë vitit akademik 2020-

2021, vit me një zvogëlim të dukshëm prej 8.4% në ciklin parashkollorë të arsimimit për fëmijët 5-

6 vjeç, me shumë gjasa për shkak të ndikimit të krizës COVID-19. Aktualisht janë të regjistruar 

286.486 nxënës në arsimin bazë. Frekuentimi në arsimin bazë ra me 2.8% krahasuar me vitin 

vitin e kaluar akademik. Sistemi Informativ i Menaxhimit të Arsimit (EMIS) është ende jo 

funksional, duke penguar kështu sigurimin e të dhënave në kohë reale dhe të sakta për 

pjesëmarrjen dhe cilësinë e arsimit si dhe për numrin e fëmijëve që mbeten jashtë nga shkolla. 

Një EMIS jo funksional gjithashtu frenon zhvillimin e politikave të bazuara në prova....... 

Edhe pse tashmë shumë e ulët, përqindja e pjesëmarrjes së fëmijëve romë dhe egjiptianë ra, si në 

arsimin parauniversitar (13086 kundrejt 14515 në 2019-2020) ashtu edhe në fëmijërinë e 

hershme 2514 kundrejt 2996 të vitit 2019-2020). Hendeku në aksesin në arsim ndërmjet fëmijëve 

romë/egjiptianë dhe fëmijët e tjerë që jetojnë në të njëjtat zona mbeten shumë të mëdha16. .... Për 

shkak të kufizimeve të burimeve financiare dhe kapaciteteve, cilësia e arsimit mbetet një problem 

në të gjithë vendin, veçanërisht i pamjaftueshëm në zonat rurale dhe të izoluara, ku mjediset e 

                                                           
16 Përkthim i Komisionerit. 
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shkollës, shpesh në kushte të këqija, përdoren si për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e 

hershme, ashtu edhe për arsimin fillor”. 

Këtë frymë ka përcjellë edhe Komisionerja për të Drejtat e Njeriut në Këshillin e Europës, znj. 

Dunja Mijatović, në raportin e publikuar më datë 13.09.2018, ku paragrafin I dhe II, të faqes 2, 
shprehet se: “...komisioneri është i shqetësuar për mungesën e përfshirjes së disa fëmijëve 

shqiptarë, në veçanti fëmijëve romë dhe fëmijëve me fëmijë aftësi të kufizuara, në arsimin e 

zakonshëm....”. 

Në çështjen Ponomaryovi v. Bullgarisë (Nr. 5335/05), 21 qershor 2011, Gjykata Evropiane e të 

Drejtave të Njeriut ka cituar ndër të tjera se: “...arsimimi është një e drejtë që gëzon mbrojtjen e 

drejtpërdrejtë të Konventës Europiane mbi të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Gjithashtu arsimi është 

një lloj tejet i veçantë i shërbimeve publike, që jo vetëm u sjell përfitime atyre që e përdornin atë, 

por që ka, po ashtu, edhe një funksion më të gjerë shoqëror dhe ishte i pazëvendësueshëm për të 

çuar më tej të drejtat e njeriut. 

Gjithashtu, dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në raportin e monitorimit me fokus 

fëmijët ka konstatuar se: “Edhe pse në rritje, fëmijët romë dhe fëmijët egjiptianë kanë një shkallë 

frekuentimi të ulët për shkak të një sërë faktorësh, siç janë kërkesa nga prindërit e tyre për të 

punuar në mënyrë që të plotësojnë të ardhurat e varfëra të familjes, ose duke qenë të 

demoralizuar nga praktikat diskriminuese ndaj tyre17”. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në studimin e publikuar “Mbrojtja e përmirësuar 

ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes zbatimit të kuadrit ligjor dhe 

rregullator18”, të vitit 2021, ka theksuar se: “Është thelbësore të tregohet kujdes i shtuar për 

grupet vulnerabël pasi vështirësitë e krijuara nga situata ekonomike, si dhe nga situata e 

pandemisë Covid 19 kanë ndikuar negativisht në zinxhirin e ekonomisë për punësim dhe të 

ardhurat duke rritur rrezikun e varfërisë së energjisë për këto konsumatorë vulnerabël. 

Njëkohësisht, sidomos në kohën e pandemisë por jo vetëm, familjet e pamundura për shkak të 

problemeve me energjinë si dhe ndërprejes së saj, rrezikohen në garantimin e të drejtës për arsim 

të fëmijëve të tyre. Në këtë mënyrë thellohen më shumë jo vetëm pabarazitë ekonomike por edhe 

diferencimet sociale dhe kulturore, si dhe shtohet pamundësia reale për mundësi të barabarta”. 

Pra referuar legjislacionit të sipërcituar, gjetjeve të raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 

planeve të punës së strategjisë së arsimit dhe strategjisë së mbrojtjes sociale, ka rezultuar se një 

nga faktorët kryesor për arritjen e një arsimi gjithëpërfshirës, për të gjithë fëmijët, është gjendja 

ekonomike e familjeve të tyre. 

Lidhur me këtë, MAS, në kuadër të gjetjeve të progres raportit 2021 dhe të zbatimit të Strategjisë 

Kombëtare të Arsimit 2021-2026, ka dorëzuar, në Këshillin e Ministrave, propozimin për 

                                                           
17  https://www.kmd.al/ëp-content/uploads/2020/12/RAPORTI-MONITORIMIT-ME-FOKUS-TE-VECANTE-FEMIJET-NE-

ARSIM..pdf 
18 https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/06/Raporti-klienteve-ne-nevoje.pdf, fq. 34-35.  

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/
https://www.kmd.al/�p-content/uploads/2020/12/RAPORTI-MONITORIMIT-ME-FOKUS-TE-VECANTE-FEMIJET-NE-ARSIM..pdf
https://www.kmd.al/�p-content/uploads/2020/12/RAPORTI-MONITORIMIT-ME-FOKUS-TE-VECANTE-FEMIJET-NE-ARSIM..pdf
https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/06/Raporti-klienteve-ne-nevoje.pdf


 

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kodi Postar 1001, Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

21 

 

ndryshimin e VKM-së 666/2019, të ndryshuar, në të cilin përshkruhet se arsyeja kryesore e 

ndryshimit të vendimit lidhet me synimin e përfshirjes së fëmijëve/nxënësve që u përkasin 

pakicave kombëtare rome dhe egjyptiane, që ndjekin arsimin bazë, që të përfitojnë bursë 

financiare/ushqimore, jashtë vlerësimit të kritereve ekonomike. 

Pra, dhe në këtë rast, MAS ka identifikuar se, për të arritur përfshirjen e të gjithë fëmijëve në 

sistemin arsimor bazë, duhet që fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian të trajtohen me bursë, 

jashtë vlerësimit të kriterit ekonomik. 

Për sa më sipër, kuptohet se janë të gjithë fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, 

që kanë nevojë që të trajtohen me bursë dhe jo vetëm ato nxënës që janë braktisës të shkollës apo 

që vijnë nga komuniteti rom dhe egjiptian.    

Aktualisht është në fuqi masa për mbështetjen financiare të familjeve që trajtohen me ndihmë 

ekonomike, të cilat përfitojnë 300 lekë në muaj, për çdo fëmijë që ndjek arsimin bazë deri në 

moshën 16 vjeç, për frekuentimin e shkollës
19

.  

Lidhur me masën e kësaj shume dhe lidhjes korrelative me frekuentimin e shkollës nga ana e 

fëmijëve të këtyre familjeve, Komisioneri vlerëson se nuk kemi një studim në shkallë të gjerë dhe 

me nivel vlefshmërie dhe besueshmërie të lartë, që të mund të vlerësohet ndikimi i shumës që 

përfitojnë këto familje me rritjen e frekuentimit të shkollës dhe arritjeve të këtyre nxënësve.  

Ndërkohë nëse i referohemi Pasqyrës nr. 2 “Masa e bursës për nxënësit”, të VKM-së 666/2019 të 

ndryshuar, është parashikuar se totali i bursës për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, të jetë 7.055 

lekë, e cila është e ndarë në 6.455 lekë për kuotë ushqimi dhe 600 lekë për shpenzime vetjake 

(higjenë personale, mjete mësimore). 

Në analizë të diferencës së këtyre shumave që përfiton familja për nxënësin që frekuenton 

shkollën, që është 300 lekë dhe bursës financiare në rast se është braktisës, që është 7.055 lekë, 

Komisioneri vlerëson se vlera e shumës në rast se nxënësi është braktisës, mund të influencojë një 

pjesë të prindërve që të stimulojnë braktisjen e shkollës nga ana e fëmijëve të tyre, për të përfituar 

bursën prej 7.055 lekësh.   

                                                           
19 VKM 597, datë 04.09.2019, “Për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës 
ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”. Kreu I, pika 2, e VKM-së, përcakton 

se: “2. Përfituesit e ndihmës ekonomike janë: a) familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të 
pamjaftueshme;.....”, ndërsa në pikën 4, përcaktohet se: “4. Për të përfituar ndihmë ekonomike, subjektet e përcaktuara në pikën 
2, të këtij kreu, paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: 4.1. Për familjet në nevojë, kryetari i familjes/njëri nga anëtarët 
madhorë, së bashku me bashkëshortin/en ose i vetëm kur nuk ka bashkëshort/e, kërkojnë të aplikojnë pranë administratorit 
shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore në bashkinë/njësinë administrative, ku kanë vendbanimin, duke 
paraqitur, si më poshtë vijon: a)... b)..... c).... ç)... d) Për fëmijët e familjeve në nevojë, që ndjekin arsimin bazë, paraqesin edhe 
vërtetimin për ndjekjen e shkollës të lëshuar nga shkolla, i cili është i detyrueshëm për t’u dorëzuar dy herë brenda një viti 
shkollor, për të përfituar pagesën shtesë. dh)... e)....”.  
Kreu III, pika 10, e VKM-së sipërcituar, përcakton se: “Anëtarët e familjes, fëmijët/jetimët që nuk janë në institucione, për të cilët 
vërtetohet që ndjekin arsimin bazë deri në moshën 16 vjeç, marrin një shtesë në masën 300 (treqind) lekë në muaj gjatë vitit 
shkollor”. 
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Në mungesë të studimeve apo të të dhënave lidhur me masat e mbështetjes financiare (300 lekë 

dhe 7.055 lekë), mund të supozohet me logjikë deduktive se efekti i ndihmës financiare në 

frekuentimin e shkollës, mund të rritet me rritjen masës së saj ose me trajtimin me bursë të të 

gjithë nxënësve, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike. 

Në Raportin e Avokatit të Popullit të vitit 2021, për standardin e minimumit jetik në Shqipëri, në 

situatën e varfërisë dhe efektin e politikës së ndihmës ekonomike, ekspertët kanë konstatuar se: 

“Fëmijët dhe familjet e mëdha janë më të varfërat dhe grupet më të rrezikuara për të rënë në 

varfëri. Kjo do të thotë që nëse masa e NE nuk është e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet 

për ushqimin por edhe për aktivitete të tjera të zhvillimit njerëzor për individët dhe familjet kur 

ata kanë nevojë, ata rrezikojnë të riciklohen në ciklin e mbyllur të varfërisë duke mbajtur 

karakteristika të tilla si edukimi i ulët, papunësia dhe probleme me shëndetin20”. 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, Komisioneri vëren se nga ana e Këshillit të Ministrave, 

është menduar që fëmijët e familjeve në pamundësi ekonomike të trajtohen me bursë nëse 

braktisin shkollën dhe kanë distancë nga vendbanimi, por nuk është menduar që kjo kategori të 

përfitojë bursë si kategori më vete, pavarësisht nëse e braktis apo jo shkollën apo kanë distancë 

nga vendbanimi. 

Në rastin konkret, janë parashikuar si kategori të veçanta: Nxënësit me statusin e jetimit; nxënësit 

që kanë humbur kujdestarinë ligjore; nxënësit me aftësi të kufizuara; nxënësit e personave që kanë 

statusin e invalidit; nxënësit që kanë humbur kujdesin prindëror; nxënësit, fëmijë të punonjësve, 

të cilët kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës; nxënësit me një prind; ndërsa fëmijët 

e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, nuk janë përcaktuar si kategori më vete. 

Për sa më sipër, Komisioneri vlerëson se për të siguruar arsimin gjithëpërfshirës, për të gjithë 

fëmijët e familjeve në nevojë, shteti nëpërmjet akteve nënligjore duhet të marrë masa për të 

parandaluar braktisjen shkollore, përpara se ajo të ndodhë dhe jo pasi të këtë ndodhur të trajtojë 

me bursë, nxënësit që janë braktisës së shkollës. 

Në vlerësim të Komisionerit, fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, janë trajtuar 

në mënyrë të pafavorshme krahasuar me grupet e tjera si fëmijët me statusin e jetimit, ato me 

aftësi të kufizuara apo grupet e tjera që përfitojnë nga VKM-ja 666/2019, e ndryshuar. 

Sa më sipër Komisioneri vlerëson se, fakti që kategori të tjera që përfitojnë për shkak të 
statusit, janë bërë pjesë e VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019, të ndryshuar, si kategori të 
veçanta dhe kategoria e fëmijëve që vijnë nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike, 
është parashikuar si një kategori përfituese, vetëm duke plotësuar disa kushte shtesë, ka 
vënë këta të fundit në kushte të pabarabarta me kategoritë e tjera përfituese, si dhe nuk 
është bazuar në politikat e hartuara nga shteti shqiptar për të siguruar arsimin 

                                                           
20 https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/reports/Draft%20raport%20per%20standartin%20e%20minimumit%

20jetik_AqypVjs.pdf, fq.36. 
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gjithëpërfshirës dhe krijimin e shanseve dhe mundësive të barabarta në shoqërinë 
shqiptare. 

B. Shkaku i mbrojtur. 

Ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon në mënyrë të 

drejtëpërdrejtë zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit për shkak të 

aftësisë së kufizuar dhe gjendjes ekonomike, të pretenduar nga ankuesi si shkaqe diskriminuese, 

duke parashikuar në nenin 1, të tij 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.” 

 

Në lidhje me pretendimin për diskriminim për shkak të “gjendjes ekonomike” Komisioneri 

vlerëson se “gjendja ekonomike” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi parashikohet si i tillë 

në LMD. Gjendja ekonomike, si shkak i ndaluar diskriminimi, kryesisht lidhet me individë, grupe 

individësh apo grupe shoqërore, të cilët janë në pamundësi ekonomike për të përballuar një jetesë 

dinjitoze dhe kjo pamundësi reflekton pastaj në braktisjen e shkollës ose në arritjet e nxënsve.   

Komenti i Përgjithshëm nr. 20 “Mosdiskriminimi në të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore”, 

i Komitetit për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, i Kombeve të Bashkuara, 

parashikon: “Situata sociale dhe ekonomike e një personi kur jeton në varfëri ose është i pastrehë 

mund të rezultojë në diskriminim të përhapur, stigmatizim dhe stereotipe negative që mund të 

çojnë në refuzimin ose aksesin e pabarabartë për të njëjtën cilësi të arsimit dhe kujdesit 

shëndetësor si të tjerët, si dhe mohim ose akses të  pabarabartë në vendet publike”. 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, kategoria e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, 

dhe kanë fëmijë që ndjekin arsimin bazë, është kategori e familjeve në nevojë që e mbartin 

shkakun e mbrojtur.  

C. Lidhja e trajtimit të pafavorshëm me shkakun e mbrojtur. 

Parimi i barazisë dhe i mosdiskriminmit, sanksionohet nga Kushtetuta si një parim i përgjithshëm 

që përshkon të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, prandaj ai duhet tё gjejë shprehjen e 
tij në të gjithë legjislacionin shqiptar, si dhe të zbatohet nga të gjithë, si nga institucionet edhe nga 

individët. Neni 18, i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ku sanksionohet ky parim 

parashikon: “1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet 

padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a 

filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të 

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


 

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kodi Postar 1001, Tiranë,  Tel: +355 4 2431078, e-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

24 

 

diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e 

arsyeshme dhe objektive”.  

Neni 14 i Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndalon diskriminimin në gëzimin 

e të drejtave dhe lirive të përcaktuara, ndërkohë që Protokolli 12-të i KEDNJ-së, i cili është 

ratifikuar nga Shqipëria, ndalon diskriminimin në lidhje me “gëzimin e çdo të drejte të parashtruar 

nga ligji” dhe kështu ofron mbrojtje më të madhe se sa neni 14, i cili lidhet vetëm me të drejtat e 

garantuara nga KEDNJ-ja. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të 

vazhdueshme ka interpretuar se “diskriminimi” do të thotë që të trajtosh ndryshe pa një justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, persona të cilët ndodhen në situata të ngjashme dhe diferenca në 

trajtim, nuk bazohet në ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, se trajtimi i 

diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të 

proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet.  

Gjithashtu, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), në mënyrë të vazhdueshme ka 

interpretuar se trajtimi i diferencuar është diskriminues nëse ai nuk bazohet në ndonjë justifikim 

objektiv dhe të arsyeshëm, domethënë, nëse trajtimi i diferencuar nuk ndjek një qëllim legjitim 

ose nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të 

përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet
21

. Sipas GJEDNJ-së, e drejta për të mos u 

diskriminuar e garantuar nga KEDNJ, gjithashtu cënohet kur pa një justifikim objektiv dhe të 

arsyeshëm shtetet dështojnë që të trajtojnë ndryshe personat situata e të cilëve është objektivisht e 

ndryshme
22

. GJEDNJ, shprehet se, ndalimi që rrjedh nga neni 14 do të krijojë detyrime pozitive 

për shtetet kontraktuese për të bërë dallimet e nevojshme ndërmjet personave ose grupeve, 

rrethanat e të cilëve janë në mënyrë të rëndësishme dhe domethënëse të ndryshme
23

. Për më tepër, 

GJEDNJ, shprehet se, neni 14 nuk e ndalon një shtet anëtar që t'i trajtojë grupet ndryshe për të 

korrigjuar “pabarazitë faktike” ndërmjet tyre; në të vërtetë, në rrethana të caktuara, dështimi në 

përpjekje për të korrigjuar pabarazinë nëpërmjet trajtimit të ndryshëm, mund të shkaktojë në 

vetvete një shkelje të nenit 14
24

. 

Në nenin 3, pika 1 të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

përcaktohet se: “Diskriminim” është 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 

të 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”. 

                                                           
21 Shih: Molla kundër Greqisë, Vendim i Dhomës së Madhe, 2018, prg. 135; Fábián kundër Hungarisë, Vendim i Dhomës së 

Madhe 2017, prg. 113; Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, prg.72. 
22  Shih: Çështja Thlimmenos kundër Greqisë  [GC], nr. 34369/97, prg. 44, GJEDNJ 2000-IV; Çështja J.D dhe A kundër 

Mbretërisë së Bashkuar, nr.32949/17 dhe  34614/17, prg. 84, 24 tetor  2019. 
23Shih: Çështja J.D dhe A kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr.32949/17 dhe  34614/17, prg. 84, 24 tetor  2019. 
24 Shih: Çështjen Horváth dhe Kiss kundër Hungarisë, nr. 11146/11, datë 29.01.2013, prg. 101; Çështjen Thlimmenos, cituar më 

lart, prg. 44; Çështjen D.H. dhe të tjerët kundër Republikës Çeke (GC), nr.57325/00, GJEDNJ 2007-IV, prg.175). 
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Në bazë të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, jo çdo dallim 

apo ndryshim i trajtimit konsiderohet diskriminim. Në bazë të nenit 6, të ligjit “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk 

zbatohet në rastet kur ka një qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të 

Kushtetutës, të marrëveshjeve apo akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi”.  

Në nenin 6, të LMD përcaktohet se: “Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk 

zbatohet në rastet kur ka një qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të 

Kushtetutës, të marrëveshjeve apo akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi”.  

Barra e provës në çështjet e diskriminimit është objekt i një rregullimi të posaçëm. Ky rregullim i 

posaçëm në lidhje me barrën e provës pasqyrohet në nenin nenin 33, pika 7/1 të LMD-së  ku 

sanksionohet se : “7/1. Në rastet kur pala ankuese paraqet fakte mbi të cilat bazon pretendimin 

për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, 

pala tjetër, kundër së cilës është paraqitur ankesa, detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë 

diskriminim”. Një rregullim të posaçëm të barrës së provës për çështjet e diskriminimit në 

punësim dhe profesion e bën edhe Kodi i Punës, duke sanksionuar në nenin 9, pika 10, të tij se: 

“10. Në të gjitha procedurat e ankimit, që ndiqen sipas pikës 9, të këtij neni, nëse ankuesi ose 

paditësi paraqet fakte nga të cilat mund të pretendohet se është diskriminuar në ushtrimin e së 

drejtës për punësim dhe profesion, personi ndaj të cilit paraqitet ankesa ose i padituri detyrohet 

të provojë se nuk është shkelur parimi i trajtimit të barabartë”, si dhe Kodi i Procedurave 

Administrative, duke parashikuar në nenin 82, pika 2, si vijon: “2. Në rastet kur pala paraqet 

prova mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të 

prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se 

faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në 

dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 

Duke qenë se pala kundër të cilës drejtohet ankesa disponon gjithë informacionin dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për të provuar bazueshmërinë e pretendimeve, legjislacioni e ka  

zhvendosur barrën e provës palës kundër të cilës është paraqitur ankimi, kur vihet re se prima 

facie është ngritur një pretendim për diskriminim. Pala kundër të cilës është paraqitur ankesa ka 

barrën e provës të provojë se trajtimi i diferencuar nuk është diskriminues. 

Sa më sipër, fillimisht duhet të krijohet një prezumim i diskriminimit (diskriminimi prima facie), 

barra më pas kalon tek pala e akuzuar, e cila duhet të tregojë se ndryshimi në trajtim nuk është 

diskriminues. Kjo mund të bëhet: 

1. Ose duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm. 

2. Ose duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, ka 

një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv.  
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Nëse subjekti që pretendohet se ka konsumuar sjelljen diskriminuese nuk është në gjendje të 

provojë njërën nga të dyja, atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
25

 

Komisioneri çmon të nevojshme të theksoj se, është pikërisht bazuar në standartin e  mësipërm të 

të provuarit, që do të shqyrtojë dhe do të konkludojë në lidhje me bazueshmërinë e pretendimeve 

për diskriminim të parashtruara në këtë ankesë. 

Në kushtet kur, Komisioneri ka arritur në përfundimin se, fëmijët e familjeve që trajtohen me 

ndihmë ekonomike, dhe nuk janë braktisës së shkollës, i janë nënshtruar një trajtimi të 

pafavorshëm, rezulton i provuar trajtimi i pafavorshëm i kësaj kategorie të nxënësve. Në këto 

kushte, mbetet që të vlerësohet nëse për këtë diferencë në trajtim ka një justifikim të arsyeshëm 

dhe objektiv. 

Komisioneri vlerëson se, qëllimi i Këshillit të Ministrave për trajtimin me bursë të nxënësve që 

braktisin shkollën, është i ligjshëm, pasi synon uljen e numrit të nxënësve që braktisin shkollën.  

Në Relacionin e projekt vendimin “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe 

përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit 

parauniversitar në institucionet arsimore publike”, nr. 10676/1, datë 15.10.2018 të MASR, nuk 

ka asnjë objektiv të shprehur në shifra lidhur me efektet që do të sillte, zbatimi i politikës së 

trajtimit me bursë të nxënësve që do të braktisnin shkollën apo tregues të tjerë të matshëm që të 

tregonin realizimin e kësaj mase. 

Referuar të dhënave të MAS, rezulton se kanë përfituar bursë, 141 fëmijë për vitin shkollor 

2020-2021, dhe 111 fëmijë për vitin shkollor 2021-2022. Ndërsa rezulton se nga ana njësive të 

vetëqeverisjes qëndrore, nuk është akorduar asnjë bursë nga fondet e vetë bashkive, për të 

mbështetur nxënësit që braktisin shkollën. 

Në analizë të të dhënave të mësipërme, rezulton se dhënia e këtyre bursave nuk ka ndikuar në 

uljen e braktisjes shkollore dhe numri i fëmijëve që kanë përfituar këtë mbështetje financiare 

është sa 10% e numrit të fëmijëve që kanë braktisur shkollën. 

Pra, Komisioneri vlerëson se politika e mbështetjes me bursë e fëmijëve që braktisin shkollën, si 

me fondet e qeverisë qëndrore ashtu dhe asaj vendore, nuk ka rezultuar efikase dhe nuk ka arritur 

qëllimin për të cilën është hartuar. 

Subjekti ankues, pretendon se VKM-ja 666/2019, e ndryshuar, duhet rishikuar, duke shtuar si 

kategori përfituese, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe familjet që kanë të ardhura 

nën pagën minimale. 

Këshilli i Ministrave në përgjigje të pretendimeve të ankuesit, ka parashtruar se njësitë e 

vetëqeverisjes vendore, bazuar në pikën 5 të VKM-së 666/2019, të ndryshuar, kanë detyrimin dhe 

mundësitë për mbështetjen e familjeve në nevojë, për nxënësit e arsimit të detyruar dhe është e 

                                                           
25 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf, fq.232. 
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panevojshme që ky parashikim të përsëritet në një akt nënligjor. Ndërsa Ministria e Arsimit dhe 

Sportit, ka deklaruar se VKM-ja 666/2019, e ndryshuar ka si qëllim kryesor garantimin të drejtës 

për arsim. 

Lidhur me përgjigjen e dhënë, Komisioneri vlerëson se Këshilli i Ministrave kishte barrën e 

provës për të provuar se mospërfshirja e fëmijëve, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë 

ekonomike në trajtimin me bursë për mosbraktisjen e shkollës, ka një justifikim objektiv dhe të 

arsyeshëm. 

Komisioneri vlerëson se pavarësisht se pushteti vendor ka të parashikuar në aktet ligjore se duhet 

të mbështesë fëmijët e familjeve në nevojë me qëllim uljen e braktisjes shkollore, është Këshilli i 

Ministrave që në funksion të zbatimit të politikave për arsimin gjithëpërfshirës duhet të 

parashikojë/sigurojë mbështetje financiare për të gjithë fëmijët e familjeve në nevojë për zbatimin 

në praktikë të politikave në arsim për uljen e braktisjes shkollore, si dhe duhet të gjejë 

mekanizmat që dhe pushteti vendor të mbështesë financiarisht ose në një formë tjetër, familjet në 

nevojë për të siguruar arsimin gjithëpërfshirës dhe ndjekjen e shkollës nga fëmijët e familjeve që 

trajtohen me ndihmë ekonomike.    

Në parashtrimet e saj, Këshilli i Ministrave, nuk solli asnjë justifikim për të argumentuar me fakte 

dhe prova, mospërfshirjen e kësaj kategorie në trajtimin me bursë për ndjekjen e shkollës. Nga 

ana tjetër, Komisioneri argumentoi se pika 4 dhe 5 e VKM-së 666/2019, e ndryshuar, nuk rezultoi 

efektive, pasi nuk ishte ulur numri i nxënësve që kishin braktisur shkollën dhe pushteti vendor me 

fondet e veta nuk kishte trajtuar me bursë, asnjë nxënës që kishte braktisur shkollën për arsye të 

gjendjes ekonomike. 

E drejta për arsim, është një e drejtë themelore e njeriut, e sanksionuar në nenin 57
26

 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Shteti ka detyrimin që jo vetëm ta parashikojë, por 

edhe ta përmbushë këtë të drejtë duke e garantuar atë. Detyrimi për të përmbushur do të thotë që 

shteti duhet të marrë masa pozitive për të siguruar dhe lehtësuar gëzimin e të drejtave, sidomos 

për grupet shoqërore më të pamundura, të cilat në të kundërt, nuk do të kenë mundësi të kenë 

qasje në regjistrimin apo ndjekjen e arsimit e për rrjedhojë do të jenë përherë në kushtet e 

braktisjes së shkollës. 

Fëmija si çdo qenie njerëzore është bartës i të drejtave dhe si i tillë ka të drejtën për t’u arsimuar. 

Konventa Mbi të Drejtat e Fëmijës
27

, e cila është ratifikuar nga vendi ynë, sanksionon të drejtën e 

fëmijës për t’u arsimuar mbi bazën e mundësive të barabarta dhe shtetet palë duhet të marrin masa 

për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së 

shkollës. 

                                                           
26 1. Kushdo ka të drejtën për arsimim. 2. ........ 3. ........ 4. .......... 5. Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në 
shkollat publike është falas. 
27 Neni 28 i Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës27: 1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të 
arrihet kjo e drejtë, hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të barabarta, në mënyrë të veçantë ata: e) Marrin masa për të 
inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së shkollës. 
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Ligji 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”28
, i cili ka si 

qëllim garantimin e të drejtës kushtetuese për arsimim, sanksionon se, e drejta për arsimim 

garantohet pa u diskriminuar. Çdo nxënësi duhet t’i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe 

shanse të barabarta për arsimim. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioneri vlerëson se Këshilli i Ministrave për të garantuar të drejtën 

për arsim të të gjithë fëmijëve, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike si nga pushteti 

qendror dhe ai vendor, duhet të kishte parashikuar trajtimin me bursë të të gjithë fëmijëve që i 

përkasin kësaj kategorie, që janë në kushte të vështira ekonomike. 

Në këto kushte, Këshilli i Ministrave, nuk arriti të provojë se ka një justifikim të arsyeshëm për 

mospërfshirjen e fëmijëve të familjeve të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike, në kategorinë e 

nxënësve që duhet të trajtohen me bursë, për ndjekjen e arsimit të detyrueshëm. 

Për sa më sipër, Komisioneri konstaton se fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, 

janë vënë në pozita jo të favorshme, duke iu mohuar mundësinë për tu trajtuar me bursë, me 

qëllim sigurimin e arsimit gjithëpërfshirës për të gjithë këto fëmijë. 

Pra, ata janë vënë në pozita përjashtuese dhe diskriminuese, për shkak të gjendjes së tyre 

ekonomike. 

Gjykata Kushtetuese në disa vendime të saj ka interpretuar nenin 18 të Kushtetutës, si dhe ka 

theksuar se parimi i barazisë synon që të gjithë të jenë të barabartë në ligj dhe përpara ligjit, jo 

vetëm në të drejtat themelore të parashikuara në Kushtetutë por edhe në të drejtat e parashikuara 

nga ligjet e tjera në fuqi. Gjykata është shprehur se: “Barazia në ligj dhe para ligjit nuk do të 

thotë që të ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash që janë në kushte 

objektivisht të ndryshme. Barazia përpara ligjit dhe në ligj presupozon barazinë e individëve që 

janë në kushte të barabarta”, si dhe “Vetëm në raste përjashtimore dhe për shkaqe të arsyeshme 

dhe objektive mund të përligjet trajtimi i ndryshëm i kategorive të caktuara që përfitojnë nga kjo e 

drejtë” (shih vendimet  nr. 39, datë 16.10.2007, nr. 4 datë 12.02.2010, nr. 34, datë 20.12.2015, të 

Gjykatës Kushtetuese). 

Kushtetuta e Shqipërisë në Nenin 57 ka parashikuar se kushdo ka të drejtë për arsim dhe arsimi i 

detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike është falas. Kushtetuta e 

Shqipërisë në nenin 59 të saj, nën rubrikën “Objektivat socialë”, ka parashikuar që Shteti, brenda 

kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të 

përgjegjësisë private, synon “ç. Arsimimin dhe kualifikimin sipas aftësive të fëmijëve dhe të 

rinjve, si dhe të personave të pazënë me punë”. Gjithashtu, po e njëjta dispozitë parashikon që 

“Ligji përcakton kushtet dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave”. 

                                                           
28 Neni 5.  E drejta për arsimim. 1. Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj 
dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, 
gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin 
shqiptar. 
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Në këtë kuptim, bazuar në ligjin nr. 69/2012“Për arsimin parauniversitar”, i ndryshuar, Ministria 

e Arsimit dhe Sportit, është autoriteti përgjegjës për të garantuar të drejtën për arsim në sistemin 

arsimor parauniversitar. Në bazë të nenit 25, të ligjit, funksionet kryesore të ministrisë janë që 

nëpërmjet hartimit të politikave, programeve dhe projekteve të zhvillojë sistemin arsimor 

parauniversitar. 

Gjithashtu, neni 18, i ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ngarkon Ministrinë e 

Arsimit, dhe Sportit me përgjegjësi për marrjen e masave me karakter pozitiv për të luftuar 

diskriminimin në lidhje me të drejtën për arsimim. Ndër të tjera Ministria e Arsimit dhe Sportit, 

është përgjegjëse për të marrë masa me karakter pozitiv me qëllim arsimimin e të gjithë 

popullsisë, në mënyrë të veçantë, duke marrë masa në favor të grave dhe vajzave, pakicave, 

personave me aftësi të kufizuar, si dhe personave që janë, ose kanë më shumë mundësi të jenë 

objekt i diskriminimit, për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij, përfshirë këtu edhe 

diskriminimin që mund të vijë për shkak të gjendjes ekonomike apo të racës. 

Referuar arritjeve të bëra të njohura në Planin Kombëtar të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe 

Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve
29

 (2021–2025), në të cilën është evidentuar fakti se 

është rritur numri i nxënësve romë dhe egjiptian që kanë ndjekur arsimin profesional, si rezultat i 

mbështetjes me bursë, Komisioneri vlerëson se e njëjta politikë duhet të ndiqet dhe për trajtimin 

me bursë të të gjithë fëmijëve të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, që ndjekin arsimin 

parauniversitar me kohë të plotë dhe arsimin e mesëm profesional në institucionet arsimore 

publike. 

Komisioneri vlerëson se fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, janë vënë në 

pozitë diskriminuese nga parashikimi i VKM-së 666/2019, i ndryshuar, pasi si kategori në nevojë 

për shkak të gjendjes ekonomike, i janë vendosur kritere shtesë dhe nuk janë parashikuar që të 

trajtohen me bursë.  

Për rrjedhojë, Komisioneri arrin në përfundimin se MAS-i, si institucioni përgjegjës për hartimin 

e politikave të zhvillimit të sistemit arsimor, duhet të marrë iniciativën, për përfshirjen e të gjithë 

nxënësve që vijnë nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike, në kategorinë e nxënësve që 

duhet të përfitojnë bursë, gjatë periudhës së ndjekjes së shkollës. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 1, nenin 7/1, nenin 11, nenin 18/1, nenin 32, pika 1, germa b) e nenin 33, 

pikat 10-11, të ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

                                                           
29 Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 701, datë 18.11.2021. 
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V E N D O S I: 

 

1. Konstatimin e diskriminimit të fëmijëve të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, 

për shkak të gjendjes ekonomike, nga ana e Këshillit të Ministrave. 

2. Këshilli i Ministrave të marrë masa, për rishikimin e VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019 

“Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për 

përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet 

arsimore publike”, të ndryshuar, duke shtuar trajtimin me bursë pa kushte shtesë, të 

nxënësve që vijnë nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe ndjekin arsimin 

parauniversitar me kohë të plotë dhe arsimin e mesëm profesional në institucionet 

arsimore publike. 

3. Në referim të nenit 33, pika 13, të Ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

moszbatimi i këtij vendimi sjell si pasojë ndëshkimin me gjobë. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

KOMISIONERI 
 
 
 Robert GAJDA 
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