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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 296/4 prot.                                  Tiranë, më  17. 08. 2022 

 

V E N D I M 

                                           Nr. 165, datë 17. 08. 2022 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr. 

10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”2
 , të ndryshuar, mori në shqyrtim 

ankesën nr. 42 Regj., datë 11.02.2022, e K. P., kundër Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar 

Kurbin
3
, me pretendimin për diskriminim për shkak të “bindjeve politike dhe filozofike”4. Në 

përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri, 

 

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. 

 

Subjekti ankues, K. P., shprehet se prej 11 vitesh është emëruar mësues definitiv i profilit Gjuhë 

Frënge, në shkollën 9 vjeçare “Adem Myrta”, në fshatin Shpërdhet, Mamurras. Menjëherë pas 

emërimit, ankuesi thekson është përfshirë në organizimin e aktiviteteve kulturore në shkollë, 

aktivitete të cilat nga një në vit, nisën të organizoheshin çdo muaj.  

 

Pas zgjedhjeve për kuvend të vitit 2013, ankuesi pretendon se kishin nisur ndryshimet në 

shkollën 9 vjeçare “Adem Myrta”. Disa kolegë të tij ishin transferuar dhe në këtë shkollë kishin 

ardhur disa kolege të tjera, të cilat sipas tij, ekspozonin mendime dhe bindje të ndryshme me 

ankuesin.  

Gjatë kësaj periudhe, ankuesi thekson se është angazhuar si aktivist i shoqërisë civile, ka marrë 

pjesë në dhjetra tryeza diskutimi, të thirrura nga qeveria e kohës, për të dhënë propozimet e tij 

për çështjet e arsimit. Ka marrë pjesë në shumë emisione mediatike, në shumë debate publike, ku 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën Komisioneri. 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën ZVA Kurbin. 

4
 Mbështetur në provat e administruara, ankuesi është anëtarë dhe aktivist i subjektit politik Partia Demokratike e 

Shqipërisë 
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ka diskutuar lidhur me problematikat me të cilat përballet sistemi arsimor, siç janë: mungesa e 

ngrohjes në shkolla, mungesa e energjisë elektrike, e pajisjeve etj. Pikërisht për shkak të këtyre 

denoncimeve, ankuesi pretendon se është sulmuar nga ZVA Kurbin. Fillimisht, ankuesi nga 

mësues definitiv është emëruar mësues me kontratë, ku sipas tij, çdo 3 muaj shantazhohej nga 

ZVA Kurbin duke i thënë “po ta rinovojmë (kontratën), jo se e meriton, por je çun i mirë!”.  

 

Në vitin 2015, ankuesi thekson se nga ana e ZVA Kurbin i është refuzuar pjesëmarrja në 

provimin e pesëvjeçarit, nga Drejtoresha aktuale e ZVA, P. Z., me motivacionin se ishte mësues 

me kontratë dhe nuk kishte të drejtë të futej për kualifikim, pa marrë liçensën dhe pa u kthyer 

mësues definitiv. Në atë kohë, ankuesi sqaron se sapo kishte mbaruar Masterin për Përkthim në 

Universitetin e Tiranës dhe përsëri konsiderohej si mësues jashtë profili. Në këto kushte, në vitin 

2018, ankuesi ka ndjekur studimet master për mësuesi, të cilat fillimisht u ndërprenë për shkak të 

protestave të studentëve, më pas për shkak të tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Përfundimisht në 

muajin Shtator 2021, ankuesi ka arritur të përfundojë studimet master.   

Në vitin 2018, ankuesi ka botuar përkthimin e tij të parë "Hajdutët e Bibliotekës", punë e cila 

përveç përfitimeve materiale, i ka sjell dhe shumë mundësi të reja, duke u ftuar në studio të 

ndryshme, për të dhënë mendime rreth arsimit dhe çështjeve sociale. Në shumë nga këto 

intervista, ankuesi sqaron se ka denoncuar me fakte, foto e video, dhe dëshmi, korrupsionin e 

ZVA-së Kurbin.  

Në vitin 2018, ankuesi thekson se ka mbështetur protestën studentore, si bashkëorganizator, ku 

është evidentuar dhe ka denoncuar korrupsionin dhe analfabetizmin në arsim. Në vitin 2019, 

publikisht, ka denoncuar punonjësit e Bashkisë Kurbin, lidhur me shkelje të ndryshme të kryera 

prej tyre sa i takon ndarjes së ndihmave për tërmetin apo edhe çështje të tjera.   

Në një prej daljeve të tij në media, në emisionin “Lunatikët”, në muajin Mars 2021, në 

televizionin Top Channel, ankuesi sqaron se ka deklaruar se: “Shkolla ku unë punoj ka që në 

vitin 2015 e palyer, dhe gjysma e kolegëve të mij kanë pasur efekte anësore pas vaksinës”. Pas 

këtij denoncimi, sipas ankuesit, Drejtori i shkollës, kishte organizuar menjëherë 4 mbledhje me 

prindër (në të cilat ai nuk është thirrur), dhe një mbledhje me mësues, në të cilat ai është akuzuar 

se kishte nxjerrë informacione nga shkolla që nuk duhej ti bënte publike.  

Gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit 2021, ankuesi pretendon se ka filmuar 

drejtorin e shkollës, bashkë me anëtarë të Partisë Socialiste të Kurbinit, të cilët ishin duke 

zhvilluar një takim elektoral në oborrin e shkollës, në prani të të gjithë mësuesve.  

Sipas ankuesit, drejtori i shkollës 9 vjeçare “Adem Myrta”, F. M., në shkelje të ligjit për arsimin, 

gëzon disa poste partiake në strukturat e PS, është këshilltar bashkiak, madje është marrë me 

ndarjen selektive, të parave për banorët e dëmtuar nga tërmeti, për llogari të Kryetares së 

Bashkisë.  
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Të gjitha këto, ankuesi thekson se i ka denoncuar hapur, me qëndrime publike, me statuse në 

rrjetet sociale, në intervista në media dhe në çdo formë që ka mundur.  

Rreth datës 2-3 Shtator 2021, ankuesi sqaron se në një lokal të qytetit, një banor i zonës, i është 

drejtuar duke i thënë: “Sa mirë ta kanë bërë që të kanë hequr nga puna, se ti i jep gojës shumë. 

Nuk e shikon sa gjëra të mira ka bërë E. R...., etj.”. Në këtë moment, ankuesi ka menduar se 

ZVA Kurbin kishte vijuar hakmarrjen ndaj tij, për ta larguar nga puna.  

Me datë 10 Nëntor 2021, ankuesi sqaron se ka telefonuar drejtorin e shkollës, të cilin e ka pyetur 

nëse është marrë ndonjë vendim sa i përket rinovimit të kontratës së tij të punës, por është vënë 

në dijeni se për këtë çështje duhet t’i drejtohet ZVA-së Kurbin. Me datë 15 Shtator 2021, ankuesi 

është paraqitur në ZVA Kurbin dhe ka marrë takim me drejtuesen e këtij institucioni, e cila sipas 

tij, sapo e ka parë i është drejtuar duke i thënë se: “Herët qënke kujtuar, ç'paske dalë ?”  

Në përgjigje të saj, ankuesi i ka sqaruar se ka pritur ndonjë informacion sa i përket punësimit të 

tij dhe e ka njoftuar se ka përfunduar studimet master në mësuesi.  

Në këtë moment, sipas ankuesit, drejtuesja e ZVA-së Kurbin i është përgjigjur në një mënyrë 

tallëse dhe ironike duke i thënë se: “Je kujtuar pas pilafit, shko e fol një herë atje në televizor, 

dhe kujton se ne do merremi prapë me ty. Kam bërë qejf me ty gjithë këto vite. Tani do vijë një 

mësues nga Portali, dhe po nuk e pranoi vendin e punës, ndoshta të çojmë ty”.  

Përsa më sipër, ankuesi thekson se është vënë në dijeni në rrugë verbale për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të tij të punës me ZVA Kurbin, dy ditë përpara fillimit të vitit shkollor.  

Në kuptim përsa më sipër, ankuesi pretendon se largimi i tij nga puna ka ardhur për shkak të 

bindjeve politike të kundërta me drejtuesit e shkollës 9 vjeçare “Adem Myrta” dhe ZVA-së Kurbin, 

si dhe për shkak të denoncimeve të sipërcituara. Në këto kushte, subjekti ankues ka kërkuar nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të konstatojë diskriminim e tij për shkak të 

bindjeve politike, si dhe rikthimin në vendin e punës, si mësues definitiv, dhe/ose si drejtues i 

shkollës “Adem Myrta”.  

 

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

Komisioneri  mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32, pika 

1, gërma “a”, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”5
, të ndryshuar, që i jep 

të drejtën për të shqyrtuar ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë 

diskriminuar, sipas parashikimeve të këtij ligji. 

Ligji Nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” i ndryshuar, rregullon ndër të tjera, 

zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me vendbanimin, pretenduar nga 

                                                           
5
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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ankuesja si shkak diskriminues (neni 1
6
).  Neni 3, i këtij ligji, ndalon  çdo dallim, përjashtim, 

kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur nga neni 1, që ka si qëllim apo 

pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të 

drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi.  

Në Kreun II, të LMD-së parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën e 

punësimit. LMD në nenin 12/1/c
7
, ndalon çdo lloj dallimi, kufizimi ose përjashtimi, që i bëhet 

punëmarrësit në gëzimin e të drejtës për punësim.  

Mbrojtja nga diskriminimi, sipas nenit 7 të LMD-së, garantohet ndaj çdo veprimi apo 

mosveprimi të autoriteteve publike ose personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe 

sektorët publikë apo privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi 

personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen 

në rrethana të njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash. 

 

Pas analizimit paraprak të ankesës sipërcituar, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i 

plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

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

procedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

1. Nëpërmjet shkresës nr. 296/1 prot., datë 18.02.2022, Komisioneri i është drejtuar ZVAP-

së Kurbin duke kërkuar informacion sa i përket pretendimeve të ngritura nga subjekti 

ankues.  

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, ZVAP-së Kurbin me shkresën
8
 nr. 105/1 prot., datë 

25.02.2022, vuri në dispozicion të Komisionerit informacionin e kërkuar, duke sqaruar ndër të 

tjera se: “...Ankuesi K. P., disponon formim universitar UT Bachelor, dega gjuhë frënge viti 

2011 dhe UT Master shkencor viti 2017, në përkthim teknik-letrar dhe interpretim. Bazuar 

legjislacionit në fuqi, ankuesi nuk disponon formim universitar për të ushtruar profesionin e 

mësuesit në sistemin arsimor parauniversitar, konkretisht Neni 57, i Ligjit nr. 69/2012 “Për 

sistemin arsimor parauniversitar në RSH”... Për sa mësipër, K. P., nuk disponon formim 

universitar sipas parashikimeve të akteve ligjore të sipërcituara.  

                                                           
6
 Neni 1,  të  ligjit nr. 10221/2010: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me 

gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, 
gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, 
moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione 
gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 
7
 Neni 12/1/c, të ligjit nr. 10221/2010: “Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim.  

Diskriminimi përfshin çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij 
ligji dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me:  ..........................c) trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke 
përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e 
punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose 
zgjidhjen e kontratës së punës.” 
8
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 295/2 prot., datë 03.03.2022 
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K. P., nuk disponon Liçensën e ushtrimit të profesionit të mësuesit dhe si i tillë punon në 

arsim vetëm në raste përjashtimore dhe kur Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar nuk 

disponon kandidatë të Profilit të cilët kanë konkuruar për të fituar vendin e punës sipas Portalit 

‘Mësues për Shqipërinë’... 
Theksojmë se shkolla është institucion i depolitizuar me ligj. Për pasojë të githa emërimet 

në vendet e lira të shpallura në institucionet arsimore bazohen vetëm në ligj dhe jo në indicie 

politike apo preferenca të tjera. Pretendimet e ankuesit nuk kanë asnjë bazë ligjore në lidhje me 

ndërprerjen e marrëdhënieve të punës... 

Deklarimi i vendit të lirë të punës, dokumentimi i vendit të punës dhe procedurat e 

zgjidhjes së njëanshme të kontratave të punës për shkaqet e parashikuara në ligj të mësuesit 

është kompetencë funksionale e drejtorit të institucionit arsimor publik. 

Udhëzimi nr. 13, datë 22.05.2019 “Për proçedurat e lëvizjes paralele, pranimit dhe 

emerimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit 

parauniversitar”, Kreu IV, pika 4, 7, 9, 10 përcakton: 

4. Për një vend të lirë pune, kandidati njoftohet nga ZVAP përmes postës elektronike të 

cilën kandidati e ka deklaruar gjatë aplikimit online dhe me dosje. 

Kandidati fitues paraqitet në institucionin arsimor ku ofrohet vendi i lirë i punës 

menjëherë sapo merr njoftimin. Ai dorëzon drejtorit të institucionit arsimor dokumentin 

vërtetues, të printuar nga sistemi i aplikimit online, në portalin Mësues për Shqipërinë. 

Kandidati punësohet nga drejtori i institucionit arsimor me kontratë pune individuale me ose pa 

afat sipas kërkesave të vendit të lirë të punës. 

Kontrata nënshkruhet ndërmjet kandidatit dhe drejtorit të institucionit arsimor... 

Referuar akteve ligjore të sipërcituara, ankuesi: 

1. Nuk disponon formim universitar të përcaktuar në ligj. Nuk disponon Liçensën në 

ushtrimin e profesionit të mësuesit të gjuhës frënge. 

2. Nuk është kandidat i portalit “Mësues për Shqipërinë”; 

3. Nuk plotëson kriteret për të qenë kandidat i Portalit “Mësues për Shqipërinë”; 

4. Është punësuar si mësues i profilit frengjisht në Shkollën 9-vjeçare “Adem Myrta”, 

Shpërdhet, për vitin mësimor 2020, sipas kontratës individuale me afat të caktuar, nr. 93 prot., 

datë 16.09.2020, për periudhën nga data 16.09.2020 deri më 23.12.2020. 

Për periudhën nga data 11.01.2021 deri më datë 08.06.2021, sipas kontratës me afat të 

caktuar nr. 93/1 prot., datë 11.01.2021.  

Kontratat janë nënshkruar nga palët me vullnetin e lirë duke pranuar njëkohësisht dhe 

kushtet e saj. Në nenin 4 të kontratës përcaktohet qartësisht: “Nëse kontrata me afat lidhet deri 

në plotësimin e vakancës me kandidatë të portalit dhe shkon deri në fund të vitit shkollor afati i 

fundit i saj do të jetë jo më shumë se 5 ditë pune pas datës së fundit të mbylljes së vitit mësimor e 

përcaktuar në Urdhrin e Ministrit të MASR. Kjo kontratë të revokohet nga punëmarrësi 24 orë 

përpara nëse ZVAP i ofron një vend të lirë si renditur më lart ndër kandidatët e të njëjtit profil 

në Portalin “Mësues për Shqipërinë 2020-2021”. 
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Ankuesi ka pranuar natyrën e marrëdhënies së punës, afatet e saj dhe ka dhënë shërbimin 

e tij sipas përcaktimeve të kontratës. 

Më datë 04.06.2021, bazuar shkresës të Shkollës 9-vjeçare “Adem Myrta”, nr. 125 prot., 

datë 04.06.2021 “Njoftim për zgjidhje të njëanshme të kontratës së punës me afat të caktuar”, 

bazuar nenit 149, pika 1, të Kodit të Punës, K. P. është njoftuar se me datë 15.06.2021, 

ndërpriten marrëdhëniet jurdike dhe financiare të punës. 

Bazuar në “Vendimin mbi përfundimin e marrëdhënies së punës nr. 1, datë  04.06.2021, 

drejtori i shkollës ka përfunduar marrëdhëniet e punësimit me K. P., për shkak të përfundimit të 

afatit të përcaktuar në kontratën nr. 93/1, duke përcaktuar dhe ditët e punës për mbylljen e 

dokumentacionit dhe caktimin e pushimeve vjetore sipas legjislacionit në fuqi”. 

Në shtator të vitit 2021, kontrata me K. P. nuk u rinovua për faktin se punësimi i vendit 

vakant u realizua nga kandidati i Portalit “Mësues për Shqipërinë”, profili frengjisht, sipas 

procedurave të përcaktuara në udhëzimin Nr 12, datë 10.06.2021, të Ministrisë së Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë. 

Bashkëlidhur ju dërgojmë listën me rezultatet përfundimatre të Portalit “Mësues për 

Shqipërin”, profili frengjsht, për ZVAP Kurbin janë rankuar kandidatët. 

Në vendin e lirë të punës në Shkollën 9-vjeçare “Adem Myrta”, është punësuar E. S., i 

cili plotëson kriteret në ligj dhe aktet nënligjore në fuqi për të punësuar në sistemin arsimor 

parauniversitar. 

Për sa më sipër, pretendimet e Z. Konstandin Pula, për të trajtuar si marrëdhënien e tij të 

punësimit si marrëdhënie pa afat është një pretendim jo i bazuar në kuptim të marrëdhënies së tij 

formale që ka krijuar me institucionin arsimor dhe në kuptim të formimit të tij universitar. 

Procedura e ndjekur nga drejtoria e shkollës është procedurë e përcaktuar në legjislacionin në 

fuqi me kontratat me afat të caktuar. Ankuesi ka qenë në dijeni të natyrës së marrëdhënies, ka 

rënë dakort me të gjitha kushtet e saj, ka nënshkruar dhe pranuar aktin...”. 

 

2. Me anë të e-mail-it datë 29.03.2022, Komisioneri vuri në dispozicion të ankuesit 

shkresën nr. 105/1 prot., datë 25.02.2022, të ZVAP-së Kurbin.  

 

Me e-mail-in datë 05.04.2022, ankuesi sqaroi Komisionerin ndër të tjera se: “...Në përgjigje të 

pretendimeve të ZVA, dua t'ju sqaroj se nuk bëhet fjalë se si kam punuar unë, sepse ata më kanë 

mbajtur plot 4 vite me kontratë, (në kundërshtim me Kodin e Punës), dhe pikërisht për këtë 

arsye, Gjykata me akordoi plot 27 paga.  

Çështja është: A janë respektuar procedurat? Gjykata e vërtetoi se jo. Nuk janë 

respektuar procedurat e largimit nga puna. Pra, unë jam larguar në mënyrë të pajustifikuar dhe 

të pabazuar në ligj. 

Sa i përket faktit se "Shkolla është e Depolitizuar", atëherë përse Drejtoresha organizoi 

miting elektoral në oborrin e shkollës? A e di Drejtoresha se F. M. është Këshilltar i Partisë 

Socialiste në Këshillin Bashkiak Kurbin? Po Drejtoresha, përse merr pjesë rregullisht në 

mbledhjet e Partisë Socialiste të Kurbinit?...”. 
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3. Në këto kushte, për administrimin e plotë të informacionit të kërkuar, për një gjykim sa 

më të drejtë dhe objektiv të çështjes, si dhe në zbatim të parimit të barazisë për një proces 

të rregullt ligjor, Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes 

palëve. Në këtë kuptim me anë të shkresës nr. 296/3 prot., datë 04.05.2022 “Njoftim për 

seancë dëgjimore”, Komisioneri njoftoi palët lidhur me zhvillimin e seancës dëgjimore 

më datë 17.05.2022.  

 

Seanca dëgjimore u zhvillua me datë 17.05.2022, me praninë e palëve në proces. ZVAP Kurbin 

u përfaqësua
9
 në seancën dëgjimore, nga R. M., me detyrë Specialiste (Juriste), ndërsa  Drejtoria 

Rajonale e Arsimit Parauniversitar Lezhë (në vijim DRAP Lezhë), u përfaqësua
10

 nga N. M., me 

detyrë Juriste. Palët në seancë i qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në dhe që do të shtjellohen në vijim, gjatë arsyetimit të 

vendimit.  

 

Ndër të tjera, gjatë seancës dëgjimore subjekti ankues pretendoi se: 

- Emërimin e një mësueseje në shkelje të legjislacionit në Shkollën “Zhejë”; 

- Gjatë vitit shkollor 2021-2022 në shkollat e ZVAP Kurbin ka patur pozicione vakante në 

lëndën e Gjuhës Frenge dhe nuk është emëruar ai; 

 

4. Në vijim të seancës dëgjimore me anë të e-mail-it datë 07.07.2022 dhe shkresës
11

 nr. 648 

prot., datë 07.07.2022, ZVAP Kurbin vuri në dispozicion të Komisionerit informacione 

shtesë sa i përket pretendimeve të ngritura nga subjekti ankues gjatë seancës dëgjimore. 

 

Referuar informacionit të përcjellë, ZVAP Kurbin sqaroi ndër të tjera se:  

 

- Për vitin mësimor 2021-2022, ne Shkollën Zhejë është lidhur vetëm një kontrat me afat të 

caktuar, Xh. T., kandidate e Portalit “Mësues për Shqipërinë”, profili mësuese e Gjuhës 

Shqipe dhe Letërsisë, e cila është kontraktuar mësuese ndihmëse nga muaji shtator deri 

më datë 22.06.2022; 

- Për vitin mësimor 2021-2022, nuk ka patur pozicione vakante në lëndën e Gjuhës Frenge, 

në momentin që ankuesit nuk i është rinovuar kontrata e punës, pra në muajin shtator 

2021; 

- Për vitin mësimor 2021-2022, janë shpallur 3 vënde të lira Gjuhë Frenge: 2 vende 

vakante, Shkolla 9-vjeçare Milot dhe “Adem Myrta” Shpërdhet; 1 vend provizor, shkolla 

“Ismail Dema” Fushë Mamurras. Për këto vende janë përzgjedhur nga kandidatët e 

portalit “Mësues për Shqipërinë”: B. H., vendi i parë në portal; M. R., vendi i tretë në 

portal dhe E. S., vendi i katërt në portal;  

                                                           
9
 U përfaqësua me Autorizimin Nr. 446 prot., datë 17.05.2022 

10
 U përfaqësua me Autorizimin Nr. 892 prot., datë 16.05.2022 

11
 Protokolluar pranë Komisionerit me nr. 1010 prot., date 07.07.2022 
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- Në ZVAP Kurbin nuk ka patur punonjës të tjerë me të cilët janë lidhur kontrata të 

njëpasnjëshme, dhe të cilëve nuk i është rinovuar kontrata, si në rastin e ankuesit. Në 

rastin e K. P., vakanca e pozicionit që ai mbante është plotësuar nga një mësues i cili 

është emëruar nga portali “Mësues për Shqipërinë”; 

- Aktualisht ZVAP Kurbin nuk ka punonjës të tjerë si në rastin e ankuesit të emëruar me 

kontratë me afat të caktuar në profilin e Gjuhës Frënge. Në vitin 2020 kanë qënë vetëm 

dy kandidatë në Portalin “Mësues për Shqipërinë” në profilin Gjuhë Frenge. Kandidati i 

parë zgjodhi vendin vakant në Shkollën 9-vjecare ‘Ismail Dema” Fushë-Mamurras dhe 

kandidati i dytë refuzoi të gjitha vëndet e ofruara, prandaj është lidhur kontrata me K. P. 

pasi nuk kishte kandidatë nga Portali. 

 

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

 

A. Lidhur me trajtimin e  padrejtë  dhe më pak të favorshëm  

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

Bazuar në provat e administruara gjatë shqyrtimit të ankesës rezultoi e provuar se, ankuesi K. P. 

ka përfunduar studimet e larta në profilin “Gjuhë Frënge” dhe është pajisur me Diplomë të 

Nivelit të Parë me Nr. 7290-B, datë 21.11.2011, lëshuar nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, 

Universiteti i Tiranës. 

 

Ankuesi ka përfituar Diplomën “Master i Shkencave”, në ciklin e dytë të studimeve në “Gjuhë 

Shqipe e Letërsi”, me nr.36, datë 22.07.2011, lëshuar nga Universiteti i Shkodrës “Përkthim 

teknik-letrat dhe interpretim”, dega Gjuhë Frënge në Universitetin e Tiranës në vitin akademik 

2014-2017. Në muajin Shtator 2021, ankuesi ka përfunduar studimet “Master Shkencor” për 

“Mësues i Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm e të lartë”, me nr. Diplome 2901-B, datë 

24.09.2021. 

 

Nga aktet e administruara, rezulton se, ankuesi ka punuar mësues definitiv i profilit Gjuhë 

Frënge, në shkollën 9 vjeçare “Adem Myrta”, në fshatin Shpërdhet, Mamurras, që prej datës 

01.11.2010. Pas shfuqizimit të Ligjit nr. 7952, datë 21.6.1995 "Për sistemin arsimor 

parauniversitar", i ndryshuar dhe miratimit të Ligjit nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor 

Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, për shkak se nuk ka plotësuar kriteret për vijimin e 

marrëdhënieve të punës si mësues definitiv, i ka vijuar ato me kontrata me afat të caktuar, për një 

periudhë 10-vjeçare po në shkollën 9 vjeçare “Adem Myrta”, si mësues i profilit të Gjuhës 

Frënge.  

 

Nga kontratat e vëna në dispozicion nga palët, rezulton se mes ankuesit dhe shkollës 9 vjeçare 

“Adem Myrta” është nënshkruar  kontrata individuale e punës me afat të caktuar me nr. 13/6 
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prot., datë 26.03.2019, për periudhën 26.03.2019-30.06.2019. Midis ankuesit dhe shkollës 9 

vjeçare “Adem Myrta” dhe më pas janë nënshkruar disa kontrata me afat të përcaktuar, 

konkretisht: kontrata individuale e punës me afat të përcaktuar nr. 61/1 prot., datë 02.09.2019 për 

periudhën 02.09.2019 deri në 21.12.2019; nr. 73, datë 07.01.2020, për periudhën 07.01.2020-

31.03.2020; nr. 77 prot., datë 02.03.2020, për periudhën 02.03.2020-29.05.2020; nr. 93 prot., 

datë 16.09.2020; nr. 93/1 prot., datë 11.01.2021, për periudhën 11.01.2021-08.06.2021. 

 

Me shkresën nr. 125 prot., datë 04.06.2021, të drejtorit të shkollës, ankuesi është njoftuar për 

zgjidhjen e njëanshme të kontratës së punës me afat të caktuar, bazuar në nenin 149, pika 1 të 

Kodit të Punës. Gjithashtu, është njoftuar se më datë 15.06.2021, ndërpriten marrëdhëniet 

juridike dhe financiare të punës.  

 

Me vendimin nr. 1, datë 04.06.2021 “Për zgjidhjen e marrëdhënies së punës”, të drejtorit të 

shkollës 9-vjeçare “Adem Myrta”, është vendosur zgjidhja e marrëdhënies së punës me ankuesin 

nga pozicioni i punës mësues në profilin “Gjuhë Frënge”, për shkak mbarimit të kontratës së 

punës. 

 

Ankuesi i është drejtuar Komisionerit me ankesën objekt shqyrtimi duke pretenduar se është 

diskriminuar për shkak të bindjeve politike në marrëdhëniet e punës. Ankuesi kërkon rikthimin 

në vendin e punës, si mësues definitiv, dhe/ose si drejtues i shkollës “Adem Myrta”. 

 

Sipas nenit 3, pika 1 të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, diskriminimi 

përkufizohet si: çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

mbrojtur 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 me 

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

Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 

 

Një nga format e diskriminimit parashikuar nga LMD, është diskriminimi i drejtpërdrejtë, i cili 

përkufizohet nga neni 3/2, i këtij ligji si një situatë diskriminimi që ndodh kur një person ose 

grup personash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, ose një grup 

tjetër personash në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të mbrojtur në 

nenin 1 të LMD. 

 

Në Kreun II, të LMD, parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në fushën e punësimit. 

LMD, në nenin 12/1/c, përcakton se: “Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e 

tij për punësim. Diskriminimi përfshin çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet 

e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me: ..........................c) 

trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose 

ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur me 
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trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose 

zgjidhjen e kontratës së punës.”. 

 

Bazuar në pikën 5, germa “c”, të nenit 9, të Kodit të Punës, parashikohet se: “Në kuptim të këtij 

neni, ndalimi i diskriminimit dhe zbatimi i parimit të trajtimit të barabartë në ushtrimin e së 

drejtës për punësim dhe profesion zbatohet në lidhje me:..c) kushtet e punës dhe punësimit, 

përfshirë zgjidhjen e kontratës së punës dhe pagën”. 

 

Bazuar në dispozitat e mësipërme ligjore, të cilat japin përkufizimin e diskriminimit, për të 

arritur në përfundimin se ankuesi është diskriminuar duhet të plotësohen njëkohësisht 3 

elementë: 

- ankuesi është trajtuar në mënyrë të padrejtë, të pabarabartë dhe të pafavorshme. Ky 

trajtim mund të realizohet me veprime ose mosveprime, duke dalluar, përjashtuar apo 

kufizuar ankuesin në të drejtën e tij për punësim, duke përfshirë këtu edhe momentin e 

përfundimit të marrëdhënieve të punës; 

- në krahasim me sesi janë trajtuar ose do të trajtoheshin të tjerët në një situatë të 

ngjashme; 

- dhe arsyeja për këtë trajtim të padrejtë është një nga shkaqet që gëzojnë mbrojtje nga 

ligji.; 

 

Sa më sipër, për të vlerësuar pretendimin për diskriminim të parashtruar nga ankuesi, në radhë të 

parë Komisioneri do të vlerësojë nëse ankuesi i është nënshtruar ndonjë trajtimi të padrejtë, të 

pabarabartë dhe më pak të favorshëm, në të drejtën e tij për punësim dhe më konkretisht në lidhje 

me zgjidhjen e kontratës së punës. Nëse konstatohet se ankuesi është trajtuar në mënyrë të 

padrejtë dhe të pafavorshme, atëherë do të vijohet me analizën, nëse ky trajtim të cilit i është 

nënshtruar ankuesi ka ardhur apo jo si rezultat i shkaqeve të pretenduara, të cilat duhet gjithashtu 

të gëzojnë mbrojtje nga ligji. Në rast se nuk konstatohet ndonjë trajtim i padrejtë dhe i 

pafavorshëm, Komisioneri nuk do të vijojë me pjesën e dytë të analizës. 

 

Në nenin 149, pika 1 dhe 3, të Kodit të Punës, parashikohet :“1. Kontrata me afat të caktuar 

përfundon në fund të kohës së parashikuar, pa zgjidhje paraprake” .....3. Në rastin e zgjidhjes së 

kontratës me afat të caktuar, përpara përfundimit të afatit, zbatohet procedura e përcaktuar në 

nenin 144 të këtij Kodi.” 

 

Rezultoi e provuar se ankuesi ka qenë i punësuar si mësues në profilin “Gjuhë Frënge” pranë 

shkollës 9-vjeçare “Adem Myrta”, Shpërdhet, Mamurras, institucion i arsimit parauniversitar në 

juridiksionin e ZVAP Kurbin, me kontratë pune me afat të përcaktuar. Sipas kontratës afati i 

përfundimit të marrëdhënieve të punës ka qenë data 08.06.2021. Komisioneri konstaton se 

drejtori i shkollës ka zgjidhur marrëdhëniet e punës me ankuesin në datën 04.06.2021, pra 4 ditë 

përpara datës së përcaktuar në kontratën individuale të punës. 
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Marrëdhënia e punës midis ankuesit si mësues dhe shkollës “Adem Myrta”, Shpërdhet, 

Mamurras, ka përfunduar si pasojë e përfundimit të afatit të përcaktuar në kontratën individuale 

të punës së nënshkruar midis palëve. Respektimi i procedurave të zgjidhjes së kontratës së punës 

sipas nenit 144 të K. Punës nuk janë objekt shqyrtimi nga ana e Komisionerit, pasi janë bërë 

pjesë e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, e cila është shprehur me 

Vendimin Nr. 401-140, datë 28.03.2022. 

 

Bazuar në tërësinë e fakteve dhe rrethanave të konstatuara, bazuar në provat shkresore dhe 

deklarimet e palëve gjatë seancës dëgjimore, Komisioneri vlerëson se, ankuesi me këtë 

pretendim i referohet faktit se atij nuk i është mundësuar vazhdimi i marrëdhënieve të punës, 

marrëdhënie e cila pavarësisht se ka qenë e rregulluar me kontrata të njëpasnjëshme pune me afat 

të përcaktuar, ka zgjatur për një periudhë nga pothuajse 10 vjeçare me disa shkëputje të vogla 

disa mujore. 

 

Bazuar në vazhdueshmërinë e marrëdhënies së punës, ankuesi ka patur pritshmërinë e 

vazhdimësisë dhe sistemimit të tij si mësues definitiv, duke u punësuar me kontratë me afat të 

pacaktuar. 

 

Procedurat e punësimit të mësuesve në sistemin arsimor parauniversitar kryhen bazuar në 

dispozitat e Ligjit Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të MASR nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e 

emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit 

parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar.  

 

Ligji Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në nenin 60, pika 1 parashikon se: “1. Në institucionin arsimor publik, përfshirë dhe 

atë parashkollor, pranimi dhe emërimi i mësuesit në një vend të lirë pune mbështetet në parimin 

e meritës dhe të drejtën për zgjedhjen e institucionit arsimor. Emërimi i mësuesit bëhet nga 

drejtori i institucionit arsimor, sipas renditjes në portalin “Mësues për Shqipërinë”. Procedurat 

e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune, si dhe administrimi i portalit 

“Mësues për Shqipërinë” përcaktohen me udhëzim të ministrit”.  

 

Në zbatim të parashikimeve të sipërcituara, në Kreun I, të Udhëzimit të MASR nr. 13, datë 

22.05.2019 “Për procedurat e emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet 

arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘Mësues për 

Shqipërinë”, të ndryshuar, parashikohet se:  

1. Ky udhëzim rregullon procedurat e pranimit, të emërimit në një vend të lirë pune dhe të 

lëvizjes paralele të mësuesit. 
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2. Shpallja e vendeve të lira të punës, konkurrimi, renditja e kandidatëve për mësues, si dhe 

pranimi në një vend të lirë pune realizohen nëpërmjet portalit “Mësues për Shqipërinë”. 

3. Procedurat udhëhiqen nga parimet e ligjshmërisë e të përgjegjshmërisë, si dhe nga vlerat e 

profesionalizmit, transparencës, meritës, të drejtës për zgjedhjen e institucionit arsimor, 

barazisë dhe interesit më të lartë të nxënësve. 

4. Procedurat sipas këtij udhëzimi zhvillohen vetëm për kandidatët që plotësojnë kriteret e 

përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, për ushtrimin e profesionit të mësuesit.  

5. Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (në vazhdim “DPAP”) është përgjegjëse 

për procedurat e konkurrimit dhe të pranimit të mësuesit në një vend të lirë pune në sistemin 

arsimor parauniversitar, ndërsa drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar (në vazhdim 

“DRAP”) organizojnë procedurat sipas këtij udhëzimi. 

6. DPAP, bazuar në të dhënat e dërguara nga DRAP, nëpërmjet portalit “Mësues për 

Shqipërinë”, shpall vendet e lira të punës për lëvizjet paralele jo më vonë se një ditë para 

fillimit të vitit mësimor dhe gjatë vitit menjëherë nga njoftimi për vendin e lirë të punës. 

7. Vendet e lira të punës shpallen pasi është bërë plotësimi i kërkesave për lëvizje paralele dhe 

sistemimi i mësuesve që mbeten pa ngarkesë mësimore në zyrat vendore të arsimit 

parauniversitar (në vazhdim ZVAP) deri në 1 (një) ditë para fillimit të vitit mësimor. 

8. DRAP ka detyrimin të raportojë në DPAP lëvizjet paralele dhe vendet e lira të punës 1 (një) 

ditë përpara fillimit të vitit mësimor. 

9. DRAP ka detyrimin të konfirmojë menjëherë në portalin “Mësues për Shqipërinë”, përgjatë 

vitit mësimor, vendet e lira të punës për çdo institucion arsimor parauniversitar të varësisë, 

si dhe listën e punësimeve të kryera në muajin paraardhës, brenda 5 (pesë) ditëve të para të 

çdo muaji. 

10. DRAP dhe institucionet e varësisë kanë detyrimin të bëjnë publike vendet e lira të punës, në 

portalin “Mësues për Shqipërinë”, në faqen zyrtare të tyre dhe në stendat e informimit 

publik. 

11. DRAP dhe institucionet e varësisë kanë detyrimin të bëjnë publike menjëherë punësimet për 

çdo institucion arsimor në portalin “Mësues për Shqipërinë”, në faqen zyrtare të tyre dhe në 

stendat e informimit publik. 

12. Kandidatët e interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit duhet të regjistrohen online në 

portalin “Mësues për Shqipërinë” sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara nga 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (në vazhdim “MASR”). 

   

Neni 57, i Ligjit 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, parashikon se: “1. Mësuesi për arsimin parashkollor duhet të ketë fituar diplomën e 

ciklit të parë “Bachelor”, që formon mësues të arsimit parashkollor. 2. Mësuesi për arsimin 

fillor duhet të ketë fituar diplomën e ciklit të parë “Bachelor” dhe diplomë të ciklit të dytë 

“Master Profesional”, që formon mësues të arsimit fillor, ose diplomë për arsimin fillor të ish 

instituteve të larta pedagogjike. 3. Mësuesi për arsimin e mesëm të ulët dhe për arsimin e mesëm 

të lartë duhet të ketë fituar diplomën e ciklit të parë “Bachelor” në fushën/lëndët e arsimit të 
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mesëm të ulët dhe të arsimit të mesëm të lartë dhe diplomën e ciklit të dytë “Master” me 120 

ECTS në fushën e mësuesisë, që lidhet me programin e studimit të ciklit të parë. 4. Profesioni i 

mësuesit mund të ushtrohet edhe nga individë që zotërojnë diplomë universitare të ciklit të parë 

dhe të dytë ose diplomë universitare të integruar, të ngjashme ose të përafërt me fushën/lëndët e 

mësimdhënies në arsimin parauniversitar, dhe njohuri të certifikuara në formimin 

psikopedagogjik nga institucione të arsimit të lartë, që ofrojnë programe të studimeve të 

formimit të vazhduar. Diplomat e njëvlershme, diplomat e ngjashme ose të përafërta me 

diplomat e sipërpërmendura të këtij neni në fushat/lëndët e mësimdhënies në arsimin 

parauniversitar dhe kriteret për hapjen e programeve të studimeve të formimit të vazhduar në 

fushën psikopedagogjike përcaktohen me udhëzim të ministrit. 5. Mësuesi i arsimit fillor, i 

arsimit të mesëm të ulët dhe i arsimit të mesëm të lartë, mësuesi i shkollave të arsimit të 

orientuar, mësuesi i kulturës së përgjithshme në shkollat profesionale, mësuesi që punon me 

nxënësit me aftësi të kufizuara dhe mësuesi me diplomë të ngjashme ose të përafërt me diplomat 

në fushat/lëndët e mësimdhënies në arsimin parauniversitar ushtron profesionin pasi: a) të ketë 

kryer me sukses praktikën profesionale; 

b) të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç parashikohet në 

ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, 

të ndryshuar, dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij”. 

 

Në analizë të parashikimeve të sipërcituara, kushtet që duhet të plotësojë një mësues për t’u 

emëruar në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar, janë: 

- të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç parashikohet në 

ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, “Për profesionet e rregulluara në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. Pra, me fjalë 

të tjera të disponojë licencën e mësuesit; 

- të disponojë diplomën e ciklit të parë “Bachelor” në fushën/lëndët e arsimit të mesëm të 

ulët dhe të arsimit të mesëm të lartë dhe diplomën e ciklit të dytë “Master” me 120 ECTS 

në fushën e mësuesisë, që lidhet me programin e studimit të ciklit të parë; 

- emërimi i mësuesit bëhet nga drejtori i institucionit arsimor, sipas renditjes në portalin 

“Mësues për Shqipërinë”. Pra, emërimi i mësuesit bëhet vetëm sipas kandidatëve fitues 

të renditur në portalin “Mësues për Shqipërinë”. 

 

Referuar informacionit dhe provave të administruara, gjatë viteve 2019-2020-2021, shkolla 

“Adem Myrta”, Shpërdhet, Mamurras, ka njoftuar ZVAP-në Kurbin për një pozicion vakant 

pune në profilin “Gjuhë Frënge”. Gjatë viteve shkollore 2019-2020 dhe 2020-2021, duke qenë se 

nuk ka patur kandidat nga portali “Mësues për Shqipërinë”, është punësuar ankuesi si mësues i 

profilit “Gjuhë Frënge”, me kontratë me afat të caktuar. Referuar kontratave të nënshkruara mes 

ankuesit dhe shkollës “Adem Myrta”, rezulton se në nenin 4 të tyre, ku përcaktohet edhe 

kohëzgjatja e saj, specifikohet se: “Kjo kontratë mund të revokohet nga punëmarrësi 24 orë 

përpara, nëse ZVAP i ofron një vend të lirë ose një vend me kontratë me afat më të gjatë se ajo 
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aktuale, si i renditur më lartë ndër kandidatët e të njëjtit profil në portalin “Mësues për 

Shqipërinë”.  

 

Gjatë vitit shkollor 2021-2022, referuar kandidatëve pjesëmarrës në portalin “Mësues për 

Shqipërinë”, në profilin “Gjuhë Frënge”, pozicioni vakant i punës në shkollën “Adem Myrta”, 

Shpërdhet, Mamurras, pasi është refuzuar nga kadidatët pararendës, i është ofruar shtetasit E. S., 

i renditur i katërti në portal. Në zbatim të legjislacionit dhe akteve nënligjore të sipërcituara, 

shtetasi E. S., është emëruar mësues me kontratë pa afat të caktuar në pozicionin vakant, mësues 

i “Gjuhës Frënge”. 

 

Në përfundim, Komisioneri gjatë analizës së informacionit dhe provave të sipërcituara, konstatoi 

se: 

- Ankuesi nuk vuri në dispozicion të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, prova 

me anë të të cilave të vërtetonte faktin që: 

 të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç 

parashikohet në ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, “Për profesionet e rregulluara në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim 

të tij. Pra, me fjalë të tjera të disponojë licencën e mësuesit; 

 të jetë bërë pjesë e portalit “Mësues për Shqipërinë”, në mënyrë që emërimi i tij të 

bëhej sipas renditjes në këtë portal. Kjo, pasi emërimi i mësuesit bëhet vetëm sipas 

kandidatëve fitues të renditur në portalin “Mësues për Shqipërinë”. 

- Nga ana tjetër, zëvendësimi i ankuesit nga mësuesi i Gjuhës Frënge në shkollën “Adem 

Myrta”, Shpërdhet, Mamurras, është bërë në mbështetje të legjislacionit dhe akteve 

nënligjore të cilat rregullojnë procedurat e punësimit të mësuesve në sistemin arsimor 

parauniversitar;  

- Nuk rezultoi në asnjë rast, që të jetë punësuar një mësues tjetër i profilit të “Gjuhës 

Frënge”, në një nga shkollat nën administrimin e ZVAP-së Kurbin, me kontratë me afat 

të caktuar ose jo, përpara se t’i ofroheshin këto mundësi subjektit ankues; 

- Nuk rezultoi se në ZVAP Kurbin apo DRAP Lezhë, të kishte pozicione të lira të profilit 

“Gjuhë Frënge” dhe të mos i ofroheshin subjektit ankues; 

- Rezultoi vetëm në një rast ku është emëruar mësuese e “Gjuhës Frënge”, me kontratë me 

afat të caktuar, shtetësja M. R., e cila ka qenë e renditur e treta në portalin “Mësues për 

Shqipërinë”. 

 

Në thelb të diskriminimit është trajtimi diferencues, i padrejtë dhe i pabarabartë, i dy situatave të 

njëjta ose të ngjashme. Sa më sipër, rezulton se ankuesi nuk është në kushte të njëjta ose të 

ngjashme me persona të tjerë. Kjo, për faktin se referuar në provat e administruara, emërimi i 

mësuesve të tjerë në profilin e “Gjuhës Frënge”, është bërë referuar legjislacionit në fuqi dhe 

portalit “Mësues për Shqipërinë”. Ndërsa, ankuesi nuk plotësonte kërkesat e pozicioneve vakante 

të punës për t’u emëruar si mësues i “Gjuhës Frënge”.  
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Ankuesi pretendon se ai duhet të ishte punësuar si mësues definitiv, me kontratë me afat të 

pacaktuar. E drejta për punës, është një e drejtë themelore e njeriut e sanksionuar nga Kushtetuta 

e RSH, në nenin 49, ku sanksionohet se:“Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me 

punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin 

e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional.” 

 

E drejta për punë nuk duhet kuptuar si një e drejtë absolute dhe e pakushtëzuar për të siguruar 

punë. Punësimi i mësuesve në një institucion publik të arsimit parauniversitar rregullohet në bazë 

të udhëzimit të MASR nr. 12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të 

mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe 

për administrimin e Portalit “Mësues për Shqipërinë”. 

 

Gjatë shqyrtimit të ankesës, rezultoi e provuar dhe e pranuar nga vetë ankuesi se ai nuk është 

bërë pjesë e Portalit “Mësues për Shqipërinë” dhe nuk disponon licencën e mësuesit.  

 

Udhëzimi nr.12/2021, i MASR, i cili rregullon procedurat e pranimit dhe emërimit të mësuesve 

në një vend të lirë pune në një institucion publik të arsimit parauniversitar, vendos detyrimin për 

të gjithë personat e interesuar të cilët duan të punësohen si mësues në një institucion publik të 

arsimit parauniversitar, të regjistrohen dhe të marrin pjesë në Portalin Mësues për Shqipërinë. 

Sipas këtij udhëzimi, emërimi si mësues definitiv, bëhet vetëm nëpërmjet procedurave të Portalit 

“Mësues për Shqipërinë”. Për sa kohë që ankuesi nuk është pjesë e Portalit “Mësues për 

Shqipërinë”, ai nuk mund të pretendojë se duhet të ishte emëruar si mësues definitiv. 

 

Komisioneri arrin në konkluzionin se ankuesi nuk i është nënshtruar një trajtimi të padrejtë, të 

pafavorshëm dhe të pabarabartë nga ana e Shkollës 9-vjeçare “Adem Myrta”, Shpërdhet, 

Mamurras dhe ZVAP Kurbin. Në mungesë të trajtimi të padrejtë, të pafavorshëm dhe të 

pabarabartë, Komisioneri arrin në përfundimin që nuk kemi të bëjmë me një sjellje diskriminuese 

dhe shkelje të dispozitave të ligjit nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të 

ndryshuar. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
Bazuar në nenin 32 dhe 33, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit, të ankuesit K. P., nga ana e Zyrës Vendore të Arsimit 

Parauniversitar Kurbin dhe shkollës 9-vjeçare “Adem Myrta”, Shpërdhet, Mamurras, për 

shkakun e pretenduar prej tij. 
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2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

    

 KOMISIONERI 

 

  Robert GAJDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shkaku: Bindjet politike) 

(Fusha: Punësim) 
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