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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
Nr. 350/6 prot.                                  Tiranë, më  25. 08. 2022 

 

V E N D I M 

Nr. 171, datë 25. 08. 2022 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shqyrtoi ankesën 

nr. 45 Regj., datë 23.02.2022, të R. B., ku pretendohet diskriminim “për çdo shkak tjetër
1”, nga 

ana e Drejtorisë së Shkollës së mesme të bashkuar “Mihal Nako”2
, Divjakë dhe Zyrës Vendore të 

Arsimit Parauniversitar Divjakë
3
.  

 

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, referuar pretendimeve të depozituara në formularin e ankesës, ka parashtruar 

ndër të tjera se: “...unë po ngre këtë ankesë për diskriminim në formën e viktimizimit kundrejt 

personit tim, që ka lidhje me vendimet dhe urdhrat, nga drejtoria e shkollës “Mihal Nako” 

Fierseman, Divjakë, por edhe nga Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Divjakë. Këto 

institucione, kanë shkelje të rënda ligjore përsa i përket kontratës time të punës. Duke filluar 

prej datës 26.08.2019 drejtoria e shkollës në bazë të mbylljes së klasave për shkak të rënies së 

numrit të nxënësve në shkollë, zhvilloi konkurimin me dosje edhe në profilin bio-kimi të cilit i 

përkas edhe unë. Klasat e mbyllura në këtë shkollë i përkisnin Arsimit të Mesëm të Lartë (shkurt 

AML) ku me vendim definitiv si mësuese të profilit bio-kimi, ishin zonjat I. S. dhe G. Ç. Në 

kundërshtim me ligjin drejtoria e shkollës dhe komisioni i vlerësimit të dosjeve, më përfshijnë 

edhe mua me vendim në Arsimin e Mesëm të Ulët (shkurt AMU).  

Pas këtij procesi, në shtator 2019 unë njoftohem verbalisht se duhet të firmos një kontratë 

të re si mësues ndihmës për nxënës me aftësi të kufizuara pasi isha renditur i fundit në vlerësimin 

e dosjeve. Kërkesës sime për transparencë të procesit të vlerësimit dhe në bazë të cilës dosje 

ishte bërë pikëzimi për personin tim, pasi unë nuk dorëzova dosje, sepse nuk duhet të isha i 

                                                           
1
 Referuar parashtrimeve në ankesë, R. B. sqaron se: “po e ngre këtë ankesë për diskriminim në formën e 

viktimizimit për shkak të akmimeve kundër ZVAP Divjakë dhe SHMB ‘Mihal Nako’ Fierseman” . 
2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën shkolla. 

3
 Do ti referohemi me shkurtesën ZVAP Divjakë 
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përfshirë në konkurim për shkak të vendimit që kisha në AMU, drejtoria e shkollës i’u përgjigj 

me një shkresë pa firmë, pa vulë, pa numër protokolli duke më refuzuar kopjen e procesverbalit 

dhe duke u përgjigjur vetëm për dosjen e përdorur në vlerësim, se ishte përdorur dosja ime në 

shkollë (kjo pa miratimin tim), veprim që është në kundërshtim me ligjin. Në kushtet e presionit 

se, nëse nuk firmosja kontratën e re do të mbetesha pa punë, firmosa kontratën, por e ankimova 

sipas ligjit, si fillim në Drejtorinë e Shkollës “Mihal Nako” Fierseman, Divjakë, ZVAP Divjakë, 

DRAP Fier dhe DPAP Tiranë, ku kjo e fundit pasi institucionet vartëse nuk kthyen përgjigje 

detyroi DRAP Fier të kryej një inspektim të çështjes ku me një raport Nr. 510/3 prot., dt. 

18.11.2019 vlerëson të gjitha problematikat e SHMB “Mihal Nako” Fierseman Divjakë.  

Ndër të tjera vlerëson edhe se kontrata ime e re është e paligjshme dhe duhet të 

rregullohet. Në këtë raport mungon transparenca e procesverbalit të komisionit të vlerësimit të 

dosjeve korrik 2019 i cili nuk përmendet. Jo vetëm që kontrata ime nuk është rregulluar deri më 

sot, por ZVAP Divjakë me një urdhër Nr. 22, dt. 31.12 2019, Nr. 794 prot., në kundërshtim me 

Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë pasi unë në këtë datë kam qenë me pushime dimërore, 

vulos përfundimisht pozicionin tim si mësues ndihmës për nxënës me aftësi të kufizuara. Ky 

urdhër nuk më njoftohet as verbalisht dhe as me një kopje si e kërkon ligji.  

Viti shkollor në vazhdim pati ndërprerjen e mësimit në shkollë për shkak të covid-19 dhe 

mësimi u krye on-line deri në përfundim të vitit shkollor 2019-2020.  

Në tetor 2020 në bazë të një kërkese nga unë për transparencën e procesit të vlerësimit të 

dosjeve në korrik 2019, drejtuar drejtorisë së SHMB “Mihal Nako” Fierseman Divjakë me 

drejtues të ri (ish zv/drejtori emërohet drejtor i përkohshëm deri në nëntor 2020, pasi drejtori R. 

Th. u shkarkua në shtator 2020 për shkeljet në raportin e sipërpërmendur nga DRAP Fier) më 

mundësohet dokumentacioni i kërkuar. Nga ky dokumentacion konstatova se në procesverbalin e 

komisionit të vlerësimt të dosjeve Nr.1 prot., dt. 26.08.2019, personi që dorëzonte dosjen në 

ZVAP Divjakë për lëvizje paralele të detyruar nuk isha unë, por Znj. G. Ç. Gjithashtu ky 

dokumentacion më mundësoi të njihem dhe me urdhërin e ZVAP Divjakë Nr. 22, dt. 31.12.2019, 

Nr. 794 prot.  

Duke filluar kontestimin përsëri drejtuar institucioneve sipas hirarkisë jo vetëm që nuk kam 

marrë zgjidhje, por ZVAP Divjakë emëron pa konkurs në kundërshtim me ligjin, Znj. G. Ç. 

drejtore të SHMB “Mihal Nako” Fierseman Divjakë, e cila në këtë vit shkollor nisi dhe 

hakmarrjen kundrejt personit tim, për faktin e bërjes publik të dokumentacionit dhe fakteve të 

cilat favorizonin znj. G. Ç.  

Diskriminimi filloi me largimin nga shkolla të nxënësit me aftësi të kufizuara E. L., që unë 

asistoja prej shtatorit 2019 me pretekstin e moshës së tij, (ka një ankim nga prindi z. S. L. për 

këtë çështje drejtuar Komisionerit) në mënyrë që unë të mbetesha pa normë mësimore sipas 

kontratës së paligjshme që vazhdon të jetë në fuqi.  

Detyrimin e personit tim me urdhëra në kundërshtim me ligjin që unë të firmosja kontratë 

të re të paligjshme. Ankimit të urdhërave: Nr. 6, dt. 21.10.2021, Nr. 340 prot. (i anulluar po nga 

drejtoria e shkollës pas ankesës time dt. 22.10.2021 drejtuar shkollës dhe dt. 02.11.2021 drejtuar 

ZVAP Divjakë), Nr. 7, dt. 26.10.2021, Nr. 370 prot. (me është njoftuar dt. 04.11.2021 me postë), 
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nga ana ime sipas ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, Znj. G. Ç. dhe ZVAP Divjakë i’u pëgjigjën 

duke më nxjerrë para komisioneve të shkollës, atë të etikës e disiplinës (komisione të ngritura në 

dokumente të shfuqizuara me urdhër ministri), duke shkelur çdo procedurë ligjore të afateve për 

njoftime dhe dëgjimit tim në këto komisione, me shkresa pa numër protokolli, vendimarrje 

brenda ditës së njoftimit dhe duke me ngarkuar me masë disiplinore “paralajmërim për pushim 

nga puna”.  

Më pas me aktin më të pa precedent në një procesverbal Nr. 391/1, dt. 25.11.2021 ku 

përfshihen firmat e një pjese të madhe të këshillit të mësueseve, por edhe të drejtores G. Ç. dhe 

zv/drejtor J. Sh., fillojnë procedurat për pushim nga puna.  

Ankesa ime në ZVAP Divjakë nuk mori përgjigje. Ankesa në DRAP Fier dhe DPAP Tiranë, 

konsistuan në një inspektim në SHMB “Mihal Nako” Fierseman Divjakë. DPAP, në raportin Nr. 

2444/4 prot., dt. 13.12.2021 dhe dërguar me 23 dhjetor 2021 SHMB “Mihal Nako” Fierseman 

Divjakë, rekomandojnë anullimin e masës disiplinore për personin tim për shkak të shkeljeve 

ligjore. Por, personat përgjegjës F. Ç. dhe E. T. të cilët hartuan raportin, “harrojnë” të 

penalizojnë shkelësit e ligjit dhe më tej, rekomandojnë ringritjen e komisioneve shkollore sipas 

ligjit dhe rifillimin e procedurave për masë disiplinore për personin tim, po nga të njëjtët 

persona shkelës të ligjit!!!??? Si përfundim nga ana juaj, kërkoj shqyrtimin e ankesës time për 

diskriminim në formën e viktimizimit në bazë edhe të dokumentacionit bashkëngjitur...”.  

 

Përsa më sipër, ankuesi pretendon se me anë të veprimeve dhe mosveprimeve të sipërcituara,  

SHMB “Mihal Nako” Fierseman, Divjakë dhe ZVAP Divjakë, e kanë vënë në pozita 

diskriminuese për shkak të ankimeve. Në këtë kuptim, ai kërkon nga Komisioneri, të konstatojë 

situatën diskriminuese dhe të urdhërohet SHMB “Mihal Nako” Fierseman, Divjakë dhe ZVAP 

Divjakë, të rikthejë ankuesin në pozicionin e mëparshëm, atë të mësuesit të bio-kimisë. 

 

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”4
, 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 

ankuesja si shkak diskriminues (neni 1
5
).  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 
                                                           
4
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

5
 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.” 

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 

 

4 

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
6
, 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. 350/2 prot., datë 01.03.2022, Komisioneri i është drejtuar Zyrës 

Vendore të Arsimit Parauniversitar Divjakë dhe Shkollës së mesme të bashkuar “Mihal 

Nako”, Divjakë, duke kërkuar informacion sa i përket pretendimeve të ngritura nga 

subjekti ankues.  

 

Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, ZVAP Divjakë me shkresën
7
 nr. 185/1 prot., datë 

11.03.2022 dhe Shkolla e mesme e bashkuar “Mihal Nako”, me anë të shkresës
8
 Nr. 479 prot., 

datë 11.03.2022, vunë në dispozicion të Komisionerit informacionin e kërkuar, duke sqaruar ndër 

të tjera se: “...1. Pretendimet e R. B. për diskriminim në formën e viktimizimit kundrejt tij janë të 

pavërteta, pasi ZVAP Divjakë dhe drejtoria e SHMB ‘Mihal Nako’ Fierseman, përkundrazi e 

kemi lënë mësues në sistem definitiv, duke anashkaluar Udhëzimin Nr.13, datë 22.05.2019, ku 

shprehet qartë që mësuesit që mbesin pa ngarkesë mësimore duhet ti ndërpritet marrëdhënia e 

punës: 

Për vitin mësimor 2019-2020 në SHMB “Mihal Nako” Fierseman, si rezultat i rënies së 

ngarkesës mësimore në profilin Bio-Kimi, u zbatua udhëzimi Nr. 13, datë 22.05.2019, Kreu 7, u 

krye procedura e konkurimit me dosje ku R. B. rezulton i renditur i treti (kjo e dokumentuar nga 

                                                           
6
 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.” 
7
 Protokolluar pranë KMD-së me nr. 295/2 prot., datë 03.03.2022 

8
 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 350/3 prot., datë 15.03.2022 
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komisioni i vlerësimit të dosjeve në shkollë, si dhe nga komisioni i vlerësimit të dosjeve në DRAP 

Fier) dhe si pasojë dosja e tij vjen në ZVAP Divjakë për lëvizje paralele të detyruar. R. B. nuk ka 

paraqitur ankesë as në shkollë as në ZVAP Divjakë sipas Udhëzimit Nr. 13, (jo më vonë se tre 

ditë) për renditjen e mësuesve të lëndës Bio-Kimi. 

Në ZVAP Divjakë për vitin mësimor 2019-2020 nuk kishte vend të lirë në profilin Bio-Kimi, 

që ta sistemonte në një shkollë tjetër. Ndodhur në këto kushte ku R. B. sipas Udhëzimit Nr. 13, 

duhej të largohej nga sistemi arsimor, pasi kishte mbetur pa ngarkesë mësimore. Drejtori i 

ZVAP Divjakë dhe drejtori i SHMB “Mihal Nako’ Fierseman, i ofrojnë vendin e punës mësues 

ndihmës për nxënës me aftësi të kufizuara po në të njëjtën shkollë, kjo e dokumentuar në 

kontratën e punës Pa Afat të caktuar lidhur mes SHMB ‘Mihal Nako’ Fierseman dhe R. B. me 

Nr. 297 Prot., datë 16.09.2019. 

R. B. me datë 05.10.2020 i drejtohet ZVAP Divjakë me një kërkesë Verifikim (inspektim) të 

dokumentave të paraqitura nga SHMB “Mihal Nako” Fierseman, për vlerësimin me pikë sipas 

secilit kriter ligjor për profilin Bio-Kimi, protokolluar në ZVAP Divjakë me Nr.736 Prot., datë 

05.10.2020. ZVAP Divjakë nxjerr Urdhërin Nr. 45, datë 20.10.2020 “Për ngritjen e komisionit 

për verifikimin e kërkesës së R. B.”, ku nga komisioni ju vendos në dispozicion dokumentacioni i 

kërkuar. Në procesverbalin e mbajtur midis anëtarëve të komisionit dhe R. B., me Nr. 736/3 

prot., datë 23.10.2020, ku R. B. pas verifikimit të dokumentacionit nuk kishte pretendime për 

vlerësimin e dosjeve që ka bërë komisioni i vlerësimit të dosjeve në SHMB “Mihal Nako” 

Fierseman. (Kjo e dokumentuar në procesverbalin e firmosur ndërmjet anëtarëve të komisionit 

në ZVAP Divjakë dhe R. B.). 

ZVAP Divjakë me Urdhërin Nr. 67, me datë 08.11.2021 “Për ngritjen e grupit të punës për 

kontroll në SHMB “Mihal Nako” Fierseman dhe nga inspektimi u konstatua se mësuesi me 

ngarkesë mësimore me nxënës me aftësi të kufizuara R. B. nuk kishte dokumentacionin e duhur 

(planin PEI, dhe as planin ditor për vitin shkollor 2021-2022, dhe vazhdon të mos zhvillojë asnjë 

orë mësimore me nxënësin e dhënë si ngarkesë mësimore nga drejtoria e shkollës. Theksojmë se 

këtë problem e kishim konstatuar edhe më parë nga informacioni i drejtoreshës së shkollës si dhe 

nga ankimimi i prindit të nxënësit me aftësi të kufizuar. Nga problematika e konstatuar, ZVAP 

Divjakë me shkresën me Nr. 875/2 prot., datë 10.11.2021, i propozon drejtorisë së SHMB Mihal 

Nako” Fierseman, “Propozim për masë administrative për R. B.”. 

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar Tiranë, dërgon raport vlerësimin me 

Nr.2444/3 prot., datë 13.12.2021 për SHMB ‘Miha1 Nako’ Fierseman, ku i lë rekomandim 

drejtorisë së shkollës të anullojë procedurën e iniciuar dhe masën disiplinore të dhënë ndaj 

mësuesit R. B. dhe të rifillojë këtë procedurë konform përcaktimeve të nenit 39, 101 dhe 107 të 

Urdhërit të MASR Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e 

institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë....”. 

 

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

SHMB “Mihal Nako”, Fierseman dhe të ZVAP Divjakë, si dhe kërkoi nga ana e tij nëse 

kishte parashtrime shtesë lidhur me to. 
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3. Në përgjigje të e-mail-it të sipërcituar, ankuesi me anë të e-mail-it datë 03.04.2022, 

sqaroi ndër të tjera KMD-në se:  

“...Me çfarë konstatova, dokumentacioni ka mungesa dhe shkelje që unë mendoj se vërtetojnë 

pretendimet e mia. 

Së pari, mungon raporti i DRAP Fier Prot. Nr 510/3, dt.18.11.2019, (po ju dërgoj 

bashkangjitur) ku edhe pse ka tendenca të fshehjes së faktit që personi im me vendim në AMU 

nuk duhej të futej në konkurim me mësueset I. S. dhe G. Ç. me vendim në AML (pozicioni ka 

diferencë në pagë) vërteton se unë e kam ankimuar kontratën e firmosur në drejtorinë e shkollës, 

ku në gjetjet e inspektimit shkruhet se: ankesës time Prot Nr. 316, drejtoria e shkollës i është 

përgjigjur me një shkresë pa numër protokolli, pa firmë dhe pa vulë dhe rekomandimet janë për 

rregullimin e kontratës time të punës pasi është kontratë pune e parregullt. 

Së dyti, procesverbali prot. Nr.1, dt. 28.08.2019 ku një kopje e dërgon tek ju edhe ZVAP 

Divjakë, tregon se është mësuesja G. Ç. ajo që duhet të dërgojë dosjen për lëvizje paralele në 

ZVAP Divjakë dhe ky procesverbal së bashku me urdhërin e ndryshimit të vendimit më janë 

dhënë një vit më vonë për arsye të fshehjes sa më gjatë të së vërtetës. 

Së treti, znj. G. Ç. pranon se është emëruar në postin e drejtorit të shkollës pa konkurim jo 

si parashikon ligji, por e përzgjedhur. Arsyeja kuptohet për të nisur dhe përfunduar largimin tim 

nga puna. 

Së katërti, kemi urdhërat Nr. 7 dhe Nr. 7/1, dt. 26.10.2021 ku kopjet nga shkolla nuk kanë 

firmë dhe vulë dhe krahasuar me kopjen time ka ndryshime të theksuara dhe tendencë falsifikimi.  

Pretendimi i znj. G. Ç. se paskam diskriminuar nxënësin J. A. duke refuzuar të asistoj atë 

është mashtrim, pasi unë kam ankimuar urdhërin e sipërpërmendur nr. 7/1, dt. 26.10.2021 me 

mungesa të rënda juridike që tregon edhe paaftësinë e znj. G. Ç. në formulimin e urdhërave 

korrekt me ligjin. Fakti që unë vazhdoj asistoj nxënësin J. A. edhe sot tregon të kundërtën e 

pretendimit të znj. G. Ç. 

Së pesti,  nga informacioni nga shkolla mungon ankesa ime dt. 05.11.2021. 

Së gjashti, në emisionin investigativ Stop në tv Klan dt. 25.03.2022 u vërtetua me zë dhe 

figurë gënjeshtrat e drejtoreshës së shkollës G. Ç. por edhe të drejtorit të ZVAP Divjakë, Ll. S. 

në trajtimin e nxënësit me aftësi ndryshe E. L., por gjithashtu gjuha  e përdorur ndaj personit tim 

nga drejtori i ZVAP Divjakë, Ll. S. tregon pa koment mënyrën diskriminuese duke përdorur 

postin. 

Si përfundim, ideja e përdorimit të largimit të nxënësit E. L. dhe përdorimi i urdhërave të 

paligjshëm, presioni apo mashtrimi për të detyruar mësuesit të firmosin për fillimin e 

procedurave për ndërprerje të mardhënieve të punës me personin tim (kjo mënyrë nuk gjendet në 

asnjë ligj apo akt nënligjor!!!???), masat e komisioneve shkollore për personin tim me 

procedurë të kundraligjshme  nga drejtoria e shkollës në bashkëpunim me ZVAP Divjakë, tregon 

shumë qartë përdorimin e postit për diskriminimin tim nga të dy institucionet...”. 

 

4. 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 
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të rregullt ligjor, Komisioneri vlerësoi të nevojshme realizimin e seancës dëgjimore mes 

palëve. Në këtë kuptim me anë të shkresës nr. 707 prot., datë 04.05.2022 “Njoftim për 

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

më datë 23.05.2022. Duke qenë se palët në proces e kishin të pamundur pjesëmarrjen në 

këtë datë, atëherë seanca u vendos të realizohej më datë 03.06.2022, e cila iu bë me dije 

palëve me anë të shkresës Nr. 350/5 prot., datë 30.05.2022. 

 

Seanca dëgjimore u zhvillua me datë 03.06.2022, me praninë e palëve në proces. ZVAP Divjakë 

u përfaqësua
9
 në seancën dëgjimore, nga A. K., me detyrë Specialist (Jurist), Drejtoria Rajonale 

e Arsimit Parauniversitar Fiër (në vijim DRAP Fier), u përfaqësua
10

 nga E. S., me detyrë 

Specialist i Burimeve Njerëzore, ndërsa SHMB “Mihal Nako”, Fierseman, u përfaqësua nga J. 

Sh., me detyrë Nëndrejtor. 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, veç shkakut fillestar të paraqitur në 

momentin e depozitimit të ankesës pranë KMD-së, (atë të akmimeve kundër ZVAP Divjakë dhe 

SHMB ‘Mihal Nako’ Fierseman),  gjatë seancës dëgjimore ankuesi shtoi edhe pretendimin e 

diskriminimit për shkak të bindjeve politike nga ana e ZVAP Divjakë dhe SHMB ‘Mihal Nako’ 
Fierseman. 

 

Lidhur me pretendimin e bindjeve politike të ngritur nga ana e ankuesit, nga ana e ZVAP 

Divjakë dhe SHMB “Mihal Nako”, Fierseman, u mohua që bindjet politike të jenë bërë shkak 

për kalimin e mësuesit nga profili i Bio-Kimisë në mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të 

kufizuara. Gjithashtu, nga ana e tyre u shtua se, referuar një kontrolli të kryer nga DRAP Fier, 

është konstatuar se kalimi i mësuesit nga profili i Bio-Kimisë në mësues ndihmës për fëmijët me 

aftësi të kufizuara, është bërë në shkelje të legjislacionit për arsimin parauniversitar. Kjo, për 

shkak se në rastet që mësuesit mbeten pa ngarkesë mësimore, duhet bërë shkëputja e 

marrëdhënieve të punësimit dhe jo kalimi në mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara, 

pa kualifikimin përkatës. Mësuesit ndihmës, detyrimisht, duhet të emërohen nga kadidatët 

pjesëmarrës në portalin “Mësues për Shqipërinë” dhe jo nga mësues brenda sistemit të cilët nuk 

disponojnë kualifikimet e nevojshme për të ushtruar detyrën e mësuesit ndihmës për fëmijët me 

aftësi të kufizuara. Për këtë, drejtori i ZVAP Divjakë më datë 13.04.2022, është thirrur pranë 

Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe ndaj tij është marrë masa disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim”. Sipas tyre, duke qenë se ankuesi kishte mbetur pa ngarkesë mësimore dhe ZVAP 

Divjakë nuk kishte patur mundësi ta mbulonte me orë në profilin Bio-Kimi në shkollat nën 

administrimin e saj, si dhe për të mos i ndërprerë kontratën, siç parashikon legjislacioni për 

                                                           
9
 U përfaqësua me Autorizimin Nr. 474/1 prot., datë 01.06.2022 

10
 U përfaqësua me Autorizimin Nr. 381/3 prot., datë 02.06.2022 
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arsimin parauniversitar, u mendua që ankuesi të emërohej mësues ndihmës definitiv në të njëtën 

shkollë për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

 

5. Në vijim të seancës dëgjimore me anë të e-mail-it datë 09.06.2022, ankuesi vuri në 

dispozicion të Komisionerit informacione shtesë sa i përket pretendimeve të ngritura 

gjatë seancës dëgjimore, lidhur me shkakun e diskriminimit, atë të bindjeve politike. Ai 

depozitoi pranë KMD-së, vërtetimin datë 06.06.2022, lëshuar nga Partia Demokratike e 

Shqipërisë, Dega Lushnje, në të cilin referohet anëtarësia dhe aktiviteti i tij në këtë 

subjekt politik. 

 

6. Gjithashtu, në vijim të seancës dëgjimore me anë të e-mail-it datë 27.06.2022, ZVAP 

Divjakë vuri në dispozicion të Komisionerit prova shtesë sa i përket pretendimeve të 

ngritura nga ana e ankuesit gjatë seancës dëgjimore, të cilat do të shtjellohen në vijim, 

gjatë arsyetimit të vendimit. 

 

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

 

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 R. B., 

prej vitit 2014 e në vijim, ka punuar mësues definitiv i profilit Biologji-Kimi, Arsimi i Mesëm i 

Ulët (në vijim AMU), në shkollën e mesme të bashkuar “Mihal Nako”, Divjakë.  

Nga informacioni i administruar, gjatë vitit mësimor 2019-2020 në SHMB “Mihal Nako” 

Fierseman, si rezultat i rënies së numrit të nxënësve dhe mbylljes së disa klasave të Arsimit të 

Mesëm të Ulët dhe atij të Mesëm të Lartë, u reduktua edhe ngarkesa mësimore në profilin Bio-

Kimi. Pra, rezulton se gjatë vitit mësimor 2019-2020, në SHMB “Mihal Nako” Fierseman, kishin 

mbetur 12 orë mësimore në këtë profil. 

 

Ankuesi, gjatë vitit mësimor 2018-2019 ka patur një ngarkesë mësimore:  

- 1 orë Biologji në klasën e 6-të;  

- 2 orë Kimi në klasën e 8-të;  

- 2 orë Kimi në klasën  e 9-të;  

- 1 orë Aftësim Teknologjik në klasën e 6-të; 

- 2 orë Dituri Natyre në klasën e 4-të;  

- 2 orë Kujdestari;  

- 10 orë mësim me nxënës me aftësi të kufizuara. 
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Përsa më sipër, evidentohet se ankuesi gjatë vitit 2018-2019, është plotësuar me orë të profilit të 

përafërt dhe orë të profilit të Bio-Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë. Pra, gjatë këtij viti 

mësimor ankuesi nuk ka patur ngarkesën mësimore të plotë në profilin e tij.  

 

Në fillim vitin shkollor 2019-2020, përsa u citua dhe referuar informacionit të parashtruar nga 

palët, numri i orëve të profilit Bio-Kimi, ishte reduktuar si pasojë e mbylljes së disa klasave të 

shkollës “Mihal Nako”, Fierseman. 

 

Në Nenin 43, pika 2, të Urdhërit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për 

funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”, 

parashikohet se: “Drejtori pas këshillimit me këshillin e mësuesve”; 

a) Vendos formimin dhe ndarjen e klasave dhe merr miratimin e ZVA-së për këtë ndarje, 

bazuar në udhëzimin përkatës të ministrisë;  

b) cakton ngarkesën mësimore të mësuesve dhe merr miratimin e ZVA-së për këtë çështje;  

c) cakton mësuesit kujdestarë;  

ç)  harton orarin mësimor javor të institucionit, ose ngarkon një nëndrejtor ose mësues për 

hartimin e këtij orari;  

 

Në Kreun II/D të Udhëzimit Nr. 30, datë 12.09.2018 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

“Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit 

parauniversitar”, përcaktohet norma mësimore javore e mësuesve dhe drejtuesve. Në pikën D/3, 

përcaktohet se: “Mësuesi i gjuhës shqipe, i gjuhës së huaj, i matematikës, i fizikës, i biologjisë, i 

kimisë, i informatikës, i historisë, i gjeografisë, mësuesi në shkollat e arsimit special: 20 orë në 

javë.”  

 

Në Kreun V të Udhëzimit, citohet se: “1. Mësuesi i arsimit parauniversitar e plotëson normën 

mësimore javore me lëndë të profilit të tij. Kur nuk ka orë të mjaftueshme në profilin e tij, ai 

ngarkohet me orë të profileve të përafërta, sipas shtojcës bashkëlidhur këtij Udhëzimi....” 

 

Në Kreun 7, të Udhëzimit të MASR Nr. 13, datë 22.05.2019 “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”, i ndryshuar, 

parashikohet se: “... 

9. Për mësuesit që kanë mbetur pa ngarkesë mësimore, drejtori i institucionit arsimor dërgon në 

ZVAP listën emërore dhe vlerësimin e dosjeve të tyre, sipas shtojcës 2.1. 

10. Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve në shkollë përbëhet nga: - drejtori i 

shkollës (kryetar); - një mësues i shkollës që vlerësohet për profesionalizëm e korrektësi në 

profesion (anëtar); - kryetari i këshillit të prindërve të shkollës (anëtar). 

11. Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve në shkollë, vlerëson dosjet e mësuesve të 

profilit/lëndës për të cilën bie numri i orëve sipas shtojcës 2.1, publikon rezultatet me ID-të 
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përkatëse dhe dërgon në ZVAP listën e mësuesve që mbeten pa ngarkesë me pikët e fituara nga 

vlerësimi i dosjeve. 

12. Të gjithë mësuesve, që rezultojnë pa ngarkesë mësimore dhe kanë mbetur të pasistemuar, si 

pasojë e mungesës së vendeve të punës, u ndërpritet marrëdhënia e punës, me të drejtën e 

konkurrimit sipas këtij Udhëzimi...”. 

 

Në Maj të vitit 2019 është bërë parashikimi i  ngarkesës mësimore për vitin mësimor 2019-2020. 

Nisur nga rënia e numrit të nxënësve dhe mosplotësimin me ngarkesë të plotë mësimore  të 

mësuesve, shkolla “Mihal Nako”, Fierseman, në respektim të procedurave të parashikuara në 

Udhëzimin e MASR Nr. 13, datë 22.05.2019, ngriti komisionet përgjegjës për shqyrtimin dhe 

vlerësimin e dosjeve për mësuesit të cilët rezultojnë pa ngarkesë mësimore për vitin 2019-2020, 

në profilin Biologji-Kimi. 

Përsa më lart, me anë të shkresës nr. 210 prot., datë 09.05.2019, ankuesi është njoftuar nga ana e 

SHMB “Mihal Nako”, Fierseman, se si rezultat i rënies së numrit të nxënësve dhe orëve të 

profilit Bio-Kimi, nuk plotësohet me ngarkesë mësimore dhe për këtë duhet të plotësojë dosjen 

dhe ta dorëzojë pranë Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve në shkollë.  

Nga informacioni i referuar nga palët, ankuesi pas kërkesës së bërë nga ana e shkollës nuk ka 

pranuar të bëjë dorëzimin e dosjes për shkak se nuk ka qenë dakord me shqyrtimin apo 

vlerësimin e dosjeve, pasi sipas tij ai nuk mund të konkurojë me dosje me mësues të Arsimit të 

Mesëm të Lartë (AML), duke qenë se ai është mësues i Arsimit të Mesëm të Ulët (AMU) 

pavarësisht se ata bëjnë pjesë në të njëjin institucion arsimor, në shkollën “Mihal Nako”, 

Fierseman.  

Pavarësisht këtij fakti, Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve në shkollë referuar 

procesverbalit Nr. 1 dhe Nr. 2, datë 26.08.2019 “Për përcaktimin e mësuesit që rezulton tepër në 

profilin Biologji-Kimi shkolla “Mihal Nako”, Fierseman, pas verifikimit të dosjeve personale 

sipas shtojcës 2.1”, analizoi dosjet e mësuesve: 

- I. S., profili Bio-Kimi në AML; 

- G. Ç, profili Bio-Kimi në AML; 

- R. B., profili Bio-Kimi në AMU; 

Në fund të procesverbalit Nr. 1, datë 26.08.2019 citohet: “Mësuesi që rezulton tepër profili Bio-

Kimi dhe detyrimisht dorëzon dosjen në ZVA Divjakë për lëvizje paralele të detyrueshme është 

G. Ç.”. Ndërsa, në fund të procesverbalit Nr. 2, datë 26.08.2019 citohet: “Mësuesi që rezulton 

tepër profili Bio-Kimi dhe detyrimisht dorëzon dosjen në ZVA Divjakë për lëvizje paralele të 

detyrueshme është R. B.”. 

Mbështetur në Shtojcën 2.1 të Udhëzimit të sipërcituar, vlerësimi konkludoi si më poshtë: 

- I. S., profili Bio-Kimi në AML- 18 pikë; 
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- G. Ç, profili Bio-Kimi në AML- 17 pikë; 

- R. B., profili Bio-Kimi në AMU- 13 pikë; 

 

Në përfundim të proçesit të vlerësimit, ankuesi kishte grumbulluar një total prej 13 pikë dhe ishte 

renditur në fund. Pra, Komisioni i Vlerësimit të Dosjeve, përcaktoi ankuesin me më pak pikë se 

mësuesit I. S. dhe G. Ç.   

Gjithashtu, rezultoi se veç profilit të Bio-Kimisë, Komisioni i Vlerësimit të Dosjeve, referuar 

procesverbalit të mbajtur me Nr. 9, datë 26.08.2019, ka bërë edhe verifikimin dosjeve sipas 

shtojcës 2.1, për profilet: Histori-Gjeografi, Matematikë-Fizikë, Gjuhë-Letërsi, Anglisht dhe Art 

e Muzikë.  

Në vijim, mbështetur në shkresën Nr. 254 prot., datë 28.08.2019, shkolla “Mihal Nako”, 

Fierseman iu drejtua me shkresë ZVAP-së Divjakë për ta informuar lidhur me vlerësimin e 

dosjeve në profilin: Bio-Kimi, të cilët nuk plotësohen me ngarkesë mësimore. Në përfundim të 

shkresës, shkolla njofton ZVAP-në Divjakë lidhur me emrin e R. B. që duhet të bëj Lëvizje 

Paralele të Detyrueshme, pasi ka rezultuar me më pak pikë. 

Nga informacioni i administruar, rezultoi se ZVAP Divjakë dhe shkolla “Mihal Nako”, 

Fierseman, nuk kishte mundësi për ta mbuluar ankuesin me orë të profilit të tij dhe në këto 

kushte i është ofruar mundësia për të lidhur një kontratë pa afat të caktuar, si mësues i profilit me 

nxënës me aftësi të kufizuara. Referuar provave të administruara, më datë 16.09.2019, mes 

ankuesit dhe shkollës “Mihal Nako”, Fierseman është nënshkruar kontrata e punës pa afat të 

caktuar, si mësues i profilit me nxënës me aftësi të kufizuara. 

Pavarësisht nënshkrimit të kontratës, duke mos rënë dakord me emërimin e tij në pozicionin e 

mësuesit ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara, i është drejtuar me ankesë platformës së 

bashkëqeverisjes. Referuar kësaj ankese, DRAP Fier me urdhërin nr. 42, datë 05.11.2019, ngriti 

grupin e punës për verifikimin e ankesës së depozituar nga ana e z. Balliu në platformën e 

bashkëqeverisjes. 

Nga gjetjet e raportit të DRAP Fier me Nr. 510/3 prot., datë 18.11.2019, ndër të tjera rezultoi se 

emërimi i ankuesit në pozicionin e mësuesit për nxënësit me aftësi të kufizuara është bërë në 

kundërshtim me Udhëzimin e MASR Nr. 13, datë 22.05.2019 “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”, i ndryshuar.  

Pavarësisht, faktit që nga ana e DRAP Fier ishte konstatuar se emërimi i ankuesit dhe plotësimi i 

mësuesve me orë të profileve të përafërta, të cilët kishin rezultuar tepër në profilet përkatëse, 

ZVAP Divjakë miratoi emërimin e ankuesit në pozicionin e mësuesit me nxënës me aftësi të 

kufizuara, me anë të urdhërit Nr. 22, datë 31.12.2019. Nga informacioni i dhënë gjatë seancës 

dëgjimore, ky veprim i ZVAP-së Divjakë dhe shkollës “Mihal Nako”, Fierseman ishte kryer për 

të mos i ndërprerë marrëdhëniet e punës së ankuesit. 
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Në vijim, ankuesi ka vijuar të ushtrojë detyrën e mësuesit për fëmijët me aftësi të kufizuara deri 

në përfundim të vitit mësimor 2019-2020.  

Referuar procesverbalit Nr. 7, datë 24.07.2020, të mbajtur nga Komisioni i Vlerësimit të Dosjeve 

në shkollën “Mihal Nako”, Fierseman, rezulton se edhe për këtë vit shkollor, ankuesi dhe 

mësueset e vlerësuara një vit më parë të profilit të Bio-Kimisë, janë verifikuar dhe vlerësuar me 

pikë, ku vërehet si më poshtë:  

 - I. S., profili Bio-Kimi në AML- 21 pikë; 

- G. Ç, profili Bio-Kimi në AML- 18 pikë; 

- R. B., profili Bio-Kimi në AMU- 17 pikë; 

 

Mbështetur në informacionin e dhënë gjatë seancës dëgjimore të datës 03.06.2022, të mbajtur 

pranë KMD-së, ankuesi është futur edhe një herë në vlerësim me mësuesit e profilit të Bio-

Kimisë, për të analizuar nëse ekziston mundësia për ta kaluar edhe një herë në këtë profil për 

vitin shkollor 2020-2021. Në kushtet që sërish ka mbetur pa ngarkesë mësimore edhe për këtë vit 

shkollor, i është ofruar nga ana e ZVAP-së Divjakë dhe shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, të 

vijojë si mësues për nxënësit me aftësi të kufizuara. Ky fakt u pranua edhe nga subjekti ankues 

gjatë seancës dëgjimore, por nga ana e tij nuk ishte pranuar pasi ai nuk kishte kualifikimet e 

nevojshme për të ushtruar profilin e mësuesit për nxënësit me aftësi të kufizuara. 

 

Me anë të shkresës datë 21.09.2020, ankuesi i është drejtuar shkollës “Mihal Nako”, duke 

kërkuar informacion sa i përket procedurave dhe kopje të akteve për vlerësimin e dosjeve të 

profilit të Bio-Kimisë dhe të vendimit për emërimin e tij si mësues për nxënës me aftësi të 

kufizuara. 

Nga ana e shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, me anë të shkresës nr. 81/1 prot., datë 22.09.2020, 

i është sqaruar se brenda një afati prej një jave do t’i vihet në dispozicion i gjithë informacioni i 

kërkuar. Rezulton që me shkresën nr. 81/2 prot., datë 28.09.2020, shkolla ka vënë në dispozicion 

të ankuesit informacionin e kërkuar.  

Megjithatë, me anë të shkresës nr. 736 prot., datë 05.10.2020, ankuesi i është drejtuar ZVAP-së 

Divjakë kopje të informacionit të kërkuar edhe në shkollën “Mihal Nako”, Fierseman, si dhe 

verifikimin e procedurës së vlerësimit të dosjeve nga ana e komisionit të shkollës. 

Referuar Procesverbalit nr. 736/3 prot., datë 23.10.2020, të mbajtur gjatë verifikimit të dosjeve 

nga ana e komisionit të ZVAP-së Divjakë, pas ankesës së R. B., konstatohet se ankuesit i është 

vënë në dispozicion i gjithë informacioni i kërkuar dhe është bërë sërish vlerësimi i dosjeve të 

mësuesve të profilit të Bio-Kimisë në shkollën “Mihal Nako”, Fierseman. Në përfundim të 

verifikimit nga ana e Komisionit të ZVAP-së Divjakë, ankuesi ka firmosur procesverbalin dhe 

nuk ka ngritur pretendime lidhur me vlerësimin e bërë. 
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Në vijim, referuar ankesës nr. 872 prot., datë 21.10.2020, të R. B., DRAP Fier me anë të shkresës 

nr. 744 prot., datë 25.06.2021, i ka kthyer përgjigje ankuesit ndër të tjera se: “...Në lidhje me 

procedurën e ndjekur nga IA, për vlerësimin e dosjeve për parashikimin e ngarkesës mësimore 

për vitin 2020-2021, ju sqarojmë se, është bërë në kundërshtim me kreun 7, pika 9 të Udhëzimit 

nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit në një vend të lirë pune në 

institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit 

‘Mësues për Shqipërinë’, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 20, datë 08.07.2020: “Kur në një 

institucion bie numri i ngarkesës mësimore për një profil/lëndë, drejtori i shkollës krijon 

komisionin për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të të gjithë mësuesve të asaj lënde”. 

Drejtuesi i IA-së ka vepruar në kundërshtim me këtë udhëzim, duke marrë në shqyrtim edhe 

dosjen tuaj. Në kontratën që ju keni firmosur me IA-në, nr. 297 prot., datë 16.09.2019, ju jeni 

mësues ndihmës dhe jo mësues Bio-Kimi. Bazuar në kreun 7, pika 2 të udhëzimit në fjalë, nëse ju 

kërkoni të sistemoheni në profilin tuaj, ju duhet të dërgoni me postë në ZVAP, kërkesën për 

lëvizje paralele dhe dokumentacionin përkatës sipas shtojcës 2.1, gjatë gjithë vitit mësimor. 

Referuar pikave 6,7 dhe 8 të po këtij kreu, pasi ju të keni dorëzuar dosjen në ZVAP, dhe pas 

vlerësimit me pikë për profilin tuaj nga komisioni i vlerësimit të dosjeve, ju do të merrni 

propozimin nga ZVAP për vendin e lirë të punës në profilin tuaj...”.  

Në Nenin 43, pika 2, të Urdhërit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për 

funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”, 

parashikohet se: “Drejtori pas këshillimit me këshillin e mësuesve”;...e) cakton ngarkesën 

mësimore të mësuesve dhe merr miratimin e ZVA-së për këtë çështje;...”  

 

Referuar protokollit të mbajtur në shkollën “Mihal Nako”, Fierseman, me nr. 295, datë 

24.09.2021, ndër të tjera në mbledhjen e zhvilluar me mësuesit, është përcaktuar që mësuesi R. 

B., gjatë vitit mësimor 2021-2022, të asistojë si mësues për nxënësit me aftësi të kufizuara, 

nxënësin J. A. Në këtë kuptim, Drejtoria e shkollës, me urdhërin nr. 6, datë 21.10.2021, ka 

urdhëruar R. B. të asistojë si mësues për nxënësit me aftësi të kufizuara, nxënësin J. A. 

Në vijim, me shkresën datë 22.10.2021, ankuesi i është drejtuar shkollës “Mihal Nako” Divjakë, 

me anë të të cilës i kërkon anullimin e këtij urdhëri pasi është përdorur dispozitat ligjore të 

gabuara. Mbështetur në kërkesën e R. B., Drejtoria e shkollës, me shkresën nr. 366 prot., datë 

03.11.2021, i ka kthyer përgjigje duke i sqaruar se ka bërë anullimin e tij dhe miratimin e Urdhrit 

të ri nr. 07/1, datë 26.10.2021, për dhënien e ngarkesës mësimore ankuesit, si mësues i ndihmës i 

nxënësit me aftësi të kufizuara J. A. 

Pavarësisht faktit që nga ana e shkollës ankuesi është emëruar mësues ndihmës i nxënësit me 

aftësi të kufizuara J. A., rezulton që prindi i tij (i nxënësit) në periudha të ndryshme, i është 

drejtuar shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, me ankesa nëpërmjet të cilave parashtron faktin që 

mësuesi R. B., në periudha të ndryshme gjatë vitit, nuk ka asistuar fëmijën e tij në orët e mësimit. 

Lidhur me këtë, i është drejtuar shkollës dhe ZVAP Divjakë, me ankesat datë: 01.11.2021, nr. 

862 prot.; datë 14.06.2022; datë 07.04.2022, nr. 510 prot. 

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 

 

14 

Përsa më sipër, shkolla “Mihal Nako”, Fierseman, me anë të shkresës nr. 371 prot., datë 

05.11.2021, ka vënë në dijeni ZVAP-në Divjakë lidhur me faktin që mësuesi R. B. nuk zbaton 

Urdhërin nr. 07/1, për asistimin e nxënësit J. A., si dhe nuk ka dorëzuar planin e tremujorit PEI. 

Mbështetur në informacionin e dhënë nga shkolla dhe ankesat e bëra nga prindi i fëmijës, me 

shkresën nr. 875/2 prot., datë 10.11.2021, ZVAP Divjakë i është drejtuar shkollës “Mihal Nako”, 

Fierseman, duke i propozuar që ndaj R. B. të merret masa disiplinore “Paralajmërim për largim 

nga puna”. 

Në vijim, referuar shkresës datë 10.11.2021, Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes së shkollës “Mihal 

Nako”, Fierseman, ka shqyrtuar faktin që ankuesi nuk ka zhvilluar mësim me nxënësin me aftësi 

të kufizuara dhe nuk ka hartuar planin tre mujor të punës, si dhe atë PEI. Duke mos i dhënë 

zgjidhje situatës së krijuar, Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes, i është drejtur Komisionit të 

Disiplinës së shkollës. Me shkresën datë 12.11.2021, shkolla “Mihal Nako”, Fierseman, i është 

drejtuar ankuesit duke e informuar se në të njëtën ditë (12.11.2021), do të mbahet mbledhja e 

Komisionit të Disiplinës për shqyrtimin e masës disiplinore të propozuar nga ZVAP Divjakë. 

Me shkresën nr. 380 prot., datë 12.11.2021, Komisioni i Disiplinës së shkollës “Mihal Nako”, 

Fierseman, vendosi ndaj ankuesit marrjen e masës disiplinore administrative “Paralajmërim për 

largim nga puna”. 

Referuar përsa më sipër, ankuesi i është drejtuar me ankesë datë 13.11.2021, DRAP Fier, duke i 

kërkuar trajtimin e rastit dhe marrjen e masave për rregullimin e situatës së krijuar, me 

pretendimin e dhënies së masës nga komisionet e ngritura në shkelje të legjislacionit në fuqi për 

arsimin parauniversitar. 

Drejtoria e shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, me shkresën nr. 391 prot., datë 25.11.2021, 

njoftoi ankuesin për takimin që do të mbahej në datën 02.12.2021, për diskutimin mbi zgjidhjen 

e marrëdhënieve të punës. Në vijim, drejtoria e shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, nuk 

evidentohet të ketë ndërmarrë hapa sa i përket ndjekjes së mëtejshme të procedurës së zgjidhjes 

së kontratës së punës me ankuesit. 

Nga informacioni i vënë në dispozicion, referuar ankesës datë 13.11.2021, të ankuesit, DRAP 

Fier, ka bërë një vlerësim të shkollës “Mihal Nako”, Fierseman, sa i përket procedurave të 

emërimit të mësuesve ndihmës, shpërndarjes së ngarkesës mësimore, hartimit dhe zbatimit të 

planit PEI nga mësuesit ndihmës, si dhe procedurën e ndjekur për dhënien e masës disiplinore 

ndaj R. B. Në përfundim të kontrollit të kryer, DRAP Fier me shkresën nr. 2444/4 prot., datë 

13.12.2021, rekomandoi ndër të tjera, si më poshtë:  

“Për ZVAP Divjakë: Në emërimin e mësuesve ndihmës në shkolla duhet të zbatojë përcaktimet e 

pikës 7, të kreut 8, të shkronjës a dhe b, të pikës 3 të kreut 9, si dhe përcaktimeve të Udhëzimit të 

MASR, Nr. 26, datë 25.11.2019 “Për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në 

institucionet publike të arsimit parauniversitar”. 
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Për drejtorinë e SHMB “Mihal Nako”:  

 Mësuesi ndihmës që punon me nxënësin e klasës së X-të, duhet të hartojë planin PEI, 

duke marrë si referencë planin mësimor dhe programet lëndore të klasës së X, për ta 

përshtatur, me synimin nivelin bazë të arritjeve. 

 Drejtoria e shkollës në përfundim të vitit mësimor 2021-2022, të ndjekë procedurat e 

identifikimit të vendeve të punës për mësues ndihmës, konform përcaktimeve të kreut 5 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’, i ndryshuar’. 
 Komisioni i etikës dhe i sjelljes dhe komisioni i disiplinës në shkollë duhet të ngrihet 

referuar bazës ligjore në fuqi në fushën e arsimit parauniversitar. 

 Drejtoria e shkollës të anullojë procedurën e iniciuar dhe masën disiplinore të dhënë 

ndaj mësuesit R. B. (shkresa nr. 380prot., datë 12.11.2021) dhe të rifillojë këtë procedurë 

konform përcaktimeve të nenit 39, 101 dhe 107 të urdhërit të MASR nr. 31, datë 

28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore 

parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”... 

 Për të gjithë mësuesit që do të rezultojnë pa ngarkesë mësimore ose që ngelen pa 

sistemuar për arsye të mungesës së vendeve të punës të zbatohen përcaktimet e pikës 12 

të kreut 7 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 arsuimore publike të arsimit 

parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar”. 

 

Nga informacioni i administruar gjatë seancës dëgjimore, rezultoi se për shkeljet e konstatuara 

më sipër dhe emërimin e ankuesit në kundërshtim me aktet që rregullojnë procedurat e emërimit 

të mësuesve në një vend pune, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, 

ndaj drejtuesit të ZVAP Divjakë, është dhënë masa disiplinore “Vërejtje me paralajmërim”. 

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

se: 

- Nga ana e shkollës “Mihal Nako”, Fierseman dhe ZVAP Divjakë, ankuesi është emëruar 

në pozicionin e mësuesit ndihmës në kundërshtim me kreun 7, pika 9 të Udhëzimit nr. 13, 

datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit në një vend të lirë pune në 

institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit 

‘Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar; 

- Në 2 (dy) vite mësimore 2019-2020 dhe 2020-2021, ankuesi rezulton që nga vlerësimi i 

dosjeve të jetë renditur i fundit me pikë krahasuar me mësuesit e tjerë të profilit Bio-Kimi 

në shkollën “Mihal Nako” Fierseman; 

- Në momentin që shkollës “Mihal Nako” Fierseman, iu dha mundësia për t’i ofruar një 

vend pune edhe pse jashtë profilit të tij, atë të mësuesit ndihmës, ja ofroi atë ankuesit;  
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- Rënia e numrit të nxënësve dhe rrjedhimisht i orëve të profilit çuan në zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës ndërmjet ankuesit dhe shkollës “Mihal Nako” Fierseman, në 

profilin e mësuesit të Bio-Kimisë; 

- Procedura disiplinore e nisur ndaj tij, ishte iniciuar mbështetur në ankesën e prindit të 

fëmijës me aftësi të kufizuara, J. A., për shkak se nuk asistohej nga mësuesi ndihmës, në 

rastin konkret ankuesi, si dhe nuk hartoheshin planet PEI të parashikuara nga legjislacioni 

për arsimin parauniversitar.   

 

Në analizë përsa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, vlerëson se: 

- ZVAP Divjakë dhe shkolla “Mihal Nako” Fierseman, pavarësisht se kanë kryer shkelje 

në zbatimin e legjislacionit për emërimin e ankuesit si mësues ndihmës, nuk konstatohet 

se ky veprim është bërë duke e vënë ankuesin në pozita të pafavorshme apo të 

pabarabarta në raport me mësues të tjerë; 

- Fakti që në 2 (dy) vite mësimore 2019-2020 dhe 2020-2021, ankuesi rezulton i renditur i 

fundit me pikë krahasuar me mësuesit e tjerë të profilit Bio-Kimi në shkollën “Mihal 

Nako” Fierseman, mund të ishte bërë shkak për largimin e tij nga detyra në zbatim të 

Udhëzimit nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit në një vend 

të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për 

administrimin e portalit ‘Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar; 

 

Diskriminimi përkufizohet në nenin 3, pika 1 të Ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, si: “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”. 

 

Në nenin 12/1/c) të Ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

parashikohet 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: trajtimin e punëmarrësve në vendin e 

punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, 

shpërblimit, 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”. 

 

Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të 

krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili 

nuk posedon karakteristikën e mbrojtur. 
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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 

ankuesit si mësues ndihmës është bërë për ta favorizuar atë në mënyrë që të vijonte marrëdhëniet 

e punës dhe të mos i ndërpriste ato.  

 

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

pafavorshëm dhe të pabarabartë nga ana e ZVAP Divjakë dhe Shkollës së mesme të bashkuar 

“Mihal Nako”, Fierseman. 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 R. B., nga ana e Zyrës Vendore të Arsimit 

Parauniversitar Divjakë dhe Shkollës së mesme të bashkuar “Mihal Nako”, Fierseman, për 

shkaqet e pretenduara prej tij. 

 

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 dhe çdo shkak tjetër) 

(Fusha: Punësim) 
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