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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.  1237/2 prot.                    Tiranë, më 19. 09. 2022 

 

 

V E N D I M 

Nr. 178, datë  19. 09. 2022  

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

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është 

regjistruar ankesa me nr. 141, datë 12.09.2022, e D. B., ku pretendohet diskriminim për “shkak 

të përgjegjësisë prindërore dhe çdo shkak tjetër”, të vajzës së saj A. B., nga ana e Drejtorisë së 

shkollës 9-vjeçare “Ali Metra”, Komsi, Burrel dhe Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar 

Mat. 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, pretendon ndër të tjera se, për shkak të problemeve familjare, aktualisht ndodhet 

në një proces gjyqësor divorci me bashkëshortin, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. Referuar 

dhunës së ushtruar prej tij, ankuesja i është drejtuar me kërkesë padi civile Gjykatës e Rrethit 

Gjyqësor Mat, e cila me vendim Nr. 15 akti, datë 29.05.2022, ka vendosur: Lëshimin e urdhërit 

të menjëhereshëm të mbrojtes për ankuesen, D. B. 

Gjithashtu, ankuesja i është  drejtuar sërish Gjykatës së Rrethit Mat me kërkesë padi, duke 

kërkuar marjen e masës së sigurimit të padisë, dhe pas shqyrtimit me vendimin gjyqësor civil me 

Nr. 192, të datës 14.06.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Mat është vendosur: “ 

- Pranimi i kërkesë padisë së paditëses D. B. 

- Marrja e masës së sigurimit të padisë duke marrë një vendim të përkohshëm lidhur me 

mënyrën e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore, të drejtën e vizitës ose të besuarit të 

fëmijës për një periudhë kohore deri në zgjidhjen e martesës, duke urdhëruar: Lënien e 

fëmijës së mitur A. B., për rritje dhe edukim nënës së tyre, paditëses D. B...”. 

Referuar vendimeve të sipërcituara, ankuesja së bashku me vajzën e saj të mitur është transferuar 

në banesën e prindërve, në qytetin e Burrelit duke u larguar nga banesa e saj në fshatin Gërman, 

Njësia Administrative Komsi.  

Duke qenë se vajza e saj kishte përfunduar klasën e 3-të në shkollën 9-vjeçare “Ali Metra”, 
Komsi dhe referuar faktit që tashmë ajo banonte në qytetin e Burrelit, ka kërkuar që të 

transferojë atë në një nga shkollat 9-vjeçare të qytetit të Burrelit, të cilat janë pranë vendbanimit 
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aktual të saj. Për këtë i është drejtuar në rrugë verbale dhe shkresore, drejtorisë së shkollës, Zyrës 

Vendore të Arsimit Parauniversitar Mat dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, duke kërkuar 

pranimin e transferimit të vajzës së saj për të vijuar klasën e 4-të në një nga shkollat 9-vjeçare të 

qytetit të Burrelit, në shkollën “31 Korriku” ose “Ilia Qiqi”, Burrel.  

Përsa më sipër, ankuesja pretendon se pavarësisht se në kushtet që nga gjykata i është lënë 

përgjegjësia prindërore për rritje dhe edukim deri në përfundim të procesit gjyqësor për zgjidhjen 

e martesës, kërkesës së saj për transferim pranë vendbanimit aktual, nuk i është dhënë asnjë 

përgjigje. Gjithashtu, pavarësisht se ka kërkuar transferimin/largimin e vajzës nga shkolla 9-

vjeçare “Ali Metra”, për shkak se nuk ka mundësi ta dërgojë atje, drejtoria e shkollës i ka dhënë 

librat bashkëshortit/babait të fëmijës dhe nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të bërë transferimin.   

Në këto kushte, ankuesja sqaron se fakti që nuk ka marrë asnjë informacion dhe nuk është 

ndërmarrë asnjë hap për rregjistrimin e vajzës në një nga shkollat 9-vjeçare të qytetit të Burrelit, 

nga ana e drejtorisë së shkollës 9-vjeçare “Ali Metra” dhe  Zyrës Vendore të Arsimit 

Parauniversitar Mat, ka bërë që vajzës së saj ti mohohet e drejta për arsim.   

Në këtë kuptim, ankuesja kërkon nga Komisioneri të konstatojë situatën diskriminuese për shkak 

përgjegjësisë prindërore dhe çdo shkak tjetër, nga ana e shkollës 9-vjeçare “Ali Metra”, Komsi 

dhe Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Mat, si dhe të urdhërojë regjistrimin e vajzës së saj 

në shkollën “31 Korriku” ose “Ilia Qiqi”, të qytetit të Burrelit.   

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

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

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë: 

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 141, datë 12.09.2022, të bërë nga D. B., u konstatua se nga 

pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33/3 të ligjit 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar.  

1. Në kushtet që, Komisioneri është vënë në dijeni të Urdhrit të Përbashkët Nr. 227, datë 

28.04.2022, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, në të cilin përcaktohet ndër të tjera se mësimi në arsimin bazë fillon më datë 

12.09.2022, si dhe nxitur nga fakti që interesi i fëmijës për arsimin është parësor, 

paraprakisht mori kontakt të drejtpërdrejtë, nëpërmjet telefonit, më datë 13.09.2022, me 

drejtuesen e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Mat (në vijim ZVAP Mat). Gjatë 

bisedës telefonike, Komisioneri informoi ZVAP-së Mat, lidhur me ankesën e D. B. dhe 

kërkoi informacion nga ana e këtij institucioni të njihej me situatën në të cilën ndodhej 

vajza e saj. Nga ana e ZVAP-së Mat, u theksua predispozicioni për t’i dhënë zgjidhje 

transferimit të nxënëses në një nga shkollat e qytetit të Burrelit.  

2. Në vijim, me e-mail-in datë 14.09.2022, ZVAP Mat njoftoi Komisionerin duke sqaruar 

ndër të tjera se: “...çështja e rregjstrimit të nxënëses A. B., klasa e katërt në një nga 
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shkollat e qytetit Burrel, ka marrë rrugën e zgjidhjes pas shkresës që dërgoi Sekretari i 

Përgjitshem i MAS sot më datë 14.09.2022 për transferimin e kësaj nxënëseje nga shkolla 

"Ali Metra" Komsi në një nga shkollat 9-vjeçare te qytetit Burrel. Sot kjo shkresë iu 

dërgua drejtorisë së shkollës "Ali Metra" dhe po merren masat për transferimin.” 

 

3. Gjithashtu, me e-mail-in datë 15.09.2022, ZVAP Mat, informoi ndër të tjera 

Komisionerin se: “...ankesa e D. B., prind i nxënëses A. B. me banim në fshatin German, 

Njësia Administrative Komsi, është shqyrtuar dje, datë 14.09.2022 dhe është bërë 

transferimi i nxënëses A. B., nga shkolla 9-vjeçare "Ali Metra", Komsi dhe regjistrimi i 

saj në shkollën 9-vjeçare "Ilia Qiqi" Burrel. Sot nxënësja ka filluar mësim në klasën e saj 

në shkollën "Ilia Qiqi" Burrel. Me libra është pajisur që me datë 31.08.2022 nga shkolla 

"Ali Metra" Komsi. ZVAP Mat në mbështetje të shkresës nr. 5636/1, datë 12.09.2022 të 

MAS, dërgoi shkresë përcjellëse zyrtare për zbatim shkresën e ardhur nga MAS më datë 

14.09.2022 në drejtorinë e shkollës "Ali Metra" Komsi dhe drejtoria e shkollës lëshoi 

fletë-largimin për transferimin e nxënëses, e më pas drejtoria e shkollës "Ilia Qiqi" lëshoi 

fletë- pranimin për regjistrimin e nxënëses”. Bashkëlidhur informacionit të përcjellë, 

ZVAP Mat, vuri në dispozicion të KMD-së: korrespondencën e mbajtur me shkollën “Ali 

Metra”, Komsi dhe procedurën e transferimit të nxënëses A. B. 

 

4. Përsa më sipër, Komisioneri në të njëjtën ditë, datë 15.09.2022, i përcolli me anë të e-

mail-it, përfaqësueses ligjore të subjektit ankues, Avokates S. P., të gjithë 

korrespondencën dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion nga ana e ZVAP-së Mat. 

 

Në përgjigje përsa mësipërcituar, përfaqësuesja e D. B., me e-mail-in datë 15.09.2022, informoi 

Komisionerin ndër të tjera se, nxënësja A. B. është transferuar pranë shkollës "Ilia Qiqi", më datë 

15.09.2022 dhe  ka vijuar të ndjekë mësimin pranë këtij institucioni arsimor sipas kërkesës së 

paraqitur prej saj. Në këtë kuadër, nëpërmjet shkresës së përcjellë me e-mail, D. B., ka 

falenderuar Komisionerin për hapat e ndërmarrë në zgjidhjen e situatës që lidhej me transferimin 

e vajzës së saj në një nga shkollat e qytetit të Burrelit dhe ndër të tjera u tërhoq nga shqyrtimi i 

mëtejshëm i çështjes, duke qenë se ajo mori zgjidhje përfundimtare. 

Në këto kushte, Komisioneri vlerëron se qëllimi për të cilin ishte filluar hetimi administrativ 

është përmbushur në thelb, dhe në referencë të nenit 33, pika 9, të ligjit 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ku parashikohet se: “Kur e sheh të përshtatshme, 

Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe personit kundër së cilit është 

paraqitur ankesa”, KMD vlerëson se është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin ishte 

iniciuar ankesa.  

Në nenin 90/3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë” parashikohet përfundimi i procedurës administrative: “Procedura administrative, e 

nisur me kërkesë apo kryesisht, deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për 
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çështjen, në rastet e parashikuara në nenet 93-96 të këtij Kodi. Deklarata e përfundimit të 

procedurës administrative, pa një vendim përfundimtar për çështjen, përbën akt administrativ”.  

Njëkohësisht, në referencë të nenit 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative 

i Republikës së Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Si rregull, në procedurën administrative të 

nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për 

çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë”, Komisioneri deklaron përfundimin e 

saj pa një vendim përfundimtar. 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 90/3 dhe 94/1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, nenin 1, nenin 7, pika 1, neni 20 dhe 21, pika 1, nenin 32, pika 1, 

gërma a) e nenin 33, pikat 9-10, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

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

 

V E N D O S I: 

1. Të deklarojë të përfunduar proçedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr. 141, 

datë 12.09.2022, të D. B., pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte 

filluar procedura hetimore. 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 KOMISIONERI 
 

 
  Robert GAJDA 

 

 

(Shkaku: Përgjegjësia prindërore dhe Përkatësia prindërore) 

(Fusha: Arsim) 
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