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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                                                                   
Nr.______Prot.        Tiranë, më ___.___.2020 

       V E N D I M 
                                                     

                                                          Nr. 78, Datë 30/07/2020 

 

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

Diskriminimi”1
, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr. 67, 

datë 06.07.2020, e Shoqatës Maqedonase “Ilinden”, Tiranë, ku pretendohet diskriminim për shkak 

të “etnisë”, nga ana e Arbërorëve të Maqedonisë.  

 

Pas shqyrtimit fillestar të ankesës së mësipërme, Komisioneri
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

Mbështetur në informacionin që përmban formulari i ankesës, si dhe referuar dokumentacionit 

bashkëlidhur, rezulton se Shoqata Maqedonase “Ilinden”, Tiranë, pretendon se në datën 14 gusht 

2018, në rrjetin social Facebook, Arbërorët e Maqedonisë kanë publikuar një shkrim, i cili 

konsiderohet fyerje dhe baltosje e komunitetit maqedonas të Shqipërisë, pasi në këtë shkrim janë 

përdorur terma ofenduese për minoritetin maqedonas në Republikën e Shqipërisë. Në këtë 

kontekst, Shoqata Maqedonase “Ilinden” pretendon diskriminim për shkak të etnisë, të 

minoritetit maqedonas në Shqipëri, nga Arbërorët e Maqedonisë, si dhe kërkon ndërhyrjen e 

Komisionerit për heqjen e shkrimit në fjalë nga rrjeti social Facebook.  

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 67, datë 06.07.2020, së Shoqatës Maqedonase 
“Ilinden”, KMD veproi si vijon: 
 

Komisioneri vleresoi se ankesa duhet të plotësohej me informacion të mëtejshëm. Për këtë arsye, 

KMD iu drejtua me e-mail Shoqatës Maqedonase “Ilinden”, Tiranë, nëpërmjet së cilit kërkoi 

informacionin e mëposhtëm: 

 

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

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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1. Informacion të saktë mbi subjektin, që pretendohet se ka kryer diskriminimin për shkak të 

etnisë. Në këtë kontekst, u kërkua të identifikohej administratori/rët e profilit të FB "Arbërorët e 

Maqedonisë", si dhe adresa e tij/tyre. 

 

2. Të dërgohen prova dhe fakte konkrete që vërtetojnë se Shoqata Maqedonase “Ilinden”, 

Tiranë, ka marrë dijeni në datën 03.07.2020, mbi diskriminimin e pretenduar në 

datën 14.08.2018.  

 
- Në përgjigje të e-mailit të KMD-së, Shoqata Maqedonase “Ilinden” dërgoi informacionin 

e mëposhtëm: 

 

“Subjekti që ka bërë diskriminimin për shkak të etnisë është profili i FB "Arbërorët e 

Maqedonisë", adresa eshte http://www.arberiaonline.com/. Në datën 03.07.2020, kryetari i 

shoqatës maqedonase "Ilinden", N.Gj ka parë shkrimin rastësisht në Google.” 
 

Në vijim të informacionit të sipërpërmendur, Komisioneri konstatoi se: 

Në ankesën nr. 67, datë 06.07.2020, e Shoqatës Maqedonase “Ilinden”, pretendohet për 

diskriminim për shkak të “etnisë”, të minoritetit maqedonas në Shqipëri, nga Arbërorët e 

Shqipërisë. Ky pretendim lidhet me një publikim, të datës 14 gusht 2018, të kryer nga një profil 

në rrjetin social Facebook, me emërtesën Arbërorët e Maqedonisë. Ky publikim konsiston në një 

video të një vizite të Kryeministrit maqedonas në zonën e Gollobordës në Shqipëri, të shoqëruar 

nga një shkrim, i cili citohet si më poshtë vijon:  

“Një kujtesë të shkurtër historike për zonën.... 

 

Nga të dhënat arkeologjike dhe historike rezulton se Golloborda është një trevë e trungut Iliro-

Arbëresho-Shqiptare. Në antikitet ajo banohej nga fisi Ilir Penestreqe që shtrihej :-Mati -Gropa 

e Dibrës dhe Kërcovës. Kryeqendra e saj mendohet se ka qene Uskania (Dibra e Madhe) 

Duke qenë se ka shume tiponime sllave zona ka qenë objekt diskutimesh si dhe për faktorin 

dygjuhësh të zonës. 

 

Por sllavomaqedonasit dhe bullgaro sllavët si dashakeq harrojnë se përpara se të vinin sllavët 

kjo zonë ka qenë popullsi Shqiptare sic e cituam edhe më lartë. Si rrjedhojë nuk ka si të 

egzistonte dygjuhësia ,kur historikisht nuk ka egzistuar popullsi sllave në Ballkan. Dygjuhësia 

është shfaqur si përshtatje e dyndjeve të mëdha të sllavëve në shek e 6 edhe këto kalimtare. 

Po ashtu është e vërtetë që egziston mundësia për një ardhje të vogël pothuajse të papërfillshme 

të një popullsie ortodokse me origjinë sllave që kanë ruajtur identitetin e tyre deri në ditët tona. 

Kjo është saktësisht ne 2 fshatra të zonës (Klenje e Gjinovec ) nga 28 fshatra myslimane që ka 

Golloborda. Po le te vijme tek shtrirja e emërtimit të Gollobordës që zanafillën e historisë së 
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shkruar daton që në vitin 1467 në defterin Turk që janë rregjistrat dhe haset që figuron ne 

vilajetin e Dulgu-berdes me 28 fshatra. E thënë troc dhe hapur oreksi Bullgaro -Maqedonas ka 

ngordhur që kur flet qartë historia. Bashkadava nëse Bullgarët kërkojnë që nëpërmjet emrit 

"pakicë" të përfitojnë fitime kolosale nëpërmjet pashaportave bullgare që janë në vizën shengen. 

Shteti shqiptar pothuajse nuk ndihet fare për këto që thuhen e bëhen. 

 

Nga Z. H. 

 

Për sa më sipër, Komisioneri vlerëson se: 

Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” (LMD) ofron mbrojtje nga 

diskriminimi ndaj të gjithë personave fizikë/juridikë, duke parashikuar një listë jo shterruese 

shkaqesh.  

Në nenin 1 të tij parashikohet se: “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, 

shtatzaninë, 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”.  

Në nenin 3, pika 1, të LMD, parashikohet se: “1. “Diskriminimi” është çdo dallim, përjashtim, 

kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, 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.” 

 

Pretendimi i Shoqatës Maqedonase Ilinden, Tiranë, për diskriminim të minoritetit maqedonas në 

Shqipëri, për shkak të etnisë, lidhet me një publikim të datës 14 gusht 2018, të kryer nga një 

profil në rrjetin social Facebook, me emërtesën Arbërorët e Maqedonisë. Ky publikim konsiston 

në një video të një vizite të Kryeministrit maqedonas në zonën e Gollobordës në Shqipëri, të 

shoqëruar nga një shkrim. Ky i fundit konsiderohet nga pala ankuese si fyes e baltosës i 

komunitetit maqedonas të Shqipërisë. 

 

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se në shkrimin e publikuar nga profili “Abërorët e 

Maqedonisë”, në rrjetin social Facebook, pasqyrohet këndvështrimi personal i autorit Z.H, në 

lidhje me disa aspekte historike të zonës shqiptare të Gollobordës. Gjatë analizimit të këtij 

shkrimi, Komisioneri konstaton tendencën historike për ta trajtuar çështjen në fjalë, e cila mund 

të përbëjë diskutim në thelbin e saj, por në asnjë rast nuk gjykon se autori ka përdorur gjuhën e 
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urrejtjes kundër komunitetit maqedonas në Shqipëri. Gjuha e urrejtjes përmban në vetëvete 

elemente denigruese, poshtëruese, stereotipiziuese, diskriminuese apo stigmatizuese ndaj një 

komuniteti apo kategorie vulnerable, për një nga shkaqet e parashikuara në nenin 1, të LMD, 

elemente këto, që nuk bëjnë pjesë në shkrimin e publikuar nga “Arbërorët e Maqedonisë”. 

Komisioneri gjykon gjithashtu se përdorimi i termit “sllavomaqedonas” nuk përbën denigrim, 

fyerje, ofendim apo baltosje të minoritetit maqedonas në Republikën e Shqipërisë, pasi dhe vetë 

termi “sllavo” nuk konsiderohet i tillë.  

 

Nëse subjekti ankues i konsideron të pavërteta faktet e parashtruara, nga profili “Arbërorët e 

Maqedonisë”, në publikimin e datës 14 gusht 2018, Komisioneri e bën me dije se përhapja e 

qëllimshme e informacioneve të rreme apo shpifja parashikohet si kundravajtje penale në nenin 

120, të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, i 

ndryshuar.  

Në nenin 120, të Kodit Penal parashikohet se: “Përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo 

informacion tjetër, duke e ditur se janë të rreme, që cënojnë nderin dhe dinjitetin e personit, 

përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në një milion e 

pesëqind mijë lekë. Po kjo vepër, kur kryhet botërisht, në dëm të disa personave ose më shumë se 

një herë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në tre 

milionë lekë”. 

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se subjekti ankues duhet ta parashtrojë çështjen për 

shqyrtim pranë gjykatës kompetente. 

Bazuar në nenin 33, pika 4, të Ligjit nr.10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  

përcaktohet se:“4. Ankesa nuk pranohet nëse: a) është anonime; b) përbën abuzim me të drejtën 

e ankimimit para komisionerit, ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji; c) e njëjta 

çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër ose për të është marrë një vendim i 

mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja; ç) është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të 

mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim; d) të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës 

kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij ligji; dh) paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e 

diskriminimit ose më vonë se një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt.” 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës, lidhur me sa sipërcituar, Komisioneri arrin në 

përfundimin se nuk përmbushen kriteret ligjore për pranimin e ankesës, të përcaktuara nga neni 

33, pika 4, gërma “ç”, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe për 

rrjedhojë ankesa nuk pranohet. 
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PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 7, 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), nenin 33, pika 4, gërma ç), të ligjit 

nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”     

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 67, datë 06.07.2020, së Shoqatës Maqedonase “Ilinden”. 

 

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

           Robert GAJDA 
                                                    
 

______________ 
                                                       KOMISIONER 

 

 

 

 

 

 

Shkak –etnia 

Fusha – të mira e shërbime 

Lloji i vendimit - mospranim 
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