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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

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

       V E N D I M 
                                                     

                                                      Nr. 121, Datë 05/10/2020 

 

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. 104, 

datë 24.09.2020, e z. A.S., ku pretendohet diskriminim për shkak të “gjendjes familjare”, nga ana 

e Muzeut Historik Kombëtar dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave.  

 

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 z. A.S. është nipi i z. M.Q., i cili nëpërmjet Vendimit nr. 635, datë 

09.11.2012, të Komisionit Qendror i Statusit të Dëshmorit të Atdheut (KQSDA) i është dhënë 

statusi “Dëshmor i Atdheut”. Me këtë vendim, kërkuesit A.S. i është dhënë simboli “Familje e 

Dëshmorit të Atdheut”.  Ankuesi pretendon se dhënia e këtij statusi për M.Q.n është shumë e 

vonuar në krahasim me nderimet dhe mirënjohjet që familja e Ç. T. ka marrë ndër vite, 

megjithëse ky i fundit ka rënë dëshmor në të njëjtën ditë me M.Q. Z. A.S. pretendon se 

diskriminimi ndaj familjes së tij ka vazhduar edhe pas vitit 2012 dhe ky diskriminim provohet në 

njoftimet për shtyp të datës 15.07.2020, të Muzeut Historik Kombëtar, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave dhe mediave të ndryshme. Në këto njoftime përmendet vetëm vdekja e 

Çerçiz Topullit dhe jo e M.Q. Ankuesi pretendon se mosshënimi i emrit të M.Q. në njoftimin e 

Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe atë të Muzeut Historik Kombëtar, si dhe moskujtimi i 

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

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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tij me njoftim të veçantë nga institucionet qendrore kulturore përbën diskriminim ndaj familjes 

së tij dhe synon eleminimin e M.Q. nga historia zyrtare kombëtare. 

Për sa më sipër, ankuesi kërkon nga Komisioneri konstatimin e diskriminimit për shkak të 

gjendjes familjare, si dhe vendosjen e detyrimit ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave për 

korrigjimin e fjalisë së fundit të njoftimit të datës 15.07.2020, vendosjen e detyrimit ndaj Muzeut 

Historik Kombëtar dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave për t’i kërkuar falje familjes së tij, 

nëpërmjet një njoftimi për median, si dhe të përcaktojë detyrimin e këtyre institucioneve për 

organizimin e një simpoziumi për përkujtimin e veprës dhe sakrificës së M.Q.  

Pas analizimit paraprak të ankesës nr. 104, datë 24.09.2020, së z. A.S., KMD konstatoi se: 
 

Në datën 15.07.2020, në profilin e rrjetit social Facebook, Muzeu Historik Kombëtar ka 

publikuar një poster përkujtimor mbi 105 vjetorin e ndarjes nga jeta të atdhetarit e luftëtarit Ç. T. 

Në këtë poster citohet: “Atdhetar e veprimtar i shquar i Rilindjes Kombëtare, udhëheqës i luftës 

së armatosur të çetave për çlirimin kombëtar të vendit, Hero i Popullit. Ç.T. lindi në Gjirokastër 

në vitin 1880, ku rol të madh në formimin e tij luajti vëllai i tij më i madh B. T. Mori pjesë në 

veprimtarinë e Komitetit “Për lirinë e Shqipërisë” në Gjirokastër….Në prill 1907 komandoi 
çetën e armatosur që vepronte në Shqipërinë e Jugut, e sidomos në krahinat e Gjirokastrës dhe 

të Korçës…..Ç.T. drejtoi Luftën e Mashkullorës me 18 mars 1908, si dhe punoi për formimin e 

klubeve shqiptare dhe për çeljen e shkollave shqipe në vise të ndryshme të vendit. Pas shpalljes 

së pavarësisë së Shqipërisë, më 28 nëntor 1912 u vu në shërbim të qeverisë së I. Q., si dhe luftoi 

për mbrojtjen e tërësisë territorial të atdheut në disa kryengritje të armatosura. U vra me 15 

korrik në fushën e Shtoit, në Shkodër, nga forcat pushtuese malazeze.” 

 

Në të njëjtën datë, në rrjetin social Facebook, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka publikuar 

gjithashtu një poster përkujtimor mbi 105 vjetorin e ndarjes nga jeta të atdhetarit e luftëtarit Ç. T. 

Posteri është shoqëruar me një fotografi të heroit. 

 
Në datën 17.07.2020, në profilin e rrjetit social Facebook, Muzeu Historik Kombëtar ka 

publikuar një poster përkujtimor mbi datën e ndarjes nga jeta të Dëshmoreve të Atdheut B. N. 

dhe P. K., ku përshkruhet aktiviteti i tyre gjatë Luftës Nacional Çlirimtare, si momenti i ndarjes 

së tyre nga jeta, si pasojë e vrasjes nga nazistët gjermanë. 

 

Në datën 01.08.2020, në Gazetën Dita, është botuar artikulli me titull “Patrioti liberal V. H. dhe 

Gazeta “Drita” e Gjirokastrës 1920-1924”, me autor Dr. D.K.  Në këtë artikull bëhet fjalë për 

kontributin e V. H. në gazetarinë e shkruar shqiptare si dhe hapat e ndërmarra nga patriotët 

gjirokastritë në zhvillimin e kësaj gazetarie.  
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Në datën 17.07.2020, në gazetën “Fjala” është botuar një artikull me titull “Të lidhur me zinxhirë 

15 ushtarë i qëllonin pa pushim, skena e vrasjes së Ç. T. dhe M.Q.”, i autorit R.Q., ku citohet: 

“Si sot 105 vjet më parë Shqipëria humbi një nga bijtë e saj më të mirë. Ç.T.është nga ata heronj 

që e deshi këtë vend sa jetën e vet. Në fakt bashkë me të më 17 korrik 2015 u vra edhe M.Q., një 

gazetar i njohur i kohës dhe vetëm më një moment shteti shqiptar që kishte as 3 vjet jetë, iu vra 

një luftëtar me armë në krah dhe një gazetar me penë në dorë.….”  Në gazetën “Mapo”gjithashtu 

është botuar artikulli “Varr i njëjtë, pasjetë të ndryshme” ku flitet për Ç. T. dhe M.Q. 

 
Në datën 15.07.2020, media sociale “Proinformacion” ka publikuar artikullin “105 vjet më parë 

u nda nga jeta atdhetari dhe veprimtari i shquar i Rilindjes Kombëtare, Ç. T.” Në këtë artikull 

bëhet një përkujtimore e heroit Ç. T., veprimtarinë e tij, çlirimtare, si dhe kontributin e tij ndaj 

atdheut. Artikuj të tillë për heroin Ç. T. janë botuar edhe nga ana e mediave të tjetra, elektronike 

si: “Faktor”, “City News Albania”, “Kultplus.com” dhe “Newsbomb”.  

 
Për sa më sipër, ankuesi A.S., i cili është nip i M.Q. pretendon diskriminim për shkak të gjendjes 

familjare, të familjes së z. M. Q., nga Muzeu Historik Kombëtar dhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Arkivave, pasi këto dy institucione kanë publikuar njoftim përkujtimor për ndarjen nga jeta për 

heroin kombëtar Ç. T. dhe jo për heroin M. Q., pavarësisht, se ata janë vrarë nga forcat malazeze 

në të njëjtën ditë.  

 
Përveç institucioneve që janë subjekt i kësaj ankese rezulton se edhe një sërë mediash 

elektronike dhe jo të tilla kanë botuar artikuj ku përkujtohet dita e ndarjes nga jeta e heroit Ç. T., 

duke mos përmendur heroin M.Q., ndërkohë që ka edhe media të tjera, që kanë bërë 

përkujtimore të të dy heronjve.   

 
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”.  
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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.” 

 

Për sa më sipër, nga analizimi i akteve të depozituara në cilësi prove rezulton se nëpërmjet 

Vendimit nr. 635, datë 09.11.2012, të Komisionit Qendror i Statusit të Dëshmorit të Atdheut 

(KQSDA), z. M.Q. i është dhënë statusi “Dëshmor i Atdheut”. Me këtë vendim, kërkuesit A. Y. 

S. i është dhënë simboli “Familje e Dëshmorit të Atdheut”.  Ndërkohë që, duhet vënë në dukje 

fakti se edhe nëpërmjet Dekretit nr. 3608, datë 26.11.1962, të Presidiumit të Kuvendit Popullor 

të Republikës Popullore të Shqipërisë z. M. L. Q.  është nderuar me Urdhërin për Veprimtari 

Patriotike të Klasit të II-të, ku citohet: “Patriot dhe gazetar i shquar për çështjen e pavarësisë 

kombëtare. Me veprimtarinë e tij patriotike gjatë viteve 1909-1912, luajti një rol të rëndësishëm 

në luftën politike për fitoren e pavarësisë. Më 1915 ra dëshmor i çështjes kombëtare nga 

pushtuesit malazezë.” 

Për sa më sipër, Komisioneri çmon se kontributi i heroit M.Q. është njohur, nderuar, vlerësuar 

dhe respektuar, pas vdekjes, nga ana e shtetit shqiptar, duke i akorduar të gjitha nderimet e 

mundshme ligjore atij dhe familjes së tij. “Gjendja familjare” si shkak i diskriminimit të 

pretenduar, konsiston në faktin se z. A. S. bën pjesë në një familje dëshmori. Të njëjtën 

karakteristikë gëzon edhe familja e heroit Ç. T.apo dëshmorëve të tjerë, të cilët janë përmendur 

në njoftimeve përkujtimore në rrjetin social Facebook. Në këtë kontekst Komisioneri gjykon se 

pretendimi i ankuesit se ai dhe familja e tij janë duke u diskriminuar për shkak të gjendjes 

familjare ose lidhjes familjare me dëshmorin e atdheut M. Q. nuk qendron. Në rastin konkret 

“gjendja familjare” nuk mund të konsiderohet shkak i vlefshëm diskriminimi. 

Nga analizimi i të gjithë dy posterave të publikuara në rrjetin social Facebook nga ana e Muzeut 

Historik Kombëtar dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, në datën 15.07.2020, rezulton se 

dy institucionet e sipërpërmendura i kanë bërë një kujtesë ditës së ndarjes nga jeta të heroit Ç. T., 

duke shënuar momentet më të rëndësishme të jetës së këtij heroi, si dhe duke vlerësuar 

kontributin e tij në luftën çlirimtare, që ai ka zhvilluar bashkë me çetën e tij.  

Ankuesi pretendon se mos përmendja e heroit M.Q., i cili është ndarë nga jeta në të njëjtën ditë 

me Ç. T., në këto postera përbën diskriminim të familjes së tij, për shkak të gjendjes familjare 

dhe synon eleminimin e M.Q. nga historia zyrtare kombëtare.  

Komisioneri gjykon se në asnjë rast figura e M.Q. nuk mund të eleminohet nga historia e 

Shqipërisë, nga cilido individ apo institucion, për sa kohë që kontributi dhe vlerat e tij janë 
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njohur zyrtarisht nga shteti shqiptar. Dy institucionet e sipërcituara kanë përmendur vetëm heroin 

Ç. T. në posterat e tyre, në cilësinë e komandantit që komandoi çetën e armatosur që vepronte në 

Shqipërinë e Jugut, e sidomos në krahinat e Gjirokastrës dhe të Korçës, si dhe komandantit të 

çetës që drejtoi luftën e Mashkullorës, kontributi i të cilit është i pamohueshëm. Figura e tij është 

përfaqësuese e të gjithë atyre heronjve dhe dëshmorëve, që kanë luftuar përkrah tij dhe kanë 

dhënë jetën për atdheun. Por, në të njëjtën kohë në asnjë moment nuk kanë hedhur poshtë, apo 

kanë mohuar kontributin e heroit M.Q. Në publikimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 

dhe Muzeut Historik Kombëtar nuk është nënvleftësuar figura e M.Q., apo vlerat dhe kontributi i 

tij, historik. 

Për sa më sipër, Komisioneri sugjeron ankuesin që t’u drejtohet zyrtarisht dy institucioneve të 

sipërpërmendura, duke u bërë kujtesë për sa më sipër, në mënyrë që një fakt i tillë të mbahet 

parasysh për vitet në vijim. 

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. 

 

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, 
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V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 104, datë 24.09.2020, e z. A.S. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

 

           Robert GAJDA 
                                                    
 

______________ 
                                                      KOMISIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak- gjendja familjare 

Fusha – të mira e shërbime 

Lloji i vendimit - mospranim 
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