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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

 

Nr. 1495/1 prot.         Tiranë, më 17.11.2020 
 

 

    V E N D I M 
 

Nr. 169, datë 17. 11. 2020 

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

nga diskriminimi”, i ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, është 

paraqitur ankesa nr. 128, datë 02.11.2020, e organizatës
1
 “Të bashkuar Pro kauzës LGBT në 

Shqipëri”, kundër shtetases Sh. H., pjesëmarrëse në emisionin “Përputhen”, të transmetuar në 

Top-Channel, me pretendim diskriminimin për shkak të “orientimit seksual”. 

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. 
 

Sipas shpjegimeve të dhëna, në formularin e ankesës, në mes të tjerash, subjekti ankues deklaron 

se Sh. H., pjesëmarrëse në emisionin televiziv “Përputhen”, të transmetuar në Top-Channel, më 

datë 22.10.2020, ka përdorur gjuhë e cila nxit urrejtje, kundër personave që i përkasin komunietit 

LGBTI. Gjithashtu, ka kërcënuar një nga personazhet pjesëmarrëse në këtë emision, duke 

kërkuar me insistim që ky i fundit të deklarohej pjesë e komunitetit LGBTI. 

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të konstatojë situatën 

diskriminuese ndaj komunitetit LGBTI, si dhe të rekomandojë që Sh. H., të kërkojë falje publike 

për gjuhën e përdorur në media. 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës u konstatua se:  

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, 

përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

                                                           
1
 Përfaqësuar pranë Komisionerit nga S. Z. 
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mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare 

ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin 

seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” i ndryshuar, 

në nenin 3, pika 1,  si: “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”. 

Bazuar në pikën 1, të nenit 7 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”, i ndryshuar, mbrojtja nga diskriminimi garantohet nga: “Çdo veprim ose 

mosveprim i autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe 

sektorët publikë ose 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 ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash”.  

Ligji nr. 7850,  datë  29.07.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në 

nenin 24 të tij parashikon: “Personat juridikë janë publikë dhe privatë”. Ndërsa në nenet 25 dhe 

26, specifikohet se: “25. Personat juridikë publikë janë institucionet e ndërmarrjet shtetërore, 

që financohen vetë ose nga buxheti i shtetit, si dhe entet e tjera publike të njohura nga ligji si 

person juridik. Institucionet dhe entet shtetërore, që nuk ndjekin qëllime ekonomike, nuk 

regjistrohen. 26. Personat juridikë privatë janë shoqëritë, shoqatat, fondacionet dhe entet e tjera 

me karakter privat, të cilat e fitojnë personalitetin juridik në mënyrën e caktuar nga ligji”. 

Së pari, në interpretim përsa më sipër, sektori publik mund të përcaktohet si sektori që grupon 

të gjitha aktivitetet ekonomike dhe sociale që janë në ngarkim të administratës, ndërmarrjeve 

publike dhe organizmave publikë të sigurimeve shoqërore. Ndërsa, sektori privat mund të 

përcaktohet si sektori që grupon të gjitha aktivitetet ekonomike dhe sociale që janë në ngarkim të 

personave juridikë privatë, sipas përcaktimeve të nenit 26, të Kodit Civil. 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, ankesa e paraqitur nga ana e organizatës “Të bashkuar 

Pro kauzës LGBT në Shqipëri”, kundër shtetases Sh. H. pjesëmarrëse në emisionin “Përputhen”, 

të transmetuar në Top-Channel, nuk mund të shqyrtohet nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, pasi subjekti ndaj të cilit është paraqitur ankesa, nuk është pjesë e autoriteteve 
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publike apo personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë ose privatë, 

të përcaktuar në legjislacionin e analizuar më lartë. Si pasojë subjekti kundër të cilit është 

paraqitur ankesa  nuk legjitimohet. 

Përsa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë shqyrtimit të ankesave të 

ngjashme
2
, ka mbajtur të njëjtin qëndrim si në rastin konkret.  

Së dyti, rezultoi se vërtet se Sh. H., pjesëmarrëse në emisionin televiziv “Përputhen”, të 

transmetuar në Top-Channel, më datë 22.10.2020 (referuar emisionit të publikuar
3
 në faqen 

zyrtare të Top-channel.tv), ka përdorur termat e pretenduar në ankesë, por më datë 24.10.2020 në 

emisionin e radhës (referuar emisionit të publikuar
4
 në faqen zyrtare të Top-channel.tv), në 

minutën e 2 e në vijim, përfaqësuesit e emisionit, kanë deklaruar largimin e Sh. H. nga programi 

televiziv për shkak të përdorimit të gjuhës së papërshtatshme nga komunitetit LGBT. Gjithashtu, 

përfaqësuesit e emisionit, janë distancuar nga qëndrimet e mbajtura nga ana e Sh. H. dhe 

pikërisht për këtë arsye kanë bërë edhe përjashtimin e saj nga programi televiziv.  

 

Në këtë kuptim, distancimi dhe masat e marra nga ana e produksionit të Top Channel, në thelb 

tregojnë një reflektim ndaj gjuhës së papërshtatshme të përdorur nga ana e Sh. H. në emisionin 

“Përputhen”. Komisioneri është i mendimit se, jemi në kushtet kur ndaj subjektit kundër të cilit 

është paraqitur ankesa janë marrë masa në mënyrë të menjëherëshme duke e përjashtuar nga 

programi televiziv.  

Theksojmë se, Komisioneri ka patur dhe ka vazhdimisht në vëmendjen e vet, faktin që 
përdorimi i medias vizive për të bërë publike qëndrime verbale, opinione apo veprime 
konkrete të personave të caktuar publikë apo subjekteve të ndryshme, të jetë i kujdesshëm 
dhe të mos ndikojë negativisht apo si fyerje ndaj asnjë komuniteti apo grupi vulnerabël.   

Ushtrimi i lirisë së shprehjes përmban në vetvete detyrime dhe përgjegjësi. Sipas paragrafit të 

dytë të nenit 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ushtrimi i kësaj lirie nuk mund 

të cënojë dinjitetin dhe të drejtat e të tjerëve. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, ka 

theksuar në gjykime të ndryshme se: “Toleranca dhe respekti për dinjitetin e barabartë të të 

gjitha qenieve njerëzore përbëjnë themelet e një shoqërie demokratike dhe pluraliste. Duke qenë 

kështu, si çështje parimore mund të konsiderohet e nevojshme në disa shoqëri demokratike që të 

sanksionojnë ose madje të parandalojnë të gjitha format e shprehjes që përhapin, nxisin, 

promovojnë ose justifikojnë urrejtjen e bazuar në jo tolerancë ..., me kusht që çdo “formalitet”, 

                                                           
2
 Vendimi Nr. 54, datë 30.06.2017   

3
 https://top-channel.tv/video/e-paprecedente-tea-largohet-nga-studio-perputhen/  

4
https://top-channel.tv/video/sh.-perjashtohet-nga-programi-pas-mesazheve-te-papershtatshme-qe-percolli-

perputhen-2/ 
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“kusht”, “kufizimet ose gjobat” janë proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur. (Erbakan v. 

Turkey, Aktgjykimi i 6 korrikut 2006, § 56)”. Duke qenë kështu lind nevoja e parandalimit të të 

gjitha formave të shprehjes të cilat përhapin, nxisin, promovojnë ose justifikojnë urrejtjen bazuar 

në mungesën e tolerancës. 

Gjuha e urrejtjes për qëllim të Rekomandimit CRI(2016)15 përfshin përdorimin e një ose të disa 

formave më të veçanta të shprehjes – si psh, mbrojtjes, promovimit apo nxitjes së denigrimit, 

urrejtje apo shpifje të një personi ose grupi personash, si dhe çdo ngacmim, fyerje, stereotip 

negativ, stigmatizim apo kërcënim i një personi ose disa personave dhe çdo justifikim të të gjithë 

formave të shprehjes - që është i bazuar në një listë jo shteruese të karakteristikave personale ose 

statusin që përfshin "raca", ngjyra, gjuha, feja apo besimi, kombësia apo origjina kombëtare ose 

etnike, si prejardhja, mosha, aftësia e kufizuar, seksi, gjinia, identiteti gjinor dhe orientimi 

seksual
5
. 

Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar,  në nenin 3, 

pika 1,  sanksionon: “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”. 

Në kuadër të ushtrimit të atributeve që i jepen prej Ligjit nr. 10221 datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar,  për të siguruar mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe 

nga çdo formë sjellje që nxit diskriminimin, si dhe përmbushjes së qëllimit të ligjit nr. 10221 

datë 04.02.2010, për të garantuar të drejtën e çdo personi për barazi përpara ligjit, mbrojtje të 

barabartë nga ligji dhe mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje që nxit 

diskriminimin, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka trajtuar edhe raste të tjera të 

gjuhës së urrejtjes nga persona publik. 

Gjatë aktivitetit të tij, Komisioneri ka dënuar fuqimisht përdorimin e gjuhës fyese dhe 

intolerancës ndaj një komuniteti të caktuar, nga ana e individëve që bëjnë pjesë në jetën publike. 

Gjatë trajtimit të rasteve të ngjashme, Komisioneri ka kërkuar nga subjektet ndaj të cilëve është 

paraqitur ankesa, si masë rregulluese ndjesë publike në mënyrë që situata diskriminuese e 

pretenduar të marrë zgjidhjen e duhur e të mos përsëritet më në të ardhmen. 

Në rastin konkret dhe referuar analizës së sipërcituar, Komisioneri në zbatim të ligjit nr. 10221, 

datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, do të kishte rekomanduar ndaj 

                                                           
5
 Përkthim i Komisionerit. ECRI General Policy Recommendation No.15 “On combating hate speech” CRI 

(2016)15. Adopted on 8 December 2015. B.9 Definition (s). 
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subjektit Top Channel, si masë rregulluese ndjesë publike në mënyrë që situata diskriminuese e 

pretenduar të merrte zgjidhjen e duhur e të mos përsëritej më në të ardhmen. Në këtë kuptim, 

duke qënë se nga ana e këtij subjekti është vepruar në mënyrë të menjëhershme duke u 

distancuar nga reagimi i Sh. H., nuk është e nevojshme që ankesa t’i nënshtrohet procedurave 

hetimore, pasi efektiviteti për të cilin Komisioneri kryen veprimet e tij tashmë është arritur. 

Për sa më sipër, ankesa e organizatës “Të bashkuar Pro kauzës LGBT në Shqipëri”, nuk mund të 

pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të parashikuara 

në ligj për shqyrtimin e saj, pasi rezulton se qëllimi është përmbushur. 

PËR KËTO ARSYE: 

Nga shqyrtimi i kësaj ankese dhe bazuar në nenin 33, pika 4/b të Ligjit nr. 10 221, datë 

04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës së organizatës “Të bashkuar Pro kauzës LGBT në Shqipëri”, për 

shkak se është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

      KOMISIONER 

                                                                                                                             

 

      Robert GAJDA 

 

 

 

(Shkaku: Orientimi seksual) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 
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