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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr. 1401/2 Prot.                         Tiranë, më  02/12/ 2020 

 

 V E N D I M  

Nr. 174,   Datë 02 /12/ 2020 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
, bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr. 

10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, mori në shqyrtim ankesën Nr.116 

regj, datë 15.10.2020, të paraqitur nga Qendra “Konsumatori Shqiptar”, kundër Televizionit 

Kombëtar Top Chanel, me pretendimin për diskriminim dhe përdorimin e një gjuhe shqetësuese, 

nga ana e drejtuesit të emisionit Hell’s Kitchen, z. R.M, gjatë transmetimit të datës 09.10.2020
2
. 

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. 

 
Lidhur me  diskriminimin e pretenduar, ankuesi shpjegon sa më poshtë: 

Ditën e premte, datë 09.10.2020, në Televizionin Kombëtar Top Channel është transmetuar 

emisioni “Hell’s Kitchen”. Ky emision transmetohet në ora 21:00. Nuk ka asnjë simbol nëse 

lejohet apo jo për të miturit. 

Ky emision dallohet për karakteristikat e tij në mënyrën e trajtimit të konkurentëve, për gjuhën 

fyese, joetike dhe sjellje në kundërshtim të plotë me rregullat e sjelljes. Përdorimi i termit “qorre” 

disa herë për një konkurente me syze është një gjuhë fyese. Ky model sjell shkak dhe për 

bullizëm tek fëmijët, të cilët e ndjekin këtë emision. Në tërsi gjuha e përdorur është në 

kundërshtim të plotë me Kodin e Etikës dhe të Sjelljes për një televizion kombëtar. Vetë 

konkurentja  e pranoi një fakt të tillë. Përfundimisht ankuesi kërkon nga Komisioneri: 

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

2 Emisioni “Hell’s Kitchen”, i transmetuar në Televizionin Top Chanel, më datë 09.10.2019. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzjA2tOfp48  
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- Konstatimin e përdorimit të një gjuhe fyese nga ana e drejtuesit z. R.M në një televizion 

kombëtar. 

- Detyrimin e Top Channel për të vendosur shenja dalluese, nëse emisione të tilla kanë 

përmbajtje fyese dhe jo proporcionale. 

 

II. Ndjekja e procedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri  

Qendra “Konsumatori Shqiptar”, është një organizatë jofitimrurëse, regjistruar si person juridik, 

me vendimi nr.927, datë 01.10.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Bazuar në ankesën e 

paraqitur Qendra “Konsumatori Shqiptar” nuk pretendon se është cënuar në interesin e saj të 

ligjshëm dhe të drejtëpërdrejtë, por parashtron se gjuha e përdorur nga ana e drejtuesit të emisionit 

Hell’s Kitchen, R.M, emision ky që transmetohet në Televizionin Kombëtar  Top Chanel, është 

diskriminuese dhe shqetësuese. 

Bazuar në nenin 33, pika 3, të LMD-së përcaktohet se: “3. Për shqyrtimin e ankesave që i 

drejtohen, komisioneri zbaton normat e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, me 

përjashtim të procedurave që parashikohen nga ky ligj”. 

 

Bazuar në nenin 3, pika 7 dhe 8, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “7. 

“Palë” është:  a) çdo person fizik ose juridik, i cili ka të drejtë ose interes legjitim të 

drejtpërdrejtë në një procedurë administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pika 1, të këtij Kodi; 

ose  b) një palë që nuk ka një të drejtë ose interes legjitim të drejtpërdrejtë në një procedurë 

administrative, siç përcaktohet në nenin 33, pikat 2 dhe 3, të këtij Kodi, por që të drejtat ose 

interesat e saj ligjshëm mund të cenohen nga rezultati i procedurës. ………….. 8. Person është 

çdo person fizik, juridik, si dhe çdo subjekt i së drejtës, sipas legjislacionit në fuqi.” 

 

Referuar nenit 33, pikat 1 dhe 2, të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: “1. Palë 

në procedurën administrative, përveç sa parashikohet në nenin 3, të këtij Kodi, është çdo person: 

a) me kërkesë të të cilit ka filluar procedura administrative; b) ndaj të cilit ka filluar procedura 

administrative, ose të cilit i drejtohet apo synohet t’i drejtohet vendimi i procedurës 

administrative; ose c) me të cilin organi publik synon të lidhë apo ka lidhur një kontratë 

administrative. 2. Në procedurën administrative janë gjithashtu palë edhe mbajtësit e interesave 

publikë të autorizuar me ligj, si dhe mbajtësit e interesave kolektivë apo interesave të gjerë të 

publikut, nëse këta interesa mund të cenohen nga rezultati i procedurës administrative.”  

 

Bazuar në këto dispozita ligjore rezulton se kërkesën për të filluar një procedurë administrative 

pranë Komisionerit mund ta bëjë edhe një palë e cila nuk pretendon diskriminim në emrin e vet, 

pra që nuk ka një interes legjitim të drejtëpërdrejtë të vetin. Në këtë rast që kjo palë të 

legjitimohet për të bërë ankesë dhe për të filluar një procedurë administrative pranë Komisionerit 

duhet të provojë se është mbajtëse e interesave kolektive, të cilat nund të cënohen nga procedura 

konkrete administrative. Një palë e tillë duhet të provojë lidhjen e detyrueshme, të drejtëpërdrejtë 
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që duhet të ekzistojë ndërmjet veprimtarisë që ajo kryen dhe çështjes së paraqitur pranë 

Komisionerit. 

 

Bazuar në statutin e Qendrës “Konsumatori Shqiptar”, ajo është një organizatë jofitimprurëse e 

krijuar, ndër të tjera me qëllimin që të përfaqësojë dhe të promovojë interesat e konsumatorëve 

individualë dhe kolektivë shqiptarë, përballë tregtarëve, organeve të administratës publike dhe 

çdo strukture tjetër. Qendra e zhvillon aktivitetin e saj pa kufizim në të gjithë territorin e 

Republikës së Shqipërisë dhe jashtë tij. 

  

Bazuar në nenin 3, pika 17 dhe pika 43, të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në 

Republikën e Shqipërisë”,
 

i ndryshuar, parashikohet se : “17. “Ofrues shërbimi mediatik 

audioviziv (OSHMA)” është personi fizik ose juridik, që ka përgjegjësinë editoriale për zgjedhjen 

e përmbajtjes së shërbimeve të transmetimit audioviziv dhe që vendos mënyrën e organizimit të 

saj………………..43. “Shërbimi mediatik audioviziv” është një shërbim nën përgjegjësinë 

editoriale të një operatori të shërbimit mediatik, qëllimi kryesor i të cilit është ofrimi i 

programeve informuese, argëtuese ose edukuese, për publikun e gjerë, nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimit elektronik. Një shërbim i tillë mediatik audioviziv është ose një transmetim televiziv 

ose një shërbim mediatik audioviziv, sipas kërkesës dhe/ose një komunikim tregtar audioviziv, 

sipas përcaktimeve të këtij ligji.” 

Komisioneri çmon se, jemi në kushtet e ofrimit të një shërbimi, në ratin konkret të një shërbimi 

mediatik audioviziv, i ofruar nga televizioni Top Chanel, në cilësinë e ofruesit të shërbimit 

mediatik audioviziv (OSHMA). Ky shërbim ofrohet për publikun e gjerë, në cilësinë e 

konsumatorit. 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se provohet lidhja e detyrueshme, e drejtëpërdrejtë që duhet të 

ekzistojë ndërmjet veprimtarisë së ankuesit dhe çështjes që kjo organizatë ka paraqitur, duke 

vlerësuar përfundimisht se ankuesi legjitimohet para Komisionerit për të paraqitur ankesën objekt 

shqyrtimi. Bazuar në nenin 33/1c, të ligjit nr.10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

Komsiioneri ka kompetencë të kryejë hetime administrative, për shkelje të dispozitave të këtij 

ligji. 

 

Bazuar në nenin 7, pika 1, të Ligjit nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, përcaktohet 

se: “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, përbën diskriminim.” 

 

Sa më sipër Komisioneri vlerëson se emisioni Hell’s Kitchen është një program i cili ofrohet në 

kuadër të një shërbimi mediatik audioviziv, që ofrohet për publikun e gjerë nën përgjegjësinë e 

televizionit Top Chanel, në cilësinë e e ofruesit të shërbimit mediatik, dhe për rrjedhojë në rastin 
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konkret gjen zbatim mbrojtja nga diskriminimi e parashikuar nga neni 7/1, e ligjit nr. 10221/2010 

“Për mbrojtjen nga diskriminimi. Kjo dispozitë garanton mbrojtjen nga diskriminimi edhe ndaj 

veprimeve dhe mosveprimeve të subjekteve private të cilët marrin pjesë në jetën dhe sektorët 

publikë ose privarë. 

 

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

A. Lidhur me trajtimin e pabarabartë ose të pafavorshëm. 
 

Sipas informacionit të administruar, në emisionin e transmetuar në Top Chanel, më datë 

09.10.2020, të titulluar “Hell’s Kitchen”3, rreth minutës 42 e në vijim, drejtuesi i emisionit. R.M, 

gjatë vlerësimit të konkurentëve i drejtohet konkurentes E, mosha 33 vjeç, me fjalët “.......... o 

qorre ku janë detajet....te kjo salcë ishte vetëm një farë dhe thashë se t’i do ta hiqje....”, ndërsa 

konkurentja i drejtohet me fjalët ”më fal nuk e pashë”. Më tej drejtuesi i emisionit vazhdon me 

fjalët “ ...po nuk e pe ti, normal, as me syze nuk shikon ti imagjino po mos të kesh  as syzet.....”. 

Duke e parë duke qarë konkurenten E, drejtuesi i emisionit e pyet se çfarë kishte. Ajo i përgjet se 

ka një qerpik në sy dhe drejtuesi i emisionit i thotë se mund të dali dhe të heqë qerpikun. 

Kunkurentja largohet duke qarë dhe shprehet me fjalët “......pika ime e dobët janë sytë. Unë kam 

patur një gjysh të verbër. Gjëja e parë që kam bërë kur kam lindur fëmijët  është vizita e syve. 

Është gjeja e vetme që më prek në botë. .......Nëse shef R. do ma thotë përsëri, sërish do qaj dhe 

sërish do prekem. Të më vlerësojë për atë që nxjerr, nëse i pëlqen ok, nëse nuk i pëlqen t’a hedhi 

poshtë............”4
. 

 

Emisioni Hell’s Kitchen, transmetohet në një Televizion Kombëtar, siç është televizioni Top 

Chanel, dhe për faktet që janë të njohura publikisht, bazuar në nenin 80/3 të Kodit të Procedurave 

Administrative, ku sanksionohet se: "Për faktet të cilat janë të njohura publikisht, si dhe për ato 

fakte të cilat janë të ditura për organin administrativ për shkak të funksioneve të tij, nuk nevojitet 

verifikim ", nuk lind nevoja për verifikim. 

 

Në datën 15 tetor 2020, drejtuesi i emisionit R.M në faqen e tij në rrjetin social Instagram, ka 

kërkuar ndjesë për fjalët e përdorur ndaj konkurentes E. Ai gjithashtu ka bërë thirrje  që kjo sjellje 

e tij të mos merret si model, pasi është një sjellje e gabuar. Disa prej mediave online kanë 

publikuar5 dhe shpërndarë lajmin ku R.M ka kërkuar falje lidhur me fjalët e përdorura ndaj 

konkurentes E
5
. 

                                                           
3

 Sipas informacionit të publikuar në faqen zyrtare të televizionit Top Chanel në linkun: https://top-

channel.tv/programe/hellskitchen/ pasqyrohet se: Show “Hell’s Kitchen/Kuzhina e Djallit” është ndër format më të 
suksesshme të kuzhinës në botë. Ky format përmban sfidë, garë, passion, art i të gatuarit, emocione dhe surpriza 

nëçdo episode të tij për dy skuadrat përballë njëra-tjetrës. 
4
 Emisioni Hell’s Kitchen, i transmetuar në datën 09.10.2020, në televizionin Top Chanel, gjendet në linkun: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzjA2tOfp48.  
5

https://www.gazeta-shqip.com/lifestyle/i-tha-qorre-konkurrentes-ne-hells-kitchen-pendohet-renato-mekolli-mos--

7931  

 https://www.newsbomb.al/i-tha-qorre-konkurentes-me-syze-pendohet-renato-mekolli-fjala-goditi-si-shigjete-ishte-

gabim-223962 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/
https://top-channel.tv/programe/hellskitchen/
https://top-channel.tv/programe/hellskitchen/
https://www.youtube.com/watch?v=lzjA2tOfp48
https://www.gazeta-shqip.com/lifestyle/i-tha-qorre-konkurrentes-ne-hells-kitchen-pendohet-renato-mekolli-mos--7931
https://www.gazeta-shqip.com/lifestyle/i-tha-qorre-konkurrentes-ne-hells-kitchen-pendohet-renato-mekolli-mos--7931
https://www.newsbomb.al/i-tha-qorre-konkurentes-me-syze-pendohet-renato-mekolli-fjala-goditi-si-shigjete-ishte-gabim-223962
https://www.newsbomb.al/i-tha-qorre-konkurentes-me-syze-pendohet-renato-mekolli-fjala-goditi-si-shigjete-ishte-gabim-223962
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Ligji Nr.10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” garanton mbrojtjen nga diskriminimi 

bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, duke parashikuar në nenin 1, të tij 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.”. Kjo do të thotë se lista e shkaqeve  të cituara në këtë dispozitë është një 

listë orientuese e shkaqeve që gëzojnë mbrojtje nga diskriminimi dhe jo një listë shteruese.  

 

Në ankesën e depozituar, nuk rezulton që ankuesi të ketë përcaktuar qartë shkakun e pretenduar si 

diskriminues. Në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë (duke cituar në ankesë përmbajtjen  e nenit 1, të 

ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe duke shënuar me ngjyrë të zezë fjalët 

“predispozicione gjenetike”, por jo duke e cituar  në mënyrë të shprehur dhe të drejtëpërdrejtë 

këtë shkak) ankuesi ka treguar se shkaku i pretenduar si diskriminues është shkaku 

“predispozicionet gjenetike”. Në këtë mënyrë ankuesi pretendon se përdorimi disa herë i fjalës 

“qorre” nga ana e drejtuesit të emisionit për një konkurente me syze, përbën gjuhë diskriminuese 

dhe shqetësuese për shkak të predispozicioneve gjenetike. 

 

Shkaku i “predispozicioneve gjenetike” është një shkak i mbrojtur sipas nenit 1, të ligjit “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”. Megjithatë Komisioneri çmon të nevojshme të sqarojë se termi 

“qorr” është një term që përdoret për personat që nuk shikojnë apo kanë probleme me shikimin, të 

cilët janë një nga kategoritë e personave me aftësi të kufizuara. Për këtë arsye, Komisioneri 

vlerëson se termi “qorre” dhe gjuha e përdorur nga drejtuesi i emisionit Hell’s Kitchen, të 

transmetuar në televizionin Top Chanel, në datën 09.10.2020, duhet vlerësuar të kontekstin e 

përdorimit të  gjuhës diskriminuese dhe shqetësimit për shkak të aftësisë së kufizuar.  

 

Dinjiteti i njeriut dhe të drejtat dhe liritë e tij, janë në bazat e shtetit shqiptar. Kjo sanksionohet në 

nenin 3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku sanksionohet se: “Pavarësia e shtetit dhe 

tërësia e territorit të tij, dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi 

kushtetues, pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare, bashkëjetesa fetare, si dhe 

bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me pakicat janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë 

t’i respektojë dhe t'i mbrojë”. Detyrimi i shtetit është, jo vetëm të mos i cënojë vetë ato, por ai 

duhet të marrë masa dhe të ofrojë garancitë e duhura për të garantuar mos cënimin e tyre nga 

                                                                                                                                                                                             
https://www.noa.al/lajmi/2020/10/2195690.html 

http://fax.al/news/27137598/i-tha-qorre-konkurentes-me-syze-pas-kritikave-flet-i-penduar-renato-emocionet-e-

kuzhines-mbaj-syze-edhe-vete 

https://fjala.al/2020/10/16/i-tha-qorre-konkurentes-ne-emision-kerkon-falje-renato-mekolli-edhe-shefi-pendohet/ 

http://instant.revista-ora.com/i-tha-o-qorre-shef-renato-mekolli-i-kerkon-falje-konkurentes-qe-e-beri-te-qante-jam-

penduar-por/ 

http://bordo.al/2020/10/15/e-quajti-qorre-konkurenten-e-hells-kitchen-pendohet-renato-mekolli/ 

https://boldnews.al/2020/10/16/ofendoi-konkurenten-e-hells-kitchen-pas-kritikave-te-shumta-pendohet-renato-

mekolli-foto/ 
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http://instant.revista-ora.com/i-tha-o-qorre-shef-renato-mekolli-i-kerkon-falje-konkurentes-qe-e-beri-te-qante-jam-penduar-por/
http://bordo.al/2020/10/15/e-quajti-qorre-konkurenten-e-hells-kitchen-pendohet-renato-mekolli/
https://boldnews.al/2020/10/16/ofendoi-konkurenten-e-hells-kitchen-pas-kritikave-te-shumta-pendohet-renato-mekolli-foto/
https://boldnews.al/2020/10/16/ofendoi-konkurenten-e-hells-kitchen-pas-kritikave-te-shumta-pendohet-renato-mekolli-foto/
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privatët, pra shteti duhet të marrë të gjitha masat për ti mbrojtur dhe për të garantuar gëzimin e 

tyre nga të gjithë individët. 

 

Mosdiskriminimi është e drejtë kushtetuese e sanksionuar në nenin 18 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë. Në nenin 18 Kushtetuta parashikon “Të gjithë janë të barabartë 

përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, 

raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale 

ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në 

paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.”. 
 

Shqipëria ka nënshkruar Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtat të Njeriut dhe Lirive 

Themelore (KEDNj), e cila në nenin 14, sanksionon se: “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të 

përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si 

seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose 

shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.”, si dhe 

Protokollin Nr. 12 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore, i cili 

i detyron shtetet anëtare të garantojnë gëzimin pa diskriminim të të drejtave dhe lirive të 

përcaktuara nga legjislacioni i brendshëm. Duke mbajtur parasysh, hierarkinë e normave juridike 

të sanksionuar në nenin 116 të Kushtetutës, i cili sanksionon epërsinë e të drejtës ndërkombëtare 

të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë mbi ligjet e brendshme, Konventa Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtat të Njeriut dhe Lirive Themelore, në referim edhe të evokimit që i bëhet asaj 

në nenin 17/2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, merr një status kushtetues në të drejtën 

tonë të brendshme. Për rrjedhojë logjike edhe praktika e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut (GjEDNj), me anë të të cilave bëhet interpretimi i Konventës, kanë fuqinë e Konventës. 

GjEDNj, ka interpretuar  në kuadër të termit “për çdo shkak tjetër” se shkaku i aftësisë së kufizuar 

duhet të konsiderohet shkak i mbrojtur  në kuptim të nenit 14 të KEDNj
6
.  

 

Vendi ynë ka ratifikuar Konventën e OKB-së “Për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara” 7 . Kjo Konventë përfaqëson standartin më të lartë të mbrojtjes së të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara.  Qëllimi i kësaj Konvente është të promovojë, mbrojë dhe 

sigurojë që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të 

barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të promovojë respektin e 

dinjitetin e tyre të lindur (neni1). Konventa  ndalon çdo formë diskriminimi ndaj personave me 

aftësi të kufizuara (neni 5/2).  

 

Barazia dhe mosdiskriminimi janë ndër parimet dhe të drejtat më themelore të legjislacionit që 

mbron të drejtat e njeriut, pasi ato janë të ndërlidhura me dinjitetin njerëzor dhe janë guri i 

                                                           
6
 GJEDNj, Çështja Glor kundër Zvizrës, Nr.13444/04, 30 prill 2009. 

7
Ratifikuar me ligjin nr. Nr. 108/2012 “Për Ratifikimin e Konventës së OKB-së “Për të Drejtat e Personave me Aftësi 

të Kufizuara”. 
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themelit për të gjitha të drejtat e njeriut. Termi “dinjitet” shfaqet në këtë Konventën Për të Drejtat 

e Personave me Aftësi të Kufizuara” më tepër se në çdo akt tjetër ndërkombëtar të Kombeve të 

Bashkuara. Ai përfshihet në preambulën e Konventës si dhe tek parimet e Konventës, ku 

sanksionohet dinjiteti i natyrshëm dhe të drejta të barabarta dhe të patjetërsueshme për të gjithë  

nejrëzimin, si baza të lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë. Dinjiteti, integriteti dhe barazia, u është 

mohuar personave  që kanë kufizime apo personave që perceptohen si të tillë. Një nga arsyet është 

se personat me aftësi të kufizuara, për shkak të stereotipeve negative, stigmës apo paragjykimeve 

duke i parë personat me aftësi të kufizuara si një barrë për shoqërinë.   

 

Diskriminimi nuk mund të luftohet pa ndërgjegjësimin e të gjithë sektorëve shtetëror, por edhe 

shoqërisë në përgjithësi. Për këtë arsye Konventa, parashikon në nenin 8/1, se shtetet duhet të 

marrin masa të menjëhershme dhe efektive: (a) Për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë, duke 

përfshirë punën me familjet, lidhur me personat me aftësi të kufizuar, me qëllim nxitjen e respektit 

për të drejtat dhe dinjitetin e personave me aftësi të kufizuar; (b) Për të luftuar stereotipet, 

paragjykimet dhe praktikat e dëmshme lidhur me personat me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe ato 

me bazë gjininë dhe moshën, në të gjitha fushat e jetës; 10 (c) Për të promovuar rritjen e 

ndërgjegjësimit lidhur me aftësitë dhe kontributin e personave me aftësi të kufizuar”. Sipas pikës 

2, të nenit 8, parashikohet se masat për arritjen e qëllimeve të mësipërme, duhet të përfshijnë ndër 

të tjera: “Inkurajimin e të gjitha organeve të medias për të portretizuar personat me aftësi të 

kufizuar në mënyrë të tillë që të jetë konsistente me këtë Konventë”. Media ka një rëndësi të 

veçantë në këtë drejtim duke mbajtur parasysh pushtetin që ajo ka për të ndikuar në opinion e 

gjerë të publikut. 

 

Me qëllim që të bëhet e mundur që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të mund jetojnë në 

mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, shtetet duhet të 

marrin masat e duhura për të siguruar akses për personat me aftësi të kufizuar, në baza të 

barabarta me të tjerët, në ambjentet fizike, transport, informacion dhe komunikim, përfshirë dhe 

teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe në mjete apo shërbime të tjera 

të hapura apo të siguruara për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale (neni 9). 

Aksesueshmeria ose e thënë ndryshe heqja e pengesave, është një parakusht që personat me aftësi 

të kufizuara të marrin pjesë në baza të barabarta me të tjërët në shoqëri, për të jetuar në mënyrë të 

pavarur, për të gëzuar gjithë të drejtat dhe liritë e parashikuara. Për rëndësinë që aksesueshmëria 

paraqet, parashikohet nga Konventa si një e drejtë më vete në nenin 9, por edhe si një nga parimet 

themelore që përshkon të gjithë Konventën, sipas nenit 3. 

 

 Në frymën e Konventës, është miratuar, ligji nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 

personave me aftësi të kufizuara”. Në nenin 3, pika 1, ky ligj përcakton se: “Aksesueshmëri”  

është mënjanimi i pengesave të të gjitha llojeve”. Më tej në pikën 3, të këtij neni parashikohet se : 

“ 3. “Pengesat” nënkupton: a) pengesat sociale, veçanërisht qëndrimet, stereotipet e sjelljen 

tutelore; b) pengesat mjedisore, përfshirë vështirësitë në komunikim që kanë personat me 

dëmtime ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim dhe dëgjim, ata për të cilët komunikimi 

verbal është i kufizuar ose i pamundur e personat që kërkojnë formate të thjeshta për t’u lexuar 

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 
 

8 

 

dhe për t’u kuptuar; c) pengesat infrastrukturore, përfshirë ato në banesa, hapësira dhe shërbime 

publike; ç) pengesat institucionale, përfshirë ato në legjislacion dhe politika.” 

 

Gjithë sa më sipër tregon për rëndësinë që ka gjuha dhe terminologjia që përdoret për personat me 

aftësi të kufizuara, faktin se përdorimi një gjuhe të papërshtatshme dhe në kundërshtim me 

standartin e Konventës, e cila kërkon që personat me aftësi të kufizuar të mos paraqiten si persona 

të paaftë për shoqërinë dhe të respektohet dinjiteti i lindur i tyre si pjesë e njerëzimit, pengon 

arritjen e barazisë për personat me aftësi të kufizuar. Komisioneri vlerëson se, për të garantuar 

pjesmarrjen e barabartë të personave me atë të kufizuara në shoqëri dhe për të garantuar të drejtat 

dhe liritë në baza të barabarta me të tjerët, duhet të eleminohen edhe pengesat sociale, veçanërisht 

qëndrimet apo stereotipet negative që për fat të keq konstatohet se përdoren shpesh ndaj 

personave me aftësi të kufizuara.  

 

Termi “qorre” është një term në kundërshtim me terminologjinë që përdoret për personat me 

aftësi të kufizuara në shikim dhe përdoret si epitet fyes apo përbuzës. Përdorimi i termave 

ofendues, që përdoren për të portretizuar negativisht një person apo për ta stigmatizuar atë, mund 

të gjenerojnë edhe atë që quhet “gjuha e urrejtjes”, por jo vetëm, pasi “gjuha e urrejtje” mund të 

sjellë si pasojë edhe veprime të dhunshme apo ato që konsiderohen si “krime të urrejtjes”. 

 

Sipas Rekomandimit të Përgjithshëm të Politikave nr. 15 të Komisionit Europian kundër Racizmit 

dhe Intolerancës për “Luftimin e Gjuhës së Urrejtjes”, gjuha e urrejtjes, sipas formulimit, do të 

kuptohet si mbrojtje, promovim ose nxitje, në çdo formë, e denigrimit, urrejtjes ose shpifjes ndaj 

një personi ose grupi personash, si dhe çdo ngacmimi, ofendimi, stereotipizimi negativ, 

stigmatizimi ose kërcënimi në lidhje me këtë person apo grup personash dhe justifikimi i të gjitha 

llojeve të mëparshme të shprehjes, bazuar në racë, ngjyrë, prejardhje, origjinë kombëtare ose 

etnike, moshë, aftësi të kufizuar, gjuhë, fe ose besim, seks, gjini, identitet gjinor, orientim seksual 

dhe karakteristika të tjera personale ose statuse të tjera. 

 

Për rrjedhojë, media jo vetëm që ka një rëndësi të madhe për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të 

eleminuar pengesat sociale ndaj personave me aftësi të kufizuara, por media ka edhe një 

përgjegjësi të shtuar, pasi ato duhet të ushtrojnë kujdesin e duhur kur ofrojnë shërbimet mediatike 

në lidhje me gjuhën diskriminuese ose mungesën e tolerancës në përgjithësi. 

 

Përdorimi i termave fyes apo stereotipeve negativë kundrejt personave me aftësi të kufizuara, 

merr një rëndësi thelbësore në kushtet kur diskriminimi kundër këtyre personave  ka si bazë ndër 

të tjera edhe stigmën, paragjykimet apo stereotipet poshtëruese që janë përdorur historikisht për 

personat me aftësi të kudizuara.  

 

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 
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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. 

 

Për sa më lart, në kushtet kur R.M, si përsoni i cili ka përdorur fjalët dhe gjuhën e kundërshtuar në 

ankesën objekt shqyrtimi, ka reaguar në mënyrë të shpejtë, duke kërkuar ndjesë publike të 

publikuar në faqen e tij në rrjetin social Instagram, si dhe duke mbajtur në konsideratë faktin se 

ndjesa e tij është bërë publike edhe nga shumë media të tjera online, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi vlerëson, se situata është rregulluar, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi 

për të cilin është paraqitur ankesa. 

 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Bazuar në nenin 32, pika 1, gërma “a”, nenin 33, pikat 9 e 10, të ligjit nr. 10221/2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”,  nenin 90, pika 3, të Kodit të Procedurave Administrative, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 
 

1. Të deklarojë të përfunduar procedurën administrative për shqyrtimin e ankesës nr.116 

regjistri, datë 15.10.2020, paraqitur nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” kundër Televizionit 

Top Chanel, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është filluar procedura 

hetimore. 

2. Rekomandohet Televizioni Top Chanel, në cilësinë e ofruesit të shërbimit mediatik, nën 

përgjegjësinë editoriale të cilit ofrohet emisioni Hell’s Kitchen, që të marrë masa për të 

parandaluar përsëritjen e situatave të ngjashme, jo vetëm në këtë emision, por në të gjitha 

shërbimet mediatike të ofruara prej tij. 

3. Rekomandohet Televizioni Top Chanel, në cilësinë e ofruesit të shërbimit mediatik, që të  

ushtrojë kujdesin e duhur gjatë ofrimit të shërbimeve mediatike, në lidhje me gjuhën 

diskriminuese ose mungesën e tolerancës në përgjithësi. 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

               

 KOMISIONERI 
          

                    Robert GAJDA 

 

 

Shkaku:  Aftësia e kufizuar 

Fusha :  Përdorimi i gjuhës shqetësuese dhe diskriminuese 

Lloji i vendimit: Ndërprerje e procedurës/Arritje efektiviteti  
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