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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 
 

Nr. 1378/3 prot.                                                                                            Tiranë, më  16.11.2021 

 

V E N D I M 

 

 
Nr. 221, datë 16.11.2021  

 

Mbështetur në nenin 32/1/c të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, ku sanksionohet se, Komisioneri ka kompetencë: “Të kryejë hetime 

administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të këtij ligji”, nenin 41/2/a 

të Kodit të Procedurave Administrative, sipas të cilit: “Procedimi administrativ mund të fillojë 

me nismën e administratës ose me kërkesën e palëve të interesuara”, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, duke marrë indicien nga transmetimi i emisionit të pasdites, më datë 

29.09.2021, në kanalin televiziv kombëtar Top-Channel1, si dhe nga e-mailet e shumta në adresë 

të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, nëpërmjet Urdhrit nr. 140, datë 

30.09.2021, ka filluar procedurat për ndjekjen kryesisht të çështjes, lidhur me përdorimin e 

sloganit: “Investo te femra jote”, në reklamën e Klinikës Keit, Tiranë. 

Me të njëjtin objekt ankese, pranë Komisionerit është paraqitur edhe ankesa nr. 180, datë 

06.10.2021, e E.  N. 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar në nenin 33, pika 7/3 të ligjit “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, në të cilin përcaktohet se: “Në rastet kur ankesat e 

paraqitura pranë Komisionerit, drejtuar të njëjtit subjekt, kanë të njëjtin objekt, mund të 

bashkohen në një ankesë të vetme.”, me Vendimin Nr. 191, datë 11.10.2021, vendosi bashkimin 

e trajtimit të kësaj ankese me çështjen e nisur kryesisht. 

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

                                                           
1https://top-channel.tv/2021/09/29/investo-te-femra-jote-reklama-per-nderhyrjen-ne-buze-qe-habiti-te-gjithe-reagon-

dr-skerdi-ashtu-me-donte-kokrra-e-qejfit6/?foto=4#g 
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K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas indicieve të marra. 

Sipas informacionit të administruar, pranë Komisionerit, është shprehur shqetësimi lidhur me  

publikimet e bëra në rrjetet sociale të Klinikës Keit, Tiranë, ku është reklamuar slogani: “Investo 

te femra jote”. Është pretenduar se përdorimi i saj ka konotacion seksist kundrejt gjinisë 

femërore, pasi i trajton femrat si prona apo fonde invistimi të meshkujve, duke e konsideruar 

këtë reklamë si denigruese dhe diskriminuese kundrejt gjinisë femërore në përgjithësi. 

Komisioneri, bazuar në transmetimin e emisionit të pasdites, më datë 29.09.2021, në kanalin 

televiziv kombëtar Top-channel2, evidentoi se gjatë bisedës me të ftuarit, në diskutimet për 

reklamën, lidhur me përdorimin e shprehjes “Investo tek femra jote”, debati mes drejtorit të 

Klinikës Keit, dhe të ftuarve ishte se përse ishte përdorur pikërisht kjo shprehje dhe jo shprehja 

“Investo tek vetja jote”. Drejtori i Klinikës mbajti linjën se qëllimi i reklamës ishte për arsye të 

marketingut, si dhe ndër të tjera u shpreh se “Për sa kohë përbëhesh nga materie, je edhe objekt, 

je edhe subjekt. Edhe truri është materie... .... e përdorëm këtë slogan se kështu ma deshi kokrra 

e qejfit...”. 

 

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

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

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

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”.  

Neni 7 i LMD-së3, të ndryshuar, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim ose mosveprim i 

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

publikë apo 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 

                                                           
2https://top-channel.tv/2021/09/29/investo-te-femra-jote-reklama-per-nderhyrjen-ne-buze-qe-habiti-te-gjithe-reagon-

dr-skerdi-ashtu-me-donte-kokrra-e-qejfit6/?foto=4#g 

 
3 Shkurtesë për Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, të ndryshuar. 
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ndodhen në rrethana të njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe 

personash, përbën diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe c të ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, 

Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen zbatimit dhe respektimit të 

parimit të barazisë në lidhje me këtë shkak. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të Ligjit nr. 
10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Me shkresën nr. 1378/1, datë 04.10.2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

ka njoftuar dhe kërkuar informacion nga Klinika Keit, Tiranë, lidhur me qëndrimin përsa 

i takon sloganit të përdorur, si dhe bisedës së zhvilluar nga drejtori i saj, në emisionin e 

pasdites, më datë 29.09.2021, në kanalin televiziv kombëtar Top-channel. 

 

2. Nëpërmjet shkresës me datë 11.10.20214, Klinika Keit, në përgjigje të kërkesave të 

Komisionerit, ka parashtruar se: 

“Klinika Keit, si një ndër mbështetësit dhe promovuesit më të mëdhenj të grave, shpreh 

keqardhjen për këtë keqkuptim të ndodhur, duke theksuar se qëllimi i kësaj reklame nuk ka qenë 

në mënyrë absolute diskriminimi i grave. Sikurse kemi bërë me dije në emisionin e cituar, qëllimi 

i kësaj reklame ka qenë thjesht dhe vetëm, ai i marketingut, pa as më të voglin qëllim seksit apo 

diskriminues. 

Pavarësisht kësaj, Klinika Keit mori menjëherë masat për heqjen e kësaj reklame nga rrjetet 

sociale duke kërkuar njëkohësisht ndjesë publike kujtdo të cilit i ka shkaktuar shqetësim apo një 

gjendje jo të mirë ky postim, në emisionin Madam në First Channel të datës 10.10.2021. 

Klinika Keit që në fillimet e ngritjes së biznesit të saj, i ka kushtuar vëmendje dhe kujdes të 

veçantë mbështetjes dhe promovimit të grave, duke punësuar një numër shumë të madh grash, 

duke u besuar atyre detyrat kryesore në zhvillimin e mbarëvajtjen e këtij biznesi. Stafi i Klinikës 

Keit në Tiranë, në 90% të tij, përbëhet nga gra. Të dhëna këto që tregojnë mbështetjen dhe 

kujdesin që Klinika Keit tregon ndaj grave, në respekt të të drejtave të tyre dhe dinjitetit 

njerëzor, promovimit të pjesëmarrjes së grave me të njëjtat kushte me burrat në jetën shoqërore, 

ekonomike, ngritjen e mirëqenies së tyre, si dhe zhvilllimin e potencialit të grave duke i vendosur 

ato në pozicione drejtuese. 

                                                           
4 Protokolluar me Tonën me nr. 1378/2 prot., datë 13.10.2021. 
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Referuar sa më sipër, duke shprehur edhe njëherë keqardhjen e madhe për këtë keqkuptim të 

ndodhur, kërkojmë vlerësim pozitiv nga ana e Komisionerit lidhur me masat e marra nga Klinika 

Keit, si dhe ndërprerjen e procedurës për shqyrtimin e kësaj çështjeje”.  

Klinika Keit, bashkëlidhur shkresës drejtuar Komisionerit, ka dërguar në cilësi prove një CD me 

regjistrimin e emisionit të datës 10.10.2021, në emisionin Madam në First Channel. 

3. Komisioneri, pas marrjes së informacionit të mësipërm, verifikoi publikimet në rrjetet 

sociale të Klinikës Keit, dhe konstatoi se publikimi i reklamës me sloganin “Investo tek 

femra jote”, rezulton se është hequr.  

 

4. Po ashtu, nga verifikimi i CD-së, të sjellë në cilësi prove nga Klinika Keit, rezulton i 

provuar fakti që drejtori i kësaj klinike, dr. S. F ka kërkuar ndjesë publike lidhur me 

shqetësimin e krijuar në publik nga slogani i përdorur në reklamën e saj, duke sqaruar 

njëherësh ndjekësit se, qëllimi i kësaj reklame nuk ka qenë absolutisht diskriminimi ndaj 

grave, por thjesht dhe vetëm për arsye marketingu pa asnjë qëllim seksit. 

 

5. Përsa më sipër, Komisioneri me anë të e-mailit, datë 11.11.2021, i dërgoi subjektit ankues 

E. N, informacionin lidhur me faljen publike të kërkuar nga ana e drejtorit të Klinikës 

Keit, si dhe të heqjes së reklamës nga rrjetet sociale të saj. Gjithashtu, kërkoi nga ana e 

saj informacion nëse bie dakord për realizimin dhe plotësimin e objektit të ankesës së 

paraqitur pranë KMD-së. 

 

6. Me e-mail datë 12.11.2021, znj. Ndrevataj u dakordësua me faktin që falja publike e bërë 

nga dr. S. F dhe heqja e reklamës nga ana e Klinikës Keit, ka plotësuar qëllimin për të 

cilin dhe kishte paraqitur ankesën e sipërcituar. 

 

Sa më sipër, Komisioneri vlerëson se, Klinika Keit ka reaguar pozitivisht dhe në mënyrë të 

menjëhershme, pas kërkesë së Komisionerit, duke marrë masa konkrete, duke hequr reklamën e 

përdorur prej saj, si dhe duke kërkuar ndjesë publike kundrejt shqetësimit të krijuar në publik 

lidhur me këtë publikim të saj.  

Theksojmë se, Komisioneri ka patur dhe ka vazhdimisht në vëmendje, faktin që përdorimi i 

mjeteve audiovizuale apo rrjeteve sociale për të reklamuar, bërë publike qëndrime verbale, 

opinione apo veprime konkrete të personave të caktuar publikë apo subjekteve të ndryshme 

politike, të jetë i kujdesshëm dhe të mos ndikojë negativisht në përcjelljen e këtyre qëndrimeve 

që të mos kuptohen si deklarata fyese ndaj grupeve apo komuniteteve të veçanta të shoqërisë.  

Në kuadër të ushtrimit të kompetencave që i jepen prej ligjit nr. 10221 datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, për të siguruar mbrojtje efektive nga diskriminimi 

dhe nga çdo formë sjellje që nxit diskriminimin, si dhe përmbushjes së qëllimit të këtij ligji, për 

të garantuar të drejtën e çdo personi për barazi përpara ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji dhe 
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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 papërshtatshme me 

konotacione diskriminuese nga persona publik. 

Gjatë aktivitetit të tij, Komisioneri ka dënuar përdorimin e gjuhës fyese, shqetësuese, apo 

reklamave me natyrë seksiste apo diskriminuese ndaj një grupi apo komuniteti të caktuar, nga 

ana e individëve që bëjnë pjesë në jetën publike, qofshin ato subjekte fizike apo juridike.   

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. 

Për sa më lart, në kushtet kur subjekti ndaj të cilit ka nisur procedura hetimore ka reaguar në 

mënyrë të shpejtë duke kërkuar ndjesë publike në emisionin Madam në First Channel të datës 

10.10.2021, si dhe duke hequr reklamën nga rrjetet sociale të Klinikës; Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi vlerëson, se situata është rregulluar, pasi është arritur efektiviteti 

dhe qëllimi për të cilin është nisur ky hetim, në drejtim të shqetësimit të krijuar në publik nga 

përdorimi i saj. 

Komisioneri vlerëson frymën bashkëpunuese të Klinikës Keit, lidhur me reagimin e 

menjëhershëm duke kërkuar ndjesë publike, si dhe duke hequr reklamën nga faqet e rrjeteve 

sociale të Klinikës, ku ishte e publikuar. 

Neni 33, pika 9 e ligjit 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, ka 

parashikuar se: “Kur e sheh të përshtatshme, Komisioneri kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi 

mes ankuesit dhe personit kundër të cilit është paraqitur ankesa”.  

Sa më sipër, Komisioneri arrin në përfundimin se procedura administrative e nisur kryesisht 

bazuar në  urdhërin nr. 140, datë 30.092021, në lidhje me sloganin e përdorur “Investo tek femra 

jote”, nga ana e Klinikës Keit, si dhe qëqndrimit të mbajtur nga drejtori i saj dr. S. F në 

emisionin pasdites, më datë 29.09.2021, në kanalin televiziv kombëtar Top-channel, bashkuar 

edhe me  ankesën me nr. 180, datë 06.10.2021, nga E. N, duhet të deklarohet e përfunduar pa një 

vendim përfundimtar, pasi është arritur qëllimi dhe efektiviteti për të cilin ka filluar procedura 

administrative. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 3, 4, 7, pika 1,  nenin 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) dhe c), si dhe 

nenin 33, pikat 1, 3, 5, 7, 9 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar,  Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
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V E N D O S I : 

 

1. Të deklarojë të përfunduar procedurën administrative të shqyrtimit të ankesës nr. 180, 

datë 06.10.2021, të paraqitur nga E. N, si dhe çështjes së nisur kryesisht nga Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me urdhërin nr. 140, datë 30.09.2021, pasi është arritur 

efektiviteti dhe qëllimi për të cilin është 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 

 

 
 
Fusha: Të mira dhe shërbime 
Shkaku: Gjinia 

Lloji i vendimit: Arritje efiktiviteti 
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