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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1539/2 Prot.                       Tiranë, më  22.11. 2021 

   

 

V E N D I M 

 

Nr.   229, Datë   22 . 11 .  2021  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 203 Regj., datë 05.11.2021, të shtetasit F. H, kundër emisionit “Stop”, në TV 

Klan, me pretendimin e diskriminimit për shkak të “orientimit seksual”. 

 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të ankesës së paraqitur nga subjekti ankues, Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi
1
, 

  

K O N S T A T O I: 

  

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Subjekti ankues, në parashtrimet e sjella pranë KMD-së, shprehimisht citon se: “Ditën e 

mërkurë, më datë 03.11.2021 ndodhesha prapa Muzeut Kombëtar me disa trensgjinore të 

tjera dhe dikush na afrohet duke u prezantuar si kliente. Unë e kuptova që ishte gazetar i 

Stopit dhe doja të ndërprisja komunikimin me të, por ai vazhdoi të na bënte pyetje të cilat na 

bënin të ndiheshim keq. Gazetari na pyeti për kë punonim dhe se e kishin dërguar shefat e 

Stopit. Zotëria nuk na linte të qetë duke na ardhur nga pas, dhe kur unë i thashë që do ta 

denoncoja, filloi të bisedonte më një vajzë të komunitetit egjiptian. 

Unë kërkoj nga Komisioneri që të na ndihmojë në situata të tilla që të mos trajtohemi kështu, 

për më tepër nga gazetarë të emisionit “Stop”, i cili ka nxitur turma të tilla që të na 

diskriminojnë dhe ushtrojnë dhunë psikologjike”. 

Në përfundim të ankesës, subjekti ankues ka kërkuar nga Komisioneri: “Të ndalojë urrejtjen 

kundrejt komunitetit LGBT dhe atij transgjinorë”. 
                                                           
1 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se: 

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”. 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar
2
, në 

nenin 3, pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë, bazuar në cilindo shkak 

të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të 

pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të 

njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga 

Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi”. 

Në bazë të nenit 7, të LMD-së, mbrojtja nga diskriminimi garantohet ndaj çdo veprimi ose 

mosveprim të autoriteteve publike ose të 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.  

Ankuesi nuk ka parashtruar asnjë shpjegim logjik, fakt apo provë që të dokumentojë, se 

pretendimet e tij janë të bazuara, dhe të jenë të një niveli të mjaftueshëm për t’ju nënshtruar 

procedurës hetimore pranë KMD-së, për arsyet poshtëcituar: 

- Në informacionin e përcjellë nga subjekti ankues pranë Komisionerit, nuk provohet 

se, personi që ka kryer bisedën me të, në datën e cituar prej tij, 03.11.2021 është një 

gazetar i emisionit “Stop” të TV Klan. (vetë ankuesi një herë shprehet se është 

prezantuar si klient,  më pas citon se ka kuptuar që është gazetar i Stopit, dhe sërish 

citon se vetë personi është shprehur se e kanë dërguar shefat e Stopit). 

- Ka një paqartësi pretendimesh për diskriminim, pasi nuk shpjegohet se në ç’mënyrë 

emisioni Stop i TV Klan dhe drejtuesit e tij (identifikuar nga ankuesi si personi i cili 

ka konsumuar diskriminimin ndaj tij) kanë diskriminuar ankuesin. 

- Nuk evidentohet se si, kur apo në ç’mënyrë, emisioni “Stop” i TV Klan, (si subjekti 

ndaj të cilit ka pretenduar diskriminimin) ka nxitur turmat për t’a diskriminuar atë apo 

komunitetin të cilin përfaqëson, apo të ketë konsumuar ndonjë formë tjetër të 

diskriminimit ndaj ankuesit. 

                                                           
2 Referuar në vijim me shkurtesën LMD. 
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Bazuar në sa më lart, Komisioneri vlerëson se, në bazë të rrethanave të shpjeguara e 

pretendimeve të subjektit ankues, nuk ka informacion të mjaftueshëm që të lejojë shqyrtimin 

e mëtejshëm të çështjes.  

Për sa më sipër, referuar nenit 33 pika 4/ç të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar,  i cili citon se “Ankesa nuk pranohet nëse është haptazi e 

pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim”, ankesa 

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

të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj. 

Pra, konkludojmë se nuk plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, për pranimin e ankesës pranë Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

PËR KËTO ARSYE: 

Mbështetur në nenin 21/1, nenin 32, pika 1/a, si dhe nenin 33, pikat 1, 4/ç dhe 10 të ligjit 

nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

1. Mospranimin e ankesës së subjektit ankues, F. H, pasi nuk plotësohen kriteret 

përkatëse të parashikuara nga ligji nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

i ndryshuar. 

 

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

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi. 

 
 
KOMISIONERI 
 
 
 Robert GAJDA 

Fusha:  Të mira dhe shërbime 

Shkaku: Orientimi seksual  

Lloji i vendimit: Mospranim 
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