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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
                                    

Nr.  1038/2  prot.                 Tiranë, më  21 . 07 . 2022 

 
 
 
 

V E N D I M 
 
 

Nr. 145 , Datë  21 . 07 . 2022 

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të Ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

të ndryshuar, pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa nr. 110, 

datë 14.07.2022, e bërë nga Qendra “Për Aksion Komunitar” kundër M.P (studiues, historian), 

në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të “racës”. 

Në përfundim të shqyrtimit paraprak 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, subjekti ankues informon se: “Në emisionin 

“Shqip” nga D.H, të datës 05.04.2022, të transmetuar në web-televizionin Dritare Tv, të 

transmetuar përmes kanalit youtube, M.P, ka përdorur termin “gabel”. Përdorimi i termave të 

tillë, thellon steriotipet, vë në paragjykim dhe nxit gjuhën e urrejtjes kundrejt pakicës kombëtare 

Rome”.    

Subjekti ankues, kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatimin e 

diskriminimit. 

II. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se:  

Në nenin 1 të ligjit 10221/2010 “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 
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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”. 

Bazuar në ligjin 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar
1
, gjuha e urrejtjes 

parashikohet në nenin 3/8, si: “çdo formë e shprehjes në publik, me çdo mjet, e promovimit, 

nxitjes së denigrimit, urrejtjes ose shpifjes, çdo shqetësim, fyerje, stereotip negativ, stigmatizim 

ose kërcënim ndaj një personi ose grupi personash, si dhe çdo justifikim i të gjitha formave të 

shprehjes e bazuar në një listë joshteruese të shkaqeve, sipas nenit 1 të këtij ligji”. 

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën bazuar në kompetencën e parashikuar nga neni 32, pika 

1, gërma “b”, të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, që i jep të 

drejtën për të shqyrtuar ankesat e paraqitura nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm, për 

çështje që lidhen me interesa kolektive. 

Bazuar në nenin 3, pika 11, të LMD përcaktohet se: ““Organizatat me interesa legjitime” janë 

ato organizata, të cilat janë të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe kanë si objekt të 

deklaruar të veprimtarisë së tyre mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ose u ofrojnë ndihmë 

viktimave të diskriminimit”.  

Qendra “Për Aksion Komunitar”, është një organizatë jofitimrurëse, regjistruar si person juridik, 

me Vendimin nr. 1344, datë 13.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila ka në 

objekt të veprimtarisë së saj, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore 

njerëzore në kuadër të tyre dhe ato të komuniteteve Egjiptiane dhe Rome në të gjithë territorin e 

Republikës së Shqipërisë. 

Bazuar në ankesën e paraqitur Qendra “Për Aksion Komunitar” nuk pretendon se është cënuar në 

interesin e saj të ligjshëm dhe të drejtëpërdrejtë, por parashtron se termi i përdorur nga ana e M.P 

në emisionin “Shqip” të datës 05.04.2022, të transmetuar në web-televizionin Dritare Tv, 

përforcon steriotipet diskriminuese ndaj anëtarëve të komunitetit Rom. 

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

ekzistojë ndërmjet veprimtarisë së palës ankuese dhe çështjes që kjo organizatë ka paraqitur, 

duke vlerësuar përfundimisht se pala ankuese legjitimohet para Komisionerit për të paraqitur 

ankesën objekt shqyrtimi. 

Për sa më lart, për të vijuar me verifikimin e fakteve të pretenduara nga subjekti ankues, lidhur 

me diskriminimin e komunitetit rom përmes përdorimit të një fjalori diskriminues, do i 

referohemi transkiptimit të emisionit “Shqip” të datës 05.04.2022, minuta 53-54.    

                                                           
1 Referuar në vijim me shkurtesën LMD. 
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Gjatë emisionit “Shqip” të drejtuesit D.H, me titull: “Ky është dokumenti i shqipes më i vjetër se 

i pagëzimit të Pal Ëngjëllit”, të datës 05.04.2022, të transmetuar në web-televizionin Dritare Tv, 

M.P
2
 referuar dokumenteve të lexuar në arkivin sekret të Vatikanit, lidhur me çështjen e 

detyrimit të shqiptarëve për të ndërruar fenë, nga ana e turqve, është shprehur si vijon: “...në 

vitin 1644 janë marrë dy priftërinj në Shkodër, ......i kanë ngulur në hunj në mes të Shkodrës, o të 

kthehen myslyman o do ti ngulin dhe thonë se ishin (prezent në shesh) zingari, zingareli, gabel 

me tupan e me curle, i kanë mbytur për gazep të zotit, i kanë lënë tre ditë, pas tre ditësh, i kanë 

emrat e shkruar kush kanë qenë ata dy shqiptarë që paguan lekë, dhe marrin kufomat dhe i 

varrosin në breg të Bunës, janë hata dhe qëndresa ka qenë shumë e madhe, pranonin vdekjen e 

nuk e ndërronin fenë.. (ndërhyn drejtuesi eminionit) prandaj dhe Stambolli nuk i njohu 

autonominë kulturore (shqiptarëve) siç jua njohu Grekeve... M.P: edhe turqit e rinj, xhonturqit 

nuk i lanë me shkru shqip, edhe ata kanë shti njerëz në burg, pse shkruanin shqip.... 3”. 

Nga analizimi i ankesës dhe pretendimeve të shoqatës “Për Aksion Komunitar”, Komisioneri 

vlerëson se termi “gabel” i përdorur nga M.P për komunitetin rom, nuk krijon prima facie 

pērshtypjen e përdorimit të gjuhës urrejtjes, ndaj këtij komuniteti. Komisioneri vlerëson se termi 

“gabel” i përdorur nga M.P, është bërë duke iu referuar një dokumenti të shkruar në gjuhën 

italiane, dhe studiuesi gjatë emisionit, fjalën “zingari, zingareli” e përkthen në fjalën gabel, duke 

mos i vendosur asnjë konotacion negativ këtij komuniteti, por duke iu referuar një fakti historik 

të shkruar në vitin 1644. 

Po ti referohemi përkthimit nga gjuha italiane në shqip termi “gabel” përkthehet në “zingara/o”, 

ndërsa nga gjuha italiane, termi “zingari” përkthehet në gjuhën shqipe në termin “cigan”. Po ti 

referohemi fjalorit të gjuhës së sotme shqipe
4
, termi gabel përshkruhet si, cigan.  

Duke ju referuar përmbajtjes së emisionit, Komisioneri konstaton se M.P ka përdorur vetëm një 

herë termin (zingari/gabel), duke iu referuar situatën historike, se si ishte zhvilluar ngjarja, sipas 

asaj që ishte shkruar në dokumentin e konsultuar nga ai. Komisioneri nuk konstaton që termi i 

përdorur është me natyrë të tillë që mund të konsiderohen si sulm i drejtëpërdrejtë ose i 

nënkuptuar, ndaj personalitetit apo reputacionit të komunitetit rom. Në tërësinë e tij, termi i 

përdorur nuk vendos në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të nënkuptuar komunitetin rom si shkaktar 

të ngjarjes së ndodhur. Komisioneri nuk konstaton, ndonjë ton ofendues apo sulm abuziv ndaj 

komunitetit rom.  

Gjithashtu, Komisioneri vlerëson se, termi i përdorur nuk nxit urrejtje ndaj komunitetit rom apo 

që M.P të ketë aftësinë e përdorimit të gjuhës së urrejtjes për të ushtruar ndikim tek të tjerët. 

                                                           
2 M.P, prezantohet si albanolog dhe historian. 
3https://www.youtube.com/watch?v=vU-J74hnTUk 
4 http://www.fjalori.shkenca.org 
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Në përfundim, për sa më sipër, Komisioneri vlerëson se ankesa në tërësi konsiderohet e pabazuar 

dhe përfundimi i arritur nga Shoqata “Për Aksion Komunitar”, për nxitjen e urrejtjes nga M.P, 

është i pambështetur me argumente.   

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

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

pabazuar..........”, ankesa nuk mund të pranohet dhe për rrjedhojë nuk mund t’i nënshtrohet 

procedurave të mëtejshme të parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 33, pika 4/ç, neni 33, pika 10, të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Mospranimin e ankesës nr. 110, datë 14.07.2022, të paraqitur nga Shoqata “Për Aksion 

Komunitar”, pasi nuk plotësohen kriteret përkatëse të parashikuara nga ligji 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    
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