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Lënda: Njoftim dhe kërkesë per informacion

TOP CHANNEL SH.A.
Rruga “17 Nëntori”, Nr. 20, Mëzez Koder, Komuna Kashar,

TIRANE

Z. Olsi JAZEXHI

Mbështetur në nenin 32/1/c të Ligjit nr. 10221, date 04.02.2010 ‘Per Mbrojtjen nga
Diskriminimi “, të ndryshuar, Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi duke marrë indicien
nga informacioni i transmetuar në televizionin Top-Channel1, me urdhërin Nr. 151, date
30.09.2022, ka fihluar procedurat per ndjekjen kryesisht të ceshtjes në lidhje me shprehjet e
perdorura nga shtetasi Olsi Jazexhi në emisionin “Ftesë në 5” te dates 29.09.2022, transmetuar
në televizionin Top-Channel.

Referuar emisionit të sipërcituar, shtetasi Olsi Jazexhi, ka qene i ftuar në Top Channel, në
emisionin “Ftesë në 5”, te moderatores Bieta Sub, të dates 29.09.2022. Tema e emisionit2, lidhej
me: “Pas kërkesës per ligjerimin e poligjinise nga bashkeshortja e tj, avokatja Migena Ba/la,
0/si Jazexhipergjigjetpublikisht rreth ceshtjes që u kthye nëpak minuta lajm në të gjitha mediat
e shkruara dhejo vetëm “.

Gjatë emisionit, në pjesen e dytë të tij, z. Olsi Jazexhi i eshte drejtuar znj. Zhaklin Lekatari (e
ftuar në emision), duke perdorur shprehje diskriminuese dhe denigruese per shkak te gjinise.

Gjatë diskutimit te zhvilluar në emisionin “Ftesë në 5” të dates 29.09.2022, rezulton se z. Jazexhi
ndër te tjera është shprehur Se: “Ti moj budallaçke, moj... “, ‘...një cope injorante, që ka nje blog

2022-p jesa-21
2 Publikuar në faqen web të emisionit në Top-Channel: https://top-channeLtv/video/ftese-ne-5-olsi-iazexhi-dhunon-
publikisht-zhakundebati-deeradon-ne-limite29-shtator-2022-pjesa-2/
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seksi, ajo duhet të bejefilma pornografikë Jo të vUe të me ofendoJe mua këtu. “, “1k martohu gJej

njëburre “.

Gjatë aktivitetit të tij, Komisioneri ka dënuar fuqimisht perdorimin e gjuhes fyese dhe

intolerancës ndaj nje komuniteti të caktuar, nga ana e individëve që bejne pjese ne 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 q situata diskriminuese e

pretenduar të marrë zgjidhjen e duhur e te mos përseritet me ne të ardhmen.

Diskriminimi per shkak të gjinise, është shkak i nga Ligji 10221/2010 “Per MbroJtJen nga

Diskriminimi”, i ndryshuar, në të dim në nenin 3/1, parashikohet se: ‘Diskriminim’ èshtë çdo

dallim, perJashtim, kujIzim apo preference, bazaar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 te

ketU ligji, që ka si qellim apo pasoje pengesen apo berJen te pamundur te ushfrimit në të njèjten

mënyrë me te tjeret, të të dreJtave e lirive themelore të nJohura me Kushtetutën e Republikes se

Shqierise me aktet ndërkombëtare te ratUlkuara nga Republika e Shqioerise si dhe nga ligJet ne

fuqi”.

Ligji 1022 1/2010 ka parashikuar në Nenin 7/1 “cdo veprim ose mosveprim i autoritetevepublike

ose i personave Jizike a Juridikë që marrin pJesè ne Jeten dhe sektorët pub like ose private, qe

krijoJne baza per mohimin e barazise ndaJ nJe personi apo grupi personash, ose qe i ekspozon

ata ndaj nje traJtimi tepadreJte dheJo te barabarte, kur ata ndodhen ne rrethana te nJejta ose te

ngJashme, ne krahasim me persona te tJere ose grupe te tJera personash, perben diskriminim “.

Mbështetur në nenin 32, pika 2 “Të gJitha institucionet publike dhe subJektet private Jane te

detyruara te mbeshtesin komisionerin në permbushJen e detyrave te ti], vecanerisht duke i dhene

informacionin qe i nevoJitet atU”. Per faktet që jane te njohura publikisht, bazuar në nenin 80/3

të Kodit te Procedurave Administrative, ku sanksionohet se “Per faktet te cilat Jane të nJohura

publikisht, si dhe per ato fakte te cilat Jane te ditura per organin administrativ per shkak te

funksioneve te t/, nuk nevoJitet verijikim”, nuk lind nevoja per verifikim.

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi, bazuar ne Iigjin nr. 10 221/2010 “Per MbroJtJen

nga Diskriminimi”, te ndryshuar, neni 32, pika 2 ku percaktohet Se: “Te gJitha institucionet

publike dhe subjektet private Jane te detyruara te mbeshtesin komisionerin në përmbushJen e

detyrave te tj, vecanerisht duke i dhene informacionin qe i nevoJitet atU”3, si dhe ne nënin 33,

Bazuar në nenin 33/13, të Ligjit nr. 10221/2010 “Per Mbrojtjen nga Diskriminimi”: “cdo person që shkei

dispozitat e ketU iigji dënohet me globe si me poshtë: a) personifizik, nga 10 000 den në 60 000 ieke; b) personi

juridik nga 60 000 den në 600 000 ieke; c) personifizik brenda personitjuridik, i ciii është pergjegjes per shkeije,

nga 30 000 den nC 80 000 ieke; ç) personi, i ciii ushtron funksion pubhk dhe Oshtë pergjegjes per shkeije ne bazë tè

kët(/ hg/i, nga 30 000 den ne 80 000 ieke; d) personijizik osejunidik. i ciii kryen nje ose me shume nga format e
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pika 7, ku parashikohet Se: “Me regJistrimin e ankesës, komisioneri verUlkon faktet. Per këtë
qellim, komisioneri mund t ‘u kërkojë ankuesit dhe person it kundër të cilit është drejtuar ankesa,
te paraqesin parashtrime me shkrim brenda 10 ditëve pune nga dita që palët marrin
njoftimin.... “, kërkon që îë jepni parashtrimel tuaja, si dhe informacionin dhe kopje te
dokumentacionit si tnëposhte:

- Një kopje e plote në CD, të emisionit “Ftesë ne 5”, të transmetuar me date 29.09.2022,
ora 17:00, në televizionin Top Channel;

- Nga ana e televizionit Top Channel nje adresë kontakti e z. Olsi Jazexhi (telefonle
mail/adresë postare etj.);

Komisioneri do vlerësojë pozitivisht faktin, nëse nga ana z. Jazexhi dhe televizionit Top
Channel, do të ndërmerreshin masa të menjëhershme lidhur me rregullimin e kësaj
problematike, duke kërkuar ndjesë publike lidhur me gjuhen dhe shprehjet e perdoruara
ndaj znj. Zhaklin Lekatari, në emisionin “Ftesë në 5”, te transmetuar me date 29.09.2022,
ora 17:00, në televizionin Top Channel.

Duke besuar në bashkepunimin tuaj,

rënda te diskriminimit, dyjIshin e mases se globes së parashikuar përkatèsisht në shkronjat “a “, ‘b “, ‘c” dhe “c “,

tepikes 13, te nenit 33.”
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