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Të nderuar

Në bazë të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, i cili është 
miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më 8 prill të vitit 2010 (botuar në 
«Gazetën Zyrtare”,nr.50/2010 më 13.04.2010), prej 01.01.2011 është themeluar Komisioni 
për mbrojtjen nga diskriminimi si autoritet qendror nacional për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi dhe për afirmimin dhe promovimin e barazisë,mos 
diskriminimit dhe tolerancës.

Tre vitet nga punae Komisionit nuk janë kohë e mjaftueshme për të nxjerrë 
konkluzionet përfundimtare mbi ligjin dhe punën e komisionit, por është kohë e 
mjaftueshme për të miratuar dhe propozuar mjete për përmirësimin e punëssë komisionit 
dhe për të rritur efektet, si parakusht për të përmbushur misionin e Komisionit «eliminimi 
i të gjitha formavetë diskriminimit» siç është definuar në Planin Strategjik 2011-2015.

Të vendosur fuqishëm për të arritur qëllimet e përcaktuara në strategji dhe 
detyrimet që dalin nga Ligji për parandalimindhe mbrojtje nga diskriminimi, Komisioni 
për mbrojtjen nga diskriminimi, në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar, vendosi të përgatisë dhe publikojë një mjet efektiv për të 
ndihmuar të gjithë ata që ndihen të diskriminuar, në cilën do bazë ose çdo fushë, poashtu 
edhe për ata që janë duke ndihmuar, mbikëqyrur punën e komisionit, me qëllim të 
zbatimit më efikas të objektivave të përcaktuara.

Doracaku me titull «KMD në funksion të mbrojtjes nga diskriminimi» është 
një mjet i tillë, i cili do të jetë në dispozicion për të gjithë ata të cilët do të drejtohen tek 
ne për ndihmë, por dhe për të gjithë ata që janë të interesuar në punën dhe përgjegjësitë 
e Komisionit për Mbrojtjen diskriminimi (KMD).

Doracaku shpjegon konceptin e diskriminimit, të Komisionit si trup i pavarur, 
rolit dhe përgjegjësitë e tij, aktet të cilat i sjell ai, informacionet dhe të dhënat të cilat 
mund të i marrin të gjithë tëinteresuarit, bashkëpunimi i Komisionit me organet tjera në 
procesin e zgjidhjes së rasteve të konkrete, procedurat e brendshme për paraqitjen para 
Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, roli i Komisionit në çështje gjyqësore si dhe 
formularë të cilët përdoren gjatë dorëzimitsi parashtresave. Së fundi, jepen konkluzione 
të caktuaratë cilat vlerësojmë se janë të dobishme për përmirësimin e punës së komisionit.

Komisioni është mirënjohës të gjithë atyre që kontribuan për të financimin, 
mbështetjen dhe ndihmën profesionale.

Shkup,
Shkurt, 2014

Në emër të Komisionit
Kryetar

Dushko Minoski
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HYRJE

Mbrojtja nga diskriminimi mund të trajtohet në kuadër të mbrojtjes së të 
drejtave dhe lirive të njeriut. Mbrojtja e këtyre të drejtave dhe lirive është e garantuar në 
nenin 50 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, i cili parashikon që çdo qytetar 
para gjykatave dhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë mund të kërkojë 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të parashikuara në Kushtetutë, duke respektuar parimet 
e prioritetit dhe urgjencës. Gjykata Kushtetuese e Republikës realizon mbrojtjen e 
drejtpërdrejtë të lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit 
dhe shprehjes publike të mendimit, bashkimit dhe veprimit politik dhe ndalimi i 
diskriminimit në bazë të gjinisë, racës, fesë, kombësisë, përkatësisë politike ose sociale 
mund të mbrohen në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese i mbron të drejtat dhe 
liritë e qytetarëve, edhe atë në mënyrë indirekte. Ajoduke sjellë vendime për ligjshmërinë 
dhe kushtetutshmërinë e akteve ligjore dhe heqjen e dispozita të veçanta të cilat shkelin 
këto të drejta, në mënyrë indirekte e bën mbrojtjen e qytetarëve nga aktet dhe veprimet e 
paligjshme dhe jo kushtetuese .

Para gjykatave të rregullta, mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve kryhet 
nëpërmjet procedurave gjyqësore në lidhje me mbrojtjen e të drejtave personale apo 
interesit të mbrojtur ligjërisht.

Përveç kësaj, mbrojtja nga diskriminimi në bazë të ndryshimeve të fundit 
ligjore zbatohet në procedura të veçanta edhe para Komisionit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi.

Doracaku «KMD në funksion të mbrojtjes nga diskriminimi», paraqet një 
rishikim sistematik dhe me përvojë të procedurës nga paraqitja e parashtresës nga 
ana epersonit i cili pretendon se është i diskriminuardhe deri në marrjen e qëndrimit 
përfundimtar në formën e një Mendimi nga ana e Komisionit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi. Si dokumentebazë për përgatitjen e këtij Doracaku janë marrë Ligji për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, që është miratuar nga Parlamenti më 
8 prill, 2010 ( botuar në «Gazetën Zyrtare «, nr. 50/2010 nga 13.04.2010), Rregullorja 
e KMD, si dhe Plani strategjik dhe Strategjiapër komunikim e KZD të miratuara më 
parë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar njohurive tëfituara nga puna e mëparshme 
e Komisionit dhe praktikat e vendosura të punës së Komisionit. Përvoja e deritanishme 
e punës së Komisionit tregoi se është i nevojshëm një dokument i cili procedurën para 
Komisionit do ta bëjë më të qartë dhe në këtë punën e komisionerëve më efektive. 
Duke pasur parasysh se qytetarët të cilët ankohen për shkelje të të drejtave në bazë të 
diskriminimit jo gjithmonë janë të edukuarprofesionalisht sa duhet për këtë çështje, 
Doracaku ndjek një terminologji më të  thjeshtë për të sqaruar procedurën para 
Komisionit. Kjo nuk do të thotë se nuk do të jetë i përdorueshëm  edhe për palët tjera të 
interesuara, të tilla si organizatat joqeveritare (OJQ), si dhe individëve dhe institucioneve 
të tjera të cilët më rrënjësishte trajtojnë këtë çështje.
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Doracaku është i ndarë në tre kapituj që përfundojnë me konkluzionet dhe 
rekomandimet. Në shtojcë, jepet edhe një formularë për paraqitje të parashtresës si dhe 
disa skema për në shpjegimin vizual të procedurave që ne besojmë se janë me vlerë 
marren në konsideratë.

Para se të fillojmë me një shpjegim më të hollësishëm të veprimeve dhe 
aktiviteteve për çdo kapitull veç e veç, janë dhënë edhe shpjegime të shkurtra të termave 
që përdoren zakonisht në Doracak.

Çdo kapitull ka disa nënkapituj, ku më saktësisht përpunohen problematikat 
të cilat i trajton ai kapitull. Ky Doracak nuk i përpunon bazat e diskriminimit për shkak 
se ata janë përpunuara në Doracak të veçantë të Komisionit.Në Doracakjanë theksuar 
në mënyrë specifike ose janëpotencuar disa situata të cilat janë vërejtur si përvojë ose 
përshkrim i situatës aktuale në fusha të caktuara ose praktikat e vendosura. Konkluzionet 
në kapituj janë dhënë në bazë të përvojës dhe njohurive të praktikave të mira në organe të 
tjera të ngjashme me Komisioninpër Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Ky Doracak duhet të shërbejë si një ndihmë për të gjithë ata që konsiderojnë të 
jenë viktima të diskriminimit, në cilën do bazë apo fushë, pa pretendime për të qenë puna 
e fundit në përpunimin e kësaj çështje. Tre vjet e nga puna e këtij Komisioni është periudhë 
shumë e shkurtër për të nxjerrë përfundime dhe rekomandime të qëndrueshme, por është 
e mjaftueshme për të përgatitur një udhëzues i cili në këtë situatë dhe rrethana do të jetë 
i dobishëm për ata që drejtohen te ne qoftë si person që mund të jetë i diskriminuar apo 
mundet që të diskriminon, për të marrë më shumë informacione për punën e komisionit.

Udhëzuesi është zhvilluar në kuadër të projektit «Nga norma deri në praktikë 
për barazi» i cili është implementuarnga ana e Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar– QMBN, në bashkëpunim mePolio Plus - Lëvizje kundër handikapit , 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
Projekti është mbështetur financiarisht nga ana e programësProgres (2007-2013) e 
Bashkimit Evropian, të cilëve iu falënderohemi sinqerisht.
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Konceptet themelore të disKriminimit të përdorura 
në Këtë udhëzues

Të drejtat e njeriut

„Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta. Ata 
janë pajisur me arsye dhe ndërgjegje dhe duhet që ndaj njëri-tjetrit të veprojnë në frymën e 
vëllazërimit“. (Neni 1, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Paris 1948). Të drejtat 
e njeriut janë të drejta që i përkasin të gjitha qenieve njerëzore, pavarësisht nga kombësia, 
vendbanimi, seksi, origjina kombëtare ose etnike, ngjyra, feja, gjuha ose ndonjë statusi 
tjetër. Të gjithë ne kemi të  njëjtat të drejta për të drejtat tona njerëzore pa diskriminim. 
Të gjitha këto të drejta janë të ndërlidhura, të ndërvarura dhe të pandashme. 

Barazia

Barazia paraqet parimin sipas të cilit të gjithë njerëzit konsiderohen të 
barabartë, gjegjësisht të njëjtë në aspektin e të drejtave dhe detyrimeve të tyre.

Diskriminimi

Çdo bërje ose mos bërje e dallimeve ose veprimi jo të barabartë fizik ose 
juridik, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, apo lëshim (përjashtim, 
kufizim ose përparësi) ndaj personave apo grupeve në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, 
gjinisë, përkatësisë në një grup të margjinalizuar, nacionaliteti, gjuhe, shtetësisë, origjinës 
sociale, religjionit apo besimit fetar, arsimit, përkatësisë politike, statusit personal ose 
shoqëror, paaftësisë, moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes ekonomike, 
gjendjes shëndetësore ose në çdo baza tjetër.

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi është organ i pavarur që punon në 
përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me Ligjin për parandalim dhe 
mbrojtje nga diskriminimi. 

Përbërja e komisionit

Komisioni përbëhet nga shtatë anëtarë. Anëtarët e Komisionit zgjidhen nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë për një mandat prej pesë vjetësh, me të drejtë të një 
ri-rizgjedhjeje. Nga radhët e anëtarëve të Komisionit duhet të zgjidhet president për një 
mandat prej një viti.
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Mbledhjet e Komisionit

Mbledhjet e Komisionit i thërret Kryetari me vetë iniciativë. Mbledhjet 
thirren një herë në muaj. Mbledhje e Komisionit mund të thirret edhe me propozim 
të arsyetuar me shkrim nga ana e një anëtari të Komisionit. Në seancat e Komisionit 
diskutohet përngjarjete rëndësishme duke marrë pozicione mbi deklarata dhe raste të 
veçanta diskriminuese, pjesëmarrja në projekte si dhe prania e ekspertëve të huaj dhe 
vendas, vetëm nëse ato janë të ftuar në mbledhje nga Kryetari i Komisionit.

Takimet e punës e Komisionit

Mbledhjet punës së Komisionit zhvillohen një herë në javë, çdo të enjte 
Mbledhjet punës së Komisionit me qëllim të shqyrtimit të çështjeve aktuale, lidhur me  
punën e Komisionit, për parashtresat e paraqitura dhe mendimeve të miratuara, për 
prezencën në takimet e punës së ekspertëve të huaj dhe personave të tjerë nga të cilët 
mund të kërkohet mendimin i ekspertit.

Dorëzimi i parashtresës

Parashtresa deri te Komisioni mund të parqet çdo qytetar (personalisht ose me 
prokurë) me shkrim, gojarisht meprocesverbal ose në formë tjetër (telefaks ose e-mail). 
Për parashtresat e dhëna me gojë hartohet shënim zyrtar.

Veprimi ndaj parashtresës 

Trajtimi (përpunimi) i parashtresës përfshin pranimin dhe përpunimin e 
parashtresës, regjistrimin e parashtresave të pranuara, formimin e lëndës dhe futjen e 
saj në sistemin e të dhënave; shpërndarjen e lëndëveanëtarëve të Komisionit, veprimi 
ndaj lëndëve, të përpunimit administrativ dhe teknik i lëndëve, arkivimin, ruajtjen dhe 
shpërndarjen e lëndëve.

Sipas Rregullores sëpunës, KZD mund të mos iniciojë procedurë, të iniciojë 
procedurë ose të ndërpret procedurën.

Mendimi

Komisioni mund të sjell mendim se ka diskriminim dhe se nuk ka diskriminim. 
Kur Komisioni konstaton se me një akt apo veprim ndonjë person është i diskriminuar 
sjell mendim, rekomandim dhe udhëzim për mënyrën e eliminimit të diskriminimit.

Konstatimi dhe të provuarit e diskriminimit

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi konstaton diskriminimin mbi bazën 
faktike. Baza faktike është tërësia e fakteve të cilat janë vendimtare për themelësinë e 
iniciativës për konstatim të diskriminimit. 

Faktet e pohuara

Komisioni i merr për bazë faktet e konstatuara apo të pohuara. Një gjë të tillë 
Komisioni do të arrijë të konstatojë nga vetë përgjigjja për diskriminimin e parashtruar 
dhe nga deklaratat e personave të tjerë që kanë dijeni për bazën e caktuar faktike.
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Faktet notore

Rrethanat të cilat shfaqen në një rreth të caktuar shoqëror, lokalitet apo vend 
tjetër si psh. medium, ngjarje sporti, ngjarje politike, vendime dhe akte juridike, libër, 
broshurë, etj. dhe të cilat kanë të bëjnë me sjellje apo veprim diskriminues konsiderohen 
fakte notore.

Bindja e formuar e komisionit

Komisioni do të shqyrtojë dhe vendosë në lidhje me ekzistencën e veprimit 
diskriminues duke zbatuar normën juridike konkrete me mbështetje të bazës faktike, 
përkatësisht fakteve vendimtare. Gjendja faktike e konstatuar duhet të përputhet me 
realitetin.

Testimi i situatës

Testimi i situata është një metodë eksperimentale që përdoret në procedurën 
për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike. Me këtë metodë synohet të 
pasqyrohet auditimi i një situate me elemente diskriminuese.

Dokument si një mjet prove

Dokumentet mund të shfrytëzohen si mjet prove në procedurën e konstatimit 
të diskriminimit. Ata paraqesin një objekt material ku është shprehur një mendim, 
qëndrim, vendim, etj.

Dëshmia si mjet prove

Në procedurën e vërtetimit të gjendjes faktike vend të rëndësishëm zë edhe 
dëshmia e dëshmitarit. Dëshmia e dëshmitarit është deklaratë e personit  në lidhje me 
perceptimin e fakteve për një rrethanë apo situatë.

Deklarata e palëve si mjet prove

Pretendimet faktike të palëve mbështeten me anë të deklaratave të palëve.  Me 
anë të deklaratës, palët bëjnë sqarimin e pretendimeve të tyre. Për Komisionin, palët 
paraqesin burim të marrjes së informative për rrethanën apo situatën konkrete. 

Treguesit dhe të dhënat statistikore si mjet prove

Në raste të caktuara Komisioni mund t’i merr për bazë treguesit dhe të 
dhënat statistikore për të konstatuar një politikë të caktuar apo kriter që bën përjashtim, 
diferencim apo preferencë të një grupi të veçantë në krahasim me anëtarët e grupit tjetër.

Roli i Komisionit para gjykatave

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, në procedurën për mbrojtje 
gjyqësore nga diskriminimi është person i tretë, i cili mund të ndërhyjë në çështjet që 
gjykohen midis paditësit dhe të paditurit konkret dhe i bashkohet njërës palë me qëllim 
që t’i ofrojë ndihmë për të ndjekur çështjen në gjykatë.
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Komisioni në cilësinë e ndërhyrësit

Në seancë gjyqësore lidhur me padinë, mundet si ndërmjetës i përzier nga 
ana e personit i cili pohon se është i diskriminuar, të bashkëngjitet organi, organizata, 
institucioni, shoqata ose personi tjetër, që në kuadër të veprimtarisë së tij merret me 
mbrojtjen e të drejtave  të veprimit të barabarte, për drejtat e të cilit vendoset në procedurë. 
Për pjesëmarrjen e ndërmjetësit vendos gjykata me zbatimin e dispozitave të Ligjit për 
procedure kontestimore.
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I. KOMISIONI PËR MBROJTEN NGA DISKRIMINIMI SI 
INSTITUCION PUBLIK DHE ROLI I TIJ NË FUSHËN E 
MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI 

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi është themeluar me Ligjin 
për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, i cili është miratuar nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë më 8 prill, 2010 (shpallur në «Gazetën Zyrtare», nr. 50/2010 
më 13.04.2010).

Sipas këtij ligji, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi është themeluar si 
autoritet qendror nacional për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për 
afirmimin dhe promovimin e barazisë, mos-diskriminimit dhe tolerancës.

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi është person juridik publik 
që siguron mbrojtjen  efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit 
diskriminimin në vend, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.  Komisioni do të 
krijojë qëndrimin e vetë për situatat e parashtruara për procedim, duke sjellë Mendim 
në lidhje me veprimin e pretenduar diskriminues duke rekomanduar edhe mënyrën e 
evitimit të cenimeve të së drejtës.

Komisioni është një trup me më shumë elemente të trupit administrativ dhe për 
konstatimin e diskriminimit ndjek një procedurë me më shumë elemente të procedurës 
administrative. Pra është organ me juridiksion administrativ.

Komisioni në kryerjen e detyrave në kompetenca të tij ndërmerr masa dhe 
veprime që lidhen me parandalimin e diskriminimit dhe mbrojtjen, promovimin, 
edukimin, si dhe afirmimin e parimit të mos-diskriminimit dhe barazisë .

i.1 roli i Komisionit për mbrojtje nga disKriminimi

I.1.1 Funksioni mbrojtës

Me juridiksionin e  Komisionit për të vepruarndaj parashtresave për 
diskriminimin e pretenduar plotësohet funksioni mbrojtës, respektivisht ndihmë e 
përshtatshme dhe mbrojtja për personat të cilët kanë dorëzuar parashtresa individuale 
për diskriminimin e pretenduar, përmes dhënies së mendimeve dhe rekomandimeve, 
informacionevepër ngritjen e procedurave gjyqësore ose të tjera, duke marrë vetë-
iniciativë për ngritjen e procedurave para organeve kompetente për shkeljet e këtij ligji. ( 
psh. procedura penale, etj) .
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I.1.2 Funksioni promovues

Komisioni funksionin promovues e realizon përmes aktiviteteve të promovimit 
dhe edukimit për barazi, të drejtave e njeriut dhe mos-diskriminimit, fuqizimin dhe 
ngritjen e vetëdijes për njohjen e problemit të diskriminimit, informimin e publikut në 
lidhje me mekanizmat e mbrojtjes nga diskriminimi, etj.

I.1.3 Funksioni këshillëdhënës-edukativ

Funksioninkëshillëdhënës Komisioni e realizon duke ofruar rekomandime për 
autoritetet shtetërore që të marrin masa për barazi, mendimet për hartimin e legjislacionit 
me rëndësi për mbrojtjen nga diskriminimi, Poashtu duke inicuar ndryshime në 
rregullore me qëllim të përmirësimit të mbrojtjes kundër diskriminimit.

Për zbatimin e këtij funksioni Komisioni organizon debate, seminare dhe bën 
monitorim dhe konsultimepër harmonizimin e legjislacionit me ligjvënien e BE.

I.1.4 Funksioni hulumtues

Funksionin hulumtues Komisioni e realizonpërmesimplementimittë 
studimeve, kërkimeve dhe trajnimeve për mos-diskriminimin, përmes mbledhjes së të 
dhënave statistikore dhe të dhënave të tjera, duke mbajtur një bazë të dhënash të rasteve 
të diskriminimit (sipas bazës, formës – diskriminim direkt apo indirekt, të fushës dhe 
elementeve të ngjashme statistikore). Ky funksion i Komisionit është i rëndësishëm për 
marrjen e të dhënave për rastet e diskriminimit si dhe për të krijuar një pasqyrë reale të 
problemit të diskriminimit në shoqërinë tonë.

I.1.5 Bashkëpunimi ndër-institucional

Për realizimin e përgjegjësive të tyre dhe të shkëmbimit të përvojave në fushën 
e diskriminimit është i pa shmangshëm bashkëpunimi i Komisionit me organet relevante 
shtetërore përgjegjëse për arritjen e barazisë dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në 
vetëqeverisjen lokale, si dhe bashkëpunimi me Avokatin e Popullit të Republikës së 
Maqedonisë për arsye të përputhjes ekzistuese të kompetencave që duhet të zgjidhen 
sipas me praktikave më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu, realizimi i bashkëpunimit 
dhe shkëmbimi e përvojës dhe praktikave të mira me organet ndërkombëtare për barazi 
është e një rëndësie thelbësore për ngritjen e Komisionit në institucionin e duhur.
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II KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E KMD NË BAZË 
TË LIGJIT PËR PARANDALIM DHE MBROJTJE NGA 
DISKRIMINIMI

Në bazë të Ligjit të ri për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 
Kompetencat kryesore të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi janë :

- vepron sipas parashtresave, si dhe jep mendime dhe rekomandime për raste 
konkrete të diskriminimit; 

- parashtruesit të parashtresës i jep informata për të drejtat dhe mundësitë e tij për 
ngritje të procedurësgjyqësore ose procedurëstjetër për mbrojtje; 

- ngrit iniciativë për ngritje të procedurës para organeve kompetente për cenimet e 
kryera të këtij ligji; 

- parashtron raport vjetor në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; 

- e informon publikun për rastet e diskriminimit dhe ndërmerr masa për 
promovimin dhe edukimin e barazisë, të drejtat e njeriut dhe mos-diskriminimit; 

- e përcjell zbatimin e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, e 
inicion ndryshimin e dispozitave për zbatimin dhe avancimin e mbrojtjes nga 
diskriminimi; 

- vendos bashkëpunim me organet kompetente, për realizimin e barazisë dhe 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në vetëqeverisjes lokale; 

- u jep rekomandime organeve shtetërore, për marrjen e masave për realizimin e 
barazisë; 

- jep mendime për propozim-ligje me rëndësi për mbrojtje nga diskriminimi; 

- mbledh të dhëna statistikore dhe të dhëna të tjera, formon baza të të dhënave, 
realizon studime, hulumtime dhe trajnime, në lidhje me diskriminimin; 

- bashkëpunon me trupa përkatëse nacionale të shteteve tjera, si dhe me organizata 
ndërkombëtare, në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe

- miraton rregullore për pune dhe akte të tjera për organizimin e brendshëm të 
punës.

II.1 Dhënia e informacionit për mbrojtjen e të drejtavetë 
parashtruesit të parashtresës

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, si obligim të saj ligjor kadhënien e 
informacioneve parashtruesit me të cilat do ta informojë për të drejtat dhe mundësitë e 
tijpërngritje të procedurës gjyqësore ose procedurave tjera për mbrojtje. Nëpërmjet këtij 
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lloj komunikimi ndërmjet parashtruesit dhe KMD, ngrihet niveli iinformimit të qytetarëve, 
në mënyrë të hapur të konsiderojnë mundësitë që të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre 
të mbrojtura me ligj. Gjatë çdo ankese të paraqitur, një përfaqësues i Komisionit është në 
kontakt me parashtruesin e së njëjtës, meçrast e informon për të drejtat e mbrojtura me 
Ligjin për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, dhe informacione të tjera që janë 
të dobishme për parashtruesin në rastin në fjalë.

Nëse sipas parashtresës së dorëzuarkonstatohet diskriminimi nga ana e 
Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ai jep mendim dhe rekomandim për 
heqjen e shkeljes së ligjit. Nëse diskriminuesi potencial nuk e eliminon shkeljen e ligjit 
në afatin e caktuar ligjor, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi mund të fillojë 
procedurën para organit kompetent për konstatimin e përgjegjësisë së personit të cilit i 
është adresuar rekomandimi. Përveç asaj që Komisioni sjell mendimin dhe rekomandim, 
e udhëzon viktimën nga diskriminimipër mundësinë e mbrojtjes gjyqësore tëtë drejtave 
të shkelura me anë tëparashtrimit të ankesës për konstatimin e diskriminimit në gjykatën 
kompetente. Sa i përket rolit të Komisionit në procedurën para gjykatës, mendimin të 
cilin e sjell ai i shërbejnë palës së diskriminuarsi dëshmi në procedurë.

II.2 Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi në cilësinë e 
ndërhyrësit

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, në procedurën për mbrojtje 
gjyqësore nga diskriminimi është person i tretë, i cili mund të ndërhyjë në çështjet që 
gjykohen midis paditësit dhe të paditurit konkret dhe i bashkohet njërës palë me qëllim 
që t’i ofrojë ndihmë për të ndjekur çështjen në gjykatë.

Komisioni ka një të drejtë të tillë nëse ka interes juridik që gjykimin të iniciojë 
njëra palë konkrete. Vendimi i gjykatës ka ndikim të drejtpërdrejtë në avancimin e 
mbrojtjes institucionale nga diskriminimi, gjë e cila paraqet kompetencën lëndore bazë 
të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi. Ndërhyrja në një proces gjyqësore, për 
Komisionin paraqet barrë konkrete.

Gjykata në lidhje me ekzistencën e interesit juridik  për ndërhyrje kujdeset 
zyrtarisht. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi kur do të shfaq interes për të 
ndërhyrë në procesin gjyqësor të caktuar duhet të jep deklaratë për ndërhyrje. Lejimin 
e ndërhyrjes e bën gjykata me vendim. Gjykata do të lejoje pjesëmarrje të ndërhyrësit, 
vetëm me leje të personit të cilit dëshiron ti bashkohet Komisioni. Kundër vendimit me të 
cilin gjykata e lejon ndërhyrjen e Komisionit në proces gjyqësor, nuk lejohet parashtrimi 
i ankesës së veçantë.

Komisioni ka autorizimi që ti ndihmojë palës së cilës i është bashkuar. Ai  mund 
të paraqesë propozime dhe të kryejë veprime tjera procedural, por veprimet procedurale 
të tij nuk janë vendimtare ne raport me veprimet procedurale të palës që i është bashkuar. 
Komisioni ka cilësinë e ndihmësit. Ai është i detyruar që ta pranojë procesin gjyqësor në 
atë gjendje që ka qenë në momentin e ndërhyrjes dhe nuk ka të drejtë të kërkojë përsëritjen 
e veprimeve të cilat janë kryer para ndërhyrjes së tij. Në të gjitha fazat e zhvillimit të 
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procedurës gjyqësore, Komisioni nuk mund të merret në pyetje si palë. Ai nuk ka cilësinë 
e palës. Mbështetur në këtë fakt, Komisioni mund të del nga gjykimi në të cilin është futur 
si ndërhyrës duke mos mbartur asnjë pasojë për vete.  Shpenzimet e bëra për pjesëmarrje 
në gjykim, Komisioni i barët vetë, kurse në asnjë rrethanë ai nuk mund të ngarkohet që ti 
paguajë shpenzimet procedurale palës kundërshtare të procesit kontestimor.

Në seancë gjyqësore lidhur me padinë, mundet si ndërmjetës i përzier nga 
ana e personit i cili pohon se është i diskriminuar, të bashkëngjitet organi, organizata, 
institucioni, shoqata ose personi tjetër, që në kuadër të veprimtarisë së tij merret me 
mbrojtjen e të drejtave  të veprimit të barabarte, për drejtat e të cilit vendoset në procedurë. 
Për pjesëmarrjen e ndërmjetësit vendos gjykata me zbatimin e dispozitave të Ligjit për 
procedure kontestimore.

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi është i detyruar me ligj për të 
shmangur dyfishimin e panevojshëm të aktiviteteve institucionale, nëse e njëjta çështje 
është paditur edhe në gjykatë. Për Komisionin, kjo do të thotë se në këtë rast është klienti 
ai që ka lidhur rastin e tijme Gjykatën e konkrete me çka edhe e ka konsumuar të drejtën 
e zgjedhjes për të kërkuar mbrojtje institucionale ndërmjet Komisionit dhe Gjykatës.

Nëse marrim parasysh Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga 
Diskriminimi në Republikën së Maqedonisë, mund të themi se Komisioni do të privohet 
nga e drejta dhe detyrimi për të vepruar në raste të caktuara, në qoftë se para gjykatës 
kërkohet mbrojtje ligjore në një nga format e përcaktuara në nenin 36 të ligjit.

II.3 Dorëzimi i raportit vjetor në kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi gjegjësisht anëtarët e tij janë të 
emëruar nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Sipas kompetencës ligjore, Komisioni 
dorëzon raport vjetor para Kuvendit në lidhje me punën e realizuar gjatë vitit të kaluar. 
Ky raport vjetor përmban informata specifike para se gjithash statistikore sipas të cilave 
do të jepet pasqyra reale mbi atë se cila është shkalla e ndryshimit nga gjendjaparaprake, 
aktivitetet e realizuara, mangësi të veçanta që kanë ndikuar në pamundësinë për të 
arritur qëllimet e caktuara, dhe sfidat për përmirësim dhe progres fushën e mbrojtjes nga 
diskriminimi.

II.4 Informimi i publikut për rastet e diskriminimit dhe marrja e 
masave për promovim dhe edukimpër barazinë, të drejtat e njeriut dhe mos-
diskriminimin

Aktivitet me rëndësi, respektivisht një sërë aktiviteteshtë cilat i realizon 
Komisioni, kanë për qëllim të ngritjen e vetëdijes publike për ekzistimin e problemit dhe 
nevojën për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminim . Gjithashtu, në bazë të nenit 
18 të Rregullores së Punës të Komisionit, përveç sigurisë, Komisioni kryen edhe funksion 
promovues përmes aktiviteteve të promovimit dhe edukimit për barazinë, të drejtat e 
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njeriut dhe mos-diskriminimin, fuqizimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për 
njohjen e diskriminimit dhe përmes informimit të publikut në lidhje me mekanizmat e 
mbrojtjes kundër tij.

Veprimi përmes këtij aktiviteti të Komisionit është i një rëndësie të veçantë, 
posaçërishtpër promovimin e mekanizmit të mbrojtjes nga diskriminimi jo vetëm si 
një institucion që ekziston si i tillë, por i njëjti edhe do të jetë në veprim në fushën e 
mbrojtjes nga diskriminimi. Për këtë qëllim, Komisioni ndërmerr një sërë aktivitetesh me 
të cilat e informon publikun me konceptin e mos-diskriminimit, për shembuj konkret të 
diskriminimit për të cilat Komisioni ka punuar dhe punon, dhe rezultatet që rrjedhin nga 
zbatimi i të njëjtave. Nëpërmjet TV dhe radio emisioneve debative, panele diskutimesh, 
punëtori, shënimit të ditëve ndërkombëtare, si dhe me anë të njoftimeve për shtyp në të 
gjitha mediat elektronike dhe të shkruara Komisionit është në veprim dhe përmbushje të 
misionit të saj. Në komunikimin me mediat gjithmonë theksohet nevoja për respektin, 
tolerancën dhe vetëdijen për problemet me të cilat ballafaqohen të gjithë personat e 
diskriminuar, njerëzit që i takojnë disa grupeve shoqërore të margjinalizuara, me çka, nga 
ana tjetërrrit vetëdijen e qytetarëve për ekzistencën dhe rëndësinë e këtyre problemeve 
dhe nevojës për njohjen dhe zgjidhjen e tyre. Komisioni gjithashtu edhe përmes lajmeve 
të përditshme në televizion, i informon qytetarët rreth punëtoritë që organizon si dhe 
për qëllimet e se njëjtave, me çka kontribuon për informimin e publikut dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit publik për problemin e diskriminimit.

Në kontekstin e kësaj kompetence, Komisioni ka përgatitur broshura 
dygjuhëshe, në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe tjera. Broshurat kanë funksionin 
e njohjes së qytetarëve me Komisionin, si dhe përafrimin e tij me ata. Në broshurat 
në mënyrëtë kuptueshme lehtë janë dhënë informata themelore të nevojshme për 
të identifikuar sjelljet diskriminuese, mënyratmbrojtjen e të drejtve të tyre nga sjelljet 
diskriminuese, mënyrën e qasjes së qytetarit ndaj Komisionit, si dhe informacione në 
lidhje me procedurën që Komisioni merr përsipër për të vërtetimin e diskriminimit.

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në aspektin e informimit të publikut 
me raste të veçanta të diskriminimit publikon të gjitha rastet dhe mendimet e sjella nëueb 
faqen e saj, si dhe të gjitha aktivitetet aktuale që realizon e të cilat kanë ndonjëporosi me 
rëndësi për publikun. Në faqen e internetit mund të gjenden dhe dokumentet themelore 
të Komisionit, Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, fjalor të termave që 
lidhen me diskriminimin, Rregullorja e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si 
dhe formulari i parashtresëstë cilën qytetarët mund marrin nga faqja dhe ta plotësojnë në 
mënyrë elektronike.
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II.5 Mbajtja e bazës së të dhënave statistikore dhe të tjera, realizimi 
i studimeve dhe kërkimeve

Me qëllim njohjes së trendeve në shoqëri, prania e formave të diskriminimit 
dhe fushat në të cilat bëhet më së shumti ai, si dhe me qëllim të veprimit më detajuar 
dhe të fokusuar për parandalimin dhe mbrojtjen kundër diskriminimit, është e një 
rëndësie fundamentale për Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbajtja e 
bazëssë të dhënave, si një sistem qendrornacional, prej ku Komisioni tërheq të dhënat 
e nevojshme. Nëpërmjet kësaj baze të tëdhënave KMD është në gjendje që të mbledh të 
dhëna statistikore me të cilat mund të mund të shihet pasqyra reale për shoqërinë dhe 
gjendjen aktuale të saj në drejtim të diskriminimit. Edhe pse KMD është ende një organ 
relativisht i ri i cili vepron aktivisht tre vjet, megjithatë rezultatet dhe të dhënat të cilat 
janë përmbledhur pasqyrojnë gjendjen fillestare të problemit të diskriminimit në shoqëri, 
si dhe një sfidë për veprim të mëtejshëm aktiv dhe për të përmirësuar vetë situatën.

II.6 Bashkëpunimi me institucionet e tjera përgjegjëse për mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut në nivel lokal , kombëtar dhe ndërkombëtar 

Bashkëpunimi me autoritetet përgjegjëse për arritjen e barazisë dhe mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut në nivel lokal, nacional dhe ndërkombëtar është meinteresprimar 
për Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Komisioni realizon bashkëpunim me institucionet në nivel lokal me 
ndërmarrjen e aktiviteteve të ndryshme në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi. Niveli i 
bashkëpunimit është në rritje përmes takimeve me autoritetet lokale, përmes seminareve 
të organizuara nga Komisioni për të përhapur konceptin e mos-diskriminimit dhe 
barazisë, si dhe vepron drejtë promovimit me atë që nëtakimet që organizon e thekson 
nevojën për investim të ndërsjellë me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe ndërgjegjësimit të 
qytetarëve, për nocionin e diskriminimit dhe mbrojtjen nga ai, si dhe njohjen e Komisionit 
në funksion të mekanizmit për mbrojtje. Këto punëtori mundësojnë vendosjen e kanaleve 
të reja të bashkëpunimit midis KMD dhe komisioneve për mundësi të barabarta për gratë 
dhe burrat që janë në kuadër të vetëqeverisjes lokale si një mundësi për të shkëmbyer 
idetë dhe përvojat.

Nëpërmjet takimeve të realizuara në nivel lokal Komisioni ka mundësinë që 
të afrojë punën e tij me qytetarët, që të mundësojë thjeshtimin e bërjes së parashtresës, 
lehtësimin për qytetarët në aspektin e marrjes e informacionevedhe njohjen me të drejtat 
e tyre, dhe mundësitë për t›i mbrojtur ato.

Bashkëpunimin dhe shkëmbimine përvojave Komisioni realizon dhe në nivel 
kombëtar, përmes trajnimeve, takimeve të punës,që kryesisht si rezultat kanëngritjen 
e vetëdijes së këtyre institucioneve për Komisionin, problemet ekzistuese që e prekin 
shoqërinë në lidhje diskriminimin të cilat kërkojnë veprim reciprok dhe bashkëpunim 
aktiv për tejkalimin e tyre apo vendosjen e balansit të situatës. Për këtë qëllim, Komisioni 
ka vendosur partneritete jashtëzakonisht të rëndësishme strategjike me Misionin e OSBE-
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së në Shkup si dhe Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar – MCMS 
me ndihmën dhe mbështetjen e të cilëve KMD do të arrijë realizimin e shumicëssë 
prioriteteve për punë.

Gjithashtu janë nënshkruar edhe dy memorandume të bashkëpunimit me 
Komisionin për Mundësi të Barabarta për burrat dhe gratë dhe Akademinë për gjykatës 
dhe prokurorë publik. Në kuadër të bashkëpunimeve tjera me institucionetnë nivel 
nacional, KMD bashkëpunon dhe është në komunikim të vazhdueshëm me Sekretariatin 
për çështje evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Delegacionine Bashkimit 
Evropian në Republikën e Maqedonisë, Komisionin për marrëdhënie ndëretnike si dhe 
me institucione të tjera.

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi bashkëpunimin e saj 
ndërkombëtar e realizon përmes vizitave studimore për shkëmbimin e përvojave dhe 
praktikave në disa vende duke përfshirë Irlandën, Bullgarinë, Suedinë, Belgjikën dhe 
të tjera. Megjithatë më me rëndësi është të përmendet se KMD nga viti 2012 u bë 
anëtare e Rrjetit Evropian të Organevepër Barazi - EQUINET (Europeannetworkofeq
ualitybodies), me çka bashkëpunimi nënivel ndërkombëtar është zhvilluar në mënyrë 
të konsiderueshme. Nëpërmjet seminareve, trajnimeve, takimeve të cilat i organizon 
EQUINET, Komisioni është në një pozicion të pajiset me përvoja të reja, praktikat e mira, 
të kuptuarit e problemeve reale në Evropë në fushën e diskriminimit, si dhe ndarjen e 
përvojave nga vendi ynë

II.7 Bashkëpunimi me institucionet e tjera në procesin e zgjidhjes së 
një rasti të veçantë të diskriminimit 

Sipas nenit 31 të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, 
Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka autoritetin që me kërkesë të tij të 
marrë informacione mbi rastet e veçanta të diskriminimit nga të gjithë personat fizikë 
dhe juridikë, organet e pushtetit, organete njësive të pushtetit vendor, organet dhe 
organizatattjera që ushtrojnë me pushtet publik si dhe ndërmarrjetdhe shërbimetpublike.

Nëse ekziston dyshimi i diskriminimit në lidhje me parashtresën e dorëzuar 
paraprakisht, Komisioni fillon me shqyrtimin e saj, me atë që i drejtohet diskriminuesit 
të supozuar, që ai të deklarohet lidhur me pretendimet në vetëparashtresën. Paralelisht 
me kërkesën për përgjigje nga diskriminuesi i supozuar, Komisioni iu drejtohet edhe të 
gjitha institucioneve relevante, subjekteve dhe/ose individëve të cilët mund që në ndonjë 
mënyrë të kontribuojnë në vërtetimin e saktë të gjendjes faktike.

Sa i përket metodave përmes të cilave Komisioni vjen deri te informatattë 
cilat i mundësojnë të sjell mendim të drejtë, ato nuk janë të kufizuar vetëm në format 
institucionale,respektivisht komunikimi me shkrim deri te institucionet përkatëse, 
personat juridik dhe fizik, por ato gjithashtu përfshijnë edhe inspektimin në «vend 
ngjarje», realizimi i intervistave me palëtkonkrete të përfshira, inspektimin e të dhënave 
për të krijuar ekzistencën e diskriminimit, adresimin inspektoratet përkatëse për të kryer 
inspektime të përshtatshme etj.
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Ndërsa në bazë të nenit 33 të Ligjit për pengimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi Komisionit bashkëpunon me Avokatin e Popullit për raste të veçanta të 
diskriminimit, me çka nëqoftë se në parashtresë dorëzuesi thekson se përveç se është 
drejtuar Komisionit paralelishtështë drejtuar edhe te Avokati i Popullit, Komisioni 
njofton Avokatin e popullit për rastin konkret me çka edhe merr informacione specifike 
në lidhje me çështjene paraqitur.

Ky bashkëpunim është reciprok, d.m.th. nëse edhe deri te Avokati i Popullit 
është paraqiturndonjë ankesë duke deklaruar se ankuesi ka kontaktuar edhe KMD, 
Avokati i popullit me kërkesë me shkrim informohet për lëndën, si dhe qëndrimi që 
KMD ka marrë në lidhje me rastin në fjalë.

II.8 Sjellja e akteve

II.8.1 Rregullorja e punës dhe strategjia e KMD

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në fushën e juridiksionit të saj ka 
përgatitur Rregullore për punë sipas të cilës rregullohet tërë procesi i detajuar i punës së 
Komisionit. Domethënë, me këtë aktjanë dhënë dispozita të përgjithshme Komisionin, 
mbledhjet dhe mënyrat e udhëheqjes së tyre, rrjedha e procedurës dhe mënyra e punës, 
publiciteti në punën Komisionit, bashkëpunimi me institucionet tjera, si edhe përshkrime 
të aktiviteteve të tjera të ngjashme të cilat janë në fushën e punës.

Përveç Rregullores së punës dhe Komisioni ka përgatitur edhe plan strategjik. 
Në këtëdokument jepet një pasqyrë e prioriteteve të cilat Komisioni për mbrojtje nga 
diskriminimi ka për qëllim të arrijë, përshkrim i  vizionit dhe misionit të këtij organi, 
metodat e punës për arritjen e qëllimeve. Gjithashtu janë përfshirë edhe analiza e 
problemeve, specifikat e KMD, vlerat, kompetencat, qasje të propozuara që do të 
lehtësojnë zgjidhjen e prioriteteve të veçanta, bashkëpunimi, organizimi dhe kështu me 
radhë.
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III. PROCEDURA E BRENDSHME PËR VEPRIM E 
KOMISIONIT PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI

iii.1 puna e Komisionit

III.1.1 Shërbimi administrativ profesional

Neni 33 i Rregullores flet për shërbimin profesional administrativ duke në të 
cilin është theksuar se «për kryerjen e punëve profesionale, administrative dhe teknike 
Komisioni formon Shërbim profesional. Shërbim profesionaldo të jetë i vendosur në 
zyrat e Komisionit, ku do të ketë një profesionist i cili do të jetë përgjegjës për pranimin 
e parashtresave, regjistrimin e tyre dhe pranimin e palëve. Pranimi i parashtresave dhe 
palëve bëhet çdo ditë nga ora 9.00 deri 16.00.

Organizimi dhe mënyra e punës së shërbimit profesional rregullohet me ligj 
të përgjithshëm. Për realizimin e punëve në kompetencën e tij Komisioni mund të krijojë 
edhe grupe pune dhe komisione të brendshme të përkohshme ose të përhershme.

Anëtarët e Komisionit dhe të punësuarit në shërbimin profesional kanë 
kartelat zyrtare të identifikimit të lëshuara nga Komisioni.

Edhe përkundër dispozitës në fjalë të Rregullores, Komisioni ende nuk 
ka formuar shërbim administrativ profesional për shkak të mungesës së bazës 
ligjore për formimin e saj, për arsye se në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimiështë theksuar se aktivitetet teknike-profesionale dhe administrative i 
kryen Komisioni. Vendosja e tillë ligjore është një pengesë për formimin e një shërbimi 
profesional, mirëpo Komisioni si person juridik gjen mënyra të angazhimit të personave 
administrativ përmes projekteve ose përmes personave të angazhuar nga Ministria e 
punës dhe politikës sociale që të kryejnë nevojat administrative të Komisionit.

Parimet themelore të organizimit, procedura e punës, mënyra e ndarjes 
së lëndëve dhe puna e mbledhjeve të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, si 
dhe çështje të tjera me rëndësi për punën e Komisionit rregullohen me Rregulloren e 
Komisionit, e cilaështë miratuar në bazë të nenit 24 pika 12 i Ligjit për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi (Gazeta Zyrtare nr.50 e 13.04.2010) në mbledhjen 
e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbajtur më 30.06.2011. Me zbatimin e 
Rregullores parashikohet kryerja e drejtë dhe në kohë e detyrave që janë në kompetencë 
të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi.

Në procedurën para Komisionit gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe 
alfabeti i saj cirilik. Në procedurën para Komisionit gjuha zyrtare është edhe gjuha dhe 
alfabeti të cilin e përdorin së paku 20% të popullatës, siç përcaktohet me ligj dhe me këtë 
Rregullore.



KMD NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI - DORACAK PËR QYTETARË

24

Dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative që kanë 
të bëjnë me përdorimin e gjuhës në përgjithësi aplikohen edhe në procedurën para 
Komisionit. Me çka çdo person në komunikim me Komisionin mund të përdorë cilëndo 
gjuhë zyrtare dhe alfabetin e tij ndërds Komisioni i përgjigjet gjuhën maqedonase dhe 
alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën dhe alfabetin e përdorur nga parashtruesi i kërkesës.

III.1.2 . Seancat e Komisionit

Komisionin e përfaqëson Kryetari. Mbledhjet e Komisionit i thërret Kryetari 
me iniciativë të tij. Mbledhjet thirren një herë në muaj. Mbledhja e Komisionit mund të 
thirret edhe me propozim shkrim të arsyetuar nga një anëtar i Komisionit . Kryetari i 
Komisionit pas pranimit të propozimit me shkrim nga një anëtar i Komisionit, më së voni 
në afat prej tri ditëve do të thërrasë mbledhje të Komisionit. Rendi i ditës me materialet 
dorëzohen  tri ditë para mbledhjes.

Rendin e ditës së mbledhjes së Komisionit e propozon kryetari i Komisionit 
osepropozuesi i seancës, ndërsa e miraton Komisioni në fillim të seancës, me minimum 
katër (4) votapërtë anëtarëve të Komisionit.

Çdo anëtar i Komisionit mundet edhe pas thirrjes së seancës, si dhe gjatë vetë 
seancës para miratimit të rendit të ditës të propozojë pika plotësuese të rendit të ditës. Me 
mbledhjet e Komisionit udhëheq kryetari i Komisionit. Në mungesë të kryetarit anëtarët 
caktojnë një kryesues të mbledhjes. Kryesuesi do të propozohet nga kryetari i Komisionit 
dhe do të ketë autorizim të posaçëm për udhëheqjen e seancës. Mbledhja do të mbahet 
në qoftë se ka të pranishëm më shumë se 4 anëtarë të Komisionit.

Në mbledhjet e Komisionit mund të marrin pjesë edhe ekspertë vendas dhe 
të huaj apo ekspertë ose institucione shkencore nga të cilët mund të kërkohet mendim 
profesional, vetëm nëse ato janë të ftuar në mbledhje nga kryetari i Komisionit.

Seanca e Komisionit fillon punën në kohën e caktuarme anëtarët e pranishëm. 
Kryetari vërteton nëse në mbledhje marrin pjesë shumica e nevojshmee anëtarëvepër 
vendimmarrje të vlefshme të Komisionit. Kryetari informon edhe për atë se kush është i 
ftuar të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit.

Nga përvoja e deritanishme e Komisionit u tregua se mundësia për pjesëmarrje 
e ekspertë vendas dhe të huaj në mbledhjete Komisionit është shumë e dobishme për 
punën e Komisionit, për shkëmbimin e përvojave dhe interpretime të çështjeve të 
caktuara kontestuese.

Ajo që është interesante në lidhje me punën e Komisionit është ajo se Komisioni 
në punën e tij e bën një dallim në mes të seancave të Komisionit të cilat mbahen zakonisht 
një herë në muaj,e të cilat Komisioni debaton për ngjarje të rëndësishme,marrjen e 
qëndrimeve për deklarata dhe dukuri të caktuara diskriminuese dhe pjesëmarrjen 
e ekspertëvetë vendit dhe të huaj për dallim nga takimet e punës e Komisionit të 
cilat mbahen një herë në javë për të diskutuar çështjet aktuale dhe lidhur me punën e 
Komisionit për parashtresat e paraqitura dhe të mendimeve të miratuara, për praninë 
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nëtakimet të punës të ekspertëve të huaj dhe personave nga të cilët mund të kërkohen 
mendime profesionale.

III.1.3 TakimetePunës të Komisionit

Takimet e punës të Komisionit mbahen një herë në javë - çdo të enjte .

Me takimet e punës të Komisionit udhëheq kryetari i Komisionit. Në mungesë 
të kryetarit, me takimin udhëheq kryesuesi. Kryesuesi do të propozohet nga kryetari i 
Komisionit dhe do të ketë autorizim të posaçëm për udhëheqjen e seancës.

Në takimet e punës diskutohet për çështjet aktuale lidhur me punën e 
Komisionit, për parashtresat e paraqitura dhe të mendimeve të miratuara, për praninë 
nëtakimet të punës të ekspertëve të huaj dhe personave nga të cilët mund të kërkohen 
mendime profesionale.4

Takimet e punës do të mbahen në qoftë se marrin pjesë më shumë se 4 anëtarë 
të Komisionit. Në takimet e punës anëtarët e Komisionit mund të japin sugjerime, sjellin 
konkluzione , vendime, mendime për të vendosur mbi kërkesat për të dhënë informacione. 
Për punën e takimit dhe mbledhjen e Komisionit mbahet proçesverbal. Para vendosjes 
së rendit të ditës miratohet procesverbali i mbledhjes ose takimit të punës të kaluar. 
Procesverbali përmban informacionet bazë për punën e mbledhjes osetakimit të punës, 
propozimet të cilat janë dorëzuar dhe konkluzionet që janë miratuar mbi çështjet e rendit 
të ditës. Secili anëtar i Komisionit mund të jep vërejtje për procesverbalin dhe të kërkojë 
që të bëhen ndryshimet dhe shënimepërkatëse në atë. Në procesverbal me kërkesë të 
anëtarit të komisionit duhet të qëndrojë dhe mendimi i ndarë. Për mendimin e ndarë të 
anëtarëve të Komisionit nuk realizohet diskutim.Kryetari i Komisionit konstaton se është 
miratuar procesverbalinë të cilin nuk ka vërejtje, respektivisht në të cilin ka pasur vërejtje.

Procesverbalin e miratuar e nënshkruan nga kryetari osekryesuesi i takimit, 
nëse ka munguar kryetari. Për përgatitjen dhe ruajtjen e origjinalit të procesverbaleve 
të mbledhjeve të Komisionit  kujdeset personi nga shërbimi profesionali përcaktuar nga 
Komisioni.

Diskutimi për çështjet bëhet sipas rendit të ditës të përcaktuar. Në fillim të 
seancës për çdo çështje të rendit të ditës anëtari i Komisionit, respektivisht anëtari i 
angazhuar me për lëndën përkatëse jep mendim dhe shpjegime apo sqarime për rastin 
në fjalë.

Passhpjegimit apo sqarimit në diskutim mund të marrin pjesë dhe anëtarët 
e tjerë të Komisionit. Debati për çështje ose lëndë të caktuara zgjatë deri sa të ketë të 
paraqitur për diskutim nga ana e anëtarëve të Komisionit.

Presidenti i Komisionit konstaton se shqyrtimi përfundon, kur vërteton se nuk 
ka më anëtarëtë paraqitur për diskutim.

Gjatë ose deri në përfundimin e shqyrtimit, Komisioni mund të vendosë 
çështja ode lënda në diskutim tështyhet për konsultime të mëtejshme me ekspertë dhe 
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profesionistë.

Komisioni mund të vendosë nëse në seancë apo në takimin e punës marrin 
pjesë pesë (5) prej shtatë anëtarëve të Komisionit.

Për miratimin e vendimeve, përfundimeve, sugjerimeve, mendimeve për 
parashtresat dhe në lidhje me aktet e tjera që sjell Komisionin nevojiten 4 vota nga numri 
i përgjithshëm i votave të Komisionit. Votimi në Komisionbëhet publikisht. Çdo anëtar i 
komisionit ka të drejtë në mendimin kundërshtues.

Edhe përkundër mundësisë për mendim të kundërt, në praktikën e 
deritanishme të Komisionit nuk është vërejtur e dhënë ose procesverbal ku ekziston rast 
i mendimit kundërshtues nga ndonjë anëtar i caktuar i Komisionit.

iii.2 procedimi i ankesave

Rrjedha e procedurës dhe mënyra e punës së Komisionit për parashtresat e 
pranuara përfshinë:

 - pranimin dhe përpunimin e ankesave;

 - regjistrimi i parashtresave të pranuara, formimin e lëndës dhe futja e  
 saj në sistemin e bazës së të dhënave;

 - shpërndarja e lëndëve te anëtarëtt Komisionit;

 - veprimin sipas lëndëve ;

 - përpunimin administrativ dhe teknik i lëndëve,

 - dorëzimin e shkresave ;

 - arkivimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e lëndëve.

III.2.1 Dorëzimi i parashtresës

Parashtresë deri te Komisioni mund të paraqet nga çdo qytetar (personalisht 
ose me prokurë) me shkrim, gojarishtme procesverbal ose në formë tjetër (telefaks ose 
e-mail). Për parashtresat e dhëna me gojë hartohet shënim zyrtar.

Parashtresa duhet të jetë e nënshkruar, të përmbajnë të dhëna personalepër 
parashtruesin dhe të përmbajë rrethanat, faktet dhe provat që janë në dispozicion dhe janë 
të qasshme e mbi të cilat bazohet parashtresa. Në parashtresë duhet të referohet subjekti 
(juridik ose fizik), të cilit i referohet parashtresa, si dhe të evidentohet nëse ankuesi 
ka përdorur mjete tjera juridike, cilat dhe ku i ka paraqitur paraprakisht. Parashtresat 
anonime nuk merren në konsideratë. Dorëzuesi i parashtresës është i liruar nga pagesa e 
taksave administrative.
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Për nevojat e qytetarëve Komisioni ka përpiluar formular të parashtresës i cili 
është në dispozicion të qytetarëve dhe është vendosur në faqen e internetit të Komisionit 
. (Formulari gjendet në shtojcën e këtij Doracaku)

III.2.2 Përpunimi i ankesave të pranuara

Parashtresat e dorëzuara pranohen dhe regjistrohen nga Komisioni sipas në 
mënyrëssë mbërritjes. Në regjistrin ku evidentohen të dhënat shënohet numrin, data dhe 
koha e pranimit të parashtresave. Për parashtresat e pranuara përdoret fjalorth sipas emrit 
personal dhe titullit të parashtruesit. Çdo anëtar i komisionit ka numër rendor nga një 
deri në shtatë, dhe parashtresat janë të klasifikuara në bazë të numrit të tyre.

Nëse një anëtar i Komisionit nuk mund të veprojë sipas ankesës e cila i takon 
për shkak të konfliktit të interesit, kryetari i Komisionit vendos se cili nga anëtarët tjerë 
do të veprojë.

Me ankesën, personi duhet të dorëzojë edhe faktet dhe provat në dispozicion 
nga të cilat mund të përcaktohet aktin apo veprimi i diskriminimit. Nëse ankesa është e 
paqartë dhe nuk përmban faktet dhe provat e nevojshme Komisioni do të kërkojë nga 
dorëzuesi i parashtresës që të njëjtën ta sqarojë dhe plotësojë brenda 15 ditëve.

Sipas Rregullores së punës, KMD mund të mos ngrit procedurë, të mos ngrit 
procedurë ose të ndërpret procedurën e filluar.
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III.2.3 Ngritja e procedurës

Komisioni nuk do të ngrit procedurë:

 - nëse është e qartë se nuk ka asnjë shkelje të të drejtave në të cilat  
 parashtruesi thirret, nuk ekziston asnjë nga bazat e diskriminimit të  
 numëruara në nenin 3 të Ligjit

 - nëse në të njëjtën çështjetashmë është vepruar dhe nuk janë ofruar  
 dëshmi dhe fakte të reja

 - nëse afati i fundit për paraqitjen e kërkesë ka skaduar

 - nëse konstatohet se për shkak të kalimit të kohës nga shkelje e së  
 drejtës, nuk është e mundur të arrihet qëllimi i procedurës

 - nëse parashtresa është anonime

Komisioni do të fillojë procedurë:

 - nëse parashtresa dorëzohet brenda tre muajve nga data e shkeljes  
 së të drejtës ose më së voni në afat prej një viti ngatë kuptuarit për  
 aktin e diskriminimit

 - pas skadimit të afatit, nëse heton se rasti është i një rëndësie të tillë që  
 do të ishte e domosdoshme dhe e nevojshme të realizohet procedura  
 apo në qoftë se veprimi ose shkelja ende vazhdon.

 - në rast se parashtresa përmban faktet dhe provat  mbi të cilat mund të  
 supozohet se është bërë diskriminim.

Komisioni e pushon procedurën :

 - në qoftë se gjatë procedurës vërtetohet se për të njëjtën çështje është  
 ngritur padipara gjykatës, në qoftë se gjykata ka vendosur dhe është  
 sjellë vendim i plotfuqishëm gjyqësor.

 - në qoftë se padia gjyqësore është hedhur poshtë nga gjykata si e  
 pabazuar.

Në periudhën nga viti 2011 deri në fund të vitit 2013, KMD ka ngritur 
procedura në gjithsej 218 parashtresa. Në këtë periudhë, KMD në një pjesë të tyre ka 
vërtetuar diskriminim sidomos  në fushën e marrëdhënieve të punës, në arsim, shkencë 
dhe sport, si dhe në sferën e qasjes në mallra dhe shërbime dhe  në fushën e drejtësisë 
dhe të administratës. Në disa raste KZD vendosi të ndërpresë punimet për arsye të 
marrëveshjes mes palëve.

Gjatë veprimit sipas parashtresave Komisioni është i detyruar që nga palëte 
interesuara të mbledh të gjitha faktet dhe provat që janë te një rëndësie thelbësore për 
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të vendosur mbi parashtresën. Komisioni gjatë procedurës sipas parashtresës duhet të 
respektojë privatësinë dhe besueshmërinë e të dhënave.

Kur Komisioni vërteton se me një akt apo veprim një person është i 
diskriminuar sjell vendim, rekomandim dhe udhëzim për mënyrën e eliminimit të 
shkeljes së konstatuar.

Rekomandimi për heqjen e shkeljes është i detyrueshëm për personin të 
cilit i drejtohet. Në qoftë se personi të cilit i referohet rekomandiminuk vepron sipas 
tij, gjegjësishtnuk e largon shkeljen e ligjit, Komisioni mund të fillojë procedurën para 
organit kompetent për vërtetimin e përgjegjësisë së tij.

Komisioni, kur kjo është e përshtatshme, gjatë procedurësangazhohet për 
zgjidhje miqësore të çështjes, gjë që është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur 
vërtetohet diskriminim në kontesteve në marrëdhëniet e punës. Me zgjidhjen e çështjes 
sipas marrëveshjes procedurapër lëndën konsiderohet e përfunduar. Zgjidhja e rasteve 
sipas marrëveshjesethekson rolin e Komisionit si një palë e inkuadruar, duke e bërë më të 
lehtë për palët që të gjejnë një zgjidhje të favorshme për të dyja palët e përfshira, heqjen 
e dukurive diskriminuese, dhe natyrisht e gjithë kjo kontribuon edhe për zgjidhjen më të 
shpejtë të mosmarrëveshjes, duke shmangur procedurat e gjata gjyqësore dhe shpenzimet 
e shkaktuara nga rrjedha e procesit gjyqësor.

Komisioni gjatë procedurës me kërkesë të parashtruesit mund të i lejojë qasje 
në lëndëne tij dhe të i japë një kopje të përgjigjes së marrë nga organi ose personit ndaj të 
cilit i është dorëzuar parashtresa.

iii.3 Konstatimi dhe të provuarit e diskriminimit

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi konstaton diskriminimin mbi bazën 
faktike. Baza faktike është tërësia e fakteve të cilat janë vendimtare për themelësinë e 
iniciativës për konstatim të diskriminimit. Pretendimet faktike përbëjnë çdo rrethanë, 
për të cilat dispozitat juridike e lidhin me cilësinë e caktuar. Pra, rrethanat janë ngjarje 
që kanë ndodhur apo që ekzistojnë aktualisht. Në procedurën për konstatimin e 
diskriminimit, Komisioni vërteton ekzistencën e fakteve të cilat kanë rëndësi për aspektet 
vendimmarrëse. Një gjë të tillë Komisioni e çmon sipas mendimit të tij. Komisioni nuk do 
të lidhet me faktin që mund ta parashtrojnë palët në qoftë se sipas mendimit të Komisionit 
nuk ka ndonjë efekt në marrjen e qëndrimit në lidhje me diskriminimin.
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III.3.1 Faktet e pohuara

Komisioni i merr për bazë faktet e konstatuara apo të pohuara. Një gjë të tillë 
Komisioni do të arrijë të konstatojë nga vetë përgjigjja për diskriminimin e parashtruar 
dhe nga deklaratat e personave të tjerë që kanë dijeni për bazën e caktuar faktike. 
Komisioni duke bërë komunikimin e Parashtresës për diskriminim tek pala tjetër, në 
një farë forme edhe i bën pyetje se a i pranon apo i kundërshton pretendimet e palës 
që pretendon se është e diskriminuar. Më përgjigjen për diskriminim e parashtruar, 
pala  mund të deklarohet shprehimisht në lidhje më të gjitha pretendimet e palës që ka 
parashtruar inicimin e procedurës për konstatim të diskriminimit. Kjo nuk do të thotë 
se çdo herë ndodhë kështu. Pala mund edhe të mos e kundërshtoj saktësisht pretendimin 
për shkaktim të diskriminimit. Komisioni në këtë rast ka pozitë më të vështirë, për 
faktin se duhet të çmojë se a është pohuar apo kundërshtuar pretendimi nga ana e palës 
kundërshtare. Një gjë e tillë bëhet me anë të vlerësimit dhe çmuarjes së lirë të Komisionit. 
Pohimi i pretendimit faktik nga ana e palës kundërshtare mund të jetë i pjesërishëm dhe 
i plotë, sikundër që mund të jetë edhe kundërshtimi i pretendimit faktik. Në këto raste, 
Komisioni e vlerëson situatën nëse pohimi i përgjigjet gjendjes faktike ose jo. Pohimi i 
një fakti nga ana e palës, për Komisionin e ka kuptimin e një deklarate mbi dijeninë e 
rrethanave të caktuara me të cilën pranohet saktësia e të dhënave të palës tjetër.

III.3.2 Faktetnotore

Rrethanat të cilat shfaqen në një rreth të caktuar shoqëror, lokalitet apo vend 
tjetër si p.sh. medium, ngjarje sporti, ngjarje politike, vendime dhe akte juridike, libër, 
broshurë, etj. dhe të cilat kanë të bëjnë me sjellje apo veprim diskriminues konsiderohen 
fakte notore. Këto fakte nuk duhet të provohen nga ana e Komisionit. Është me rëndësi 
të theksohet se për tu konsideruar një rrethanë si fakt notor, është e nevojshme që ajo 
rrethane të jetë e njohur nga ana e anëtarëve të Komisionit.

Faktet notore paraqesin bazë për zhvillimin e procedurës për konstatim të 
diskriminimit sipas detyrës zyrtare. Në këtë kontekst, me rëndësi janë edhe faktet të cilat 
i janë të ditura Komisionit nga aktivitetet që i ndërmerr brenda kompetencave të veta dhe 
faktet të cilat i dijnëkomisionerët privatisht. Faktet e tilla, komisioneri i parashtron në 
Komision dhe aty çmohet ekzistenca e bazës për inicim të procedurës. Pra, edhe këto dy 
lloje të fakteve shërbejnë si bazë për inicim të procedurës për konstatimin e diskriminimit 
sipas detyrës zyrtare.



KMD NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI - DORACAK PËR QYTETARË

31

III.3.3 Bindja e formuar e komisionit

Komisioni do të shqyrtojë dhe vendosë në lidhje me ekzistencën e veprimit 
diskriminues duke zbatuar normën juridike konkrete me mbështetje të bazës faktike, 
përkatësisht fakteve vendimtare. Gjendja faktike e konstatuar duhet të përputhet me 
realitetin. Aktiviteti i Komisionit është i drejtuar në drejtim të zbulimit të së vërtetës 
në pikëpamje të fakteve vendimtare. E vërteta është kusht esencial gjatë procedimit dhe 
vendosjes. Rezultatet e provave të shqyrtuara çmohen lirisht. Gjendja faktike duhet t’i 
përfshijë të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në përmbajtjen e mendimit në lidhje me 
diskriminimin.

Pala e cila ka iniciuar procedurën për konstatim të diskriminimit, në kontekst 
me gjendjen faktike ka rol aktiv që me dorëzimin e parashtresës për diskriminim. Ajo i 
paraqet rrethanat që i ka në dijeni për faktet vendimtare. Komisioni ka për detyrë që ta 
sqarojë në mënyrë të saktë gjendjen faktike duke kërkuar përgjigje nga pala kundërshtare 
në lidhje me pretendimet për shkaktim të diskriminimit si dhe deklaratë nga personat 
tjerë.

Përmbajtjen e së vërtetës Komisioni e zbulon me anë të të provuarit. Ajo duhet 
të përputhet me bindjen e Komisionit mbi faktet vendimtare dhe situatën objektive.

III.3.4 Testimi i situatës

Testimi i situatës është një metodë eksperimentale që përdoret në procedurën 
për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike. Me këtë metodë synohet të pasqyrohet 
auditimi i një situate me elemente diskriminuese. Testimi i situatës konsiderohet një ndër 
praktikat me të lehta për të konstatuar diskriminimin, psh. shumë thjesht dhe lehtë mund 
të konstatohet se një person me ngjyrë të zeze të lëkurës ndalohet të futët në një restorant, 
kurse të tjerët nuk kanë asnjë ndalesë. Pra, me testimin e situatës, drejtpërdrejtë në 
praktikë konstatohet se një person i cili posedon karakteristika të veçanta nuk trajtohet 
njëjtë si personi tjetër që nuk i posedon ato karakteristika në rrethane të ngjashme apo 
situata të krahasueshme.

Kjo është një mjet prove që mund të thuhet se është me fuqi të madhe provuese 
në procedurën e konstatimit të diskriminimit dhe me ndikim të drejtpërdrejtë për 
përmirësimin e situatave me elemente diskriminuese.

Rezultatet e testimit të situatës janë të afërt me realitetin dhe fokusohen 
në realitetin objektiv. Ata nuk mund të ndikohen nga sjelljet subjektive të aktorëve të 
diskriminimit apo nga përgjigjet e dëshiruara të eksponentëve të caktuar.

Në situatat kur Komisioni do të vlerësoj nevojën e përdorimit të testimit 
të situatës, duhet të ketë parasysh stadet e procedurës për zbatimin e testimit. Pra, në 
fillim Komisioni duhet të bëjë mbledhjen e informacioneve, identifikimin e rastit dhe të 
vlerësoj nevojën për implementimin e testimit. Më pas, është e domosdoshme që të bëhet 
zgjedhja e çiftit që do i nënshtrohet testimit që kanë karakteristika të ndryshme. Nuk 
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duhet të ekzistojë lidhje emotive midis testuesit dhe viktimës. Pas realizimit të testimit, 
Komisioni i vlerëson dhe çmon rezultatet e testimit.

Testimi si mjet prove në procedurën e konstatimit të diskriminimit i 
nënshtrohet një procedure të dokumentuar, si:

a.) Protokolli i testimit;

b.) Procesverbali i testimit (raport personal i testatorëve);

c.) Raporti gjeneral për testimin.

III.3.5 Dokumentet si mjet prove

Dokumentet mund të shfrytëzohen si mjet prove në procedurën e 
konstatimit të diskriminimit. Ata paraqesin një objekt material ku është shprehur një 
mendim, qëndrim, vendim, etj.  Kjo kategori e mjeteve provuese përfshinë çdo objekt 
ku janë evidentuar apo shprehur politikat e caktuara, procedurat dhe vendimet, aktet 
juridike, letrat dhe korrespondencat e ndryshme, shënimet të shkruara me dorë, apo 
të kompjuterizuara, fotografitë dhe incizimet, librat, disqet kompjuterike, e-mailat dhe 
lloje të tjera të regjistrimeve. Dokumenti ka fuqi të provës vetëm nëse është autentik. 
Komisioni gjithmonë mbështet në prezumimin se dokumenti është i vërtetë deri sa nuk 
provohet e kundërta. Pala që do e kontestoj vërtetësinë e dokumentit i takon barra e provës 
për të provuar të kundërtën. Komisioni nuk lëshohet në çmuarjen e fuqisë provuese të 
dokumentit.

Dokumentet mund t’i parashtrojë pala e cila e ka iniciuar procedurën së bashku 
me Parashtresën.  Dokumentin ja bashkangjet Parashtresës dhe me këtë e mbështet 
veprimin e saj, përkatësisht kërkesën për konstatim të diskriminimit. Nëse dokumenti 
ndodhet tek pala tjetër kundërshtare apo tek ndonjë person, organ  apo institucion tjetër, 
atëherë Komisioni do të kërkojë që të deponohet dokumenti në fjalë.
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III.3.6 Dëshmia si mjet prove

Në procedurën e vërtetimit të gjendjes faktike vend të rëndësishëm zë edhe 
dëshmia e dëshmitarit. Dëshmia e dëshmitarit është deklaratë e personit  në lidhje me 
perceptimin e fakteve për një rrethanë apo situatë. Për Komisionin, dhënia e dëshmisë 
konsiderohet si detyrë e përgjithshme qytetare. Dëshmia e dëshmitarit në formën e 
shkruar dorëzohet ne Komision nga ana e palës që ka deponuar  parashtresë apo në 
mënyrë plotësuese si dhe nga pala kundërshtare. Komisioni mund të komunikoj edhe 
drejtpërdrejtë edhe me dëshmitarin që ai të jep dëshminë e vetë, nëse ka dijeni për 
identitetin e tij. Dëshminë, dëshmitari mund ta jap edhe gojarisht nëse prezantohet 
fizikisht në Komision.

Pra, për Komisionin dëshmia është thjesht një deklaratë e marrë nga personi 
që është në një pozitë nga e cila mund të ketë  njohuri të dorës së parë për atë që ju ka 
ndodhur në një situatë konkrete.

III.3.7 Deklaratat e palëve si mjet prove

Pretendimet faktike të palëve mbështeten me anë të deklaratave të palëve.  
Me anë të deklaratës, palët bëjnë sqarimin e pretendimeve të tyre. Për Komisionin, 
palët paraqesin burim të marrjes së informative për rrethanën apo situatën konkrete. 
Komisioni nuk mund të formojë bindjen e plotë, vetëm në deklaratat kundërthënëse jo 
bindëse të palëve në qoftë se nuk shoqërohen ata edhe me mjete tjera provuese.

Deklarata e palëve si provë merret me anë të pyetjeve që u bëhen palëve në 
procedurë.  Ekziston mundësia që Komisioni t’i parashtrojë pyetje vetëm njërës palë nëse 
do të vlerësoj se vetëm ajo ka dijeni për faktet vendimtare. Është me rëndësi të theksohet 
se palët në procedurën për konstatimin e diskriminimit deklaratat e tyre i japin që me 
shfrytëzimin e akteve  - veprimeve procedurale. Ai që pretendon se është i diskriminuar 
, deklaratën e tij në lidhje me bazën faktike e bën me anë të Parashtresës, kurse pala 
kundërshtare me anë të Përgjigjes për diskriminimin e parashtruar. Komisioni kur do të 
vlerësoj se është e nevojshme marrja e deklaratave plotësuese, atëherë një gjë të tillë do ta 
bëjë posaçërisht.

III.3.8 Treguesit dhe të dhënat statistikore si mjet prove 

Në raste të caktuara Komisioni mund t’i merr për bazë treguesit dhe të 
dhënat statistikore për të konstatuar një politikë të caktuar apo kriter që bën përjashtim, 
diferencim apo preferencë të një grupi të veçantë në krahasim me anëtarët e grupit tjetër.

Treguesit dhe të dhënat statistikore për Komisionin paraqesin të dhëna të 
mbledhura, të sistematizuara dhe të përpunuara. Të dhënat në një raport përshkrues do 
t’i mundësojnë Komisionit të bëjë një analizë për diskriminim në një segment të caktuar. 
Treguesit që mund të paraqiten përmes tabelave, grafikëve dhe përshkrimeve tekstuale, 
etj.  janë indikator për vlerësimet e diskriminimit në fushat përkatëse. Ata njëkohësisht 
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mund të shërbejnë si bazë e të dhënave për përcjelljen e diskriminimit në vend dhe për 
krijimin e politikave në luftën kundër diskriminimit.

Provat statistikore që të kenë fuqi në procedurën e konstatimit të diskriminimit 
duhet të përmbushin standardet shkencore dhe mund të përdoren në situata të caktuara. 
Nëpërmjet analizave statistikore nxirren konkluza cilësore për diskriminimin e shfaqur.
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përfundime dhe reKomandime

Në kuadrin ligjor për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, në Republikën 
e Maqedonisë  gati tre vite është në fuqi Ligji për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi. 
Mendimet dhe Rekomandimet e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi kanë filluar 
që të zënë vendin e tyre në kuadrin e burimeve formale të së drejtës në fushën e mbrojtjes 
së barazisë dhe mos diskriminimit. Po kështu, një sërë qëndrimesh të Komisionit për 
mbrojtje nga diskriminimi kanë marrë tipare të një doktrine bashkëkohore edhe pse 
disa çështje në lidhje me pozitën dhe raportin  e këtij Komisioni me organet e pushtet 
gjyqësor, me Gjykatën Kushtetuese dhe me disa organe dhe institucione të sistemit, 
paraqesin çështje pa përcaktim të qartë. 

Në këtë periudhë prej tre viteve të punës së Komisionit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi janë ndërmarrë veprime të shumta për të përmirësuar efikasitetin dhe 
efektivitetin e punës së këtij organi të pavarur, si autoritet qendror për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi.

Mendimet dhe rekomandimet e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
kanë filluar të zënë vendin e tyre në kontekstin e burimeve formale të ligjit në mbrojtjen 
e barazisë dhe mos-diskriminimit.

Një tërësi e qëndrimeve të Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
morëncilësinë e një doktrinë moderne ligjore, edhe pse disa çështje në lidhje me pozitën 
dhe marrëdhëniete Komisionit me autoritetet gjyqësore, Gjykatën Kushtetuese dhe 
organet dhe institucionet tjera sistemit, paraqesin çështje që kërkojnë përgjigje.

Kjo periudhë kohore na jep të drejtën për të përfunduar se, për punë efektive 
nuk është e mjaftueshme vetëm se një kornizë e mirë ligjore, por edhe organizim i mirë i 
brendshëm dhe misioni i definuar dhe vizioni i një organi.

Për këtë qëllim, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi zbaton disa 
aktivitete në kategorinë e fuqizimit të organizimit të brendshëm. Rezultatet më të 
rëndësishme janë miratimi i Planit strategjik, Rregullores së KMD dhe strategjisë së 
komunikimit të KMD. Dokumenti i parë është një udhërrëfyes i mirë për aktivitetet që 
Komisioni duhet të ndërmarrë, ndërsa ky i fundit e bën procedurën para Komisionit më 
të qartë dhe efektive.

Me Rregulloren rregullohen çështje të rëndësishme për organizimin e 
brendshëm Komisionit , por prapëseprapë ka vend për përmirësime të mëtejshme, që 
do të kontribuojë në rritjen e efektivitetit të masave mbrojtëse siiashtuquajturifeedback 
mekanizëm apo mekanizëm për njoftim të personave që kanë paraqitur parashtresë se 
e njëjta është pranuar, se ka filluar procedurat për parashtresën, por për edhe për fazate 
ndryshme të procedurës (për shembull kur Komisioni ia përcjell parashtresën për 
diskriminim te diskriminuesi i supozuar që të merr prova për sjelljen e tij e të ngjashme).

Mandej, mungesa e shërbimit profesional e pengon fuqizimin e mëtejshëm 
të organizimittë brendshëm të KMD dhe sidomos arritjen e rezultateve më të mira në 
drejtim të punës me grupe të veçanta. Prandaj, është e nevojshme që të zgjidhet problemi 
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me shërbimin profesional të Komisionit. Kjo poashtumund të kontribuojë edhe në 
shkurtimin e kohës së përpunimit të parashtresave, mbledhjen e dëshmive, marrjen dhe 
shpërndarjen e materialeve e të ngjashme.

Buxheti i kufizuar e kufizon mundësinë që Komisioni të jetë sa më afër palëve 
ose mbulimin territorial të rajoneve me përfaqësues të KMD. Prandaj , është e nevojshme 
përkrahja buxhetore me të cilën do të mundësohet që nëpunësi zyrtar të jetë te pala dhe 
jo pala te nëpunësi.

Përcaktimi i raporteve të Komisionit me gjykata e rregullta sidomos kur 
iniciohet procedurë gjyqësore penale apo kur sjellët aktgjykim penal është çështje e pa 
parashikuar shprehimisht në Ligjin për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Edhe 
raporti i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi me Gjykatën Kushtetuese paraqet 
çështje të pa përcaktuar shprehimisht. Veç kësaj edhe operacionalizimi i procedurës 
për përgjegjësinë kundërvajtëse ndaj kryerësve të diskriminimi nuk ka gjetur 
definimshprehimor.

Në këtë kontekst, vlen të theksohet se Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, 
ka institucionalizuar qëndrimin se në rastet kur mund të dyshohet se gjykatat si 
institucione të pushtetit gjyqësor me vendimet e tyre meritore kanë shkaktuar qasje të 
diferencuar ndaj subjekteve që ndodhen në kushte dhe rrethana të njëjta, Komisioni 
si trup me elemente më shumë administrative nuk do t’i trajtoj të njëjtat nëpërmjet 
procedurës së paraparë për vërtetim të diskriminimit.

Raporti i Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi ndaj Gjykatës 
Kushtetuese është gjithashtu një çështje që nuk është përcaktuar në mënyrë eksplicite .

Funksionalizimi i procedurës për përgjegjësi kundërvajtësendaj kryesve të 
diskriminimit nuk ka përkufizim të qartë.

Përveç këtyre çështjeve që ndërlidhen me punën e Komisionit për mbrojtje 
nga diskriminimi, ende nuk mund të flasim për një praktikë gjyqësore në Maqedoni në 
lidhje me mbrojtjen gjyqësore nga diskriminimi. Ajo çka mund të thuhet në këtë fazë 
dhe me këtë rast është ekzistenca e ngritjes së qëndrimit për të përcaktuar legjitimitetin 
aktiv për inicim të procedurës për mbrojtje gjyqësore nga diskriminimi për të përfshirë 
edhe institucionet dhe subjektet e caktuara të cilat në fushëveprimin e tyre në mënyrë 
shprehimore e kanë pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi si në sektorin publik 
ashtu edhe në atë privat në njërën anë, kurse në anën tjetër të përcaktohen figurat e 
dëmit që mund të shkaktohen nga veprimi diskriminues, për të cilat mund të ngritet 
padi për shpërblim të dëmit. Për të përmirësuar më tej punën e Komisionit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi janë të mendimit se përpjekjet tona të ardhshme duhet të drejtohet 
në drejtim të rregullimit të mëtejshëm të disa marrëdhënieve që do të kontribuojnë në 
rritjen e efektivitetit të masave mbrojtëse të tilla si të ashtuquajturin mekanizëm reagime .

Kjo do të thotë personat të cilët vazhdimisht e raportimit parashtruar ankesë 
nga momenti i pranimit të ankesës , kur procedura është filluar të punojë peticionin , dhe 
të gjitha fazat tjera të procedurës (p.sh. , kur komisioni ia përcjell ankesën diskriminuesin 
për të marrë dëshmi për vet sjellje , etj. ) .
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Kjo besoj , bazuar në praktikën e tanishme të mira në punën e Komisionit 
, rekomandimet e dhëna në këtë punim , ndryshimet thelbësore që mund të bëhen në 
punën e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi , për të arritur mekanizëm dinamik 
, transparent dhe të njohur për të mbrojtur dhe parandalimin e diskriminimit .
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Formular i parashtresës i cilidorëzohetnë KMD përkonstatimtëdiskriminimit 

 

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMISIONI PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI 
RR. Kej Dimitar Vllahovpn. (Ndërtesa e RTVM), Kati 20, Shkup 

Tel. 02/3232-242 
 

PARASHTRESË 

ME RËNDËSI: Nga parashtresa që e drejtoni, kopje do të dërgohet deri te personi fizik/personi 

juridik, gjegjësisht organi kundër kujt e bëni parashtresën. 

 

TË DHËNA PERSONALE PËR PARASHTRUESIN 
 

1. EMRI:  _____________________________________________________________________ 
 

2. MBIEMRI: __________________________________________________________________ 
 

3. EMËRTIMI:  _________________________________________________________________ 
  

4. ADRESA/SELIA: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(nëse parashtruesi është person juridik) 
 

5. GJINIA: ___________________ 
 

6. DATËLINDJA: __________________________ 
 

 
7. TELEFONI: __________________   E-MAIL: _______________________________________ 

 

8. PËRKATËSIA ETNIKE: ______________________ (nuk është e detyrueshme) 
 

9. A E BËNI PARASHTRESËN NË EMËR TË PERSONIT TJETËR: __________________                          

(përgjigjuni me PO ose JO) 
 

10. NËSE PËRGJIGJEJA NË PYETJEN PARAPRAKE ËSHTË VËRTETUAR, SHKRUANI NË EMËR TË 

CILIT PERSON BËNI PARASHTRESËN: 

___________________________________________________________________________ 
 

11. A KENI PËLQIMIN E PERSONIT NË EMËR TË TË CILIT E BËNI PARASHTRESËN: 

_____________________      (përgjigjuni me PO ose JO; nëse PO, bashkëngjite të njëjtin) 

 

 

 

TË DHËNA PËR PERSONIN FIZIK/JURIDIK, GJEGJËSISHT ORGANIN KUNDËR TË CILIT E BËNI 

PARASHTRESËN 
 

1. NËSE PARASHTRESA KA TË BËJË ME PERSON JURIDIK/ORGAN: 
 

 EMËRTIMI____________________________________________________________  
 

 SELIA: ___________________________________________________________ 
 

 TELEFONI: ___________________________ 
 

 A JENI NË MARRËDHËNJE PUNE/DHE NË ATË PERSON JURIDIK/ORGAN: 

________________ 

(përgjigju me PO ose JO) 

 
 

2. NËSE PARASHTRESA KA TË BËJË ME PERSON FIZIK: 
 

 EMRI DHE MBIEMRI:____________________________________________________ 
 

 ADRESA:    ____________________________________________________________ 
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7. TELEFONI: __________________   E-MAIL: _______________________________________ 

 

8. PËRKATËSIA ETNIKE: ______________________ (nuk është e detyrueshme) 
 

9. A E BËNI PARASHTRESËN NË EMËR TË PERSONIT TJETËR: __________________                          

(përgjigjuni me PO ose JO) 
 

10. NËSE PËRGJIGJEJA NË PYETJEN PARAPRAKE ËSHTË VËRTETUAR, SHKRUANI NË EMËR TË 

CILIT PERSON BËNI PARASHTRESËN: 

___________________________________________________________________________ 
 

11. A KENI PËLQIMIN E PERSONIT NË EMËR TË TË CILIT E BËNI PARASHTRESËN: 

_____________________      (përgjigjuni me PO ose JO; nëse PO, bashkëngjite të njëjtin) 

 

 

 

TË DHËNA PËR PERSONIN FIZIK/JURIDIK, GJEGJËSISHT ORGANIN KUNDËR TË CILIT E BËNI 

PARASHTRESËN 
 

1. NËSE PARASHTRESA KA TË BËJË ME PERSON JURIDIK/ORGAN: 
 

 EMËRTIMI____________________________________________________________  
 

 SELIA: ___________________________________________________________ 
 

 TELEFONI: ___________________________ 
 

 A JENI NË MARRËDHËNJE PUNE/DHE NË ATË PERSON JURIDIK/ORGAN: 

________________ 

(përgjigju me PO ose JO) 

 
 

2. NËSE PARASHTRESA KA TË BËJË ME PERSON FIZIK: 
 

 EMRI DHE MBIEMRI:____________________________________________________ 
 

 ADRESA:    ____________________________________________________________ 
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 TELEFONI: ___________________ 

 

 PERSONI PËR TË CILIN VËRTETONI SE JU KA DISKRIMINUAR A E KA BËRË TË NJËJTËN NË 

VENDIN E PUNËS/DUKE KRYER DETYRAT E PUNËS: _____________________ 

(përgjigjuni me PO ose JO) 
 

 NËSE PËRGJIGJEJA E MËSIPËRME ËSHTË POZITIVE, SHKRUANI KU ËSHTË I PUNËSUR 

PERSONI :  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(emri i ndërmarrjes/institucionit/organizatës, adresa, telefoni, pozita/vendi i punës së 

personit përkatës) 
 

ME RËNDËSI: Nëse ka më shumë persona fizik/ose persona juridik, gjegjësisht organe kundër të cilëve 

bëni parashtresat, Ju lutemi për secilin prej tyre të plotësoni parashtresë. 

 

 

BAZA/at PËR DISKRIMINIM 
 

Rrethoni një e më shumë baza të diskriminimit,në bazë të tëcilave mendoni se jeni të diskriminuar. 
 

1. Gjinia 

2. Raca 

3. Ngjyra e lëkurës 

4. Farefisnia 

5. Përkatësia e grupit të margjinalizuar 

6. Përkatësia etnike 

7. Gjuha 

8. Shtetësia 

9. Prejardhja sociale 

10. Religjioni apo bindja fetare 

11. Lloje tjera të besimit 

12. Shkollimi 

13. Përkatësia politike 

14. Statusi personal apo shoqëror 

15. Pengesa mentale apo fizike 

16. Mosha 

17. Gjendja familjare apo martesore 

18. Statusi pronësor 

19. Gjendja shëndetësore 

20. Ndonjë bazë tjetër: (shënoni cila) 

__________________________________  

 

 

 
 

KU KA NDODHUR NGJARJA PËR TË CILËN BËNI PARASHTRESË 
 

1. NË PROCEDURË PARA ORGANIT TË PUSHTETIT PUBLIK (gjyq, komunë, ministri...) 

2. NË PROCEDURË PËR PUNËSIM OSE NË PUNË 

3. GJATË DHËNJES SË SHËRBIMEVE PUBLIKE OSE GJATË SHFRYTËZIMIT TË OBJEKTEVE DHE 

SIPËRVAQEVE 

4. REALIZIMIT TË TË DREJTAVE FETARE 

5. ARSIMIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL 

6. REALIZIM TË TË DREJTAVE ETNIKE 
 

 

 

 

7. SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE 

8. DIÇKA TJETËR ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (shëno) 

 

 

 

PËRSHKRIMI I NGJARJES (përshkruajeni hollësisht ngjarjen sipas të cilës bëni parashtresën, duke 

përfshirë edhe të dhënat për kohën,vendin,personat të cilët kanë qenë prezent e të ngjashme) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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 TELEFONI: ___________________ 

 

 PERSONI PËR TË CILIN VËRTETONI SE JU KA DISKRIMINUAR A E KA BËRË TË NJËJTËN NË 

VENDIN E PUNËS/DUKE KRYER DETYRAT E PUNËS: _____________________ 

(përgjigjuni me PO ose JO) 
 

 NËSE PËRGJIGJEJA E MËSIPËRME ËSHTË POZITIVE, SHKRUANI KU ËSHTË I PUNËSUR 

PERSONI :  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(emri i ndërmarrjes/institucionit/organizatës, adresa, telefoni, pozita/vendi i punës së 

personit përkatës) 
 

ME RËNDËSI: Nëse ka më shumë persona fizik/ose persona juridik, gjegjësisht organe kundër të cilëve 

bëni parashtresat, Ju lutemi për secilin prej tyre të plotësoni parashtresë. 

 

 

BAZA/at PËR DISKRIMINIM 
 

Rrethoni një e më shumë baza të diskriminimit,në bazë të tëcilave mendoni se jeni të diskriminuar. 
 

1. Gjinia 

2. Raca 

3. Ngjyra e lëkurës 

4. Farefisnia 

5. Përkatësia e grupit të margjinalizuar 

6. Përkatësia etnike 

7. Gjuha 

8. Shtetësia 

9. Prejardhja sociale 

10. Religjioni apo bindja fetare 

11. Lloje tjera të besimit 

12. Shkollimi 

13. Përkatësia politike 

14. Statusi personal apo shoqëror 

15. Pengesa mentale apo fizike 

16. Mosha 

17. Gjendja familjare apo martesore 

18. Statusi pronësor 

19. Gjendja shëndetësore 

20. Ndonjë bazë tjetër: (shënoni cila) 

__________________________________  

 

 

 
 

KU KA NDODHUR NGJARJA PËR TË CILËN BËNI PARASHTRESË 
 

1. NË PROCEDURË PARA ORGANIT TË PUSHTETIT PUBLIK (gjyq, komunë, ministri...) 

2. NË PROCEDURË PËR PUNËSIM OSE NË PUNË 

3. GJATË DHËNJES SË SHËRBIMEVE PUBLIKE OSE GJATË SHFRYTËZIMIT TË OBJEKTEVE DHE 

SIPËRVAQEVE 

4. REALIZIMIT TË TË DREJTAVE FETARE 

5. ARSIMIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL 

6. REALIZIM TË TË DREJTAVE ETNIKE 
 

 

 

 

7. SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE 

8. DIÇKA TJETËR ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (shëno) 

 

 

 

PËRSHKRIMI I NGJARJES (përshkruajeni hollësisht ngjarjen sipas të cilës bëni parashtresën, duke 

përfshirë edhe të dhënat për kohën,vendin,personat të cilët kanë qenë prezent e të ngjashme) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 
 

ME RËNDËSI: Nëse Ju është e nevojshme më shumë hapësirë për të shkruar, përdorni fletë shtesë. 

 

 

 

DËSHMI (Shkruani dëshmitë  të cilat i jepni si shtesë të parashtresës) 
 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 
 

 

 

1. AKENI NGRITUR PROCEDURË GJYQËSORE ____________ (përgjigjuni me PO ose JO) 
 

 
2. NËSE KENI NGITUR, PARA CILËS GJYKATË DHE KUR________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(dërgoni edhe fotokopjen e padisë) 
 

3. A JENI DREJTUAR NDONJË INSTIUCIONI TJETËR_____________ (përgjigjuni me PO ose JO) 
 

4. NËSE JENI DREJTUAR, DERI TE CILI DHE KUR ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(dërgoni edhe fotokopjen nga korrespondencat) 

 

 

 

VENDI DHE DATA                                                                                        NËNSHKRIMI 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 
 

ME RËNDËSI: Nëse Ju është e nevojshme më shumë hapësirë për të shkruar, përdorni fletë shtesë. 

 

 

 

DËSHMI (Shkruani dëshmitë  të cilat i jepni si shtesë të parashtresës) 
 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 
 

 

 

1. AKENI NGRITUR PROCEDURË GJYQËSORE ____________ (përgjigjuni me PO ose JO) 
 

 
2. NËSE KENI NGITUR, PARA CILËS GJYKATË DHE KUR________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(dërgoni edhe fotokopjen e padisë) 
 

3. A JENI DREJTUAR NDONJË INSTIUCIONI TJETËR_____________ (përgjigjuni me PO ose JO) 
 

4. NËSE JENI DREJTUAR, DERI TE CILI DHE KUR ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(dërgoni edhe fotokopjen nga korrespondencat) 

 

 

 

VENDI DHE DATA                                                                                        NËNSHKRIMI 
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I DISKRIMINUAR

INFORMONI

JENI TË MBROJTUR

KOMISIONI PËR MBROJTJE NGA 
DISKRIMINIMI

KA ZGJIDHJE PËR PROBLEMIN TUAJ
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