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Korniza metodologjike e botimit në lidhje me standardet e Këshillit 
të Evropës për mbrojtjen nga diskriminimi ndaj personave LGBTI, me 
fokus në fuqizimin e rolit të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe 
intolerancës (KERI), bazohet në hulumtimin në zyrë që mbulon analizën 
diskursive të koncepteve dhe praktikave kryesore të përfshira në botim 
dhe analiza krahasuese e dokumenteve përkatëse nga legjislacioni vendas 
dhe evropian, si dhe nga aktivitetet monitoruese të organizatave vendore 
dhe ndërkombëtare. Si bazë për këtë botim u mor parasysh një nga dy 
rekomandimet urgjente në Raportin e Komisionit të vitit 2016, zbatimin e të 
cilit KERI e rishqyrtoi sërish në vitin 2019: Në raportin e tij për Maqedoninë 
e Veriut të publikuar më 7 qershor 2016, KERI rekomandoi që autoritetet 
të kryejnë një studim të pavarur gjithëpërfshirës mbi të gjitha format e 
diskriminimit ndaj personave LGBT së bashku me komunitetin LGBT. Ky 
studim duhet gjithashtu të hapë rrugën për zhvillimin dhe miratimin e një 
plani veprimi për t’i dhënë fund formave të tilla të diskriminimit. Ky botim 
do të përqendrohet në rekomandimet e KERI, veçanërisht duke marrë 
parasysh listën informative të Komisionit për çështjet LGBTI, e publikuar 
më 1 mars 2021. Përmes analizave diskursive dhe fenomenologjike, do 
të bëhet një përpjekje për të inkuadruar diskriminimin LGBTI në një 
kuptim më të gjerë për sa i përket përcaktimit të dinamikave moderne 
politike dhe sociale, si dhe trajtimit të personave LGBTI në një kontekst 
bashkëkohor. Analiza krahasuese do të mbulojë një sërë dokumentesh të 
Këshillit të Evropës, si për shembull:

- rezolutat e Komitetit të Ministrave dhe të Asamblesë Parlamentare; 
- listat informative (fact sheets) të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut mbi: homoseksualitetin, orientimin seksual dhe identitetin gjinor; 

1. METODOLOGJIA
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- raportet/opinionet e Komisionerit për: të drejtat e njeriut dhe 
identitetin gjinor, të drejtat e njeriut dhe personat interseksual dhe 
diskriminimin në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor në 
Evropë;
- rezolutat e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit 
të Evropës;
- rezolutat, vendimet dhe gjetjet e Komitetit Evropian për të Drejtat 
Sociale;
- analiza përmbledhëse e rekomandimeve të KERI sipas raporteve 
shtetërore nga raundi i 5-të i monitorimit, të cilët u referohen personave 
LGBTI.

Gjithashtu, në mënyrë që vendimi të përfshijë standardet e Këshillit të 
Evropës në një kornizë përkatëse, me fokus të veçantë në rekomandimet 
e KERI, do të jetë e nevojshme të rishikohen aktet përkatëse të aktorëve 
të tjerë ndërkombëtarë, si për shembull: Kombet e Bashkuara, Bashkimi 
Evropian, EQUINET, ILGA - Europë dhe të tjerë. Krahas analizës krahasuese 
të legjislacionit përkatës dhe dokumenteve të monitorimit, gjatë 
përgatitjes së botimit do të konsultohen edhe studime, analiza, kërkime, 
manuale dhe tekste teorike përkatëse. 
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Struktura juridiko-politike e betejës institucionale për një shoqëri më të 
drejtë dhe të barabartë, në kontekstin tonë vendor, i referohet në masë 
të madhe përgatitjes dhe miratimit të lex specialis, i cili do të mundësojë 
mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit të kryer drejtpërdrejt, 
tërthorazi ose ndërsektorial ndaj individëve dhe grupeve të ndryshme. 
Përkundër faktit se sektori i shoqërisë civile kishte hartuar një zgjidhje 
ligjore në vitin 2006, në Republikën e Maqedonisë së Veriut për herë 
të parë një ligj i veçantë për mbrojtjen nga diskriminimi, respektivisht 
Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi1 u miratua 
në vitin 2010. Zbatimi fillestar i këtij ligji nuk përputhet me mbrojtjen 
dhe sigurinë ligjore të pakicave seksuale dhe gjinore, duke qenë se 
orientimi seksual dhe identiteti gjinor (OSIGj) nuk janë caktuar si tipare 
të mbrojtura në zgjidhjen ligjore të vitit 2010, kurse Komisioni për 
parandalimin dhe mbrojtjen kundër diskriminimit në lidhje me ankesat 
që mbulojnë bazat e SORI-it vepron në mënyrë të papërshtatshme, 
duke pamundësuar mbrojtjen e plotë dhe duke shtrembëruar trajtimin 
institucional të pakicave seksuale dhe gjinore, duke i vendosur ato në 
“cilëndo bazë tjetër”. Struktura ligjore dhe trajtimi institucional joadekuat 
i pakicave seksuale dhe gjinore ka kontribuar në rritjen e mosbesimit nga 
personat LGBTI ose siç thuhet në Raportin për nevojat dhe problemet 
e personave LGBTIQ në Republikën e Maqedonisë së Veriut: “Përvojat 
kolektive të personave LGBTIQ tregojnë një nivel të lartë të ekspozimit 

1  Gazeta Zyrtare e RMV-së, nr. 101/2019.

2. NE VEND TE HYRJES: KORNIZA 
DISKURSIVE E DISKRIMINIMIT LGBTI
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ndaj diskriminimit, ngacmimit dhe dhunës për shkak të orientimit të tyre 
seksual, identitetit gjinor ose shprehjes gjinore. Megjithatë, shumica prej 
tyre nuk e raportojnë tek institucionet përgjegjëse, kryesisht për shkak 
të mosbesimit se rasti do të zgjidhet dhe nga frika se mund të ketë 
pasoja të dëmshme për ta. Ata pak që u inkurajuan të raportonin shpesh 
u përballën me diskriminim shtesë ose trajtim të papërshtatshëm për 
shkak të orientimit të tyre seksual, identitetit gjinor ose shprehjes gjinore 
ose veprimit të vonuar dhe joefikas, gjë që kontribuon më tej në rritjen e 
shkallës tashmë të lartë të mosbesimit në institucione“.2 Në tetor të vitit 
2020, u miratua një zgjidhje ligjore e re dhe e përmirësuar dukshëm për 
të luftuar diskriminimin, kurse Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi3 përfshin në mënyrë eksplicite orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor. Në çdo rast, krijimi i një praktike institucionale të 
parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi nuk lind vetëm nga një lex 
specialis, veçanërisht pasi diskriminimi strukturor dhe më tej - format e 
ndryshme të mikrodhunës që formësojnë përvojën politike të të cenuarve, 
janë të ngulitura në fushat kyçe të bashkëjetesës, si arsimi, shëndetësia dhe 
shërbimet sociale. Përveç kësaj, konteksti maqedonas regjistron periudha 
të shkeljeve intensive të komunitetit LGBTI përmes diskriminimit, gjuhës 
së urrejtjes dhe veprave të urrejtjes (2010-2017) të regjistruara në raportet 
vendore dhe ndërkombëtare. Sidomos duke pasur parasysh aspiratën 
organike të strukturës së atëhershme qeverisëse për të poshtëruar, 
nënshtruar dhe dehumanizuar komunitetin LGBTI në hapësirën publike, 
në procesin e vendimmarrjes politike dhe në legjislacionin kombëtar, 
edhe në përpjekje për të ndryshuar rendin kushtetues të vendit 
tonë përmes Amendamentit 33, i cili ishte propozuar në vitin 2015.  
  Rezistenca e lëvizjes LGBTI ndaj të gjitha formave të dhunës 
patriarkale dhe heteronormative duhet të vazhdojë të mbështetet dhe 
në atë drejtim të ndiqen pikat orientuese të parashikuara nga standardet 
ndërkombëtare për mbrojtjen dhe sigurinë ligjore të pakicave seksuale 
dhe gjinore. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet standardeve të Këshillit 
të Evropës, duke theksuar më pas rolin e Komisionit Evropian kundër 
racizmit dhe intolerancës, duke qenë se lista e tij informative e publikuar 
më 1 mars 2021 i kushton vëmendje edhe çështjeve LGBTI. Përpara se ta 
çojmë tekstin e këtij botimi në rishikimin e nevojshëm të mjeteve dhe 
mekanizmave të disponueshëm që mundësojnë luftën për një shoqëri 

2  Ginova Biljana. 2021. Raporti i hulumtimit: Nevojat dhe problemet e personave LGBTIQ në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut. Shkup: Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe LBTI Qendra për mbështetje, fq. 8.

3  Gazeta Zyrtare e RMV-së, nr. 258/2020. 
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më të drejtë dhe më të barabartë, një vëmendje e veçantë shkurtimisht 
do t’i kushtohet edhe përcaktimit diskursiv të diskriminimit queer. 
  Megjithëse rregullimi ligjor i seksualitetit dhe identiteteve gjinore 
kërkon të zyrtarizojë dhe zbrazë politikisht kuptimin e dallimeve të 
përshkruara, mënyrave, stileve dhe formave të ndryshme të jetës, është e 
pashmangshme të theksohet se pikërisht përmes gjinisë dhe seksualitetit 
zbulohet platforma e subjektivizimit, ku ligji dhe pushteti bashkohen në 
një efekt produktiv, domethënë, efekti i përcaktimit dhe prodhimit ligjor 
të subjekteve të së drejtës, mënyrat, stilet dhe format e ndryshme të jetës 
së të cilëve duhet të normatizohen dhe normalizohen. Prandaj, 
komunitetet seksuale dhe gjinore nuk aspirojnë për një status të veçantë 
në lidhje me komunitetet e tjera me nofka, megjithëse unaza disiplinore 
e komuniteteve moderne politike, me bazë të gjerë ose moderne (shtete-
kombe) ngushtohet me tension të veçantë rreth kërcënimeve të 
vendosura më parë dhe rreziqet ndaj modeleve që garantojnë traditën 
dhe përjetësinë ose modelet e familjes bërthamore dhe seksualitetit 
riprodhues. Identifikimi politik i kërcënimit dhe rrezikut bëhet përgjatë 
vijës së demarkacionit skematik të “ne” dhe “ju”, “të mirë” dhe “të keq”, “të 
favorshëm” dhe “të tepërt”, “mik” dhe “armik”, “të shëndetshëm” dhe “të 
sëmurë”, “normale” dhe”perverse” dhe, më në fund, “korrekte” dhe 
“kriminale”. Lidhur me zbërthimin e fundit të qasjes për të jetuar së bashku 
në një shoqëri (“të drejtë” dhe “kriminale”), është interesante të theksohet 
se ndër tiparet e mbrojtura që mbulon legjislacioni kundër diskriminimit, 
është pikërisht seksualiteti i ndryshëm apo homoseksual, para se të arrijë 
sigurinë e tij juridike, rendi juridik e trajton atë si kriminale dhe e 
kriminalizon. Kjo trajektore e një tipari të mbrojtur të legjislacionit kundër 
diskriminimit padyshim zbulon bashkimin midis rregullimit ligjor dhe 
qeverisjes politike. Megjithëse kriminalizimi i seksualitetit homoseksual 
tregon gjithnjë e më shumë legjislacionin e vjetëruar, të vendosur në një 
perspektivë metahistorike, një gjest i tillë ligjor që është në një vijë me 
vendimin politik se kush është i mirë, i shëndetshëm, normal në shoqëri 
në krahasim me atë se kush është i keq, i çoroditur, kriminel, mbetet e 
pranishme dhe e gdhendur në historinë e popullsive queer, për më tepër 
në modernitetin tonë bie si një alarm antidemokratik. Kriminalizimi i 
seksualitetit dhe gjinisë tjetër ose në përgjithësi - kriminalizimi i tjetërsisë 
i përket (ri)sentimentit të djathtë politik që antagonizon politikën, e kthen 
arenën politike në një fushë armiqësie dhe përdor individë dhe grupe të 
dobëta, të margjinalizuara si kurbane (scapegoats).  
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 Një rend i tillë në të cilin politika ndërhyn në fushën e së drejtës për 
të ngritur kulturën mbizotëruese në një nivel objektiv, organik, monolit 
dhe, nga ana tjetër, për të përjashtuar dhe ekspozuar ndaj dhunës jetët e 
ndryshme singulare, shoqatat politike dhe sociale dhe komunitetet me 
nofka, krijon një “antropologji të re të pabarazisë”. Populizmi penal është 
një term që shpjegon rende të tilla politike, ku qëllimi është “deformimi i 
imagjinatës kolektive për dukuritë devijuese”. Platforma e rrezikshme e 
subjektivizimit që ofron populizmi penal e fokuson të drejtën penale kah 
autorët, e jo kah vetë veprat penale. Identiteti i autorit paraprakisht 
kristalizohet përmes një procedure politike të identifikimit dhe shenjimit 
të armiqve politikë, respektivisht e drejta humbet vlerën e pretenduar 
neutrale dhe merr karakter persekutues. Rezervuari specifik politik i 
populizmit penal është shpërdorimi i vijave identitare (tipareve të 
mbrojtura) që kryqëzojnë identitetin e dëshiruar të armikut të shënuar në 
arenën politike, për ta përndjekur më pas ligjërisht dhe për të mundësuar 
ekzistencën e tij përmes kriminalizimit. Ose, siç shkruan për këtë një jurist 
i famshëm italian, i cili edhe një herë e ktheu vëmendjen te populizmi 
penal, Luigi Ferragioli: “Fenomenologjia kriminale [ndryshon], e 
mbështetur vetëm nga një ideologji përjashtimi që kriminalizon të varfërit, 
të margjinalizuarit dhe tmerrësisht të ndryshmit ... nën shenjën e një 
antropologjie raciste të pabarazisë”.4 Përsëri, megjithëse kriminalizimi i 
seksualitetit homoseksual, veçanërisht në nivel lokal, është i vjetëruar dhe 
i dekriminalizuar në vitin 1996, populizmi penal nuk është 
domosdoshmërisht i përcaktuar në tekstin e Kodit Penal. Përkundrazi, 
jehona e retorikës së djathtë-populiste, e cila ende lejon pozicionimin 
armiqësor të pakicave seksuale dhe gjinore, aktualizon persekutimin dhe 
represionin, ato vërshojnë nga detyra e së drejtës në detyrën e unitetit 
organik ose kulturës dominuese, e cila ndjek më tej zinxhirin e ekuivalencës 
së sundimtarit, bën thirrje për persekutimin, burgosjen dhe vdekjen e 
personave queer. Gjurma e traumës së mbartur nga popullata të tëra, të 
shkaktuara nga persekutimi dhe represioni, dhe që përmbahet pa 
probleme në hierarkinë e ligjit ose të ligjërimit politik, shkakton vetë-
mohim të thellë. Pavarësisht kryerjes së një vepre penale dhe vendosjes 
së pragut të ligjit, pra bazës formaliste të Kodit Penal të mëparshëm dhe 
shtrirjes moderne të tij në fjalime, veprime gërryese dhe mobilizim politik 
antidemokratik. Kur fitimi i statusit juridik përkon me vetë agjensin e 
veprimit ose të jetës si të tillë (që përmban nevoja, dëshira, mendime, 

4  Ferrajoli Luigi. 2008. L’illusione della sicurezza. Piacenza: Intervento al Festival del Diritto. Termi populizëm penal 
u popullarizua nga Dennis Salas në librin e tij La volonté de punir: Essai sur le populisme pénal (2013).
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emocione dhe ndjenja), efekti i fajit (në një kuptim më të gjerë, jo vetëm 
në të drejtën penale) përhapet në të gjithë fushën politike dhe zhytet në 
vetveten, përkatësisht, faji – si kategori juridike interpelancash – ka një 
“jetë të brendshme”5, që përcakton më tej jetën e personave queer dhe 
historinë e tyre materiale.  
 
 Ndjekja e fillit të persekutimit dhe represionit, nga aspekti i historisë 
traumatike të komunitetit queer, tregon për një trajtim më të gjerë dhe 
më kompleks të traumës, në përgjithësi, te personat LGBTI. “Për shkak të 
përshtypjes së qëndrueshme që trauma krijon te një person dhe trup, 
çdo lidhje, shenjë, përvojë, ndjesi e një kërcënimi ose dëmtimi të 
mundshëm të ngjashëm, aktivizon mbijetesën e përgjithshme të përvojës 
traumatike. Domethënë, sado e ndryshme të jetë situata aktuale nga të 
mëparshmet, përvoja, gjegjësisht intensiteti i përvojës janë të njëjta si në 
situatat kur ka ndodhur trauma fillestare. Intensiteti i përvojës zakonisht 
perceptohet përmes dimensionit afektiv, përvojës së emocioneve të forta 
dhe ndjenjës së të qenit i mbingarkuar, zakonisht nga frika, turpi ose 
shqetësimi i padurueshëm, ose përmes përvojës së desensibilizimit ose 
shkëputjes.“6 Në këtë kuptim, dimensioni formal-ligjor i diskriminimit të 
bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor është një konstatim i 
ngushtë i dëmtimit të thellë të përjetuar në rastet e diskriminimit të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhe të fjalës degraduese. Padrejtësia që 
lind nga trajtimi i pabarabartë ka gjithashtu një dimension të fortë afektiv. 
Një studim i fundit për jetën e përditshme dhe emocionale të disa grupeve 
të synuara, duke përfshirë meshkujt homoseksualë, lezbiket dhe 
biseksualët, thotë: “Forma e fundit e shtypjes që kemi identifikuar mes 
lezbikeve, homoseksualëve dhe biseksualëve është padrejtësia afektive 
[kursivet janë shtuar]... Niveli i parë në të cilin përjetohet padrejtësia 
afektive midis LGB-ve është mosrespektimi i jetës së tyre intime, afektive, 
erotike dhe dashurie, marrëdhëniet dhe lidhjet e tyre, si dhe mosnjohja 
dhe mosidentifikimi i vuajtjes dhe humbjes së dashurisë. Veç kësaj, shumë 
nga këto vuajtje intime dhe emocionale shkaktohen pikërisht nga ndalimi 
dhe delegjitimimi heteronormativ i dashurisë homoseksuale si të 
pakuptueshme dhe të pavlerë nga ana njerëzore. Niveli tjetër i padrejtësisë 
afektive lexohet në shfrytëzimin afektiv të LGB-së, pra në investimin e tyre 

5  Për natyrën ndërsubjektive të fajit më tepër shkruan Carl Schmidt në disertacionin e tij të doktoraturës Über 
Schuld und Schuldarten në vitin 1910. 

6  Dimitar Slavço, Blazheva Ana. 2021. Jeta e përditshme dhe emocionale e padrejtësisë: diskriminimi, shëndeti dhe 
relacionet. Shkup: Koalicioni të Drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara, fq. 99.



14

të vazhdueshëm, rraskapitës dhe të tepruar emocional dhe shpenzimin e 
energjisë psikike për të ruajtur komoditetin emocional dhe privilegjet e 
jetës heteronormative. Ky shfrytëzim afektiv është më i lexueshëm në 
mënyrë paradigmatike në kujdesin e tepruar dhe zhvillimin e një lloj 
aftësie dramaturgjike për analizën dhe dekodimin e situatave interaktive 
të përditshme dhe vendeve të mundshme të konfliktit, për të trajtuar dhe 
kontrolluar informacionin që mund të jetë bartës i shenjave të statusit 
stigmatizues dhe mund të zbulojë identitetin e tyre seksual, i cili duhet të 
mbetet i fshehur dhe i pashprehur. Por fshehja dhe testimi i vazhdueshëm 
i strategjive për fshehjen e informacionit për orientimin e vet seksual nuk 
shërben vetëm si një mekanizëm mbrojtës nga dhuna, sikleti, fyerja dhe 
mosnjohja e mundshme. Në të njëjtën kohë, heshtja e tillë dhe afeksionet 
dhe dëshirat e fshehura bëjnë të mundur ruajtjen e pozicionit të pashënuar 
të universalitetit dhe privilegjit të heteroseksualitetit si i vetmi seksualitet 
legjitim, i njohur publikisht dhe i vlefshëm. Paradoksi dhe ndoshta situata 
më shterruese emocionalisht në këtë kontekst buron nga e ashtuquajtura 
‘epistemologji e dollapit’ ose ‘shfaqja e dollapit’ (Sedgwick 1990)“.7 
  Komunitetet e turpshme, të përcaktuara si të tilla nga kultura 
mbizotëruese dhe qeverisja politike, ndërhyjnë si në arenën politike 
ashtu edhe në fushën e së drejtës në mënyrë paradoksale: nga njëra anë 
nënkuptojmë historinë traumatike dhe thirrjen për efektet e pushtetit 
juridiko-politik ndaj jetëve të njerëzve, kurse nga ana tjetër, ngarkesa 
politike e praktikave queer dhe lëvizjeve LGBTI inkurajon ose inkorporohet 
lehtësisht në veprimet e vërteta politike kundërhegjemoniste, domethënë 
në luftën e përgjithshme për barazi dhe drejtësi në shoqëritë moderne në 
të cilat jetojmë. Duke përqendruar vëmendjen në aspektin e parë, duke 
pasur parasysh ultësinë aktuale të njësive formale-politike moderne, 
shteteve moderne, pa përjashtuar kontekstin lokal, ndaj stileve, mënyrave, 
formave të ndryshme të jetës të organizuara rreth një seksualiteti dhe 
gjinie të ndryshme – ata që kërcënojnë qëllimisht strukturën shoqërore 
heteronormative dhe patriarkale, mund të argumentohet se qëndrimi 
i kulturës mbizotëruese ndaj personave LGBTI së bashku me trajtimin 
institucional është një test i vërtetë lakmusi demokratik, duke matur 
gatishmërinë e një shoqërie për të krijuar kushte më të drejta dhe të 
barabarta që mbështesin jetën në komunitet. Me fjalë të tjera, legjislacioni 
kundër diskriminimit që mbron seksualitetin dhe identitetin gjinor ose, 
në përgjithësi, legjislacioni afirmativ kundër personave LGBTI mund të 

7  Njësoj, fq. 80-81.
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vlerësohet, siç sugjeron Lorenzo Bernini, si një minimum antifashist. Për 
çfarë bëhet fjalë? – Ligji nuk mund të ketë një raport objektiv me grupe 
dhe individë të caktuar. Gjegjësisht, teksti i ligjit nuk duhet të përmbajë 
elemente nga të ashtuquajturat pro-fashizmit (Umberto Eco), siç është frika 
nga diversiteti. Fashizmi si kategori mund të zbatohet edhe për regjimet 
moderne të shekujve 20 dhe 21 në një kuptim metahistorik duke pasur 
parasysh “pozitën e ‘arketipeve’ politike, të cilët kanë qenë gjithmonë një 
kërcënim për vlerat e barazisë dhe lirisë ... Dehumanizimi dhe poshtërimi 
i parë tek tjetri ose racizmi, maçoizmi, homoseksobitransfobia (...) ndodh 
kur negativiteti i seksualitetit projektohet te tjetri“.8 Sipas mendimit të 
Berninit, lufta kundër veprave të urrejtjes kundër pakicave seksuale dhe 
gjinore nuk prek vetëm vuajtjet e lidhura me minoritetet e tjera (p.sh. 
gratë), madje nuk është as vetëm një çështje e mbrojtjes së parimit të 
barazisë, aq më pak një mbrojtjeje demokratike kundër fashizmit. 
 Një aspekt tjetër i praktikave queer dhe lëvizjes së njerëzve LGBTI, 
i cili vë në dukje kapacitetin politik për të bashkuar ose për të inicuar 
beteja kundër-hegjemoniste për një shoqëri më të drejtë dhe më të 
barabartë, nxjerr në pah një forcë të pakrahasueshme të mishëruar nga 
pakicat seksuale dhe gjinore - transformimin, i cili nga mënyra, stile dhe 
forma queer të jetës lind një figurë aktuale të rëndësishme të politikës. 
Për shkak të ekonomisë së hapësirës,   ne nuk mund të vazhdojmë të 
përpunojmë efektet mbi fjalën, imagjinatën sociale dhe veprimin tek ne, 
por edhe në përgjithësi, në çdo kontekst bashkëkohor, që sjell pikërisht 
fuqia transformuese e praktikave dhe lëvizjeve queer të komunitetit 
LGBTI. Në çdo rast, lind një dilemë për ndërhyrjen politike që tashmë 
është diskutuar dhe i referohet fushës së së drejtës. A është lufta politike e 
njerëzve LGBTI, e cila shpesh zhytet në fushën formaliste të legjislacionit 
që kërkon drejtësinë dhe shtetin e së drejtës, një procedurë e rrezikshme 
për forcën queer transformuese të vendosur më parë? Më saktësisht, 
a nënkuptojnë disa rezultate legaliste të atyre betejave një ndarje nga 
kapaciteti politik i lëvizjeve LGBTI? Shkelja që rezulton nga antagonizimi 
i personave LGBTI përmes diskriminimit, gjuhës së urrejtjes dhe akteve 
të urrejtjes përmban “diskurse politike dhe historike të fuqisë diskursive” 
dhe zgjidhjet gjyqësore çojnë në një transaksion të rrezikshëm: nëse 
“ankthet moderne (...) grumbullohen në një fuqi rregullatore të shtetit 
në formën e kodimit të përhapur të shkeljes dhe mbrojtjes, a nuk e 
rrisim pa dashje fuqinë e shtetit dhe diskursin e tij rregullator në kurriz 

8  Bernini Lorenzo. 2021. Much Ado about Nothing? DDL ZAN, Eternal Fascism and the Ghosts of Sexuality. Revista 
euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho vol. 8.2., fq. 283.
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të lirisë sonë politike?“9 Historia politike e shteteve sugjeron se ata 
vetë po dëmtojnë popullsi të tëra, përfshirë LGBTI-të, domethënë, “kur 
dhunimi shoqëror i besohet të drejtës së zgjidhjes, kurse fusha politike 
zëvendësohet nga një moraliste dhe ligjore”. Lëvizjet e personave LGBTI, 
me gjithë kompleksitetin dhe diversitetin e tyre të brendshëm, në fakt 
shpëtojnë nga ky rrezik i vendosur në mënyrë legjitime duke krijuar 
(nën)kultura të rezistencës ndaj dominimit. Në fakt, papërsosmëria e 
subjekteve, kontingjenti i tyre, marrja e rrezikut dhe, së fundi, relativiteti 
përmbahen në luftën e njerëzve queer, kur transformohet edhe vetë 
qasja ndaj ligjit, e cila bëhet një fushë ndërmjetësimi dhe jo një fuqi e 
mishëruar që synon të rregullojë, të mbikëqyrë, të kontrollojë dhe të 
ndëshkojë jetën. Kjo do të thotë se legjislacioni kundër diskriminimit, 
lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes me fokus 
seksualitetin dhe identitetin gjinor si karakteristika të mbrojtura dhe 
legjislacioni afirmativ që përmirëson jetën e personave LGBTI në sferën 
sociale, arsimore, shëndetësore, ekonomike dhe kulturore janë në 
përputhje me luftën për barazi dhe drejtësi, nuk nënkupton çmontimin 
e kapacitetit politik për mobilizime kundërhegjemoniste, por vendos 
atë që Sandra Friedman e quan një angazhim pozitiv për promovimin 
e barazisë. “Në mënyrë që angazhimet pozitive të jenë vërtet efektive, 
është e nevojshme (...) të kërkohet promovim thelbësor jo vetëm i 
mundësive të barabarta, por edhe i aftësisë për të përfituar prej tyre.”10 
Në aspektin sociologjik, qasja transformuese ndaj ligjit, e cila nuk është 
thjesht një sistem i mbishkruar dhunës, përjashtimit dhe braktisjes, 
rikrijon vetë ligjin. “Përpjekjet subversive të një avangarde juridike, në 
fund do të kontribuojnë në të drejtën për t’u përshtatur me kushtet e 
reja në të cilat zhvillohen marrëdhëniet shoqërore, pra vetë legjitimiteti i 
atij rendi të sapokrijuar dhe i atyre marrëdhënieve shoqërore“.11  
 
  Së fundi, nëse diversiteti seksual dhe gjinor janë të ngulitura në 
trupin e njerëzve queer si një grup intensiteti negativ vetë-identifikues, në 
mungesë të pranimit dhe respektit nga kultura dominuese, të braktisur 
njëkohësisht nga ligji, atëherë fuqia transformuese duhet të përhapet 
në çdo fushë që lejon ndërhyrjen në vetë jetën. Nëse kjo deklaratë e një 
djali 16-vjeçar homoseksual merret si pikë referimi, atëherë bëhet më se e 
nevojshme që çdo strategji lufte të çojë kah besimi. 

9  Brown Wendy. 1995. States of Injury. New Jersey: Princeton University Press, fq. 28. 

10  Fredman Sandra. 2001. Equality: A New Generation. Acta Juridica n.214, fq. 236. 

11  Bourdieu Pierre. 1987. The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. 38 Hastings L.J. 814, fq. 852. 
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“Të jesh i ndryshëm seksualisht është si të kesh dikë që të përkëdhel 
lehtësisht dhe vazhdimisht mbi supe, duke e përsëritur këtë vazhdimisht. 
Në fillim nuk ju pëlqen dhe ankoheni pak, pas një kohe ju acaron shumë 
dhe në fund filloni të mendoni për të gjatë gjithë kohës. Stresi në 
përballjen me atë ndjesi, çdo ditë, fillon të mishërohet në trupin tuaj, si 
pjesë e pandashme e tij“.12
Teksti i së drejtës ose përgjithësimi i tij në standardet që këmbëngulin 
për të jetuar së bashku në shoqëri në të cilat drejtësia dhe barazia duhet 
të jenë të mundshme mund të përmbajë besimin si thelbin e tij. “Duke 
pranuar se ligji ka një dimension horizontal, i reflektuar në njohjen e 
tjetrit, është e vetmja mundësi për përfshirjen e ndërveprimit, solidaritetit 
dhe vëllazërisë në të, politika juridike e respektit dhe besimit përshkon 
dhe ngre legjislacionin, i cili mund të jetë qartë dhe më afër nevojave të 
njerëzve“.13  
 Ka të bëjë me të jetuarit së bashku, në një shoqëri më të drejtë dhe 
më të barabartë. 

12  Cituar te Unkovska Qostarova Lina. 2019. Pabarazitë në shëndetin dhe të drejtat e të rinjve LGBT të moshës 13 
dhe 15 vjeçare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shkup: Koalicioni të Drejtat seksuale dhe shëndetësore të komu-
niteteve të margjinalizuara, fq. 44. 

13  Greco Tommaso. 2021. La legge della fiducia. Bari: Laterza, fq. 153, 82.



18

Këshilli i Evropës (KE) është organizata më e vjetër ndërqeveritare 
evropiane dhe një nga krijuesit kryesorë të sistemit modern evropian për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. I themeluar në vitin 1949 për të garantuar 
demokracinë dhe për të parandaluar përsëritjen e abuzimeve të mëdha 
të të drejtave të njeriut që nga Lufta e Dytë Botërore, ai tani ka 47 shtete 
anëtare, të bashkuar në arritjen e objektivave kryesore të Organizatës: 
promovimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut.1 Këshilli i Evropës përbëhet nga institucione të ndryshme, duke 
përfshirë Komitetin e Ministrave, Asamblenë Parlamentare, Komisionerin 
për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut 
(GJEDNJ). Secili prej tyre luan një rol të rëndësishëm në luftën kundër 
diskriminimit të bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor.  
 
  Standardet dhe mekanizmat e Këshillit të Evropës synojnë të 
promovojnë dhe sigurojnë respektimin e të drejtave të njeriut të çdo 

1  Mihajlova Stratilati, Elena, Mehmed Rezart, Të drejtat e njeriut: Doracak për deputetët dhe shërbimin profesional 
të Kuvendit, Misioni i OSBE në Shkup, viti 2021, fq. 29.

3. STANDARDET E KESHILLIT TE EVROPES 
(KE) PER MBROJTJEN DHE PARANDALIMIN 
E DISKRIMINIMIT NE BAZE TE ORIENTIMIT 
SEKSUAL DHE IDENTITETIT GJINOR (OSIGJ)
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individi. Ato përfshijnë të drejta dhe dinjitet të barabartë për të gjitha 
qeniet njerëzore, duke përfshirë lezbiket, homoseksualët, biseksualët, 
transgjinorët dhe personat interseks (LGBTI).2 Në këtë drejtim, KE-ja ka 
luajtur një rol udhëheqës në përfshirjen e të drejtave të personave LGBTI 
në regjimin evropian të të drejtave të njeriut. Instrumentet dhe standardet 
e shumta ligjore ndërkombëtare të tij për të luftuar diskriminimin 
bazuar në orientimin seksual ose identitetin gjinor “ilustrojnë mesazhin 
bazë të organizatës, që është se standardet e KE-së për tolerancën 
dhe mosdiskriminimin vlejnë për të gjitha shoqëritë evropiane dhe se 
diskriminimi i bazuar në orientimin seksual apo identitetin gjinor është 
në vijë të zhdrejtë me këto standarde”.3
  Angazhimi i KE-së për të luftuar diskriminimin në bazë të 
orientimit seksual është i gjatë. Ai daton që nga viti 1981, kur Asambleja 
Parlamentare miratoi një Rekomandim që u kërkon vendeve anëtare t’i 
japin fund abuzimeve të të drejtave të njeriut ndaj homoseksualëve.4 Në 
vitin 1989, ky Rekomandim u plotësua me Rekomandimin për “situatën 
e transgjinorëve”5 dhe në vitin 2000 me Rekomandimin për “situatën 
e lezbikeve dhe homoseksualëve”.6 Që atëherë, Parlamenti, Komiteti 
i Ministrave dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale e kanë 
trajtuar këtë çështje në një sërë tekstesh. Roli i KE-së në krijimin e një 
kuadri normativ për promovimin e trajtimit të barabartë të personave 
LGBTI është forcuar që nga viti 2010, kur u ndërmor një hap historik me 
miratimin e Rekomandimit CM/Rec(2010)5 nga Komiteti i Ministrave 
drejtuar shteteve anëtare mbi masat për luftimin e diskriminimit bazuar 
në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Ky Rekomandim është 
instrumenti i parë në botë që trajton në mënyrë specifike çështjen e 
diskriminimit në bazë të OSIGj. Vetëm pak javë më vonë, më 29 prill 2010, 
Asambleja Parlamentare mbështeti qëndrimin e Komitetit të Ministrave 
dhe miratoi një Rezolutë të re 1728 (2010)7 dhe një Rekomandim të ri 

2  Sexual orientation and gender identity - Homepage (coe.int)

3  https://www.coe.int/en/web/sogi/council-of-europe-standards

4  CoE Parliamentary Assembly (1981), Recommendation 924 on Discrimination against homosexuals, http://as-
sembly.coe.int

5  CoE Parliamentary Assembly (1989), Recommendation 1117 on the Condition of transsexuals, http://assembly.coe.
int

6  CoE Parliamentary Assembly (2000), Recommendation 1474 on the Situation of lesbians and gays in Council of 
Europe member states, http://assembly.coe.int

7  CoE Parliamentary Assembly (2010), Resolution 1728 on the Discrimination on the basis of sexual orientation and 
gender identity, http://assembly.coe.int
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1915 (2010) për diskriminimin në bazë të OSIGj8. Këto dy nisma hapën 
rrugën për publikimin e parë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës mbi 
të drejtat LGBTI, të titulluar “Diskriminimi në bazë të orientimit seksual 
dhe identitetit gjinor“.9 Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut është thelbësore në luftën kundër diskriminimit. Ajo ka pranuar 
rregullisht shkeljet e të drejtave të njeriut të lezbikeve, homoseksualëve, 
biseksualëve dhe personave transgjinorë në aspekte të ndryshme që nga 
fillimi i viteve 1980.
 
 Komisioneri për të Drejtat e Njeriut, Komisioni Evropian kundër 
Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), Zyra e KE-së për orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor (OSIGj) dhe Komisioni i Venecias në dokumentet 
e tyre përkatëse prekën aspekte të ndryshme të të drejtave dhe barazisë 
së personave LGBTI. Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të 
Këshillit të Evropës (Kongresi) miratoi rezoluta dhe rekomandime të 
qeverisjes vendore për shtetet anëtare në vitin 2007, 2015 dhe 2021, duke 
tërhequr vëmendjen ndaj diskriminimit dhe gjuhës në rritje të urrejtjes 
kundër personave LGBTI dhe sfidave me të cilat përballen personat 
LGBTI duke theksuar se është detyrë e autoriteteve vendore të mbrojnë 
këto të drejta dhe i nxit ata të vënë në dukje shembujt dhe strategjitë e 
praktikave të mira me sukses të dëshmuar në këtë fushë.  
 
 Titujt dhe përmbajtja e teksteve të ligjeve të buta të miratuara nga 
Këshilli i Evropës në fillim të viteve 1980 pasqyrojnë prirjen e dyfishtë 
drejt ndryshimit të fjalorit dhe grupimit të të drejtave. Për shembull, 
Asambleja Parlamentare në vitet 1980 miratoi Rekomandimin 924 
(1981) mbi diskriminimin ndaj homoseksualëve dhe Rekomandimin 1117 
(1989) mbi situatën e transeksualëve; pastaj në vitet 2000, Rekomandimi 
1474 (2000) mbi lezbiket dhe homoseksualët; dhe në vitin 2010 miratoi 
Rekomandimin 1915 (2010) mbi diskriminimin në bazë të orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor, në të cilin shfaqet termi LGBT. E njëjta 
prirje është e dukshme në tekstet e miratuara nga Komiteti i Ministrave 
në të njëjtën periudhë, më së fundi Rekomandimi CM/Rec(2010)5 i 
Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare mbi masat për të 

8  PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity 
(coe.int). Shih poashtu: Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of 
Europe standards, Council of Europe Publishing, Council of Europe, June 2011, p. 5. I disponueshëm në: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047f2a6

9  Ky është një botim i Komisionerit të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut: CoE Commissioner for Human 
Rights (2011), Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, http://book.coe.int
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luftuar diskriminimin bazuar në orientimin seksual ose identitetin gjinor.10 
E njëjta gjë vlen edhe për terminologjinë e jurisprudencës së Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Duke pasur parasysh zhvillimet 
sociale dhe gjuhësore në fushën e të drejtave të njeriut të aplikuara për 
orientimin seksual, identitetin ose shprehjen gjinore dhe karakteristikat 
gjinore, terminologjia e përdorur nga Gjykata në disa nga vendimet 
e saj mund të mos pasqyrojë format aktuale të shprehjes. Ashtu si me 
praktikën gjyqësore, terminologjia gjithashtu është duke u evoluar.  
 
 Në vazhdim do të prezantohen aktet përkatëse të ligjit të butë 
(Rekomandimet dhe Rezolutat), të miratuara nga Komiteti i Ministrave, 
Asambleja Parlamentare dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale 
të Këshillit të Evropës, me fokus të veçantë në RekomandiminCM/
Rec(2010)5 të Komitetit të Ministrave. Më tej, do të rishikohet jurisprudenca 
e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lidhje me të drejtat e 
personave LGBTI. Ky rishikim duhet të na japë një pasqyrë të evolucionit 
të barazisë së personave LGBTI përmes praktikës gjyqësore (case law) të 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Vëmendje do t’i kushtohet 
gjithashtu raporteve tematike (issue papers) të Komisionerit për të Drejtat 
e Njeriut të Këshillit të Evropës, si dhe vendimeve të Komitetit Evropian të 
të Drejtave Sociale.

10  Edel, Frédéric, Case Law of the European Court of Human Rights relating to discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity: LGBT rights are human rights, Council of Europe, March 2015, pp. 7-8.
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Komiteti i Ministrave  
  Komiteti i Ministrave, i përbërë nga ministrat e jashtëm të çdo shteti 
anëtar, është organi vendimmarrës i KE-së. Më 31 mars 2010, Komiteti 
i Ministrave miratoi Rekomandimin CM/Rec(2010)5 për masat për të 
luftuar diskriminimin në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor. 
I rënë dakord unanimisht nga 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, 
Rekomandimi CM/Rec(2010) 5 i Komitetit të Ministrave1 është marrëveshja 
e parë dhe e vetme midis qeverive për të luftuar diskriminimin ndaj 
personave LGBT në Evropë, e cila vendosi “standardin e artë të të drejtave 
të LGBT në Evropë”. Përdoret gjerësisht nga shtetet dhe shoqëria civile 
në përpjekje për të përmirësuar jetën e personave LGBT në Evropë.2 
Rekomandimi përbëhet nga një preambulë dhe një pjesë e shkurtër 
operative, e mbështetur nga një Shtojcë (Appendix) më e detajuar:
Preambula
• Identifikon problemin që duhet adresuar: “që lezbiket, homoseksualët, 
biseksualët dhe transgjinorët kanë qenë dhe janë ende subjekt i 
homofobisë, transfobisë dhe formave të tjera të intolerancës dhe 

1  Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, i disponueshëm në: https://search.coe.int/cm/Pages/re-
sult_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

2  Recommendation of the Committee of Ministers on LGBT rights | ILGA-Europe

3.1. AKTE TE ZGJEDHURA TE KOMITETIT 
TE MINISTRAVE DHE ASAMBLESE 
PARLAMENTARE
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diskriminimit edhe brenda familjes së tyre - duke përfshirë kriminalizimin, 
margjinalizimin, përjashtimin social dhe dhunën...”.3
• Thekson dy parime veçanërisht të rëndësishme të të drejtave të njeriut: 
që, siç njihet nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, orientimi 
seksual është një “bazë e ndaluar për diskriminim”; se “as vlerat kulturore, 
tradicionale apo fetare dhe as rregullat e ‘kulturës dominuese’ nuk mund 
të përdoren për të justifikuar gjuhën e urrejtjes ose ndonjë formë tjetër 
diskriminimi” në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor.
• Thekson rolin që duhet të luajnë qeveritë në luftimin e një diskriminimi të 
tillë: “trajtimi jodiskriminues nga aktorët shtetërorë, si dhe, aty ku është e 
përshtatshme, masat pozitive shtetërore për të mbrojtur kundër trajtimit 
diskriminues, përfshirë nga aktorët joshtetërorë, janë komponentë 
thelbësorë të një sistemi ndërkombëtar që mbron të drejtat e njeriut dhe 
liritë themelore”.
 Pjesa operative është shumë e ngjeshur dhe i referohet nevojës së 
shteteve anëtare:
Të shqyrtojnë masat ekzistuese ligjore dhe masat e tjera dhe të eliminojnë 
çdo diskriminim në to (paragrafi 1); 
Të mbledhin dhe analizojnë të dhëna që t’i përdorin në luftën kundër 
diskriminimit (paragrafi 1); 
Të miratojnë masa legjislative dhe masa të tjera për të luftuar diskriminimin, 
garantimi i respektit për personat LGBT dhe promovimi i tolerancës ndaj 
tyre (paragrafi 2); 
Të sigurojnë që viktimat e diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor të mund të gëzojnë drejtësi (paragrafi 3).

Rekomandimi më pas vazhdon të këshillojë shtetet anëtare që të 
ndjekin parimet dhe masat e përfshira në shtojcë dhe ofron udhëzime 
që rekomandimi të përkthehet dhe të shpërndahet sa më shumë të jetë 
e mundur.4 Mesazhi kryesor i Rekomandimit është se diskriminimi dhe 
përjashtimi social për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor 
mund të kapërcehet më së miri me masa që synojnë ata që përjetojnë 
një diskriminim apo përjashtim të tillë, ashtu si për popullatën në tërësi. 
Për këtë qëllim, siç e shohim më lart, shteteve anëtare u rekomandohen 
tre aktivitete: i) të rishikojnë masat ekzistuese legjislative dhe masa 

3  Ibid.

4  Marrë nga: A short guide to the Committee of Ministers Recommendation and its Explanatory Memorandum, 
4_-_guide_to_the_committee_of_ministers_recommendation_and_its_explanatory_memorandum.pdf (ilga-europe.org)
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të tjera, për t’i mbajtur ato nën shqyrtim të vazhdueshëm dhe për të 
mbledhur dhe analizuar të dhënat përkatëse, me qëllim monitorimin 
dhe korrigjimin e çdo diskriminimi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë 
bazuar në OSIGj; ii) të sigurojnë që masat legjislative dhe të tjera kundër 
diskriminimit të bazuara në OSIGj të miratohen dhe zbatohen në mënyrë 
efektive për të garantuar respektimin e të drejtave të njeriut të personave 
lezbike dhe homoseksualë, biseksualë dhe transgjinorë dhe për të 
promovuar tolerancën ndaj tyre; iii) të sigurojnë që viktimat e diskriminimit 
të jenë të vetëdijshëm dhe të kenë akses në mjete juridike efektive 
përpara autoriteteve kombëtare dhe që masat kundër diskriminimit 
të përfshijnë, kur është e përshtatshme, sanksione dhe sigurimin e 
dëmshpërblimit të duhur për viktimat e diskriminimit.5   
 
 Shtojca liston aktivitetet e detajuara të nevojshme për zbatimin e 
rekomandimeve të gjera të përshkruara në pjesën operative në fushat 
e jetës ku orientimi seksual dhe diskriminimi i identitetit gjinor janë 
problematik, si: e drejta për jetë, siguria dhe mbrojtja nga dhuna, liria e 
shoqërimit, shprehjes dhe tubimit, e drejta për respektimin e jetës private 
dhe familjare, punësimit, arsimit, shëndetësisë, strehimit, sportit dhe 
azilit. Ai theksoi gjithashtu rolin e strukturave kombëtare të të drejtave 
të njeriut (duke përfshirë organet e barazisë dhe avokatët e popullit) që 
“duhet të marrin mandatin më të gjerë të mundshëm për të trajtuar 
diskriminimin e bazuar në OSIGj “. Vëmendje i kushtohet gjithashtu 
diskriminimit të shumëfishtë, i cili, siç do të tregojë raporti për zbatimin 
e Rekomandimit, është një koncept i interpretuar ndryshe në vende të 
ndryshme, i hulumtuar rrallë dhe i mungon praktika gjyqësore vendase.
Memorandumi shpjegues ofron shpjegime të detajuara dhe informacion 
bazë mbi Rekomandimin dhe shtojcën e tij. Ai trajton secilin nga paragrafët 
e tyre, duke ofruar përkufizime, duke përcaktuar parimet dhe burimet 
e zbatueshme të të drejtave të njeriut dhe duke ofruar shembuj shtesë 
të veprimeve që duhen ndërmarrë nga shtetet anëtare. Është një burim 
shumë i rëndësishëm dhe ia vlen të studiohet me kujdes.6 Gjithashtu, 
Memorandumi shpjegues i Rekomandimit vë në dukje se edhe pse 
lista e arsyeve për diskriminim të ndaluara nga neni 14 i Konventës 

5  STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS CDDH Combating discrimination on grounds of sexual orientation 
or gender identity Examination of the issue of follow-up to Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers, 
p. 2.

6  I disponueshëm në: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1570957&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3 &BackCol-
orIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokolli i saj nr. 12 nuk përmend 
në mënyrë eksplicite orientimin seksual dhe identitetin gjinor, “lista është 
e hapur dhe asgjë nuk mund të ndalojë përfshirjen e tyre në praktikë”.7 
Kështu, vihet re se Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut pranon se 
neni 14 mbulon orientimin seksual dhe raporti shpjegues i Protokollit 
nr. 12 tregon se ky instrument për të drejtat e njeriut do të sigurojë 
mbrojtje kundër diskriminimit të bazuar në orientimin seksual. Në këtë 
kuptim, Rekomandimi CM/Rec(2010)5 i Komitetit të Ministrave është 
një dokument që përfaqëson një emërtim shtesë të qartë të personave 
LGBT në sistemin evropian të të drejtave të njeriut. Edhe pse jo ligjërisht 
i detyrueshëm, Rekomandimi CM/Rec(2010)5 i Komitetit të Ministrave 
është i bazuar fort në detyrimet ekzistuese ndërkombëtare dhe evropiane 
për të drejtat e njeriut. Ai përcakton parimet që dalin nga instrumentet 
ekzistuese evropiane dhe ndërkombëtare, me theks të veçantë në 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe në dritën e praktikës 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Prandaj, shtetet 
anëtare kanë një detyrë të qartë për të zbatuar masat e tyre.8  
 
 Për sa i përket monitorimit të zbatimit të tij, është rënë dakord që 
të rishikohet rregullisht progresi i zbatimit të Rekomandimit nga shtetet 
anëtare të Këshillit të Evropës. Siç theksohet, “rishikimet janë një lëvizje kyçe 
për të vlerësuar progresin e bërë, por edhe për të identifikuar mangësitë në 
zbatim që duhet të adresohen në mënyrë gjithëpërfshirëse. Rishikimet nuk 
janë vetëm një kujtesë e rëndësishme për shtetet anëtare, por gjithashtu 
informojnë punën e Këshillit të Evropës në mbështetjen e mbrojtjes së të 
drejtave LGBTI përmes veprimit të tij”.9 Tre vjet pas miratimit të tij, Komiteti 
Drejtues i Këshillit të Evropës (CCDH)10 në mbledhjen e tij të 77-të, të 
mbajtur nga 19 deri më 22 mars 2013, miratoi Raportin e tij mbi zbatimin 
e Rekomandimit CM/Rec(2010)5 të Komitetit të Ministrave te shtetet 
anëtare për masat kundër diskriminimit bazuar në OSIGj (CM(2013)36-

7  Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, fq. 1. I disponueshëm në: https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

8  Recommendation of the Committee of Ministers on LGBT rights | ILGA-Europe

9  Ibid.

10  Komiteti Drejtues për të Drejtat e Njeriut (CDDH), i themeluar nga Komiteti i Ministrave në fund të vitit 1976, 
kryen punën ndërqeveritare të Këshillit të Evropës në fushën e të drejtave të njeriut në dritën, në veçanti, të standardeve 
ligjore të Këshillit të Evropës dhe praktikës relevante gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai këshillon 
dhe i jep ekspertizën e tij ligjore Komitetit të Ministrave për të gjitha çështjet brenda fushës së tij të kompetencës. Marrë 
nga: Steering Committee for Human Rights (CDDH) (coe.int)
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add2) dhe dorëzoi atë te Komiteti i Ministrave.11 Raporti i dytë për zbatimin 
e Rekomandimit (CDDH(2019)R92Adendum) u miratua në takimin e 
92-të të CDDH-së, të mbajtur nga 26 deri më 29 nëntor 2019.12  
 
 Ajo që mund të konkludohet nga këto raporte është se që nga 
miratimi i Rekomandimit në vitin 2010, një numër i konsiderueshëm i 
shteteve anëtare kanë bërë përparim të rëndësishëm në drejtim të njohjes 
ligjore dhe sociale të personave LGBT, edhe pse shpesh në një kontekst 
sfidues. Udhëheqja politike dhe prania gjithnjë e më e madhe e lëvizjes 
LGBT e kombinuar me mbështetjen dhe drejtimin e KE-së (Gjykata, 
ECRI, Asambleja Parlamentare, Kongresi) ishin ndër forcat shtytëse të 
këtij progresi. Njohja e të drejtave të njeriut të personave transgjinorë 
dhe interseksualë ka fituar një dukshmëri të konsiderueshme dhe disa 
shtete anëtare kanë tejkaluar standardet minimale të vendosura nga 
Rekomandimi, qoftë nëpërmjet miratimit të masave legjislative dhe 
politikave ose aktgjykimeve të juridiksioneve kombëtare.13 Megjithatë, 
klima e kundërshtimit ndaj të drejtave të njeriut të personave LGBT 
ka fituar terren në të njëjtën kohë në disa vende evropiane, e lidhur 
me retorikën populiste homofobike dhe transfobike dhe një lëvizje të 
re anti-gjinore. Shembujt përfshijnë aktivitete të tilla si referendumet 
kushtetuese që kërkojnë kufizime në përkufizimin e martesës, gjuhën e 
urrejtjes nga politikanët e profilit të lartë, autoritetet që ndalojnë ose nuk 
mbrojnë ngjarjet publike LGBT dhe sulmet ndaj mbrojtësve të të drejtave 
të njeriut. Për më tepër, Raportet tregojnë se mungesa e të dhënave të 
zbërthyera, burimeve financiare dhe ndërgjegjësimit, si dhe dështimi për 
të rishikuar sistematikisht legjislacionin, pengojnë progresin e barazisë 
së personave LGBTI. Ekzistojnë interpretime të ndryshme të konceptit 
të diskriminimit të shumëfishtë nëpër vende dhe pak e kanë trajtuar 
këtë në legjislacionin kombëtar. Mungesa e praktikës gjyqësore vendase 
mbi implikimet e diskriminimit për disa arsye, duke përfshirë KERI-n, 
është një sfidë shtesë. Hulumtimi mbi diskriminimin e shumëfishtë 
është i rrallë dhe kryhet kryesisht përmes shoqërisë civile dhe nismave 

11  Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the implementation of Recommendation CM/
Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member States on measures to combat discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity, CM(2013)36-add2, 2 May 2013. I disponueshëm në: _2013_CM2013_36_add2_
SteeringCommHumRights_coe.doc (transx.at)

12  STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (CDDH), CDDH Report on the implementation of Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member States on measures to combat discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity, CDDH(2019)R92Addendum4, 6/1/2020. I disponueshëm në: 168099685d (coe.int)

13  Ibid.
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akademike.14 Sterilizimi si kusht për njohjen ligjore të gjinisë është ende 
një realitet në 13 shtete anëtare. Të rinjtë e pastrehë LGBT që kanë humbur 
mbështetjen prindërore për shkak të autizmit është një problem aktual 
në shumë vende. Aksesi i vazhdueshëm në kujdesin shëndetësor për 
azilkërkuesit transgjinorë mbetet kryesisht i pazgjidhur.   
 
 Në vitin 2014 u themelua Njësia (UNIT) e Këshillit të Evropës për 
orientim seksual dhe identitet gjinor (SOGI) për të adresuar sfidat e të 
drejtave të njeriut sipas mandatit të dhënë në Rekomandimin CM/
Rec(2010)5 të Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare për luftën 
kundër diskriminimit në bazë të OSIGj. Në veçanti, ai ofron mbështetje 
teknike dhe ekspertizë për shtetet anëtare, me kërkesën e tyre, nëpërmjet 
aktiviteteve të bashkëpunimit që synojnë përmirësimin e kornizës 
ligjore dhe institucionale, ndërtimin e kapaciteteve të personelit të 
administratës dhe agjencive të zbatimit të ligjit, por edhe promovimin 
e shkëmbimit të praktikave të mira dhe rritjen e ndërgjegjësimit. Temat 
specifike variojnë nga njohja ligjore e gjinisë, përfshirja e diversitetit 
të SOGIESC15 në vendin e punës, lufta kundër krimeve të urrejtjes 
bazuar në SOGIESC, gjuha e urrejtjes dhe ngacmimi/bullizmi, si dhe 
diskriminimi i shumëfishtë (p.sh. gratë LBT, pakicat etnike dhe refugjatët 
LGBTI që kërkojnë azil, personat LGBTI të privuar nga liria).16  
 
 
Asambleja Parlamentare   
  Asambleja Parlamentare është një “organ konsultativ i KE-së”, i 
cili mblidhet rregullisht dhe, ndër funksionet e tjera, nxjerr rezoluta që 
synojnë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Rezolutat 
dhe rekomandimet e miratuara nga Asambleja Parlamentare janë 
politikisht të detyrueshme (megjithëse jo ligjërisht të detyrueshme), që 
do të thotë se ato mund të përdoren në aktivitetet e avokimit në çdo shtet 
anëtar. Asambleja Parlamentare e KE-së luan një rol të rëndësishëm në 
monitorimin e situatës së të drejtave të njeriut në shtetet anëtare dhe 
në vendet që kërkojnë anëtarësim në KE. Ka dekada që mbrojtja e të 

14  Më detajisht në: Combating discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Council 
of Europe Member States - Review of the CM/Rec(2010)5 (2020). I disponueshëm në: https://rm.coe.int/combating-
discrimination-on-grounds-of-sexual-orientation-and-gender-i/16809fb2b8

15  Orientimet seksuale, identitetet gjinore, shprehjet gjinore dhe karakteristikat gjinore

16  Sexual orientation and gender identity - Homepage (coe.int)
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drejtavetë njeriut brenda Këshillit të Evropës përfshin personat LGBT.17 
Parlamenti ka miratuar disa rezoluta dhe rekomandime në lidhje me 
orientimin seksual dhe standardet e Këshillit të Evropës. Rekomandimi 
924 i vitit 1981 ishte i pari dhe synonte t’i jepte fund diskriminimit kundër 
lezbikeve, homoseksualëve dhe biseksualëve18 dhe u pasua nga disa 
rezoluta që u bënin thirrje shteteve anëtare të garantonin të drejtat 
lidhur me azilin për ata që ndiqen penalisht në bazë të orientimit të tyre 
seksual, për t’u dhënë lejeqëndrim dhe të drejtat e imigracionit për çiftet 
dykombëshe të të njëjtit seks dhe të drejtat e regjistruara të partneritetit 
të të njëjtit seks. Këtu do të shqyrtojmë rezolutat dhe rekomandimet e tij 
më të fundit nga kjo fushë.

  

Rezoluta 1728 (2010) – Diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor
   
 Më 29 prill 2010, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës 
miratoi Rezolutën 1728 mbi diskriminimin e bazuar në OSIGj.19 Rezoluta 
1728 e Asamblesë Parlamentare përbëhet nga shtatëmbëdhjetë paragrafë 
të numëruar, pesëmbëdhjetë prej të cilëve janë vërejtje relativisht të 
përgjithshme mbi nevojën për mbrojtje më të madhe të personave 
LGBT në të gjithë shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. ër shembull, 
paragrafi 1 thotë se “orientimi seksual, i cili përfshin heteroseksualitetin, 
biseksualitetin dhe homoseksualitetin, është një pjesë e thellë e identitetit 
të çdo qenie njerëzore dhe se “identiteti gjinor i referohet përvojës së 
brendshme dhe individuale të ndjerë thellë të gjinisë së çdo personi.” 
Paragrafi 2 parashikon se “[sipas] të drejtës ndërkombëtare, orientimi 
seksual dhe identiteti gjinor njihen si baza të ndaluara për diskriminim”. 

17  Në fillim të viteve 2000, Asambleja Parlamentare miratoi një rezolutë ku thuhej: “Diskriminimi për shkak të 
orientimit seksual është në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollin e saj nr. 12, neni 1 
për ndalimin e përgjithshëm të diskriminimit dhe nuk është i pranueshëm në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës“, Council 
of Europe, Parliamentary Assembly (2003). Recommendation 1635. Lesbians and gays in sport, PACE - Recommendation 1635 
(2003) - Lesbians and gays in sport (coe.int)).

18  Rekomandimi 924 fillon me fjalitë hyrëse si më poshtë: 1. Duke kujtuar angazhimin e tij të fortë për mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut dhe eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit; 2. Duke pasur parasysh se pavarësisht disa 
përpjekjeve dhe legjislacionit të ri në vitet e fundit që synojnë eliminimin e diskriminimit ndaj homoseksualëve, ata 
vazhdojnë të vuajnë nga diskriminimi, madje ndonjëherë edhe nga persekutimi, Council of Europe, Parliamentary Assembly 
(1981). Recommendation 924 on discrimination against homosexuals https://pace.coe.int/en/files/14958/html, paragrafi 1 
dhe 2. Shih dhe Holzhacker, R. (2014). “GAY RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS”: THE FRAMING OF NEW INTERPRETATIONS OF 
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS NORMS. 1-62. Paper presented at International Political Science Association, Montreal, 
Canada, pp. 26-27. Available at: ‘Gay Rights are Human Rights’ (rug.nl)

19  PACE - Resolution 1728 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.int)
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Shumica e këtyre 15 paragrafëve përshkruajnë aspekte të ndryshme të 
problemeve ligjore të personave LGBT në vendet e KE-së. Paragrafi 5, 
ndër të tjera, vë në dukje se “diskriminimi i bazuar në orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor mund të rritet në bazë të seksit dhe gjinisë, me 
gratë lezbike, biseksuale dhe transgjinore në veçanti që kanë një rrezik 
në rritje të dhunës. Paragrafi 6 shpreh shqetësimin “për shkeljen e të 
drejtave të lirisë së tubimit dhe lirisë së shprehjes së personave LGBT 
në shumë vende anëtare të Këshillit të Evropës, pasi këto të drejta janë 
shtylla të demokracisë”, ndërsa paragrafi 7 i referohet (çështjes) së gjuhës 
së urrejtjes nga disa liderë politikë, fetarë dhe të tjerë të shoqërisë civile, 
si dhe gjuhën e urrejtjes në media dhe në internet. Paragrafët 8 dhe 9 
theksojnë pasojat veçanërisht serioze të homofobisë dhe transfobisë për 
të rinjtë LGBT, duke theksuar se “çdo shfrytëzim i identitetit të tyre seksual 
të perceptuar ose të deklaruar, ose çdo poshtërim ose trajtim degradues 
mbi këtë bazë, mund të jetë i gabuar në vetvete dhe potencialisht i 
dëmshëm për mirëqenien dhe rritjen personale të këtyre të rinjve, si në 
atë fazë ashtu edhe më vonë në jetë”. Paragrafi 10 thekson se “mohimi i 
të drejtave të ‘familjeve LGBT’ de fakto në shumë shtete anëtare duhet 
gjithashtu të trajtohet, duke përfshirë njohjen dhe mbrojtjen ligjore të 
këtyre familjeve”.20 Paragrafi 16 i Rezolutës, nga ana tjetër, përbëhet nga 
gjashtëmbëdhjetë rekomandime specifike që Asambleja Parlamentare 
u drejton vendeve anëtare të KE-së. Për shembull, paragrafi 16.5 u bën 
thirrje shteteve anëtare të miratojnë dhe zbatojnë legjislacionin kundër 
diskriminimit që përfshin orientimin seksual dhe identitetin gjinor midis 
bazave të ndaluara për diskriminim, si dhe sanksionet për ato shkelje; në 
16.6 u bën thirrje atyre që të shfuqizojnë dispozitat legjislative që nuk janë 
në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut; në 16.7 bën thirrje për të siguruar që diskriminimi i bazuar në 
orientimin seksual dhe identitetin gjinor mund të raportohet në mënyrë 
efektive tek organet gjyqësore dhe jogjyqësore dhe të sigurohet që 
organet kombëtare të të drejtave të njeriut dhe barazisë t’i adresojnë këto 
çështje në mënyrë efektive; pika 16.11 ofron rekomandime të detajuara 
për trajtimin e diskriminimit specifik dhe shkeljeve të të drejtave të 
njeriut me të cilat përballen personat transgjinorë, ndërsa pika 16.13 u bën 
thirrje shteteve anëtare të “promovojnë hulumtime mbi diskriminimin 
bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor” dhe të angazhohen 

20  PACE - Resolution 1728 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.int). 
Shih dhe Winer, Anthony S. (2015) "Levels of Generality and the Protection of LGBT Rights Before the United Nations General 
Assembly," William Mitchell Law Review: Vol. 41: Iss. 1, Article 4., pp.119-121. Available at: http://open.mitchellhamline.edu/wmlr/
vol41/iss1/4.
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në aktivitete dhe konsultime të ngjashme për vërtetimin e fakteve. 
Rekomandimet e tjera trajtojnë çështje të tilla si ofrimi i një mundësie për 
përgjegjësi të përbashkët prindërore për fëmijët e secilit partner, duke 
marrë parasysh interesat e fëmijëve; nxitja e tolerancës, respektit dhe 
mirëkuptimit të personave LGBT nëpërmjet prezantimit ose zhvillimit 
të programeve kundër diskriminimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit; 
inkurajimi i dialogut ndërmjet institucioneve kombëtare të të drejtave të 
njeriut dhe mbrojtësve të të drejtave të njeriut të personave LGBT dhe 
institucioneve fetare; njohja e persekutimit të personave LGBT si bazë për 
dhënien e azilit dhe jo vetëm.21 

Rekomandimi 1915 (2010) – Diskriminimi 
në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor   
  Së bashku me Rezolutën 1728, më 29 prill 2010, Asambleja 
Parlamentare miratoi gjithashtu Rekomandimin 1915 (2010), i udhëhequr 
nga qëndrimi i shprehur qartë se “Këshilli i Evropës ka për detyrë të 
promovojë një mesazh të qartë respekti dhe mosdiskriminimi” dhe 
në veçanti pozicioni mirë i vendosur për të zhvilluar standardet e të 
drejtave të njeriut, të ofrojë ekspertizë dhe këshilla dhe të shërbejë 
si një forum për diskutimin e çështjeve të diskriminimit të bazuara në 
OSIGj”.22 Ajo rekomandon që Komiteti i Ministrave: a) të monitorojë 
zbatimin e Rekomandimit të tij CM/Rec(2010)5 për masat kundër 
diskriminimit bazuar në OSIGj; b) të përcaktojë aktivitetet e mëtejshme 
të Këshillit të Evropës në këtë fushë, veçanërisht duke ofruar burime për 
organet përkatëse në këtë fushë, duke përhapur praktikën gjyqësore 
të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor; adresimi i çështjes së bullizmit homofobik dhe 
transfobik në shkolla; dhe organizimin e fushatave dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të programeve kundër diskriminimit dhe promovimin e 
tolerancës, respektit dhe mirëkuptimit për lezbiket, homoseksualët, 
biseksualët dhe transgjinorët; dhe (c) të ndërmarrë veprime për të 
njohur që gratë lezbike, biseksuale dhe transgjinore përballen me një 
rrezik në rritje të dhunës me bazë gjinore (veçanërisht përdhunimin, 
dhunën seksuale dhe ngacmimet, si dhe martesat e detyruara), dhe 

21  Ibid.

22  PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.
int)
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për të ofruar mbrojtje në përpjesëtim me këtë rrezik në rritje.23  

Rezoluta 1948 (2013) dhe Rekomandimi 2021 (2013) – Trajtimi i 
diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor  
  Më 27 qershor 2013, Asambleja Parlamentare e KE-së miratoi 
Rezolutën 1948 dhe Rekomandimin 2021 për trajtimin e diskriminimit 
bazuar në OSIGj. E inkurajuar nga zhvillimet specifike negative, pra 
aktivitetet që synojnë forcimin e paragjykimeve, armiqësisë dhe 
diskriminimit të bazuar në OSIGj, me Rezolutën 1948 (2013) Asambleja 
Parlamentare u bën thirrje shteteve anëtare të marrin masa specifike në 
fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit dhe nxitjes së ngacmimit dhe 
dhunës bazuar në orientimin seksual ose identitetin gjinor. Përveç kësaj, 
Asambleja Parlamentare u bën thirrje shteteve anëtare të caktuara që 
të marrin masa konkrete, si zbatimi i vendimeve të caktuara të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe refuzimi ose shfuqizimi i prezantimit të 
legjislacionit ose projektligjeve që ndalojnë të ashtuquajturën propagandë 
homoseksuale në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.24 Në Rekomandimin 
2021 (2013), Asambleja Parlamentare përsërit shqetësimin e saj për 
dhunën, paragjykimet, armiqësinë dhe diskriminimin ndaj personave 
LGBT dhe pengesat e qarta të disa shteteve anëtare në këtë fushë “për 
shkak të futjes së ligjeve dhe projektligjeve që ndalojnë të ashtuquajturën 
propagandë homoseksuale, si dhe shkelja e vazhdueshme e të drejtave 
të lirisë së tubimit dhe lirisë së shprehjes në lidhje me personat LGBT”. 
Duke u nisur nga premisa se “veprimi i KE-së në fushën e diskriminimit 
bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor është thelbësor për të 
siguruar që ato standarde të të drejtave të njeriut të zbatohen në të gjitha 
vendet anëtare të Këshillit të Evropës”, Asambleja Parlamentare i drejton 
Komitetit të Ministrave shumë rekomandime konkrete.25 Rekomandimi 
2021 (2013) kërkon që Komiteti i Ministrave, ndër të tjera, të sigurojë 
monitorim të rregullt të Rekomandimit të tij CM/Rec(2010)5 për masat 
kundër diskriminimit bazuar në OSIGj dhe të kryejë rishikime periodike të 
zbatimit të tij; t’i kushtohet vëmendje e veçantë miratimit të legjislacionit 
që lidhet me të ashtuquajturën propagandë homoseksuale; për të rritur 
punën e saj kundër homofobisë dhe transfobisë me një theks të veçantë 

23  PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.
int)

24  PACE - Resolution 1948 (2013) - Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity 
(coe.int)

25  PACE - Recommendation 2021 (2013) - Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender 
identity (coe.int)
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në parandalimin në shkolla dhe sporte, për të krijuar një model të një kursi 
trajnimi online për homofobinë, transfobinë dhe diskriminimin bazuar 
në orientimin seksual dhe identitetin gjinor për policinë, prokurorinë 
dhe gjyqësorin, të cilat më pas mund të rregullohen në nivel kombëtar; 
dhe për të siguruar që vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, duke përfshirë ato që lidhen me diskriminimin e bazuar në OSIGj, 
të zbatohen në mënyrë efektive pa vonesë, duke përfshirë miratimin e 
masave të përgjithshme për të parandaluar shkeljet e mëtejshme.26

Rezoluta 2048 (2015) – Diskriminimi i personave transgjinorë në Evropë
  
  Më 22 prill 2015, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës 
miratoi Rezolutën 2048 për diskriminimin e personave transgjinorë në 
Evropë.27 Ky është një dokument i rëndësishëm që trajton problemet e 
personave transgjinorë në të gjithë kompleksitetin e tyre duke kërkuar 
veprimet e duhura të shteteve në lidhje me secilin prej tyre. Rezoluta 
2048 (2015) e Asamblesë Parlamentare përbëhet nga 6 paragrafë të 
numëruar, pesë të parët prej të cilëve përshkruajnë aspekte të ndryshme 
të diskriminimit të përhapur me të cilin përballen transgjinorët në Evropë 
dhe ofrojnë shembuj të praktikave të mira. Diskriminimi ndaj personave 
transgjinorë merr shumë forma, duke përfshirë vështirësitë në aksesin 
në punë, strehim dhe shërbime shëndetësore, dhe personat transgjinorë 
janë shpesh objektiv i gjuhës së urrejtjes, akteve të urrejtjes, ngacmimeve 
dhe dhunës fizike dhe psikologjike dhe janë gjithashtu veçanërisht të 
ekspozuar ndaj rrezikut nga diskriminimi i shumëfishtë. Paragrafi 1 jep 
konkluzionin e rëndësishëm se “fakti që gjendja e personave transgjinorë 
konsiderohet sëmundje sipas manualeve diagnostike ndërkombëtare 
është cenim i dinjitetit të tyre njerëzor dhe një pengesë shtesë për 
përfshirjen sociale”. Paragrafi 2 tregon nivelet e larta të paragjykimeve 
dhe armiqësisë që lindin nga ndërgjegjësimi i pamjaftueshëm i 
publikut të gjerë për situatën e personave transgjinorë dhe mungesa e 
informacionit të saktë dhe të paanshëm në media. Paragrafi 3 trajton 
shkeljet e të drejtave themelore (veçanërisht të drejtës për privatësi 
dhe integritet fizik) me të cilat përballen personat transgjinorë kur 
aplikojnë për njohjen ligjore të seksit, si dhe mungesën e dispozitave për 
njohjen gjinore në shumë vende evropiane dhe kjo gjë i pengon njerëzit 
transgjinorë të ndryshojnë emrin dhe përcaktimin e tyre gjinor në 

26  Ibid.

27  PACE - Resolution 2048 (2015) - Discrimination against transgender people in Europe (coe.int)
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dokumentet e identifikimit personal dhe regjistrat publikë. Megjithatë, 
siç thuhet në paragrafin 4: “një numër shtetesh anëtare të KE-së kanë 
reformuar së fundmi ose janë në proces të legalizimit të njohjes gjinore” 
dhe Asambleja Parlamentare në këtë kontekst “mirëpret prezantimin 
e së drejtës për identitetin gjinor, së pari e përfshirë në legjislacionin e 
Maltës, i cili i jep çdo individi të drejtën për njohjen e identitetit të tij/saj 
gjinor dhe të drejtën për t’u trajtuar dhe identifikuar sipas atij identiteti” 
(paragrafi 5).28 Paragrafi 6 i Rezolutës përbëhet nga 4 rekomandime të 
specifikuara në mënyrë specifike që Asambleja Parlamentare i drejton 
vendeve anëtare të KE-së, të cilat për nga rëndësia e tyre do t’i rendisim 
këtu të plota. Kështu, pika 6.1, e cila ka të bëjë me legjislacionin dhe politikat 
kombëtare kundër diskriminimit, u bën thirrje shteteve anëtare në ligjet 
e tyre kombëtare kundër diskriminimit të ndalojnë në mënyrë eksplicite 
diskriminimin bazuar në identitetin gjinor dhe të përfshijnë situatën e të 
drejtave të njeriut të personave transgjinorë në mandatin e tyre kombëtar 
të institucioneve për të drejtat e njeriut, me një referencë të qartë për 
identitetin gjinor; të miratojnë ligje/rregullore për aktet e urrejtjes që 
ofrojnë mbrojtje specifike për personat transgjinorë nga veprat dhe 
incidentet transfobike, dhe të ofrojnë trajnime specifike për zbatimin e 
ligjit dhe gjyqësorin, dhe të zbatojnë më tej standardet ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut, duke përfshirë dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut në këtë fushë, pa diskriminim në bazë të 
identitetit gjinor, dhe të sigurojnë mbrojtje efektive kundër diskriminimit 
të bazuar në identitetin gjinor në aksesin në punësim në sektorin publik 
dhe privat dhe në qasjen në strehim, drejtësi dhe kujdes shëndetësor; 
dhe të mbledhin dhe analizojnë informacione dhe të dhëna mbi situatën 
e të drejtave të njeriut të personave transgjinorë me qëllim që të hartojnë 
dhe zbatojnë legjislacionin dhe politikat kundër diskriminimit dhe të 
monitorojnë ndikimin e tyre, në konsultim me personat transgjinorë dhe 
organizatat e tyre. Pika 6.2. i referohet njohjes ligjore të seksit dhe me këtë 
u bëhet thirrje shteteve anëtare: 
- të zhvillojnë procedura të shpejta, transparente dhe të aksesueshme, të 
bazuara në vetëvendosje, për ndryshimin e emrit dhe gjinisë së regjistruar 
të personave transgjinorë në certifikatat e lindjes, kartat e identitetit, 
pasaportat, certifikatat arsimore dhe dokumente të tjera të ngjashme; 
dhe t’i vënë këto procedura të disponueshme për të gjithë njerëzit që 
dëshirojnë t’i përdorin ato, pavarësisht nga mosha, shëndeti, statusi 

28  Ibid.
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financiar ose dosjes policore;
 - të shfuqizojnë sterilizimin dhe trajtimet e tjera të detyrueshme 
mjekësore, si dhe diagnoza e shëndetit mendor, si një kërkesë ligjore 
e nevojshme për njohjen e identitetit gjinor të një personi në ligjet që 
rregullojnë procedurën e ndryshimit të emrit dhe seksit të regjistruar;
- të heqin të gjitha kufizimet në të drejtën e personave transgjinorë për 
të qëndruar në një martesë ekzistuese pas njohjes së seksit të tyre dhe të 
garantojnë që bashkëshortët ose fëmijët të mos humbasin disa të drejta; 
- të shqyrtojnë përfshirjen e opsionit të seksit të tretë në dokumentet e 
identifikimit për ata që e kërkojnë atë; dhe
- të sigurojnë që interesat më të mira të fëmijës të jenë konsiderata 
kryesore në të gjitha vendimet në lidhje me fëmijët. 
 
 Sa i përket trajtimit për ndryshimin e gjinisë dhe kujdesit 
shëndetësor, pika 6.3 u bën thirrje shteteve anëtare: 
- të bëjnë procedurat për ndryshimin e gjinisë (si trajtimi hormonal, 
kirurgjia dhe mbështetja psikologjike) të aksesueshme për personat 
transgjinorë dhe të sigurojnë që ata të rimbursohen nga skemat publike 
të sigurimit shëndetësor (kufizimet e ndarjes së kostos duhet të jenë 
ligjore, objektive dhe proporcionale);
- të përfshijnë personat transgjinorë në mënyrë eksplicite në hulumtime, 
plane dhe masa për parandalimin e vetëvrasjeve; të eksplorojnë modele 
alternative të kujdesit shëndetësor të transgjinorëve bazuar në dakordimin 
e informuar; dhe
- të ndryshojnë klasifikimet e sëmundjeve të përdorura në nivel kombëtar dhe 
të avokojnë për modifikimin e klasifikimeve ndërkombëtare, duke siguruar 
që personat transgjinorë, përfshirë fëmijët, të mos etiketohen si të sëmurë 
mendorë, duke siguruar qasje pa stigmë në trajtimin e nevojshëm mjekësor.  
 
 Pika e fundit e paragrafit 6, pika 6.4. trajton nevojën për të prezantuar 
programe të edukimit dhe trajnimit për të drejtat e njeriut, si dhe për të 
informuar dhe rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë, duke u bërë thirrje 
shteteve të ofrojnë informacion dhe trajnim për profesionistët e arsimit, 
zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor; duke 
përfshirë psikologët, psikiatrët dhe mjekët e përgjithshëm, në lidhje me 
të drejtat dhe nevojat specifike të personave transgjinorë, me fokus të 
veçantë në kërkesën për të respektuar privatësinë dhe dinjitetin e tyre.29  

29  Ibid.
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Rezoluta 2191 (2017) – Promovimi i të drejtave të njeriut dhe eliminimi i 
diskriminimit ndaj personave interseksualë
 Që në vitin 2013, Rezoluta 1952 e Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Evropës shprehu shqetësimin për cenimin e integritetit fizik të 
fëmijëve, ndër të tjera, nëpërmjet “ndërhyrjeve mjekësore në fëmijërinë e 
hershme”.30 Më 12 tetor 2017, Asambleja Parlamentare miratoi Rezolutën 
2191 për promovimin e të drejtave të njeriut dhe eliminimin e diskriminimit 
ndaj personave interseks, e cila, ndër të tjera, u bën thirrje shprehimisht 
vendeve anëtare të Këshillit të Evropës të ndalojnë operacionet për 
“normalizimin” e gjinisë dhe trajtimeve të tjera mjekësore të praktikuara 
për fëmijët interseks pa pëlqimin e tyre të informuar. Asambleja 
Parlamentare konsideron se një qasje e tillë ndaj ndërhyrjeve mjekësore 
ose hormonale “përfshin shkelje të rënda të integritetit fizik, qëllimi 
i së cilës është shmangia ose minimizimi i problemeve të perceptuara 
sociale dhe jo i atyre mjekësore. Kjo qasje shoqërohet zakonisht me 
trajtime hormonale gjatë gjithë jetës dhe me komplikime mjekësore, të 
plotësuara nga turpi dhe fshehtësia”. Për më tepër, “Parlamenti theksoi 
se është e rëndësisë së veçantë të garantohet se ligji nuk do të krijojë ose 
zgjerojë barriera për barazinë e personave interseksual”.31 Përveç thirrjes 
në mënyrë eksplicite nga shtetet e Këshillit të Evropës që të ndalojnë 
operacionet dhe trajtimet për „normalizimin“ e seksit dhe të vonojnë 
ndryshimet mjekësore të panevojshme të karakteristikave seksuale 
(përfshirë gonadet, organet gjenitale dhe organet gjenitale të brendshme) 
derisa fëmija të jetë mjaftueshëm i rritur për të vendosur vetë, me qëllim 
që të mbrohet në mënyrë efektive të drejtën e fëmijëve për integritet fizik 
dhe autonomi fizike, dhe me qëllim për të fuqizuar personat e interseks 
në lidhje me këto të drejta të tyre, Asambleja Parlamentare u bëri thirrje 
shteteve anëtare:
- t’u ofrojnë të gjithë personave interseks kujdes shëndetësor të 
specializuar dhe multidisiplinar bazuar në udhëzimet e zhvilluara 
në bashkëpunim me organizatat e personave interseks dhe 
profesionistët e interesuar; të garantojnë që personat interseks të 
kenë akses efektiv në kujdesin shëndetësor gjatë gjithë jetës së 

30  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 1952 (2013): „E drejta e fëmijëve për integritet fizik“, PACE 
- Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int)

31  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 2191 (2017): Promovimi i të drejtave të njeriut dhe mbrojtja 
nga diskriminimi ndaj personave interseks“, PACE - Resolution 2191 (2017) - Promoting the human rights of and eliminating 
discrimination against intersex people (coe.int)
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tyre dhe akses të plotë në të dhënat dhe dosjet e tyre mjekësore;   
- si dhe t’u ofrojnë trajnime gjithëpërfshirëse dhe të përditësuara 
për këto çështje për të gjithë profesionistët e interesuar mjekësorë, 
profesionistët nga fusha e psikologjisë dhe profesionistë të 
tjerë, duke përfshirë edhe përcjelljen e një mesazhi të qartë 
se trupat ndërseksorë janë rezultat i ndryshimeve natyrore 
në zhvillimin gjinor dhe, si të tilla, nuk duhet të ndryshohen.32  
 
 Përveç kësaj, me qëllim për t’i ndihmuar personat interseks, prindërit 
e tyre dhe njerëzit përreth tyre në trajtimin e sfidave që dalin nga qëndrimet 
sociale ndaj dallimeve të karakteristikave gjinore, Asambleja Parlamentare 
u bëri thirrje shteteve të sigurojnë disponueshmërinë e mekanizmave të 
duhur të mbështetjes psikosociale për këta individë dhe familjet e tyre 
gjatë gjithë jetës së tyre; si dhe të mbështein organizatat e shoqërisë civile 
që punojnë për të thyer heshtjen mbi situatën e personave interseks dhe 
për të krijuar një mjedis në të cilin ata ndjehen të sigurt për të folur hapur 
për përvojat e tyre.33 Për sa i përket çështjes së statusit civil dhe njohjes 
ligjore të seksit, Asambleja Parlamentare me këtë Rezolutë i referohet një 
sërë masash konkrete, duke u bërë thirrje shteteve anëtare të sigurojnë 
që ligjet dhe praktikat e regjistrimit të lindjeve, veçanërisht në lidhje me 
regjistrimin e seksit të foshnjes së posalindur, të respektojnë shprehimisht 
të drejtën e privatësisë duke lejuar fleksibilitet të mjaftueshëm për t’u marrë 
me situatën e fëmijëve interseks pa i detyruar prindërit ose punonjësit 
shëndetësorë të zbulojnë statusin interseks të fëmijës në mënyrë të 
panevojshme; të thjeshtojnë procedurat ligjore për njohjen gjinore dhe 
të sigurojnë që këto procedura të jenë të shpejta, transparente dhe të 
aksesueshme për të gjithë dhe të bazohen në vetëvendosje; të sigurojnë 
që klasifikimet gjinore të përdorura nga ana e autoriteteve publike të 
përfshijnë ata persona interseks që nuk identifikohen as si meshkuj as 
femra; të konsiderojnë regjistrimin gjinor në certifikatat e lindjes dhe 
dokumentet e tjera të identifikimit si opsional për të gjithë; dhe të sigurojnë 
që, në përputhje me të drejtën për respektimin e jetës private, personat 
interseks nuk pengohen të hyjnë ose të qëndrojnë në një partneritet civil 
ose martesë si rezultat i njohjes ligjore të seksit të tyre.34   

32  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 1952 (2013): E drejta e fëmijëve për integritet fizik“, PACE - 
Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), pika 7.1.

33  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 1952 (2013): E drejta e fëmijëve për integritet fizik“, PACE - 
Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), pika 7.2.

34  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 1952 (2013): E drejta e fëmijëve për integritet fizik“, PACE - 
Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), pika 7.3.
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 Lufta kundër diskriminimit ndaj personave interseks kërkon që 
shtetet të sigurojnë që legjislacioni kundër diskriminimit mbron në 
mënyrë efektive individët interseks, ose duke futur karakteristikat gjinore 
si një bazë specifike të ndaluar në të gjitha ligjet për mosdiskriminim 
ose duke përdorur bazat/kategoritë e ndaluara “seks” ose “tjetër” (i/e 
pacaktuar) atje ku ekziston një listë e hapur e bazave të ndaluara në 
dispozitat kombëtare kundër diskriminimit.35 Shteteve u kërkohet 
gjithashtu të mbledhin më shumë të dhëna dhe të kryejnë hulumtime 
të mëtejshme mbi statusin dhe të drejtat e personave interseksualë 
duke hetuar shkeljet e shkaktuara nga trajtimet invazive të së kaluarës 
për “normalizimin e gjinisë”, me mundësinë për t’iu dhënë kompensim 
atyre personave që kanë përjetuar vuajtje nga një trajtim i tillë të zbatuar 
ndaj tyre dhe duke mbajtur shënime për të gjitha ndërhyrjet e kryera 
në lidhje me karakteristikat gjinore të fëmijëve.36 Më në fund, Asambleja 
Parlamentare u bën thirrje vendeve anëtare të zhvillojnë fushata për 
ngritjen e ndërgjegjes, si në mesin e profesionistëve të interesuar ashtu 
edhe në mesin e publikut të gjerë, mbi situatën dhe të drejtat e personave 
interseks, dhe fton parlamentet kombëtare, me pjesëmarrjen e personave 
interseks dhe organizatat përfaqësuese të tyre, të punojnë aktivisht në 
këtë drejtim, si dhe të zbatojnë rekomandimet e përshkruara më sipër.37 
 
 
Rezoluta 2239 (2018) – Jeta private dhe familjare: arritja e barazisë 
pavarësisht orientimit seksual 
 Më 10 tetor 2018, me një shumicë të madhe, Asambleja Parlamentare 
e Këshillit të Evropës miratoi Rezolutën 2239 (2018) për jetën private 
dhe familjare: arritjen e barazisë pavarësisht nga orientimi seksual. Kjo 
Rezolutë siguron një listë minimale të të drejtave të partnerëve që duhet 
të jenë të disponueshme për çiftet e të njëjtit seks në të gjitha shtetet 
anëtare të Këshillit të Evropës.38 E drejta për respektimin e jetës private 
dhe familjare është një e drejtë themelore e parashikuar në nenin 8 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo e drejtë ka rëndësi të 

35  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, „Rezoluta 1952 (2013): E drejta e fëmijëve për integritet fizik“, PACE - 
Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), pika 7.4.

36  Ibid., pika 7.5.

37  Ibid., pika 7.6 dhe pika 8.

38  Rezoluta 2239 (2018): Jeta private dhe familjare: arritja e barazisë pavarësisht orientimit seksual, i disponueshëm 
në: PACE - Resolution 2239 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation (coe.int).
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barabartë në jetën e të gjithëve/në jetën e secilit, por megjithatë, progresi 
drejt arritjes së barazisë në këtë fushë, pavarësisht orientimit seksual, 
është i pabarabartë. Kjo paraqet probleme reale dhe serioze në jetën 
e përditshme të njerëzve të zakonshëm. Diskriminimi, për fat të keq, 
mbetet një realitet i hidhur për shumë familje të ylberit. Që kur Asambleja 
Parlamentare e shqyrtoi për herë të fundit këtë çështje në vitin 2010, ka 
pasur një zhvillim të rëndësishëm në praktikën gjyqësore evropiane dhe 
është bërë një përparim i rëndësishëm në shtetet anëtare sa i përket 
barazisë për familjet e ylberit. Megjithatë, këto zhvillime tregojnë se duhen 
ende më shumë përpjekje nga shtetet anëtare për të arritur barazinë në 
fushën e jetës private dhe familjare, pavarësisht nga orientimi seksual. 
Për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për të mbrojtur dhe promovuar 
të drejtat e njeriut të të gjithë atyre që janë nën juridiksionin e tyre dhe 
për të eliminuar diskriminimin për të gjitha arsyet, duke përfshirë edhe 
orientimin seksual, shtetet anëtare duhet të përmbahen nga ndjekja e 
trajtimit diskriminues dhe duhet të promovojnë aktivitete që synojnë 
eliminimin e paragjykimeve në shoqëri që lejojnë që një diskriminim i 
tillë të vazhdojë edhe më tej.39 
 
 Me Rezolutën 2239, Asambleja Parlamentare u bën thirrje shteteve 
anëtare të sigurojnë që dispozitat dhe politikat e tyre kushtetuese, 
legjislative dhe rregullatore që rregullojnë të drejtat e partnerëve, 
prindërve dhe fëmijëve të zbatohen pa diskriminim në bazë të orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor, duke eliminuar çdo dallim të pajustifikuar 
në trajtim bazuar në këto arsyetime; si dhe të përmbahen nga miratimi 
i ndryshimeve në kushtetutat e tyre që do të pengonin njohjen e 
martesës së të njëjtit seks ose formave të tjera të familjes.40 Përafrimi 
i legjislacionit dhe politikave të shteteve anëtare në këtë fushë me 
praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut është 
një çështje e rëndësishme dhe në këtë drejtim, Asambleja Parlamentare 
u bën thirrje shteteve anëtare të sigurojnë që partnerët e të njëjtit seks të 
kenë në dispozicion një kornizë ligjore specifike për të garantuar njohjen 
dhe mbrojtjen e sindikatave të tyre; të garantojnë të drejta të barabarta 

39  Rezyme e Raportit: Jeta private dhe familjare: arritja e barazisë pavarësisht orientimit seksual të Komitetit për 
barazi dhe jodiskriminim, Doc. 14620 (2018), mbi të cilën bazohet Rezoluta 2239 (2018) e PACE, i disponueshëm në: PACE 
- Doc. 14620 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation (coe.int). Shih poashtu edhe 
pikat 1,2,3 dhe 5.

40  Rezoluta 2239 (2018): Jeta private dhe familjare: arritja e barazisë pavarësisht orientimit seksual, pika 4.1. dhe 4.2., i 
disponueshëm në: PACE - Resolution 2239 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation 
(coe.int)
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për çiftet e të njëjtit seks dhe heteroseksualë në lidhje me trashëgiminë 
e qirasë dhe të garantojnë që partnerët e të njëjtit seks që jetojnë së 
bashku, pavarësisht nga statusi ligjor i partneritetit të tyre, të kualifikohen 
si persona vartës për qëllime të mbulimit të sigurimit shëndetësor. Kur 
merren me aplikimet për leje qëndrimi për qëllime ribashkimi familjar, 
shtetet anëtare duhet të sigurojnë që nëse çiftet e të njëjtit seks nuk janë 
në gjendje të martohen, ekziston një mënyrë tjetër që një partner i huaj 
i të njëjtit seks të kualifikohet për një leje qëndrimi.41 Rezoluta gjithashtu 
parashikon një numër rekomandimesh specifike për shtetet anëtare për 
të siguruar që nevojat e tjera themelore që janë thelbësore për rregullimin 
e një marrëdhënieje midis një çifti në një marrëdhënie të qëndrueshme 
dhe të përkushtuar të sigurohen pa diskriminim në bazë të orientimit 
seksual dhe, në përputhje me rrethanat, në çështjet e të drejtave, kërkesat 
për qëndrimin dhe shtetësinë e partnerëve të të njëjtit seks; në lidhje me 
situatat që kërkojnë nevojën për kujdes mjekësor; për sa i përket pasurisë; 
ndarja; vdekja dhe trashëgimia; si dhe mbrojtjen nga dhuna në familje.42 
 
 Më tej, Rezoluta i kushton vëmendje të veçantë edhe mbrojtjes së 
të drejtave të prindërve dhe fëmijëve në familjet e ylberit, të tilla si, për 
shembull, të gjitha të drejtat që kanë të bëjnë me autoritetin prindëror, 
birësimin nga prindër të vetëm dhe birësimin e thjeshtë ose nga prindi i dytë 
që shtetet anëtare duhet të t’i jepet pa diskriminim në bazë të orientimit 
seksual apo identitetit gjinor; të sigurohet birësimi i përbashkët nga çiftet 
e të njëjtit seks, pa diskriminim në bazë të orientimit seksual; të zgjerohet 
njohja automatike e lehonisë e partnerit të të njëjtit seks të prindit që ka 
lindur në të gjitha rastet kur do të shtrihej tek bashkëshorti mashkull i 
nënës; kur grave beqare u jepet akses në riprodhimin e asistuar mjekësor, 
për të siguruar që një akses i tillë të ofrohet pa diskriminim në bazë të 
orientimit seksual dhe identitetit gjinor; dhe ku çifteve të pamartuara 
heteroseksuale u lejohet aksesi në riprodhimin e asistuar mjekësor, për 
të siguruar që një akses i tillë t’u ofrohet edhe çifteve të të njëjtit seks.43 
Shteteve anëtare u kërkohet gjithashtu të sigurojnë që identiteti gjinor i 
prindërve transgjinorë të regjistrohet siç duhet në certifikatat e lindjes së 
fëmijëve të tyre dhe të sigurojnë që personat që përdorin shenja ligjore për 
seksin, përveç mashkull apo femër, të kenë mundësi që partneritetet dhe 

41  Ibid., pika 4.3.

42  Ibid., më detajisht shih pikën 4.4.

43  Ibid., pika 4.5.
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marrëdhëniet e tyre me fëmijët e tyre të njihen pa ndonjë diskriminim.44 
Së fundi, shtetet duhet të punojnë në mënyrë aktive, në konsultim me 
shoqërinë civile, për të promovuar pranimin dhe respektin e familjeve të 
ylberit në shoqëritë tona.45 

44  Ibid., pika 4.6.

45  Ibid., pika 4.7.
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Në vitin 1999, KE themeloi institucionin e pavarur të Komisionerit për të 
Drejtat e Njeriut, me mandat për të promovuar ndërgjegjësimin mbi të 
drejtat e njeriut në vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Në kryerjen e 
aktiviteteve të tij, Komisioneri mban një dialog të vazhdueshëm me vendet 
anëtare, viziton vendet, publikon rekomandime tematike dhe promovon 
zhvillimin e strukturave kombëtare të të drejtave të njeriut.1 Komisioneri 
mund të marrë ankesa individuale dhe të trajtojë çështje të orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor në raportet dhe vizitat e tij në shtetet anëtare 
dhe është i përfshirë në mënyrë aktive në promovimin e të drejtave LGBTI. 
Në pjesën në vijim do t’u referohemi raporteve tematike (issue papers) 
të Komisionerit për të Drejtat e Njeriut në fushën e të drejtave LGBTI, 
si dokumente të rëndësishme, respektivisht analiza që prezantojnë të 
dhënat kryesore faktike dhe juridike nga ato tema; bëjnë pyetje, sugjerojnë 
këshilla për çdo punë të ardhshme dhe përmban rekomandime dhe 
paralajmërime të mundshme. Ato synojnë të informojnë publikun, si 
dhe autoritetet dhe anëtarët e organizatave joqeveritare që punojnë në 
fushën e të drejtave të njeriut dhe të kontribuojnë në debat.2   
 
 Në vitin 2009, u botua Raporti (Issue Paper) për të drejtat e njeriut 
dhe identitetin gjinor.3 Raporti nis duke theksuar se “identiteti gjinor është 

1  Mihajlova Stratilati, Elena, Mehmed Rezart, Të drejtat e njeriut: Doracak për deputetët dhe shërbimin profesional 
të Kuvendit, Misioni i OSBE në Shkup, viti 2021, fq. 36.

2  Të gjitha botimet janë të disponueshme në faqen e internetit të Komisionerit: www.commissioner.coe.int.

3  Commissioner for Human Rights, CommDH/IssuePaper(2009)2, HUMAN RIGHTS AND GENDER IDENTITY, 
Strasbourg, 29 July 2009, I disponueshëm në: Human Rights and Gender Identity: (coe.int)
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një nga aspektet më themelore të jetës”. Pjesa hyrëse shpjegon situatën 
e të drejtave të njeriut të personave transgjinorë, e cila prej kohësh është 
injoruar dhe neglizhuar, megjithëse problemet me të cilat përballen janë 
serioze dhe shpesh specifike vetëm për këtë grup. Personat transgjinorë 
përjetojnë nivele të larta të diskriminimit, intolerancës dhe dhunës së 
drejtpërdrejtë. U janë shkelur të drejtat themelore të njeriut, duke përfshirë 
të drejtën për jetë, të drejtën për integritet fizik dhe të drejtën për shëndet. 
Pjesa hyrëse vë në dukje edhe mungesën e të dhënave, hulumtimeve dhe 
raporteve mbi këtë temë, dhe për këtë arsye Zyra e Komisionerit për të 
Drejtat e Njeriut ka nisur një studim krahasues për situatën në lidhje me 
homofobinë, transfobinë dhe diskriminimin bazuar në OSIGj në të gjitha 
shtetet anëtare të KE, e cila që në fillim tregon për një situatë të zymtë dhe 
bën thirrje për marrjen e masave urgjente për të adresuar shqetësimet 
e identifikuara.4 Raporti trajton më tej çështje specifike të të drejtave të 
njeriut, si identiteti gjinor, si bazë për diskriminim në shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës; njohja ligjore e seksit të preferuar; akses në kujdesin 
shëndetësor dhe tregun e punës; transfobia dhe dhuna ndaj personave 
transgjinorë dhe refugjatëve dhe migrantëve transgjinorë, dhe ofron 
shembuj të praktikave të mira. Raporti përmbyllet me rekomandimet e 
mëposhtme për vendet anëtare të KE-së për:

1. Zbatimin e standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut pa 
diskriminim dhe ndalimin e diskriminimit të qartë bazuar në identitetin 
gjinor në legjislacionin kombëtar kundër diskriminimit;

2. Miratimin e legjislacionit për veprat e urrejtjes që ofron mbrojtje 
specifike për personat transgjinorë nga aktet dhe incidentet transfobike;

3. Zhvillimin e procedurave të shpejta dhe transparente për ndryshimin e 
emrit dhe gjinisë së një personi transgjinor në certifikatat e lindjes, kartat 
e identitetit, pasaportat, certifikatat arsimore dhe dokumente të tjera të 
ngjashme;

4. Shfuqizimin e sterilizimit dhe trajtimeve të tjera të detyrueshme 
mjekësore si një kërkesë ligjore e nevojshme për njohjen e identitetit 
gjinor të një personi në ligjet që rregullojnë procesin e ndryshimit të emrit 
dhe gjinisë; 

5. Përgatitjen e procedurave të ndryshimit të gjinisë si trajtimi hormonal, 
kirurgjia dhe mbështetja psikologjike për personat transgjinorë dhe 
sigurimi që ata të rimbursohen nga skemat publike të sigurimit 
shëndetësor; 

4  Ibid., fq. 3-4.
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6. Heqjen e të gjitha kufizimeve mbi të drejtën e personave transgjinorë 
për të qëndruar në një martesë ekzistuese pas njohjes së ndryshimit të 
gjinisë;

7. Hartimin dhe zbatimin e politikave për të luftuar diskriminimin dhe 
përjashtimin me të cilin përballen personat transgjinorë në tregun e 
punës në fushën e arsimit dhe kujdesit shëndetësor; 

8. Përfshirjen dhe konsultimin me personat transgjinorë dhe organizatat 
e tyre në zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe masave ligjore që u 
referohen tyre; 

9. Adresimin e të drejtave të njeriut të personave transgjinorë dhe 
diskriminimit me bazë gjinore përmes programeve të edukimit 
dhe trajnimit për të drejtat e njeriut, si dhe fushatave për rritjen e 
ndërgjegjësimit;

10. Sigurimin e trajnimeve për punonjësit shëndetësorë, përfshi psikologët, 
psikiatrët dhe mjekët e përgjithshëm, mbi nevojat dhe të drejtat e 
personave transgjinorë dhe kërkesën për të respektuar dinjitetin e tyre;

11. Marrjen në konsideratë të shqetësimeve për të drejtat e njeriut të 
personave transgjinorë në fushëveprimin e aktiviteteve të organeve/
institucioneve për barazi dhe strukturat kombëtare të të drejtave të 
njeriut;

12. Zhvillimin e projekteve kërkimore për të mbledhjen dhe 
analizën e të dhënave mbi situatën e të drejtave të njeriut 
të personave transgjinorë, duke përfshirë diskriminimin 
dhe intolerancën me të cilat përballen, me respektimin 
e duhur të drejtës së privatësisë së personave tnë fjalë.5   
 
 Në vitin 2011, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut publikoi Raportin 
voluminoz mbi diskriminimin bazuar në OSIGj në Evropë, i cili pati 
botimin e dytë në vitin 2014.6 Pjesa kryesore dhe kritike e Raportit, të 
quajtura standarde juridike dhe zbatimi i tyre, trajton në mënyrë specifike 
perspektivën e të drejtave të njeriut dhe LGBT, duke vënë në dukje se: 
“debatet për të drejtat e njeriut të personave LGBT ndonjëherë supozojnë se 
mbrojtja e të drejtave të njeriut të lesbikeve, homoseksualëve, biseksualëve 
dhe personave transgjinorë është e barabartë me prezantimin e të drejtave 
të reja ose ‘të drejtave të veçanta’. Kjo mënyrë e të menduarit është e 

5  Ibid., fq. 18-19.

6  Ky raport pati botimin e dytë në vitin 2014. Commissioner for Human Rights, Discrimination on grounds of sexual 
orientation and gender identity in Europe 2nd edition, Council of Europe, September 2011 Reprinted November 2014, I 
disponueshëm në: ES89954_Prems 175814 GBR 1700 DiscriminationOnGrounds 7257 Web 16x24.pdf (coe.int)
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gabuar sepse e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut pranon qartë 
se të gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual apo 
identiteti gjinor, kanë të drejtën për të gjitha të drejtat dhe liritë që rrjedhin 
nga dinjiteti i qenësishëm i personit njerëzor pa diskriminim. Zhvillimet 
ligjore dhe gjyqësore në dekadat e fundit kanë çuar në interpretimin e 
qëndrueshëm se orientimi seksual dhe identiteti gjinor njihen si baza të 
ndaluara të diskriminimit sipas traktateve dhe konventave kryesore të të 
drejtave të njeriut, duke përfshirë paktet ndërkombëtare të OKB-së dhe 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut“.7 

 
 Raporti bën vëzhgime të rëndësishme, si për shembull, se: 
informacionet e njëanshme, të vjetruara dhe të pasakta se çfarë është 
orientimi seksual dhe identiteti gjinor, si dhe portretizimet stereotipike 
të personave LGBT në media dhe në tekste shkollore kontribuojnë në 
formimin e qëndrimeve negative dhe diskursit nxitëse dhe agresiv 
kundër personave LGBT, të portretizuar shpesh si një kërcënim për 
kombin, fenë dhe nocionet tradicionale të gjinisë dhe familjes, dhe një 
fjalim i tillë rrallëherë dënohet zyrtarisht.8 Raporti vazhdon të analizojë 
standardet ndërkombëtare dhe evropiane, si dhe standardet dhe 
strukturat kombëtare për promovimin e barazisë dhe nismat e politikave 
kombëtare, në mënyrë që të kalojë më pas në fusha specifike ku zbulon 
probleme serioze. Kështu, është identifikuar se personat LGBT janë në 
rrezik serioz për t’u bërë viktima të krimeve të urrejtjes ose incidenteve 
të motivuara nga urrejtja dhe shpesh nuk e raportojnë një dhunë të tillë 
tek autoritetet për shkak të mungesës së besimit te agjencitë e zbatimit 
të ligjit. Ata përballen me vështirësi të veçanta në procesin e kërkimit të 
azilit9, reagime të dhunshme dhe diskriminuese kur përpiqen kolektivisht 
të shprehin pikëpamjet e tyre, të shoqërohen lirisht ose të mblidhen në 
demonstrata publike. Personat transgjinorë përballen me probleme të 
konsiderueshme në procesin e njohjes së tyre ligjore të gjinisë. Mungesa 
e aksesit në martesë ose partneritet i regjistruar i privon çiftet e të njëjtit 
seks nga të drejtat dhe përfitimet që u jepen atyre të seksit të kundërt.10 
Personat LGBT gjithashtu përjetojnë probleme në aksesin e kujdesit 

7  Ibid., fq. 35.

8  Ibid., fq. 7

9  Kjo ndodh kryesisht për shkak të njohurive të pamjaftueshme nga autoritetet e imigracionit për kushtet e 
personave LGBT në vendet e origjinës, por edhe për qëndrimin e disa autoriteteve se nëse personat LGBT mbajnë sekret 
orientimin e tyre seksual apo identitetin gjinor, ata nuk do t'i ekspozohen rrezikut nga persekutimi. Azilkërkuesit LGBT 
gjithashtu përballen me vështirësi në qendrat e azilit dhe mund të ekspozohen ndaj ngacmimeve nga aplikantët e tjerë. 
Ibid., fq. 8.

10  Kjo ka pasoja edhe për çiftet e të njëjtit seks që kanë fëmijë, pasi njëri nga partnerët mund të mos ketë të drejtën 
e kujdestarisë, trashëgimisë dhe statusit të një anëtari të ngushtë të familjes që të sigurohet në interesin më të mirë të 
fëmijës. Ibid., fq. 9.
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shëndetësor, të shkaktuar nga mosbesimi midis pacientëve dhe mjekëve, 
qëndrimet problematike të personelit mjekësor dhe qasjet e vjetruara ndaj 
homoseksualitetit dhe transgjinorizmit. Diskriminimi i personave LGBT 
në sistemin arsimor është një realitet, kurse diskriminimi dhe ngacmimi i 
personave LGBT është i pranishëm edhe në sektorin e punësimit. 

 
 Bazuar në këto dhe gjetje të tjera, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut 
u bën një sërë rekomandimesh specifike vendeve anëtare të Këshillit 
të Evropës në fushat e: pikëpamjeve dhe perceptimeve; standardeve 
juridike dhe zbatimin e tyre; mbrojtjen nga dhuna dhe mbrojtjen e të 
drejtës për azil; respektimin e lirive të tubimit, shprehjes dhe shoqërimit; 
respektimin e të drejtës së privatësisë (njohja e gjinisë dhe e drejta për 
jetë familjare); qasjen në kujdesin shëndetësor, arsim dhe punësim; dhe 
kërkimin dhe mbledhjen e të dhënave. Rekomandimet e Komisionerit 
ofrojnë këshilla për shtetet anëtare mbi politikat e bazuara në OSIGj për 
të parandaluar dhe trajtuar homofobinë, transfobinë dhe diskriminimin.11  
 
 Në vitin 2015, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut publikoi Raportin 
e tij mbi personat intseks (“Të drejtat e njeriut dhe personat interseks”).12 
Raporti thekson që në fillim se shoqëria evropiane është ende kryesisht 
e pavetëdijshme për realitetin e njerëzve interseks. Megjithatë, përmes 
punës pioniere të një numri në rritje të grupeve interseksuale dhe 
aktivistëve individualë, komuniteti i të drejtave të njeriut dhe organizatat 
ndërkombëtare po ndërgjegjësohen gjithnjë e më shumë për këtë 
situatë dhe po punojnë për të forcuar standardet e të drejtave të 
njeriut në adresimin e shqetësimeve të tilla.13 Raporti synon të stimulojë 
zhvillimin e një kornize për veprim duke propozuar një qasje dykahëshe. 
Nga njëra anë, ai u bën thirrje shteteve anëtare të ndërpresin trajtimin 
e panevojshëm “normalizues” mjekësor të personave interseks, kur ai 
kryhet ose administrohet pa pëlqimin e lirë dhe plotësisht të informuar 
të personit në fjalë. Nga ana tjetër, ai ofron mënyra të mundshme për 
të avancuar në drejtim të mbrojtjes nga diskriminimi ndaj personave 
interseks, njohja e duhur e gjinisë së tyre në dokumentet zyrtare dhe 
aksesi në drejtësi.14 

11  Për një pasqyrë të hollësishme të rekomandimeve, shih: Ibid., fq. 11-15.

12  Commissioner for Human Rights, Human rights and intersex people, Issue paper published by the Council 
of Europe Commissioner for Human Rights, Council of Europe First edition: April 2015, Second edition: September 2015, 
Reprinted June 2017, I disponueshëm në: *Conseil de l'Europe - brochure A4 portrait (coe.int)

13  Ibid., fq.7.

14  Ibid., fq. 8. Më detajisht rreth rekomandimeve shih fq. 9-10.
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3.3. KONGRESI I AUTORITETEVE LOKALE 
DHE RAJONALE
Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale është një asamble politike 
pan-evropiane që përfaqëson autoritetet lokale dhe rajonale të 
dyzet e shtatë vendeve anëtare të KE-së. Roli i tij është të promovojë 
demokracinë lokale dhe rajonale, të përmirësojë qeverisjen lokale dhe 
rajonale dhe të forcojë vetëqeverisjen e autoriteteve në përputhje me 
parimet e përcaktuara në Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale. Sot, 
Kongresi është një lojtar kryesor në nxitjen e demokracisë fundamentale 
në 47 vendet anëtare të KE-së.1 I shqetësuar thellësisht për ndalimin 
ose përpjekjen për të ndaluar mitingjet ose demonstratat paqësore 
nga personat LGBT dhe mbështetësit e tyre, si dhe mbështetjen e 
hapur ose të heshtur të dhënë nga disa politikanë vendas për kundër-
demonstratat e dhunshme në shumë shtete anëtare të KE-së, në vitin 
2007 Kongresi miratoi Rezolutën 230 (2007) mbi lirinë e tubimit dhe të 
shprehjes për lezbiket, homoseksualët, biseksualët dhe transgjinorët.2 
Duke vënë në dukje se të drejtat e personave LGBT për lirinë e shprehjes 
dhe grumbullimit janë në thelb të një shoqërie demokratike3, Rezoluta 
thekson rolin themelor të autoriteteve lokale në ruajtjen e një niveli që, 
ndër të tjera, përfshin përmbysjen nga fjalët që mund të legjitimojnë 
diskriminimin ose urrejtjen bazuar në intolerancë, si dhe duke mundësuar 
që tubimet ligjore të zhvillohen në mënyrë paqësore, ndër të tjera, duke 

1  Më detajisht për Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale shih në: Origins and history (coe.int)

2  THE CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Resolution 230 (2007): Freedom of assembly and 
expression for lesbians, gays, bisexuals and transgendered persons, I disponueshëm në: DisplayDCTMContent (coe.int)

3  Të drejtat e personave LGBT për lirinë e shprehjes dhe tubimit janë “thelbësore jo vetëm për zhvillimin e tyre 
personal, dinjitetin dhe përmbushjen si qytetarë, por edhe për promovimin dhe mbrojtjen e barazisë dhe demokracisë dhe 
për përparimin e shoqërisë si një tërësi kohezive", Ibid.
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siguruar masat e duhura për të parandaluar sulmet nga kundërshtarët 
e dhunshëm. Rezoluta përmban një sërë rekomandimesh konkrete që 
u bëjnë thirrje autoriteteve vendore të ndërmarrin hapat e duhur për 
të luftuar gjuhën e urrejtjes; të kufizojnë të drejtën për tubim paqësor 
vetëm si mjet i fundit dhe pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet e tjera për 
arritjen e një marrëveshjeje për eventin përkatës, dhe pas një vlerësimi të 
hapur, objektiv dhe transparent të të gjithë informacionit në dispozicion; 
të konsolidojnë dhe përmirësojnë marrëdhëniet ndërmjet policisë lokale 
dhe komunitetit për të reduktuar potencialin për përshkallëzimin e 
demonstratave publike; të mos kërkohet nga organizatorët e ngjarjeve që 
të angazhojnë sigurinë e tyre ose të mbulojnë kostot e sigurisë së policisë 
(që në vetvete është një formë kufizimi paraprak që minon detyrimin 
pozitiv të autoriteteve për të mbrojtur ushtrimin e këtyre të drejtave); si 
dhe të përdorin mentorë të trajnuar dhe të pavarur për të ofruar mbulim 
objektiv të ngjarjeve LGBT, të monitorojnë aranzhimet e policisë që 
përfshijnë kundër-protestues ose vende të ndjeshme, dhe të themelojnë 
komunikim me OSBE/ODIHR për të zhvilluar dhe pilotuar një program 
monitorimi në lidhje me eventet LGBT.4 

 
 Në sesionin e tij të 28-të, 24-26 mars 2015, Kongresi i Autoriteteve 
Lokale dhe Rajonale miratoi Rezolutën 380 (2015) për garantimin e të 
drejtave të lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve dhe transgjinorëve 
(LGBT): përgjegjësi për qytetet dhe rajonet në Evropë.5 Rezoluta fillon 
me një konstatim të rëndësishëm nga Komiteti i Ministrave se “as 
vlerat kulturore, tradicionale apo fetare dhe as rregullat e ‘kulturës 
dominuese’ nuk mund të përdoren për të justifikuar gjuhën e urrejtjes 
ose çdo formë tjetër diskriminimi” bazuar në OSIGj.6 Më tej, Rezoluta 
rikujton se për shkak të marrëdhënieve të ngushta mes qytetarëve 
dhe përfaqësuesve të tyre të zgjedhur në këto nivele, organet lokale 
dhe rajonale janë në gjendje më të mirë për të analizuar situatën e të 
drejtave të njeriut, për të identifikuar problemet përkatëse që dalin dhe 
për të ndërmarrë veprime për adresimin e tyre, në të njëjtën kohë duke 
konstatuar se administratat lokale dhe rajonale rrallë merren në mënyrë 
eksplicite me luftën kundër diskriminimit ndaj personave LGBT.7   

4  Më detajisht rreth të gjitha rekomandimeve shih në: DisplayDCTMContent (coe.int)

5  THE CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Resolution 380 (2015): Guaranteeing lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people’s rights: a responsibility for Europe’s towns and regions, I disponueshëm në: 
*Chambre des pouvoirs locaux (coe.int)

6  Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination 
on grounds of sexual orientation or gender identity.

7  Megjithëse ka pak të dhëna në dispozicion, studimet ekzistuese tregojnë se relativisht pak 
autoritete përfshijnë çështjet LGBT në agjendat e tyre politike. Politikat LGBT mungojnë në mënyrë të 
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 Megjithatë, siç thuhet, këto boshllëqe mund të kapërcehen 
përmes bashkëpunimit dhe shkëmbimit të praktikave të mira ndërmjet 
autoriteteve lokale dhe rajonale, por edhe përmes bashkëpunimit në 
shumë nivele midis autoriteteve qendrore, autoriteteve lokale dhe 
rajonale, agjencive të specializuara, grupeve për avokim dhe organizatave 
vullnetare. Bashkëpunimi me grupet e avokimit LGBT është veçanërisht i 
rëndësishëm për miratimin e politikave të informuara dhe të përshtatura 
mirë që integrojnë çështjet LGBT. Politikat e informuara dhe të përshtatura 
mirë do të përmirësojnë aksesin e personave LGBT në të drejtat e tyre 
sociale, si arsimi, punësimi, kujdesi shëndetësor, banimi dhe qasja në 
mallra dhe shërbime të tjera. Rezoluta thekson se niveli lokal është vendi 
ku ndjehen më rëndë efektet e krimit dhe pasigurisë, dhe autoritetet 
lokale janë në pozitën më të mirë për të ndjekur politika dhe qasje për të 
parandaluar krimin dhe për të promovuar një mjedis të sigurt për personat 
LGBT, të cilët shpesh janë viktima të dhunës në familje dhe në vende 
të tjera. Ata gjithashtu mund të japin një kontribut të rëndësishëm në 
ngritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për çështjet LGBT dhe fushatën 
për promovimin e respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, si dhe për të 
krijuar një kulturë të të drejtave të njeriut mes fëmijëve të vegjël përmes 
prezantimit të edukimit për të drejtat e njeriut në forma formale dhe 
joformale të arsimit. Rezoluta përfundon me një sërë masash konkrete që 
Kongresi fton autoritetet vendore dhe rajonale të marrin: a) për zhvillimin 
e kulturës së të drejtave të njeriut; b) në drejtim të garantimit të mbrojtjes 
efektive të të drejtave të njeriut; dhe c) në drejtim të sigurimit të ofrimit të 
politikave dhe shërbimeve pa diskriminim.8 

 
 Më 17 qershor 2021, Kongresi miratoi Rezolutën 470 (2021) dhe 
Rekomandimin 458 (2021) mbi rolin e autoriteteve lokale dhe rajonale 
në mbrojtjen e personave LGBTI në kontekstin e rritjes së gjuhës së 
urrejtjes dhe diskriminimit ndaj komunitetit LGBTI.9 Në Rezolutën dhe 
Rekomandimin, Kongresi u kujton autoriteteve lokale dhe rajonale 
rolin e tyre në luftën kundër gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit ndaj 
personave LGBTI dhe shkeljeve të të drejtave të tyre. Ai u bën thirrje 
që të përfshijnë barazinë LGBTI në politikat e tyre dhe të prezantojnë 
legjislacionin që ndalon gjuhën e urrejtjes dhe aktet e urrejtjes, duke 
i nxitur ata të monitorojnë progresin e këtyre politikave përmes 
mbledhjes së të dhënave. Megjithatë, në Rekomandim, Kongresi fton 
qeveritë e shteteve anëtare të zhvillojnë plane kombëtare veprimi për 

konsiderueshme nga politikat në zonat rurale. Ibid.

8  Për rekomandimet konkrete shih në: Chambre des pouvoirs locaux (coe.int).

\
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anti-diskriminimin dhe përfshirjen LGBTI dhe të mbledhin të dhëna 
për këto çështje, përveç zbatimit të rekomandimeve, rezolutave dhe 
aktgjykimeve të organeve të Këshillit të Evropës. Rezoluta vjen pas 
Raportit10, i cili tërhoqi vëmendjen për situatën e personave LGBTI dhe 
sfidën në rritje për njohjen e të drejtave dhe identitetit të tyre, duke u 
kujtuar autoriteteve lokale dhe rajonale se mbrojtja e këtyre të drejtave 
është thelbësore për forcimin e kohezionit social dhe demokracisë. 
Raporti thekson mënyrat e ndryshme përmes së cilave po ndodh regres 
sa i përket detyrimeve ndërkombëtare apo legjislacionit të miratuar dhe 
shqyrton sesi kjo prirje negative ka ndikuar në jetën e personave LGBTI, 
duke i kushtuar vëmendje të veçantë shëndetit dhe mirëqenies së të 
rinjve LGBTI. Raporti ofron gjithashtu shembuj të praktikave të mira nga 
qytete dhe rajone që kanë miratuar politika dhe legjislacion dhe kanë 
ndërmarrë veprime për të mbrojtur të drejtat e personave LGBTI.11  

10  Chambre des pouvoirs locaux (coe.int)

11  Marrë nga: The Congress of the Council of Europe adopts resolutions on the role of local and regional authorities 
in protecting LGBTI persons - SOGI Newsroom (coe.int).
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 Një vit pas themelimit të KE-së, shtetet anëtare miratuan Konventën 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, e njohur 
rëndom si Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Pjesa II 
e KEDNJ-së, në formën e saj aktuale, themeloi Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), e cila ka për detyrë “të sigurojë respektimin e 
detyrimeve që dalin nga Konventa për Palët e larta kontraktuese”.1 Gjykata 
përbëhet nga 47 gjyqtarë të zgjedhur nga Asambleja Parlamentare, 
e barabartë me numrin e shteteve-palë të Konventës. Vendimet e saj 
janë ligjërisht të detyrueshme (për vendet) dhe çojnë në ndryshime në 
ligjet kombëtare, praktikat gjyqësore dhe administrative në një gamë të 
gjerë fushash. Jurisprudenca e GJEDNJ-së e bën Konventën Evropiane 
një instrument të fuqishëm të gjallë për përballimin e sfidave të reja 
dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe demokracisë në Evropë.2  
 
 Mund të vërehen shumë ndryshime të rëndësishme në statusin 

1  Shih nenin 19 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i disponueshëm në: European Convention on 
Human Rights (coe.int).

2  Mihajlova Stratilati, Elena, Mehmed Rezart, Të drejtat e njeriut: Doracak për deputetët dhe shërbimin profesional 
të Kuvendit, Misioni i OSBE në Shkup, viti 2021, fq. 32.

4. JURISPRUDENCA E GJYKATES 
EVROPIANE TE TE DREJTAVE TE 
NJERIUT MBI ORIENTIMIN SEKSUAL DHE 
IDENTITETIN GJINOR



51

juridik të personave LGBT në Evropë që kur rastet e para të të drejtave të 
homoseksualëve dhe transgjinorëve u shfaqën para Gjykatës Evropiane 
dhe Komisionit të të Drejtave të Njeriut në vitin 1978 dhe 1980. Gjykata ka 
luajtur një rol të madh në dekriminalizimin e marrëdhënieve të të njëjtit 
seks, njohjen ligjore të personave transgjinorë sipas gjinisë së tyre reale 
dhe është vendimtare në luftën e vazhdueshme kundër paragjykimeve 
dhe intolerancës. Shumica e rasteve para GJEDNJ-së në lidhje me OSIGj 
janë sipas nenit 8 të Konventës për të drejtën e respektimit të jetës private 
dhe familjare dhe të shtëpisë3 dhe Nenit 14 për ndalimin e diskriminimit.4 
Nene të tjera sipas të cilave janë parashtruar një numër i madh ankesash 
në Gjykatë janë e drejta e lirisë së shprehjes (neni 10)5; e drejta e lirisë së 
tubimit dhe organizimit (neni 11)6; e drejta e respektimit të pronës (neni 
1 i Protokollit nr. 1)7, e drejta në martesë (neni 12)8; e drejta për një gjykim 
të drejtë (neni 6)9; e drejta për një mjet efektiv juridik (neni 13)10, si dhe 
ndalimi i torturës, trajtimit çnjerëzor ose poshtërues (neni 3)11.   
 
 Niveli i mbrojtjes që ofron Konventa ndryshon nga fusha në fushë. Ky 
ndryshim varet kryesisht nga fakti nëse Konventa u jep shteteve kontraktuese 

3  Neni 8: (1) Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banimit dhe korrespondencës. 
European Convention on Human Rights (coe.int)

4  Neni 14 nuk është një dispozitë e pavarur dhe mund të ngrihet vetëm në lidhje me një dispozitë tjetër thelbësore 
të Konventës, p.sh. ku aplikanti pretendon se ndalimi i paradave ose demonstratave LGBT shkel nenin 11 për lirinë e tubimit 
dhe është diskriminues sepse parada ose demonstrata të tjera lejoheshin në të njëjtin vend dhe kohë.

5  Neni 10: (1) Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë për të menduar dhe për të marrë 
e për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrje nga autoriteti publik dhe pavarësisht nga kufijtë. Ky nen nuk i përjashton 
shtetet që të vendosin regjime leje pune për ndërmarrjet e radios, filmit dhe televizionit. European Convention on Human 
Rights (coe.int)

6  Neni 11: (1) Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit dhe grumbullimit paqësor me të tjerët, duke përfshirë të 
drejtën për të formuar dhe për t'u anëtarësuar në sindikata për mbrojtjen e interesave të tyre. European Convention on 
Human Rights (coe.int)

7  Neni 1 i Protokollit 1: Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij. Askush nuk 
mund të privohet nga pronat e tij, përveçse për interesin publik dhe në varësi të kushteve të parashikuara nga ligji dhe nga 
parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare. Dispozitat e mëparshme nuk hyjnë në të drejtën e shteteve për të 
nxjerrë ligje të cilat ata i konsiderojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pronës në interes të përgjithshëm ose për 
pagesën e sigurt të taksave, kontributeve të tjera dhe gjobave monetare. European Convention on Human Rights (coe.int)

8  Neni 12: Burri dhe gruaja, nga momenti kur bëhen të aftë për martesë, kanë të drejtë të martohen dhe të krijojnë 
familje, sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë ushtrimin e kësaj të drejte. European Convention on Human Rights (coe.int)

9  Neni 6: (1) Çdokush ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një kohe të arsyeshme nga një gjykatë 
e pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj, si dhe të drejtat dhe detyrimet e tij civile ose meritat e çdo akuze penale kundër 
tij. Vendimi shpallet publikisht dhe gazetarët dhe publiku mund të përjashtohen gjatë gjithë ose një pjesë të procedurës në 
interes të moralit, rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur kjo është në të mirë të interesave të 
personit të mitur ose mbrojtja e privatësisë së palëve në kontest ose kur gjykata e sheh të nevojshme sepse në rrethana të 
veçanta publiciteti mund të dëmtojë interesat e drejtësisë. European Convention on Human Rights (coe.int)

10  Neni 13: Çdokujt që i cenohen të drejtat dhe liritë e njohura nga kjo Konventë, ka të drejtë të ankohet tek 
autoritetet kombëtare, edhe kur shkelja e këtyre të drejtave dhe lirive është kryer nga persona gjatë ushtrimit të detyrës 
zyrtare. European Convention on Human Rights (coe.int)

11  Neni 3: Askush nuk duhet t'i ekspozohet torturës ose trajtimit ose dënimit çnjerëzor ose poshtërues. European 
Convention on Human Rights (coe.int)
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një diferencë të ngushtë ose të gjerë kombëtare vlerësimi. Sa më i lartë të 
jetë marzhi, aq më shumë Gjykata tenton ta konsiderojë vendimin e marrë 
si një çështje të diskrecionit kombëtar; sa më e ngushtë të jetë, aq më pak 
shtetet janë të lira të zgjedhin zgjidhjen që duan. Me fjalë të tjera, disa 
pyetje plotësohen me një përgjigje të standardizuar në nivel evropian (ku 
vendoset një standard minimal); të tjerat i janë lënë larmisë së zgjidhjeve 
kombëtare (të cilat mund të tejkalojnë ose jo standardin e Konventës).12  
 
 Për shembull, në rastin Alekseev kundër Rusisë13 mbi ndalimin e 
marshimeve të krenarisë së homoseksualëve “Moscow Pride” në vitin 
2006, 2007 dhe 2008 në kryeqytetin rus dhe pretendimin e qeverisë 
ruse për një diferencë të gjerë vlerësimi në dhënien ose mohimin e të 
drejtave të njerëzve që identifikohen si homoseksualë ose lezbike për 
shkak të mungesës së pretenduar të konsensusit evropian për çështjet që 
lidhen me trajtimin e pakicave seksuale, Gjykata në këtë pikë vendosi në 
mënyrë strikte. Ajo vuri në dukje se kishte “praktikë të gjerë gjyqësore që 
pasqyronte konsensusin afatgjatë evropian” për çështje të tilla si heqja e 
përgjegjësisë penale për marrëdhënie homoseksuale, mosha e barabartë 
e pëlqimit, aksesi në shërbimin në forcat e armatosura, dhënia e të drejtave 
prindërore dhe barazia në çështjet tatimore dhe e drejta për të trashëguar 
qiranë e partnerit të vdekur. Gjykata pranoi gjithashtu se kishte çështje ku 
nuk ishte arritur asnjë konsensus evropian, të tilla si lejimi i çifteve të të 
njëjtit seks për të birësuar një fëmijë, e drejta për t’u martuar dhe “gjykata 
u ka dhënë autoriteteve vendase një hapësirë   të gjerë vlerësimi në lidhje 
me këto çështje”.14 Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se kufiri i 
vlerësimit në rastet që përfshijnë trajtim të ndryshëm në bazë të orientimit 
seksual është shumë i ngushtë, që do të thotë se Gjykata kërkon “arsye 
veçanërisht bindëse dhe të fuqishme” për të justifikuar shtetin, duke vënë 
në dukje se “ndryshimet e bazuara vetëm për shkak të konsideratave të 
orientimit seksual janë të papranueshme sipas Konventës“.15 

 
 Edhe pse ka një sërë vendimesh të GJEDNJ-së, ne do të fokusohemi 
këtu në mënyrë më të përgjithshme në përmbledhjen e progresit të bërë 
në arsyetimin e Gjykatës. Qëllimi është të japim një shpjegim të gjendjes 

12  Edel, Frédéric, Case Law of the European Court of Human Rights relating to discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity: LGBT rights are human rights, Council of Europe, March 2015, p. 10.

13  ALEKSEYEV v. RUSSIA (Applications nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09), Date of decision: 21 October 2010: I 
disponueshëm në: ALEKSEYEV v. RUSSIA (coe.int).

14  ALEKSEYEV v. RUSSIA, para. 83. Holzhacker, R. (2014). “GAY RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS”: THE FRAMING OF NEW 
INTERPRETATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS NORMS. 1-62. Paper presented at International Political Science 
Association, Montreal, Canada, pp. 29-30.

15  X and Others v. Austria [GC], nr. 19010/07, § 99, ECHR 2013.
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aktuale të jurisprudencës së saj, duke ndjekur qasjen evolucionare të 
Gjykatës, e cila e lejon atë të zbatojë Konventën në një mënyrë që siguron që 
ajo të jetë ende një mbrojtje e rëndësishme për personat LGBT. Informacion 
më të detajuar mbi praktikën e GJEDNJ-së në fushën e orientimit seksual 
dhe identitetit gjinor mund të gjenden në faqen e internetit të Gjykatës, e 
cila përmban shumë fakte të dobishme për çështjet LGBT të përgatitura 
nga Departamenti i Shtypit i Gjykatës.16 Siç është përmendur tashmë, 
pjesa më e madhe e praktikës gjyqësore për të drejtat LGBTI përfshin 
konceptin e jetës private sipas nenit 8. Përkufizimi i Gjykatës për jetën 
private, i cili mund të “mbulojë shumë aspekte të identitetit fizik dhe social 
të një personi”, lejon zhvillimin e praktikës gjyqësore në përputhje me 
zhvillimet shoqërore. Aktgjykimi Christine Goodwin kundër Mbretërisë së 
Bashkuar i vitit 2002 mbështetet në nocionin e autonomisë personale, 
i cili “i jep mbrojtjen e sferës personale të çdo individi, duke përfshirë të 
drejtën për të përcaktuar detajet e identitetit të tyre si qenie njerëzore 
individuale”. Të drejtat LGBTI përfshijnë thelbin e dinjitetit njerëzor si 
vlerë e Konventës, e natyrshme në dispozitat e neneve 3 dhe 8. Gjykata 
ka zhvilluar gjithashtu praktikë relevante gjyqësore për LGBT, e cila 
përfshin disa nene të tjerë, për shembull, raste sipas nenit 3 në lidhje me 
ngacmimin/bullizmin e personave LGBTI17, dëbimin e të huajve në vendet 
e treta ku ekziston rreziku i keqtrajtimit18. Ka raste të rëndësishme të lirisë 
së shprehjes sipas nenit 1019, lirisë së tubimit sipas nenit 1120, dhe të drejtës 

16  Shih: Factsheet – Homosexuality (criminal aspects): FS_Homosexuality_ENG (coe.int); Factsheet – Sexual 
orientation issues: FS_Sexual_orientation_ENG (coe.int); dhe Factsheet – Gender identity issues: FS_Gender_identity_ENG 
(coe.int). 

17  Shih, për shembull: Identoba and Others v. Georgia (see also below, under “Freedom of assembly and association 
(Article 11 of the Convention)”) 12 May 2015, I disponueshëm në: Judgment Identoba and Others v. Georgia - march against 
homophobia violently disrupted (coe.int); M.C. and C.A. v. Romania (application no. 12060/12) 12 April 2016, I disponueshëm 
në: M.C. AND A.C. v. ROMANIA (coe.int); Aghdgomelashvili and Japaridze v. Georgia 8 October 2020, I disponueshëm në: 
Judgment Aghdgomelashvili and Japaridze v. Georgia - police abuse in raid on LGBT office (coe.int); Sabalić v. Croatia 14 
January 2021, I disponueshëm në: HUDOC - European Court of Human Rights (coe.int); dhe Women’s Initiatives Supporting 
Group and Others v. Georgia 16 December 2021, I disponueshëm në: Judgment Women’s Initiatives Supporting Group and 
Others v. Georgia - unprecedented violence against LGBT demonstrators (coe.int).

18  Shih, për shembull: B and C v. Switzerland (nos. 889/19 and 43987/16) 17 novembre 2020, I disponueshëm në: 
Judgment B and C v. Switzerland - failure to assess risks for gay man’s return to the Gambia (coe.int).

19  Vejdeland and Others v. Sweden, (application no. 1813/07), 9 February 2012, I disponueshëm në: Chamber 
Judgment Vejdeland and Others v. Sweden 09.02.2012.pdf; Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia (application no. 20981/10), 17 
April 2014, I disponueshëm në: Judgment Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia - case concerning magazine article criticising 
parliamentarian for homophobic behaviour (coe.int); Kaos Gl v. Turkey, (application no. 4982/07), 22 November 2016, I 
disponueshëm në: Judgment Kaos GL v. Turkey - violation of an LGBT association’s right to freedom of expression (coe.int); 
Bayev and Others v. Russia, (application nos. 67667/09, 44092/12 and 56717/12), 20 June 2017, I disponueshëm në: Judgment 
Bayev and Others v. Russia - legislation banning the promotion of homosexuality (coe.int).

20  Shih, për shembull: Bączkowski and Others v. Poland (application no. 1543/06), 3 May 2007, I disponueshëm në: 
Chamber judgment Baczkowski and Others v. Poland 03.05.07 (coe.int); ALEKSEYEV v. RUSSIA (Applications nos. 4916/07, 
25924/08 and 14599/09), Date of decision: 21 October 2010: I disponueshëm në: ALEKSEYEV v. RUSSIA (coe.int); Genderdoc-M 
v. Moldova, (Application no. 9106/06),12 June 2012, GENDERDOC-M v. MOLDOVA (coe.int); Identoba and Others v. Georgia, 
(application no. 73235/12), 12 May 2015, I disponueshëm në: Judgment Identoba and Others v. Georgia - march against 
homophobia violently disrupted (coe.int).
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për t’u martuar sipas nenit 1221. Së fundi, ekziston praktika gjyqësore e të 
drejtave sociale sipas nenit 1 të Protokollit nr.1.22 Neni 14 i Konventës është, 
natyrisht, vendimtar për qasjen e Gjykatës në këtë fushë. Siç u përmend 
më lart, Gjykata konstaton se dallimet e bazuara në gjini ose orientim 
seksual kërkojnë arsye veçanërisht serioze si justifikim. Çështja e gjuhës së 
urrejtjes në internet, e cila është veçanërisht e përhapur dhe shkatërruese 
sot, doli në qendër të vëmendjes në çështjen Beizaras dhe Levitskas 
kundër Lituanisë.23 Gjykata vuri në dukje në veçanti se orientimi seksual 
i aplikantëve kishte luajtur një rol në mënyrën se si ata ishin trajtuar nga 
autoritetet, të cilët kishin shprehur qartë mosmiratimin e tyre ndaj tyre 
për të demonstruar publikisht homoseksualitetin e tyre kur ata kishin 
refuzuar të nisnin një hetim paragjyqësor për gjuhë të urrejtjes.   
 
 Memorandumi shpjegues i Raportit „Jeta private dhe familjare: 
arritja e barazisë pavarësisht nga orientimi seksual të Komitetit për 
Barazi dhe Mosdiskriminim24 ofron një përmbledhje të rëndësishme të 
jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila trajton 
nevojën për njohje ligjore dhe mbrojtje të marrëdhënies së çifteve të 
të njëjtit seks dhe familjeve të tjera, qasjen në të drejtat e çifteve të të 
njëjtit seks dhe familjeve të tjera të ndryshme me fëmijë, të cilat do t’i 
prezantojmë më poshtë përmes pjesëve të tij.25 Më shumë se 40 vjet më 
parë, në vitin 1975, Gjykata konstatoi se jeta seksuale e një personi ishte 
një pjesë e rëndësishme e jetës së tij private sipas Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut26, e synuar disa vite më vonë, në 1981, në rastin 
Dajon kundër Mbretërisë së Bashkuar për të vërtetuar se ekzistenca e 
legjislacionit që kriminalizon aktet homoseksuale midis të rriturve me 

21  Christine Goodwin v. the United Kingdom 11 July 2002, I disponueshëm në: CHRISTINE GOODWIN v. THE UNITED 
KINGDOM (coe.int); I. v. the United Kingdom (no. 25680/94) 11 July 2002, I disponueshëm në: Grand Chamber judgment I. 
v. United Kingdom 11.07.02 (coe.int); Lashmankin and Others v. Russia, (application no. 57818/09, 51169/10, 4618/11, 19700/11, 
31040/11, 47609/11, 55306/11, 59410/11, 7189/12, 16128/12, 16134/12, 20273/12, 51540/12, 64243/12, and 37038/13), 7 February 2017, I 
disponueshëm në: Judgment Lashmankin and Others v. Russia - local authorities repeatedly undermined public protests 
(coe.int); Alekseyev and Others v. Russia, (application no. 14988/09 and 50 others, 27 November 2018, I disponueshëm në: 
Judgment Alekseyev and Others v. Russia - Ban on LGBT rallies (coe.int); Zhdanov and Others v. Russia, (application no. 
12200/08, 35949/11 and 58282/12), 16 July 2019, I disponueshëm në: Judgment Zhdanov and Others v. Russia - refusal to 
register three LGBT organisations (coe.int); Berkman v. Russia (application no. 46712/15), 1 December 2020, I disponueshëm 
në: BERKMAN v. RUSSIA (coe.int).

22  J.M. v. the United Kingdom (Application no. 37060/06)28 September 2010, I disponueshëm në: J.M. v. THE UNITED 
KINGDOM (coe.int).

23  Një nga aplikantët postoi një foto në profilin e tij në Facebook, në të cilin ai dhe partnerja e tij po putheshin, gjë 
që çoi në qindra komente urrejtjeje në internet. Aplikantët pretenduan se ishin diskriminuar për shkak të orientimit seksual 
për refuzimin e fillimit të një hetimi paraprak për gjuhën e urrejtjes. CASE OF BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA
 (Application no. 41288/15), 14 May 2020, I disponueshëm në: BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA (coe.int).

24  Raporti Jeta private dhe familjare: arritja e barazisë pavarësisht orientimit seksual i Komitetit për barazi dhe 
jodiskriminim, i disponueshëm në: PACE - Doc. 14620 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless of sexual 
orientation (coe.int).

25  Pjesë nga raporti janë bashkangjitur në seksionin e paragrafëve 20-45. 

26  X. v. Federal Republic of Germany, Application No. 5935/72, decision of 30 September 1975.
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pëlqim paraqet në vetvete një shkelje të drejtës për jetë private.27 Një 
legjislacion i tillë nuk është më në fuqi në asnjë shtet anëtar të Këshillit të 
Evropës. Në vitin 2010, në vendimin e saj për rastin Schalk dhe Kopf kundër 
Austrisë, Gjykata vuri në dukje se çiftet e të njëjtit seks, si çiftet e seksit të 
kundërt, ishin në gjendje të hynin në marrëdhënie të qëndrueshme dhe 
të përkushtuara dhe vendosi njëzëri që çiftet e të njëjtit seks që jetonin 
në partneritetet e qëndrueshme de fakto janë pjesë e konceptit të jetës 
familjare, siç është marrëdhënia midis një çifti të seksit të kundërt në të 
njëjtën situatë.28 Fakti që çiftet e të njëjtit seks gëzojnë të drejtën e jetës 
familjare është tashmë një praktikë gjyqësore e mirëvendosur.29 Në vitin 
2013, Gjykata konstatoi më tej se nuk kishte asnjë justifikim për ndalimin 
e çifteve të të njëjtit seks nga hyrja në bashkime civile që ishin krijuar 
si një alternativë ndaj martesës së çifteve të seksit të kundërt; ndalimi 
nënkupton edhe shkelje të Konventës.30 Gjykata e bëri të qartë se çiftet e 
të njëjtit seks kanë nevojë për njohje ligjore dhe mbrojtje të marrëdhënies 
së tyre. Në vitin 2015, ajo konkludoi më tej se shtetet kanë një detyrim 
pozitiv për të siguruar që partnerët e të njëjtit seks të kenë në dispozicion 
një kuadër ligjor specifik që siguron njohjen dhe mbrojtjen e sindikatave 
të tyre31, një gjetje që ishte konfirmuar edhe në vitin 2017.32 Gjykata vuri në 
dukje se mungesa e një kuadri të tillë i lë çiftet në një vakum ligjor dhe 
nuk merr parasysh realitetin shoqëror.33 

 
 Në rastet e mësipërme, Gjykata vlerësoi se nuk ishte dëshmuar se 
interesi kryesor i komunitetit tejkalonte nevojën që çiftet e të njëjtit seks 
t’u njihej ligjërisht partneriteti i tyre, dhe as nuk justifikonte një situatë ku 
marrëdhënia e kërkuesve ishte e privuar nga çdo njohje dhe mbrojtje. 
Edhe sot do të ishte e pamundur të imagjinohej ndonjë rrethanë në të 
cilën mund të shfaqej një interes i tillë mbizotërues, edhe në vendet ku ka 
kundërshtime të forta ndaj martesave të të njëjtit seks. Kështu, edhe pse 
deri më sot nuk ka vërtetuar se ekziston një detyrim sipas Konventës për 
shtetet që të ndërmarrin një hap specifik drejt njohjes së martesës së të 

27  Dudgeon v. the United Kingdom, Application No. 7525/76, judgment of 22 October 1981.

28  Schalk and Kopf v. Austria, Application No. 30141/04, judgment of 24 June 2010. Për rezymenë e aktgjykimit shih: 
Case-schalk-kopf-vs-Austria-2010.pdf (unionafirmativa.org.ve).

29  Ndër të tjera, shih, Gas and Dubois v. France, X. and others v. Austria, Vallianatos and others v. Greece, Hämäläinen 
v. Finland, Oliari and others v. Italy, Pajic v. Croatia, Orlandi and others v. Italy.

30  CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE (Applications nos. 29381/09 and 32684/09), November 2013, I 
disponueshëm në: VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE (coe.int).

31  Oliari and others v. Italy (cases 18766/11 and 36030/11), 21 July 2015, I disponueshëm në: OLIARI AND OTHERS v. ITALY (coe.int). Poashtu 
shih edhe: Recognition-and-legal-protection-of-stable-homosexual-relationships-are-human-rights.pdf (aclj.org).

32  Orlandi and Others v. Italy, (application no. 26431/12), 14 December 2017, I disponueshëm në: https://hudoc.echr.
coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-179547%22]}

33  Orlandi and others v. Italy (2017).
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njëjtit seks, Gjykata ka vendosur vazhdimisht se mbrojtja e familjes 
tradicionale (zakonisht arsyeja kryesore për heqjen e të drejtës së të njëjtit 
seks) nuk është një shkak i vlefshëm për të justifikuar trajtimin e ndryshëm 
në bazë të orientimit seksual në lidhje me aksesin në të drejtat e çifteve të 
të njëjtit seks.34 Për më tepër, Gjykata theksoi detyrimin e shteteve për të 
marrë parasysh zhvillimet në shoqëri dhe ndryshimet në perceptimin e 
çështjeve sociale, statusit civil dhe marrëdhënieve kur zgjedhin mjetet 
për mbrojtjen e familjes, duke përfshirë faktin se nuk ka vetëm një mënyrë 
apo një zgjedhje kur bëhet fjalë për drejtimin e një jete familjare apo 
private.35 Më tej, çifteve të të njëjtit seks shpesh u mohohet qasja në disa 
të drejta vetëm në bazë të orientimit të tyre seksual. Megjithatë, praktika 
gjyqësore e Gjykatës e ka bërë të qartë se kur bëhet fjalë për orientimin 
seksual, dallimet në trajtim mund të justifikohen vetëm me arsye 
veçanërisht bindëse dhe të palëkundshme, duke përfshirë në fushën e 
jetës private dhe familjare. Prandaj, kufiri i vlerësimit të vendeve në këtë 
fushë është i ngushtë dhe masat e marra duhet jo vetëm të ndjekin një 
qëllim legjitim, por duhet të rezultojnë edhe të nevojshme për të arritur 
këtë qëllim.36 Për më tepër, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në 
shqyrtimin e saj të të drejtave të çifteve të të njëjtit seks konstatoi se 
“nevojat themelore që janë fundamentale për rregullimin e marrëdhënieve 
të një çifti në një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përkushtuar 
[përfshijnë], ndër të tjera, të drejtat dhe detyrimet reciproke që ata kanë 
ndaj njëri-tjetrit, duke përfshirë mbështetjen morale dhe materiale, 
detyrimet e mbështetjes dhe të drejtat e trashëgimisë”.37 Ky konstatim 
duhet të jetë udhërrëfyes për të gjitha vendet anëtare të Këshillit të 
Evropës sa i përket rregullimit të drejtave të çifteve të të njëjtit seks. 
 
 
 Më saktë, Gjykata e ka bërë të qartë se çiftet e pamartuara të të 
njëjtit seks duhet të kenë akses në të njëjtat të drejta dhe detyra njësoj si 
çiftet e pamartuara të seksit të kundërt në kontekstin e trashëgimisë së 
qirasë dhe se përjashtimi i plotë i personave që jetojnë në një marrëdhënie 
homoseksuale nga trashëgimia e qirasë nuk mund të pranohet si e 
domosdoshme për mbrojtjen e familjes vështruar në kuptimin e saj 

34  Karner v. Austria, Application No. 40016/98, judgment of 24 July 2003 and Kozak v. Poland, Application No. 
13102/02, judgment of 2 March 2010 (in the context of succession to a tenancy); X. and others v. Austria, Application No. 
19010/07, judgment of 19 February 2013 (second-parent adoption); Taddeucci and McCall v. Italy, Application No. 51362/09, 
judgment of 30 June 2016 (residence permit for family reunification). 

35  Bayev and Others v. Russia, Application No. 67667/09, judgment of 20 June 2017.

36  Ky parim theksohet vazhdimisht, për shembull, në: Karner v. Austria (2003), Kozak v. Poland (2010), Poashtu shih 
më lart X and Others v. Austria [GC], nr. 19010/07, § 99, ECHR 2013.

37  Oliari and others v. Italy (2015), paragraph 169.
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tradicional.38 Në fushën e mbulimit të sigurimit shëndetësor, Gjykata 
konstatoi se dispozita ligjore që i kualifikon si persona në mbështetje 
vetëm një i afërm i ngushtë të personit të siguruar ose partnerit të tij ose 
të saj të seksit të kundërt - duke përjashtuar partnerin e të njëjtit seks të 
personit të siguruar - paraqet një akt diskriminues dhe shkelje të 
Konventës.39 Sa i përket aksesit të partnerëve të të njëjtit seks në pensionin 
e partnerit të mbijetuar, në asnjë nga rastet para Gjykatës ai nuk e 
konsideroi mohimin e pensionit si diskriminues40, një pozicion i cili është 
kritikuar dhe është krejt i ndryshëm nga ai i marrë nga Gjykata e Drejtësisë 
e Bashkimit Evropian në një sërë vendimesh të saj, si dhe nga Komiteti i 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Ndër-
Amerikane e të Drejtave të Njeriut.41 Gjykata konstatoi gjithashtu se 
rezervimi i mundësisë së aplikimit për leje qëndrimi për bashkim familjar 
vetëm për çiftet e seksit të kundërt përbën një shkelje të Konventës42, pasi 
e pamundëson partnerin e të njëjtit seks të përmbushë në  kuptim 
përkufizimin e “bashkëshortit” sipas legjislacionit kombëtar për qëllimet 
e dhënies së lejes së qëndrimit.43  
 
 Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut i është kërkuar gjithashtu 
në shumë raste të shqyrtojë aspektet e të drejtave të njeriut të 
marrëdhënieve ndërmjet prindërve LGBTI dhe fëmijëve të tyre. Situatat e 
trajtuara janë të ndryshme dhe pasqyrojnë realitetin e shoqërive tona. Në 
lidhje me autoritetin prindëror, në vitin 1999 Gjykata konstatoi se orientimi 
seksual nuk mund të citohet si një faktor negativ për të vendosur se cili 
prind duhet të ketë kujdestarinë e fëmijës pasi një martesë heteroseksuale 
kishte përfunduar me divorc.44 Marrëdhënia midis një prindi homoseksual 
dhe fëmijës së tyre nga një marrëdhënie e mëparshme në këtë mënyrë 
mbrohet nga Konventa. Në vitin 2008, Gjykata konstatoi se një refuzim, 
në bazë të orientimit seksual, për të lejuar një prind të vetëm LGBTI për të 
adoptuar një fëmijë të palidhur gjenetikisht me të në një vend ku lejohej 
birësimi nga një prind i vetëm, përbënte diskriminim, në kundërshtim 

38  Karner v. Austria 24 July 2003; Kozak v. Poland (application no. 13102/02),2 March 2010, I disponueshëm në: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22863720%22],%22itemid%22:[%22001-97597%22]}

39  P.B. and J.S v. Austria, Application No. 18984/02, judgment of 22 July 2010.

40  Shih, për shembull, Aldeguer Tomás v Spain, Application 35214/09, Chamber Judgment [2016] ECHR 202, 14 June 
2016.

41  Shih rastet pranë GjED: C-117/01, C-267/06 and C-147/08; Young v. Australia, 6 August 2003, CCPR/C/78/D/941/2000; 
X. v. Colombia, 30 March 2007, CCPR/C/89/D/ 1361/2005 pranë Komitetit për të Drejtat e Njeriut të OKB; dhe Duque v. 
Colombia (Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs), judgment of 26 February 2016, Series C No. 310 para 
Gjykatës Ndër-Amerikane të të Drejtave të Njeriut.

42  Pajic v. Croatia, Application No. 68453/13, judgment of 23 February 2016.

43  Taddeucci and McCall v. Italy, Application No. 51362/09, judgment of 30 June 2016.

44  Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Application No. 33290/96, judgment of 21 December 1999.
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me normat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.45 Në lidhje me 
birësimin e thjeshtë ose nga prindi i dytë - me anë të të cilit prindi biologjik 
i një fëmije ruan autoritetin prindëror dhe partneri i tyre njihet ligjërisht se 
ka autoritetin prindëror, Gjykata në vitin 2013 konstatoi se kur birësimi i 
fëmijës së dytë është i mundur prindi për çifte heteroseksuale të 
pamartuara, por jo për çiftet e të njëjtit seks të pamartuar, ky paraqet një 
dallim të pajustifikuar (dmth. diskriminim) në bazë të orientimit seksual. 
Nuk ishin shpalosur arsye të argumentuara dhe bindëse për të treguar se 
përjashtimi i birësimit nga prindi i dytë nga një çift i pamartuar i të njëjtit 
seks, megjithëse një mundësi e tillë lejohet për një çift të pamartuar të 
seksit të kundërt, është i nevojshëm për të mbrojtur familjen në kuptimin 
tradicional ose për të mbrojtur interesat e fëmijës.46  
 
 Deri më sot, Gjykata nuk ka gjetur asnjë detyrim për shtetet që të 
njohin automatikisht si prind i dytë i një fëmije të një partnere femër të 
një gruaje që ka lindur (“njohja bashkëprindërore”), madje edhe kur gratë 
jetojnë në një partneritet të regjistruar dhe ku burri do të supozohej 
ligjërisht se një grua është babai biologjik i një fëmije të lindur nga martesa 
formale (heteroseksuale), pavarësisht nëse ka qenë kështu apo jo.47 
Sidoqoftë është e rëndësishme të theksohet se - si me njohjen e martesës 
së të njëjtit seks ose sa i përket ndonjë të drejte tjetër - asgjë nuk e pengon 
shtetin të shkojë përtej praktikës gjyqësore të Gjykatës dhe të marrë një 
pozicion që është më i favorshëm për partnerin e të njëjtit seks të nënës 
së fëmijës dhe e fëmijës, dhe që siguron që të dy prindërit që do të rrisin 
fëmijën të njihen, që nga lindja e fëmijës, si prindër të fëmijës. Kjo është 
qartësisht në interesin më të mirë të fëmijës, një rast tashmë i konfirmuar, 
si për shembull, në Belgjikë.  
 
 Në kontekstin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 
situatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është e rëndësishme të 
përmendet rasti X kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë.48 Në 
këtë rast, një person transgjinor ishte ankuar se nuk kishte legjislacion të 
qartë në vend që rregullonte njohjen e personave transgjinorë dhe se, 
megjithëse emri i tij ishte ndryshuar, autoritetet refuzuan të ndryshonin 
shenjën e tij gjinore në dokumentet zyrtare dhe kartën e tij të identitetit 
për më shumë se shtatë vjet, përveç në rastin kur ai do të dorëzonte provë 
se ai ishte nënshtruar një operacioni të plotë të ndryshimit të seksit - ai në 

45  E.B. v. France, Application No. 43546/02, judgment of 22 January 2008.

46  X. and others v. Austria, Application No. 19010/07, judgment of 19 February 2013.

47  Boeckel and Gessner-Boeckel v. Germany, Application No. 8017/11, decision of 7 May 2013.

48  X v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (no. 29683/16) 17 January 2019, I disponueshëm në: X v. "THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" (coe.int).
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fakt ishte nënshtruar një mastektomie të dyfishtë, por nuk kishte dashur 
të kishte ndërhyrje të mëtejshme kirurgjikale. Në vendimin e saj, gjykata 
iu kishte referuar Rekomandimit të vitit 2010 të Komitetit të Ministrave të 
Këshillit të Evropës, duke u kërkuar vendeve anëtare të ofrojnë procedura 
“të shpejta, transparente dhe të aksesueshme” për njohjen ligjore të 
“ndryshimit të gjinisë” dhe të rezolutës së Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Evropës nga viti 2010 dhe 2015, e cila u bën thirrje shteteve 
anëtare të sigurojnë të drejtën e personave transgjinorë për njohjen 
formale të “identitetit gjinor të preferuar” të një individi pa ndonjë detyrim 
paraprak për t’iu nënshtruar sterilizimit ose procedurave të tjera, siç është 
ndryshimi kirurgjik i seksit dhe terapia hormonale “, respektivisht 
“procedura të shpejta, transparente dhe të arritshme të bazuara në 
vetëvendosje”. Gjykata kishte vënë re se aplikanti ishte ankuar gjithashtu 
për mungesën e një kuadri rregullator për njohjen zyrtare të gjinisë dhe 
se njohja do të kushtëzohej me një operacion të plotë të ndryshimit të 
gjinisë. Megjithatë, në vendimin e saj, Gjykata u përqendrua në mungesën 
e procedurës formale të njohjes dhe nuk vazhdoi më tej me pyetjen nëse 
“personi X” do të duhej t’i nënshtrohej një operacioni shtesë për ndryshimin 
e gjinisë si parakusht për njohjen zyrtare. Gjykata konstatoi se Maqedonia 
e Veriut kishte shkelur nenin 8 të Konventës “për shkak të mungesës së 
një kornize rregullatore që do siguronte të drejtën e aplikantit për 
respektimin e jetës së tij private”.  
 
 Përmes rolit të saj të interpretimit dhe zbatimit të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut luan një rol të rëndësishëm në zbatimin e ndryshimeve në statusin 
ligjor të personave LGBT në Evropë. Me kalimin e viteve, Gjykata ka qenë 
shpesh zgjidhja e fundit për njerëzit, të drejtat e të cilëve nuk njihen nga 
sistemi politik ose juridik në vendet e tyre - duke përfshirë edhe vendet që 
konsideroheshin se respektojnë plotësisht të drejtat e njeriut. Të gjitha 
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës duhet të pranojnë dhe zbatojnë 
vendimet e Gjykatës në rastet e parashtruara kundër tyre. Megjithatë, në 
mënyrë që vendimi të ketë efekt praktik mbi kërkuesin dhe të tjerët që 
preken prej tij, shtetit mund t’i duhet të marrë një sërë masash komplekse. 
Këto mund të përfshijnë ndryshime në ligje, ndryshime në praktikën e 
policisë dhe prokurorisë, ose ndryshime në praktikën gjyqësore të 
gjykatave vendase. Madje edhe me vullnetin maksimal politik nga ana e 
qeverisë në fjalë dhe pa u bërë rezistencë vendimeve të Gjykatës, këto 
ndryshime mund të kërkojnë kohë për t’u bërë plotësisht efektive. Kjo 
kohë rritet më tej në rastet kur shtetet e paditura në Gjykatë kanë 
kundërshtuar vendimet e Gjykatës. Për shembull, parlamentet mund të 
refuzojnë të miratojnë legjislacionin e nevojshëm për zbatim (shih, për 
shembull, L kundër Lituanisë); ose policia nuk është ende në gjendje të 
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ndërmarrë veprime efektive për të mbrojtur paradat e krenarisë LGBT 
(shih, për shembull, Identoba dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë). Ndryshimi 
efektiv mund të kërkojë mbështetje të koordinuar nga institucionet e 
tjera të Këshillit të Evropës, në veçanti nga Komisioneri për të Drejtat e 
Njeriut dhe Asambleja Parlamentare, dy institucione që kanë mbështetur 
fuqimisht mbrojtjen dhe zgjerimin e të drejtave të komunitetit LGBTI dhe 
Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (KERI), i cili shqyrton 
pozitën e personave LGBTI si pjesë e monitorimit të tij të rregullt në të 
gjitha shtetet anëtare që nga viti 2013.49 Roli dhe ndikimi specifik i KERI 
do të jetë objekt i fokusit të veçantë në tekstin në vijim.

49  Ekzistojnë gjithashtu shërbime të tjera të specializuara brenda Këshillit të Evropës që mund të ofrojnë 
mbështetje dhe ekspertizë për shtetet anëtare, duke përfshirë, për shembull, Njësinë kundër diskriminimit dhe, në veçanti, 
Departamentin për orientim seksual dhe identitet gjinor. (SOGI).
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 Komiteti Evropian për të Drejta Sociale (KEDS) është organi 
përgjegjës për të monitoruar respektimin e Kartës Sociale Evropiane, një 
marrëveshje që garanton të drejtat sociale dhe ekonomike të njeriut dhe 
si e tillë paraqet një instrument “plotësues” i Komisionerit Evropian për 
të Drejtat e Njeriut dhe të drejtave të tij civile dhe politike. Mekanizmi 
mbikëqyrës i Komitetit bazohet në raportet kombëtare dhe në një “sistem 
kolektiv të ankesave”. Më konkretisht, Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut merr dhe shqyrton raportet nga shtetet dhe ua paraqet atyre 
gjetjet nëpërmjet një Komiteti Qeveritar të përbërë nga përfaqësues të 
shteteve anëtare dhe organizatave ndërkombëtare të punëdhënësve dhe 
punëtorëve. Procedura e ankesave kolektive, nga ana tjetër, u mundëson 
partnerëve socialë dhe organizatave të shoqërisë civile të parashtrojnë 
ankesa për shkelje të Kartës nga ana e shteteve që e kanë ratifikuar atë. 
Komiteti i shqyrton këto ankesa dhe përgatit një raport, i cili më pas i 
dorëzohet Komitetit të Ministrave për të sjellë një zgjidhje bazuar në raport, 
në të cilën mund të rekomandojë që shteti në fjalë të marrë hapa konkretë 
për të siguruar që situata të jetë në përputhje me Kartën.1  
 
 Në rastin e INTERIGHTS kundër Kroacisë, INTERIGHTS, në 
partneritet me Qendrën për të Drejtat Riprodhuese dhe Qendrën për 
Arsim, Këshillim dhe Kërkim (CESI), në tetor të vitit 2007 pranë Komitetit 
Evropian të të Drejtave Sociale depozituan një ankesë kundër Kroacisë për 
sponsorizimin e saj dhe përpjekjet për të zgjeruar diskriminimin, dhe një 

1  Mihajlova Stratilati, Elena, Mehmed Rezart, Të drejtat e njeriut: Doracak për deputetët dhe shërbimin profesional 
të Kuvendit, Misioni i OSBE në Shkup, viti 2021, fq. 34.

5. VENDIME TE KOMITETIT EVROPIAN 
PER TE DREJTA SOCIALE
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programi joshkencor që promovon abstinencën në kurriz të alternativave 
të tjera të arritshme, të tilla si kontracepsioni.2 Ankesa pretendonte se 
një nga programet e edukimit seksual të sponsorizuar nga shteti në 
Kroaci, TeenStar, ka shkelur të drejtat themelore për shëndetin dhe 
mosdiskriminimin e të rinjve. Kurrikula mësimore TeenStar e bazuar 
në abstinencë mësonte se prezervativët nuk parandalojnë HIV-in dhe 
infeksionet e tjera seksualisht të transmetueshme, se marrëdhëniet 
ndërmjet homoseksualëve janë “devijante” dhe se nënat që qëndrojnë 
në shtëpi krijojnë familje më të mira. Si e tillë, ajo kurrikulë dekurajon 
përdorimin e kontraceptivëve, duke përfshirë prezervativët; nënçmon 
çdo marrëdhënie jashtë modelit tradicional të familjes dhe përforcon 
stereotipet gjinore. Ankesa i referohej gjithashtu mungesës së një 
kurrikule gjithëpërfshirëse të detyrueshme për edukimin seksual, siç 
kërkohet nga neni 11 i Kartës Sociale Evropiane. Grupet argumentonin 
se, duke vepruar kështu, Kroacia po rrezikonte shëndetin dhe jetën e të 
rinjve të saj nëpërmjet edukimit seksual të gabuar dhe joadekuat dhe 
duke shkelur kështu detyrimet e saj sipas traktatit kryesor ndërkombëtar 
të të drejtave të njeriut, Kartës Sociale Evropiane. Komiteti Evropian për 
të Drejta Sociale ka vënë në dukje se kurrikula e kufizuar e Kroacisë që 
mbulon edukimin seksual bën diskriminim në bazë të orientimit seksual. 
Në vendimin e tij të publikuar më 11 gusht 2009, Komiteti theksoi se shteti 
ka detyrimin të sigurojë që materialet edukative të mos përforcojnë 
stereotipet degraduese dhe të angazhohen për format e paragjykimit 
që kontribuojnë në përjashtimin social, diskriminimin e ngulitur dhe 
mohimin e dinjitetit njerëzor. Komiteti vuri në dukje se deklaratat që 
mund të gjenden në kurrikulën mësimore “stigmatizojnë homoseksualët 
dhe bazohen në stereotipe negative, të shtrembëruara, dënuese dhe 
degraduese”.3 Në vendimin e tij, Komiteti deklaroi se qeveritë që kanë 
nënshkruar Kartën Sociale Evropiane janë të detyruara të ofrojnë edukim 
seksual të bazuar në shkencë dhe edukim jodiskriminues për të rinjtë që 
nuk përfshin censurimin, fshehjen ose keqinterpretimin e qëllimshëm 
të informacionit si kontracepsioni. Komiteti rekomandoi që një edukim i 
tillë të ofrohet gjatë gjithë periudhës së shkollimit. Ai theksoi se edukimi 
për shëndetin seksual dhe riprodhues duhet të synojë zhvillimin e 
kapaciteteve të fëmijëve dhe të rinjve për të kuptuar seksualitetin e tyre në 
dimensionet e tij biologjike dhe kulturore, në mënyrë që t’u mundësohet 
të marrin vendime të përgjegjshme në lidhje me sjelljen sa i përket 
shëndetit seksual dhe riprodhues.4 Megjithëse Komiteti konstatoi se disa 

2  INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), I disponueshëm në: Croatia-Complain-no-45-2007.pdf 
(globalhealthrights.org).

3  INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), në veçanti shih paragrafin 60 dhe 61.

4  INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), para. 46.
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nga përmbajtjet e kurrikulës TeenStar ishin problematike, ai nuk komentoi 
nëse Kroacia po shkelte detyrimet e saj të Kartës duke e lejuar këtë kurrikulë 
të mësohej në shkollë, duke argumentuar se lënda ishte zgjedhore 
dhe jo obligative. Megjithatë, Komiteti ripohoi se çdo lëndë zgjedhore 
duhet të mbetet objektive dhe të respektojë të drejtat e njeriut.5  
 
 Përfundimisht, në lidhje me pohimin e INTERIGHTS se 
pamjaftueshmëria sasiore dhe cilësore e edukimit për shëndetin seksual 
dhe riprodhues të ofruar si pjesë e kurrikulës së rregullt shkollore i lë 
vajzat të cenueshme ndaj disa rreziqeve shëndetësore të barabarta me 
diskriminimin në bazë të seksit, Komiteti vëren, se megjithëse numri i 
orëve dhe informacioni i mësuar në programin aktual është i kufizuar, ai 
nuk i konsideroi ato “mjaftueshëm të mangëta” me arsyetimin se nivelet 
e shtatzënisë dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme tek të rinjtë 
kroatë në përgjithësi nuk janë më të këqija se në vendet e tjera evropiane. 

 
 Ky është një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse për herë 
të parë një organ ndërkombëtar për të drejtat e njeriut adreson një ankesë 
për çështjen e edukimit seksual në shkolla dhe artikulon standarde të 
detajuara për detyrimin e vendeve që të ofrojnë edukim të saktë seksual 
dhe të bazuar shkencërisht. Ai dërgon një sinjal të fuqishëm për të gjitha 
vendet evropiane se nuk duhet të promovojnë homofobinë nëpër klasa. 
Të rinjtë duhet të jenë të vetëdijshëm se komuniteti LGBT ka të drejtën e 
trajtimit dhe respektit të barabartë.6 

 
 Në vitin 2009, Komiteti i Ministrave miratoi Rezolutën CM/
ResChS(2009)7 për këtë rast, në të cilën thekson se ai mirëpret masën 
e marrë tashmë nga autoritetet kroate dhe pret me padurim paraqitjen 
e raportit të radhës në lidhje me dispozitat përkatëse të Kartës Sociale 
Evropiane në mënyrë që të raportojë se situata në Kroaci është në 
harmonizim të plotë.7 Në vitin 2017, në monitorimin e ecurisë së zbatimit të 
Vendimit, Komiteti Evropian për të Drejtat Sociale vërejti se teksti shkollor 
në fjalë ishte tërhequr nga Ministria e Arsimit dhe se autoritetet kishin marrë 
masat e nevojshme për të siguruar që materialet edukative të përdorura 
në kurrikula shkollore nuk përmbante më deklarata diskriminuese, duke 
konkluduar kështu se situata ishte në përputhje me Kartën dhe vendosi 

5  INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), para. 49.

6  INTERIGHTS v Croatia | INTERIGHTS

7  CM/ResChS(2009)7: Collective complaint No. 45/2007 by the International Centre for the Legal Protection of 
Human Rights (INTERIGHTS) against Croatia (Adopted by the Committee of Ministers on 21 October 2009 at the 1068th 
meeting of the Ministers' Deputies), I disponueshëm në: Microsoft Word - CoE_CM_UPR_HRV_S09_2010_Council of europe.
doc (ohchr.org).
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që të ndërpresë shqyrtimin e mëtejshëm të vendimit.8 

   
 Rasti Evropa Transgjinore dhe ILGA-Europe kundër Republikës Çeke9 
ishte iniciuar nga dy organizata joqeveritare që përfaqësojnë personat 
transgjinorë, si dhe të gjithë personat LGBTI. Organizatat joqeveritare u 
ankuan se personat transgjinorë në Republikën Çeke duhet t’i nënshtrohen 
sterilizimit si parakusht për marrjen e njohjes ligjore. Të dyja organizatat 
joqeveritare argumentuan se kjo ishte një shkelje e nenit 11 të Kartës 
Sociale, i cili thotë se “çdo njeri ka të drejtë të gëzojë përfitimet e të gjitha 
masave që i mundësojnë atij të gëzojë standardin më të lartë të arritshëm 
të shëndetit”.10 Argumenti i parashtruesve, në thelb, ishte se: të ushtrohet 
presion mbi personat transgjinorë për t’iu nënshtruar një operacioni, i cili 
mund të jetë i dëmshëm dhe jo i nevojshëm nga pikëpamja mjekësore, 
është një shkelje e detyrimit pozitiv të autoriteteve çeke për t’i lejuar 
personat të gëzojnë standardin më të lartë të mundshëm të shëndetit. 
Ata u mbështetën veçanërisht në vendimin e vitit 2017 të Gjykatës së të 
Drejtave të Njeriut në çështjen AP, Garson dhe Nico kundër Francës, ku 
Gjykata konstatoi se kushti për sterilizimin e personave transgjinorë që 
kërkonin njohjen zyrtare të seksit ishte shkelje e nenit 8 të Konventës për 
të Drejtat e Njeriut.11 Komiteti për të Drejtat Sociale ka shqyrtuar një gamë 
të gjerë dispozitash dhe rekomandimesh ndërkombëtare evropiane dhe 
universale, në veçanti Rekomandimin e vitit 2010 të Komitetit të Ministrave 
të Këshillit të Evropës dhe rezolutat e Asamblesë Parlamentare të vitit 
2010 dhe 2015. Komiteti gjithashtu merr parasysh një raport të vitit 2009 
nga Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, i cili u bëri 
thirrje vendeve anëtare të “shfuqizojnë sterilizimin dhe trajtimet e tjera të 
detyrueshme mjekësore si një kërkesë ligjore e nevojshme për njohjen e 
identitetit gjinor të një personi”, dhe njëherësh përmendi edhe vendimin 
e rastit AP, Garson dhe Nico. Me njëmbëdhjetë vota „pro“, Komiteti arriti 
në përfundimin se “kërkesa për të njohur identitetin gjinor të personave 
transgjinorë cenon pëlqimin e lirë dhe për këtë arsye një kërkesë e tillë 
cenon integritetin fizik, vepron në kundërshtim me nocionin e dinjitetit 
njerëzor dhe, rrjedhimisht, nuk mund të konsiderohet e pajtueshme me 
të drejtën për mbrojtjen e shëndetit, siç është garantuar me nenin 11.1 të 

8  Assessment of the follow-up (2017), I disponueshëm në: https://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-45-2007-Assessment-
en.

9  Transgender Europe and ILGA Europe v. the Czech Republic, Complaint no. 117/2015 (2018), I disponueshëm në: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-117-2015-dmerits-en.

10  Karta Sociale Evropiane, e disponueshme në: Karta Sociale Evropiane (aktiv.mk).

11  A.P., Garçon and Nicot v. France (application nos. 79885/12, 52471/13 and 52596/13), 6 April 2017, I disponueshëm në: 
Judgment A.P., Garcon and Nicot v. France - change of entries concerning sex on birth certificates.pdf.
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Kartës”.12 Vendimi i Komitetit është një dëshmi e mbështetjes në rritje të 
Këshillit të Evropës për shfuqizimin e kërkesës për ndërhyrje kirurgjikale 
ose sterilizim për ndryshimin e gjinisë si një parakusht i domosdoshëm 
për njohjen formale të gjinisë. Në vitin 2018, Komiteti i Ministrave miratoi 
Rezolutën CM/ResChS(2018)9 për këtë rast, në të cilën theksoi se ka 
vërejtur dhe njohur synimin e autoriteteve çeke për të harmonizuar 
situatën me Kartën dhe përshëndeti masat e marra për të ndryshuar 
aktet përkatëse ligjore që kanë të bëjnë me njohjen e identitetit gjinor 
të personit transgjinor në përputhje me Kartën, si dhe masa të tjera, 
por pret me padurim të informohet nga Republika Çeke në momentin 
e paraqitjes së raportit të radhës për zbatimin dispozitave përkatëse të 
Kartës, për çdo zhvillim në lidhje me zbatimin e tyre.13 

 
 Kjo përmbledhje e shkurtër tregon se padyshim institucionet e 
Këshillit të Evropës, Komiteti i Ministrave, Komisioneri për të Drejtat e 
Njeriut, Asambleja Parlamentare dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut ishin një pjesë kritike dhe integrale në shfaqjen dhe zhvillimin 
e normës ndërkombëtare për të drejtat e komunitetit LGBT si të drejta 
të njeriut. Megjithëse progresi i mëtejshëm në lidhje me të drejtat e 
njeriut të personave LGBT ka të ngjarë të vazhdojë në të gjithë Evropën, 
këto institucione kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e 
konceptit dhe institucionalizimin e tij në ligj, politikë dhe praktikë, por 
edhe në Evropë dhe më gjerë. 

12  Transgender Europe and ILGA Europe v. the Czech Republic, Complaint no. 117/2015 (2018), I disponueshëm në:  
Decision on the Merits: Transgender Europe and ILGA-Europe v. the Czech Republic: Complaint No. 117/2015 (coe.int), më 
detajisht shih pragarafët 71-89.  

13  Resolution CM/ResChS(2018)9: Transgender Europe and ILGA-Europe v. the Czech Republic
Complaint No. 117/2015, I disponueshëm në: https://hudoc.esc.coe.int/eng?i=reschs-2018-9-en.
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Në vitin 1993, në Samitin e kryetarëve dhe qeverive të shteteve të Këshillit 
të Evropës ishte themeluar Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 
Intolerancës (KERI) me qëllim të monitorojë dhe raportojë mbi racizmin 
dhe intolerancën në të gjitha shtetet anëtare. Komisioni është i përbërë 
nga 47 ekspertë të pavarur, një nga çdo shtet anëtar i Këshillit të Evropës. 
KERI nuk bazohet në një marrëveshje specifike. Edhe pse disa mund ta 
shohin këtë si një disavantazh, ky fakt posedon një njohje të nënkuptuar: 
është gjerësisht e pranuar në të gjitha vendet evropiane që racizmi 
është i papranueshëm në shoqëritë demokratike tona moderne. Kjo 
është arsyeja pse ne nuk kemi nevojë për një Konventë të veçantë, lufta 
kundër racizmit nuk është opsionale, më saktë një zgjedhje nga e cila 
vendet mund të vendosin të heqin dorë. Në fakt, kjo është pjesë dhe një 
komponent i instrumenteve më të fuqishme ndërkombëtare të ofruara 
nga Këshilli i Evropës: Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.1 

 Puna e KERI përbëhet nga tri shtylla: 
1. Monitorimi i vendit, i kryer përmes vizitave të rregullta në terren që 
përfshijnë takime me qeveritë dhe organizatat e shoqërisë civile. Duke 

1  Mihajlova Stratilati, Elena, fjalim në cilësinë e anëtarit të ECRN në këtë event: Presentation of the HELP online 
course on Anti-Discrimination, Joint program between the European Union and Council of Europe Horizontal Facility 
for Western Balkans and Turkey II, Action “Promotion of Diversity and Equality in North Macedonia”, Action “HELP in the 
Western Balkans”, 24 February 2021.

6. ROLI I KOMISIONIT EVROPIAN KUNDER 
RACIZMIT DHE INTOLERANCES (KERI) NE 
LUFTEN KUNDER DISKRIMINIMIT LGBTI
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marrë parasysh se pandemia aktuale e shkaktuar nga KOVID-19 e bën 
shumë të vështirë vizitën e vendeve, KERI mbetet e përkushtuar për të 
rritur numrin e vizitave sapo ta lejojë këtë situata shëndetësore. Në këtë 
kontekst, ndoshta vlen të theksohet se vizita e radhës në Maqedoninë e 
Veriut është planifikuar sipërfaqësisht në gjysmën e dytë të vitit 2022.
2. Puna në tema gjenerale ose të përgjithshme - kjo deri më tani 
ka rezultuar me miratimin dhe publikimin e 16 Rekomandimeve të 
përgjithshme (General Policy Recommendations GRPs),2 duke përfshirë 
edhe tema të tilla si legjislacioni kombëtar për luftën kundër racizmit 
dhe diskriminimit racor (Rekomandimi nr. 7), luftën kundër racizmit dhe 
diskriminimit racor në dhe përmes arsimit shkollor (Rekomandimi nr. 10) 
ose luftën kundër antigjipsizmit dhe diskriminimit ndaj romëve (nr. 13). 
Në përputhje me prioritetet aktuale të KERI, të përcaktuara në kremtimin 
e 25-vjetorit të saj në “Udhërrëfyesin për barazi efektive”, në periudhën 
midis 2019-2021, KERI përfundoi rishikimin e dy rekomandimeve të 
përgjithshme, konkretisht ato që kanë të bëjnë me luftën kundër 
intolerancës dhe diskriminimit ndaj myslimanëve (nr. 5) dhe kundër 
antisemitizmit (nr. 9). Gjithashtu, dhe veçanërisht e rëndësishme në 
kontekstin tonë, KERI po përgatit punën për një rekomandim të ri 
për të luftuar diskriminimin ndaj personave LGBTI.  
3. Bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile në nivel kombëtar dhe 
evropian, për shembull, përmes organizimit të tryezave të rrumbullakëta 
në shtetet anëtare - një takim i tillë u zhvillua edhe në Shkup në nëntor 
të vitit 2019 - ose përmes pjesëmarrjes së anëtarëve të KERI në evente.  
 
 Një përmbledhje e punës, progresit të arritur dhe tendencave të KERI 
në fushat e racizmit dhe intolerancës në të gjithë Evropën mund të gjendet 
në Raportet e tij vjetore të disponueshme në faqen e tij të internetit.3 Në 
punën e tyre, KERI informon Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, dhe 
anasjelltas. KERI është në një pozicion unik për të siguruar opinione dhe 
vlerësime të pavarura mbi përputhshmërinë e secilit vend me Konventën 
për të Drejtat e Njeriut dhe mbi zbatimin e vendimeve të Gjykatës. Raportet 
e tij periodike citohen në një numër të madh vendimesh të Gjykatës. Për 
shembull, në çështjen Bejzaras dhe Levitskas kundër Lituanisë4, Gjykata 
citoi gjerësisht raportin e monitorimit të KERI për Lituaninë nga viti 2016 

2  Rekomandimet e përgjithshme të ECRN (General Policy Recommendations GRPs) vendosin standarde dhe 
ndihmojnë qeveritë në zhvillimin e politikave të tyre në një gamë të gjerë fushash.

3  European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - Homepage (coe.int)

4  CASE OF BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA
 (Application no. 41288/15), 14 May 2020, I disponueshëm në: BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA (coe.int)
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dhe raportin vijues për monitorimin e rekomandimeve të tij të vitit 2019.5 
KERI është gjithashtu në gjendje të identifikojë çështje të reja që mund 
të çojnë në probleme në të ardhmen, duke qenë në të njëjtën kohë në 
gjendje të identifikojë praktikat e mira në disa vende që, nëse miratohen 
më gjerësisht, mund të ndihmojnë në luftimin e paragjykimeve dhe homo/
transfobisë, por edhe për të vendosur standarde të reja për zhvillimin e 
një shoqërie vërtet gjithëpërfshirëse, duke marrë parasysh pikëpamjet në 
ndryshim e sipër dhe më tolerante për çështjet e personave LGBTI.  
 
 KERI ka filluar të shqyrtojë diskriminimin dhe intolerancën ndaj 
personave LGBT në ciklin e pestë të monitorimit të vendeve (2012-2018) 
dhe personave interseks në ciklin e gjashtë të monitorimit. Ai nxit të gjitha 
shtetet anëtare të zhvillojnë legjislacionin dhe politikat për të luftuar 
diskriminimin, gjuhën e urrejtjes dhe dhunën ndaj personave për shkak 
të orientimit të tyre seksual, identitetit gjinor ose karakteristikave gjinore 
dhe të promovojnë tolerancën për këtë komunitet. Në kuadër të ciklit të 
tij të gjashtë të monitorimit, i cili filloi në vitin 2019, KERI angazhohet për 
barazi efektive dhe akses në të drejtat e personave LGBTI. KERI monitoron 
çështjet e komunitetit LGBTI në dritën e Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, praktikës gjyqësore përkatëse të Gjykatës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut dhe Rekomandimit CM/Rec(2010)5 të Komitetit të Ministrave të 
Këshillit të Evropës për masat e luftës kundër diskriminimit në bazë të 
orientimit seksual ose identitetit gjinor. Rekomandimet e KERI për çështjet 
e komunitetit LGBTI të përfshira në raportet e ciklit të pestë dhe të gjashtë 
të monitorimit janë grupuar së bashku në Listën informative të KERI 
(ECRI Factsheet) për çështjet e komunitetit LGBTI.6 Për shkak të rëndësisë 
së saj të jashtëzakonshme si një përmbledhje dhe pasqyrë koncize e 
standardeve ekzistuese të KERI për barazi efektive dhe akses në të drejtat e 
personave LGBTI, kjo pjesë do të vazhdojë si kontribut i tij integral.  
 
 Lista informative e KERI për çështjet e personave LGBTI, e publikuar 
më 1 mars 2021, përmbledh rekomandimet e dhëna nga KERI për sigurimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI si rezultat i vizitave 
monitoruese të KERI në 47 shtetet anëtare të tij.7 Lista është zhvilluar 
nga Sekretariati i KERI në konsultim të ngushtë me Grupin e punës të 

5  Për sa i përket analizës, Gjykata mbështetet veçanërisht në faktin se raporti i ECRI-t tregoi se shumica e rasteve të 
gjuhës së urrejtjes ndodh në internet, si dhe në rrjetet sociale. Gjykata e përdori këtë fakt për të hedhur poshtë argumentin 
e qeverisë se komentet në Facebook janë më pak të rrezikshme se ato në portalet e lajmeve; shih CASE OF BEIZARAS AND 
LEVICKAS v. LITHUANIA, I disponueshëm në: BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA (coe.int).

6  Shihni gjithashtu monitorimin e vendeve, i disponueshëm në Country Monitoring (coe.int) dhe Përmbledhjen e 
rekomandimeve të ciklit të 5-të të ECRI-t mbi çështjet LGBT; I disponueshëm në: 16809e7b66 (coe.int).

7  Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT 
OF ECRI, 1 March 2021, i disponueshëm në: Factsheet LGBTI (coe.int).
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KERI për çështjet e personave LGBTI8 dhe synon të paraqesë standardet 
kryesore të KERI për çështjet në lidhje me orientimin seksual, identitetin 
gjinor dhe karakteristikat gjinore, siç pasqyrohen në rekomandimet e 
përfshira në raportet e KERI për vende/shtete individuale. Lista informative 
përfshin seksione që kanë të bëjnë me kornizën ligjore, mbledhjen e të 
dhënave, kërkimin dhe kornizën e politikave, parandalimin, mbrojtjen, 
llogaridhënien e organeve dhe institucioneve publike dhe të tjera, masat 
hetimore, masat e ndjekjes dhe procedurave, si dhe organet/institucionet 
përgjegjëse për barazi. Lista vë në dukje se duhet parë si një punë të 
vazhdueshme pa ndërprerje dhe jo të konsiderohet si e kryer, pasi KERI 
mund të përballet me probleme të reja në vitet e ardhshme, veçanërisht 
për shkak të teknologjisë së re dhe zhvillimeve të tjera që do të kërkojnë 
përgjigje të reja.9 Për sa i përket kornizës ligjore, në parimet e përgjithshme 
thuhet se “autoritetet duhet të marrin masat e duhura legjislative në 
mënyrë që të dërgojnë një mesazh të qartë se intoleranca ndaj personave 
LGBTI është e papranueshme dhe se barazia dhe dinjiteti i tyre në të 
gjitha fushat e jetës duhet të jetë pjesë integrale e kornizës ligjore”.10 
Rekomandimet specifike në fushën e së drejtës penale i referohen: 
përfshirjes së qartë të bazave/arszetimeve të orientimit seksual, identitetit 
gjinor dhe karakteristikave gjinore në dispozitat e së drejtës penale që 
synojnë luftimin e racizmit dhe intolerancës, të cilat, nga ana tjetër, 
duhet të parashikojnë sanksione efektivite, proporcionale dhe bindëse; 
parashikimi i fyerjeve publike, shpifjeve dhe kërcënimeve ndaj një personi 
ose grupi personash për shkak të orientimit të tyre seksual ose identitetit 
gjinor (ose karakteristikave gjinore) për vepra penale, si dhe parashikimi 
i qartë i motivimit fobik të personave LGBTI si një rrethanë rënduese për 
çdo vepër ordinere penale; por edhe përfshirja në legjislacionin penal e 
orientimit seksual, identitetit gjinor dhe karakteristikave gjinore si baza/
arsyetime të ndaluara në legjislacionin penal. 

 Rekomandimet specifike në fushën e së drejtës civile dhe 
administrative i referohen: përfshirjes së orientimit seksual, identitetit 
gjinor dhe karakteristikave gjinore si baza të ndaluara në legjislacionin 

8  Grupi i punës i ECRI-së për çështjet LGBTI u themelua në korrik të vitit 2020 për të përgatitur terrenin për një 
Rekomandim të përgjithshëm të ardhshëm në përputhje me Udhërrëfyesin e ECRI-t për vitet në vijim. Që nga 4 dhjetori 
2020, Grupi i punës përbëhej nga: Michael Farrell (anëtar i ICRN në lidhje me Irlandën), Domenica GIDEI BIDU (anëtare e 
ECRN në lidhje me Holandën), Marin GURIN (anëtar i ECRN në lidhje me Republikën e Moldavisë) Kristijan Jura (anëtar i 
ECRN në lidhje me Rumaninë), Nezha KOGOVSHEK SALAMON (anëtare e ECRN në lidhje me Slloveninë), Marija Daniela 
MARUDA (anëtare e ECRN në lidhje me Greqinë), Elena MIHAJLOVA STRATILATI (anëtare e ECRN në lidhje me Maqedoninë 
e Veriut), Cristina PARDALOS (anëtare e ECRN në lidhje me San Marino) dhe Aslak SHISHE (anëtar i ECRN në lidhje me 
Norvegjinë). Në seancën plenare të ECRN-së në dhjetor të vitit 2021, ky grup pune u zëvendësua nga një grup pune për 
përgatitjen e një rekomandimi të përgjithshëm për çështjet e komunitetit LGBTI.

9  Lista informative e ECRN mbi çështjet LGBTI, Hyrje, fq. 4. Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN COMMISSION 
AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, i disponueshëm në: Factsheet LGBTI (coe.
int).

10  Ibid., fq. 5.
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civil dhe administrativ kundër diskriminimit dhe ligjeve kundër 
kundër gjuhës së urrejtjes; si dhe futja në ligjet e parimit të ndarjes së 
barrës së provës për argumentimin e ankesave për diskriminim të 
bazuar në orientimin seksual, identitetin gjinor dhe karakteristikat 
gjinore që parashtrohen para gjykatave civile ose administrative.  
 
 Sa i përket legjislacionit në lidhje me bashkëjetesën dhe 
martesën, “autoritetet duhet të ofrojnë një kornizë ligjore që u lejon 
çifteve të të njëjtit seks të njohin dhe mbrojnë zyrtarisht dhe ligjërisht 
marrëdhënien e tyre, pa asnjë lloj diskriminimi, dhe autoritetet 
duhet gjithashtu të shqyrtojnë nëse ka një justifikim objektiv dhe të 
arsyeshëm për çdo dallim në rregullimin e martesave të çifteve të të 
njëjtit seks dhe të shfuqizojnë dallimet e tilla të pajustifikuara”.11  
 
 Sa i përket legjislacionit për njohjen e gjinisë dhe legjislacionit 
për transgjinorët, autoritetet këshillohen të miratojnë legjislacionin 
që rregullon në mënyrë eksplicite emrin dhe ndryshimin e gjinisë së 
transgjinorëve dhe të vendosin udhëzime të qarta për ndryshimin e 
gjinisë dhe procedurat formale të njohjes në përputhje me standardet 
e Këshillit të Evropës. Në veçanti, një legjislacion i tillë duhet të garantojë 
njohjen e plotë ligjore të ndryshimit të gjinisë së një personi dhe të lejojë 
ndryshimin e gjinisë, duke përfshirë ndryshimin e gjinisë në dokumentet 
e identitetit (përfshirë kartat e identitetit, diplomat arsimore dhe 
certifikatat e punësimit) të jetë i shpejtë, transparent dhe në një mënyrë 
të aksesueshme, pa kushte për ndërhyrje kirurgjikale të ndryshimit të 
gjinisë. Në mënyrë të ngjashme, legjislacioni që parashikon njohjen e 
personave të të njëjtit seks me atë në të cilin ata janë regjistruar fillimisht 
nuk duhet të përfshijë asnjë kërkesë si parakusht për njohjen ligjore, të tilla 
si operacioni për ndryshimin e seksit, trajtimi i rëndë hormonal, sterilizimi, 
divorci ose ekzaminimi i gjerë psikiatrik. Një legjislacion i tillë duhet të 
hartohet në konsultim me pikëpamjet e organizatave që përfaqësojnë 
personat LGBTI dhe organet/institucionet përgjegjëse për barazi.12  
 
 Legjislacioni për azil, nga ana tjetër, duhet të ndryshohet 
në mënyrë që çdokujt që rrezikon të persekutohet në vendin 
e origjinës për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor 
(ose karakteristikave gjinore) të mund t’i jepet statusi i refugjatit.  
 
 Rekomandimet për shtetet në lidhje me mbledhjen e të dhënave, 
kërkimin dhe kornizat e politikave, u kërkon autoriteteve që të krijojnë 

11  Ibid.

12  Ibid., fq. 6.



71

një sistem gjithëpërfshirës dhe konfidencial të mbledhjes së të dhënave 
që do të vihet në dispozicion të publikut në lidhje me diskriminimin 
ose intolerancën e vuajtur nga anëtarët e komunitetit LGBTI, incidentet 
me gjuhën e urrejtjes dhe aktet e urrejtjes të raportuara në polici, si 
dhe përgjigjet që kanë marrë autoritetet gjyqësore në lidhje me to, 
por edhe marrjen e masave aktive për t’u përballur me raportimin e 
pamjaftueshëm të gjuhës së urrejtjes; më tej, të përgatiten kërkime/
hulumtime për personat LGBTI, kushtet e tyre të jetesës, diskriminimin 
dhe intolerancën ndaj tyre, duke respektuar parimin e konfidencialitetit, 
pëlqimin e informuar dhe vetëidentifikimin vullnetar të individëve 
si anëtarë të një grupi të caktuar; si dhe së bashku me organizatat 
që përfaqësojnë komunitetin LGBTI për të zhvilluar, miratuar dhe 
zbatuar një strategji kombëtare dhe/ose plan veprimi ose program 
gjithëpërfshirës për të siguruar që personat LGBTI të mund të jetojnë në 
baza të barabarta me të tjerët.13 Gjithashtu, për të koordinuar dhe zbatuar 
shpejt të gjitha projektet e planit të veprimit, mund të krijohet një grup 
pune ndërministror për çështjet e personave LGBTI dhe, aty ku është e 
nevojshme, një grup pune i posaçëm ndërinstitucional për të zhvilluar një 
strategji gjithëpërfshirëse kundër gjuhës së urrejtjes që synojnë personat 
LGBTI në të cilat, përveç autoriteteve përkatëse, organeve përgjegjëse 
për barazi dhe organizatave të shoqërisë civile, duhet të përfshihen 
edhe përfaqësues të komunitetit LGBTI dhe përfaqësues të mediave.14  
 
 Rekomandimet në fushën e parandalimit mbulojnë:  
- Rekomandime për rritjen e ndërgjegjësimit, si organizimi i fushatave të 
gjera informuese dhe ndërgjegjësuese në të gjitha pjesët e shoqërisë për 
ndalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI, 
në lidhje me dispozitat dhe të drejtat që ekzistojnë në këtë fushë dhe 
procedurat e raportimit dhe parashtrimit të ankesave kundër rasteve të 
tilla dhe për dispozitat përkatëse të së drejtës penale;

- Rekomandime për arsimin, si rishikimi i kurrikulave shkollore, universitare 
dhe të arsimit profesional për të përfshirë çështjet e komunitetit LGBTI 
nga këndvështrimi i intolerancës dhe diskriminimit që mund të vuajnë 
personat LGBTI; zbatimin e masave në lidhje me ngacmimin e studentëve 
LGBTI në arsim, duke u angazhuar për të rritur ndërgjegjësimin për 
çështjet e komunitetit LGBTI dhe për të luftuar në mënyrë efektive 

13  Strategjia kombëtare, plani i veprimit ose programi duhet të përfshijë objektivat e mëposhtme: mbrojtjen e 
personave LGBTI nga diskriminimi, gjuha e urrejtjes dhe dhuna, ndërgjegjësimi për kushtet e tyre të jetesës, promovimi 
i të kuptuarit të personave LGBTI dhe ushtrimi i të drejtës së tyre për trajtim të barabartë në të gjitha fushat e jetës, duke 
përfshirë arsimin, punësimin dhe kujdesin shëndetësor.

14  Lista informative e ECRN mbi çështjet LGBTI, fq. 6-7. Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN COMMISSION 
AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, i disponueshëm në: Factsheet LGBTI (coe.
int).
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stereotipet dhe paragjykimet fobike për komunitetin LGBTI; sigurimin 
e të gjithë nxënësve me informacionin, mbrojtjen dhe mbështetjen e 
nevojshme në mënyrë që të mund të jetojnë pa frikë apo shqetësim, 
pavarësisht nga orientimi i tyre seksual, identiteti gjinor apo karakteristikat 
gjinore; shfuqizimi i çdo ndalese ligjore për dhënien e informacionit për 
homoseksualitetin e fëmijëve; si dhe inkurajimi i të gjitha shkollave për të 
vendosur politika për të parandaluar, monitoruar dhe për t’iu përgjigjur 
incidenteve fobike ndaj komunitetit LGBTI, duke përfshirë bullizmin, me 
udhëzime për nxënësit, mësuesit dhe prindërit, dhe për të zhvilluar dhe 
zbatuar module specifike grupore kundër ngacmimit të anëtarëve të 
cenueshëm, siç janë fëmijët dhe të rinjtë e komunitetit LGBTI;  
- Rekomandime për trajnimin profesional, si zhvillimi i materialeve të 
përshtatshme mësimore për të trajnuar mësuesit se si të ballafaqohen 
me intolerancën dhe diskriminimin ndaj personave LGBTI, për të nxitur 
mirëkuptimin dhe respektin për nxënësit LGBTI në shkolla dhe për të 
parandaluar ngacmimin; trajnime për gjuhën e urrejtjes dhe aktet e urrejtjes 
kundër personave LGBTI për agjencitë e zbatimit të ligjit, prokurorët dhe 
gjyqtarët me vlerësime të efektivitetit të aktiviteteve trajnuese dhe, nëse 
është e nevojshme, përshtatjen e tyre; si dhe zhvillimin e programeve të 
trajnimit mbi çështjet e personave LGBTI për të gjithë profesionistët e 
tjerë përkatës (përfshirë edhe punonjësit e shëndetësisë).  
 
 Pjesa sa i përket mbrojtjes trajton të drejtat për kujdes adekuat 
shëndetësor, integritet fizik dhe autonomi fizike, dhe të drejtën për lirinë 
e tubimit. Në lidhje me këto të drejta, autoritetet këshillohen të sigurojnë 
që trajtimi i ndryshimit të gjinisë të vihet në dispozicion të personave 
transgjinorë dhe që shpenzimet e tyre të rimbursohen nga skemat publike 
të sigurimit shëndetësor; e drejta e fëmijëve interseks për integritet fizik 
dhe autonomi trupore për t’u mbrojtur në mënyrë efektive, me ndalimin 
e operacioneve të panevojshme mjekësore të “normalizimit gjinor” dhe 
trajtime të tjera të tilla derisa fëmija të mund të marrë pjesë në vendim, 
bazuar në të drejtën për vetëvendosje dhe parimit të pëlqimit të lirë dhe të 
informuar; dhe për të krijuar shërbime që kanë qasje me kufizim të ulët që 
ofrojnë këshillim dhe ndihmë për personat interseks dhe prindërit e tyre. 
Autoritetet duhet gjithashtu të sigurojnë që të respektohet e drejta e lirisë 
së tubimit të personave LGBTI dhe aktivistëve dhe mbështetësve të tyre.15  
 
 Pjesa e përgjegjësive të organeve dhe institucioneve publike dhe 
të tjera i referohet rolit të organeve qeveritare, parlamenteve, partive 
politike dhe liderëve, si dhe subjekteve fetare dhe mediave në trajtimin 
e gjuhës së urrejtjes. Kështu, nga organet përkatëse qeveritare kërkohet 

15  Ibid., fq. 9.
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që të bëjnë deklarata publike që dënojnë gjuhën e urrejtjes fobike ndaj 
personave LGBTI, si dhe të inkurajojnë dhe promovojnë protestat publike 
në përgjigje të gjuhës së urrejtjes kundër personave LGBTI. Ata duhet 
të inkurajojnë reagime të shpejta nga personazhet publikë, të cilët do 
të kërkojnë gjithashtu të përforcojnë vlerat që kërcënojnë diskurset e 
tilla të urrejtjes. Parlamentet në të gjitha nivelet duhet të kenë një kod 
sjelljeje/kod etik që ndalon dhe sanksionon diskursin dhe fyerjet fobike 
ndaj komunitetit LGBTI, kurse partitë politike dhe liderët politikë duhet 
të mbajnë një qëndrim të vendosur kundër fjalimit intolerant kundër 
personave LGBTI; të udhëzojnë anëtarët dhe përfaqësuesit e tyre që të 
përmbahen nga komentet nënçmuese drejtuar individëve ose grupeve 
bazuar në orientimin e tyre seksual, identitetin gjinor ose karakteristikat 
gjinore, dhe në vend të kësaj të angazhohen në kundërargument sa herë 
që bëhen vërejtje të tilla fyese. Subjektet fetare duhet të konsultohen për 
mënyrat se si mund të përdorin pozitën e tyre morale për të parandaluar 
dhe luftuar gjuhën e urrejtjes kundër personave LGBTI (dhe për të siguruar 
që përfaqësuesit e tyre t’i trajtojnë ata me pikëpamje të ndryshme 
me respekt dhe të përmbahen nga bërja e komenteve fyese).  
 
 Në lidhje me mediat dhe duke respektuar parimin e pavarësisë së 
tyre, autoritetet duhet të krijojnë organe rregullatore efektive që mund 
të monitorojnë incidentet e gjuhës së urrejtjes fobike ndaj personave 
LGBTI në median e shkruar, shërbimet e mediave audio dhe audiovizive, 
si dhe shërbimet e internetit; t’u mundësojë këtyre rregullatorëve të 
shërbimit mediatik të lëshojnë paralajmërime ose të kërkojnë falje në 
rastet e gjuhës fobike të urrejtjes kundër personave LGBTI dhe shkeljeve 
të lidhura me standardet dhe etikën profesionale gazetareske; si dhe 
për të krijuar një sistem të shkëmbimit të informacionit përmes të cilit 
organet rregullatore t; shërbimeve mediatike marrin informacion nga 
prokurorët dhe gjykatat për rastet që ata kanë dërguar në mënyrë që t’u 
mundësojnë rregullatorëve të përmirësojnë dhe optimizojnë aktivitetet e 
tyre të monitorimit të medias. Autoritetet duhet gjithashtu të rishikojnë 
kontratat e tyre me organet e medias dhe t’i anulojnë ose të mos i rinovojnë 
ato në rastet kur media dihet se është e përfshirë në gjuhën e urrejtjes 
fobike kundër personave LGBTI dhe gjithashtu të sigurohet që kontratat 
e ardhshme të përmbajnë një klauzolë që përcakton se një gjuhë e tillë 
urrejtjeje do të rezultonte në ndërprerjen ose prishjen e kontratës. Për 
më tepër, iniciativat e kaluara mediatike për të parandaluar gjuhën e 
urrejtjes duhet të vlerësohen në mënyrë që të mbështeten në përpjekjet 
ekzistuese dhe të zgjerohen praktikat e mira.16 

16  Ibid., fq. 9-10.



74

 
 Rekomandimet në fushën e hetimit, ndjekjes penale dhe 
veprimeve ligjore kërkojnë që rastet e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të 
urrejtjes kundër personave LGBTI të hetohen plotësisht dhe, kur është e 
përshtatshme, të ndiqen penalisht në mënyrë efektive. Më konkretisht, në 
rastet e dhunës ndaj personave LGBTI, autoritetet duhet të sigurojnë që 
motivimi i mundshëm i njëanshmërisë është pjesë përbërëse e hetimit 
që në fillim, veçanërisht duke i dhënë udhëzime të qarta policisë, por 
edhe të garantojnë se mundësia e një motivimi të tillë të merret parasysh 
që në fillim të procedurës gjyqësore.17 Policia dhe prokuroria duhet 
gjithashtu të miratojnë udhëzime detyruese për regjistrimin dhe hetimin 
e veprave të tilla penale. Autoritetet (siç janë policia dhe prokuroria) duhet 
të krijojnë njësi të specializuara për t’u marrë me incidentet raciste dhe 
fobike ndaj personave LGBTI, duke përdorur këshillat e ekspertëve të 
organeve përgjegjëse për barazi, organizatave përkatëse të shoqërisë 
civile dhe organizatave ndërkombëtare. Autoritetet duhet të ndërmarrin 
hapa për të inkurajuar viktimat dhe dëshmitarët e incidenteve fobike 
ndaj personave LGBTI që të raportojnë dukuritë e tilla. Për të adresuar 
dhe zgjidhur problemin e raportimit të pamjaftueshëm, autoritetet duhet 
të zbatojnë masa për ndërtimin e besimit për të forcuar bashkëpunimin 
ndërmjet policisë dhe komunitetit LGBTI, si për shembull dhënia e 
udhëzimeve të qarta për të gjithë punonjësit e policisë se nuk duhet të 
paguhet asnjë tarifë për raportimin e dhunës fobike ndaj personave LGBTI, 
dhe viktimat duhet të jenë gjithmonë të informuar siç duhet; promovimi 
i rritjes së dialogut ndërmjet anëtarëve të komunitetit LGBTI dhe policisë 
(si takime të rregullta ose tryeza të rrumbullakëta); rekrutimi i mundshëm 
i oficerëve LGBTI ose oficerëve ndërlidhës përgjegjës për çështjet fobike 
LGBTI në çdo fushë të punës së policisë dhe prokurorisë, të cilët do të 
punojnë së bashku si një rrjet, me komunikim të mirë midis atyre në polici 
dhe atyre në prokurori. Autoritetet duhet të themelojnë një shërbim të 
pavarur policor për ankesa, që do të ketë për detyrë hetimin, ndër të tjera, 
pretendimet për dhunë fobike ose ngacmime ndaj personave LGBTI të 
kryera nga zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe gjithashtu të sigurojnë që termi 
“mbrojtja e moralit publik” të mos përdoret për të justifikuar ose lejuar 
nxitjen e urrejtjes kundër personave LGBTI.18 

 

17  Policia duhet të hetojë detajisht të gjitha rastet e dhunës ndaj personave LGBTI, dhe në veçanti duke marrë 
parasysh të gjitha motivet fobike LGBTI në aktet e zakonshme. Prokuroria duhet të sigurojë hapjen e hetimeve për të gjitha 
rastet e dhunës ndaj personave LGBTI, veçanërisht kur ka prova që tregojnë për zbatim të mundshëm të dispozitave të ligjit 
penal për rrethana rënduese.

18  Lista informative e ECRN mbi çështjet LGBTI, fq.10-11. Factsheet on LGBTI issues,EUROPEAN COMMISSION 
AGAINST RACISM AND INTOLERANCE(ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, i disponueshëm në: Factsheet LGBTI(coe.
int).
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 Dhe përfundimisht, mandatet e organeve/institucioneve 
përgjegjëse për barazi duhet të përfshijnë dhe trajtojnë diskriminimin në 
bazë të orientimit seksual, identitetit gjinor dhe karakteristikave gjinore.19 

19  Në këtë kontekst, relevante janë Rekomandimi i përgjithshëm nr. 2 dhe Rekomandimi i përgjithshëm nr. 7 i 
ECRN.
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