ΝΟΜΟΣ
Αριθ. 10 221, στις 4.2.2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 78 και 83 παράγραφο 1 του Συντάγµατος, µετά την πρόταση
µιας οµάδας βουλευτών,

Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο νόµος αυτός, ρυθµίζει την εφαρµογή και τήρηση της αρχής της ισότητας όσον αφορά, το
φύλο, τη φυλή, το χρώµα, την εθνικότητα, τη γλώσσα, την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό
προσανατολισµό, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την
οικονοµική κατάσταση, την εκπαιδευτική ή κοινωνική προέλευση, την εγκυµοσύνη, την γονική
προέλευση, την γονική µέριµνα , την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον έγγαµο βίο, το
κοινωνικό στάτους, την κατοικία, την κατάσταση της υγείας, τις γενετικές ιδιαιτερότητες, τις
ειδικές ανάγκες, την συµµετοχή σε µια συγκεκριµένη οµάδα, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι να διασφαλίσει το δικαίωµα κάθε ατόµου για:
α) ισότητα ενώπιον του νόµου και προστασία από τον νόµο,
β) ισότητα των ευκαιριών και δυνατοτήτων για την άσκηση των δικαιωµάτων, να απολαµβάνουν
ελευθερίες και να συµµετέχουν στη δηµόσια κοινωνική ζωή,
γ) αποτελεσµατική προστασία από τις διακρίσεις και κάθε µορφής συµπεριφοράς που προωθεί
τις διακρίσεις.

Άρθρο 3
Ορισµοί
1. "∆ιάκριση", είναι κάθε είδος διαφορετικής µεταχείρισης, αποκλεισµού, περιορισµού ή
προτίµησης που βασίζεται σε οποιαδήποτε αιτία που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος
νόµου, που έχει ως σκοπό την αποτελεσµατική άρση κάθε εµποδίου στην άσκηση µε τον ίδιο
τρόπο µε τους άλλους, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από
το Σύνταγµα της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, τις διεθνείς πράξεις που έχει κυρώσει η ∆ηµοκρατία
της Αλβανίας και την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. "Άµεση διάκριση" είναι η διαφορετική µεταχείριση ενός πρόσωπο ή µιας οµάδας προσώπων
που αντιµετωπίζονται λιγότερα ευνοϊκά από ένα άλλο πρόσωπο ή άλλη οµάδα προσώπων που
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ή παρόµοια, µε βάση οποιαδήποτε αιτία που αναφέρεται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου.
3. «Έµµεση διάκριση» έχουµε στην περίπτωση κατά την οποία µια διάταξη, ένα κριτήριο ή
πρακτική αµερόληπτη επιφανειακά, θα ανάγκαζε ένα πρόσωπο ή µια οµάδα προσώπων σε
αντίξοες συνθήκες σε σχέση µε άλλο πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, σχετικά µε τους λόγους που
παρατίθενται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, καθώς και όταν το µέτρο, το κριτήριο ή η
πρακτική αυτή δεν δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό στόχο, ή όταν τα µέσα
επίτευξης αυτού του στόχου, δεν είναι κατάλληλα ή αναγκαία και ανάλογα µε την κατάσταση
που την προκάλεσε.
4. “Οι διακρίσεις λόγω φιλικών σχέσεων” είναι µια µορφή διάκρισης που συµβαίνει όταν
υπάρχει διαφορετική µεταχείριση, περιορισµό ή προτίµηση, λόγω των φιλικών σχέσεων µε
πρόσωπα που ανήκουν στις οµάδες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, καθώς
και λόγω της υποθετικής φιλίας µε τις εν λόγο οµάδες.

5. "Παρενόχληση" είναι µια µορφή διάκρισης, στην περίπτωση µιας ανεπιθύµητης
συµπεριφοράς, που σχετίζεται µε οποιαδήποτε από τις αιτίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
παρόντος νόµου, η οποία έχει σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόµου
και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, υποτιµητικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού
περιβάλλοντος για το πρόσωπο αυτό, όπως και στην περίπτωση της λιγότερο ευνοϊκής
µεταχείρισης λόγο άρνησης του άτοµου που προσβάλλεται από τέτοιου είδους συµπεριφορά.
6. "∆ιαταγή για διάκριση" είναι µία διαταγή ή αίτηση, λόγο ιεραρχικών σχέσεων, που οδηγεί σε
διάκριση εις βάρος ενός ή περισσοτέρων προσώπων µε βάση τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου.
7. "Η άρνηση εύλογης προσαρµογής» είναι µια µορφή διάκρισης που συµβαίνει κάθε φορά που
υπάρχει άρνηση προς εκτέλεση των απαραίτητων αλλαγών ή προσαρµογών που είναι αναγκαίες
και κατάλληλες σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, οποίες αλλαγές και προσαρµογές δεν
υπερβαίνουν τον σκοπό για το οποίο απαιτούνται, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απόλαυση και η
άσκηση επί ίσους όρους των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες, ή ατόµων που βρίσκονται σε άλλες συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 1
του παρόντος νόµου.
8. «Θυµατοποίηση» είναι δυσµενής µεταχείριση ή αρνητική συνέπεια την οποία υφίσταται το
άτοµο ύστερα από κάποια καταγγελία ή αρχή της προβλεπόµενης διαδικασίας µε σκοπό την
εφαρµογή της αρχής της ισότητας.
9. "Οι οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον" είναι εκείνες οι οργανώσεις που είναι
εγγεγραµµένες στην Αλβανική ∆ηµοκρατία και έχουν δηλώσει ως αντικείµενο της
δραστηριότητάς τους, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή την παροχή βοήθειας στα
θύµατα των διακρίσεων.

Άρθρο 4
Υποκείµενα
1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται για όλα τα άτοµα που ζουν και διαµένουν στης Αλβανική
∆ηµοκρατία.
2. Οι αλβανοί πολίτες, που διαµένουν προσωρινά ή µόνιµα εκτός των συνόρων της Αλβανικής
∆ηµοκρατίας, απολαµβάνουν την προστασία, που παρέχεται από τον παρόντα νόµο στις σχέσεις
µε τις δηµόσιες αλβανικές αρχές.
3. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, µε κατοικία ή έδρα εκτός της Αλβανικής
∆ηµοκρατίας, χαίρουν της προστασίας που παρέχεται από τον παρόντα νόµο στις σχέσεις τους
µε τις δηµόσιες αλβανικές αρχές.

Άρθρο 5
Απαγόρευση διακρίσεων
1. Απαγορεύεται η διάκριση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου
και η άρνηση εξέτασης, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου,
καταγγελιών ή προσφυγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη µορφή συµπεριφοράς που εµποδίζει
την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

2. Η άρνηση των απαραίτητων και κατάλληλων τροποποιήσεων και προσαρµογών για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες αποτελεί διάκριση.

Το άρθρο 6
Η νοµιµοποίηση της διαφορετικής µεταχείρισης
1. Απαγόρευση των διακρίσεων που περιγράφονται από το νόµο αυτό δεν ισχύει στις
περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας αντικειµενικά δικαιολογηµένος σκοπός βάσει του Συντάγµατος,
των διεθνών συνθηκών ή διεθνών συµβάσεων κυρωµένα από την Αλβανική ∆ηµοκρατία και της
ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Η διαφορετική µεταχείριση βασισµένη στα χαρακτηριστικά που αποτελούν τους λόγους
διάκρισης αναφερόµενοι στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της
φύσης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ή συνθηκών υπό τις οποίες το επάγγελµα ή
δραστηριότητα ασκείται, τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν προϋποθέσεις πραγµατικές και
αναγκαίες για την νόµιµη και πραγµατική άσκηση αυτών των τελευταίων υπό τον όρο ότι ο
σκοπός της διαφορετικής µεταχειρίσεως να δικαιολογηθεί και οι περιορισµοί να µην
υπερβαίνουν το αναγκαίο για την υλοποίησή του.

Άρθρο 7
Προστασία από την διάκριση
1. Κάθε δράση ή αδράνεια των δηµοσίων αρχών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων που
συµµετέχουν στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, που ωθεί στην παραβίαση του δικαιώµατος
ισότητας κάθε προσώπου ή οµάδα προσώπων ή που τους εκθέτει σε µια άδικη µεταχείριση όταν
αυτά βρίσκονται στην ίδια ή παρόµοια κατάσταση σε σύγκριση µε άλλα άτοµα ή άλλες οµάδες
ανθρώπων, συνιστά δυσµενή διάκριση.

2. Η άρση όλων των προνοµίων και η άρση της άδικης διάκρισης είναι εγγυηµένη για όλους, µε
βάση τα προσωπικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα όπως
κατοχυρώνονται από το Σύνταγµα της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας και των διεθνών πράξεων που
έχουν κυρωθεί από την Αλβανική ∆ηµοκρατία, καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 8
Παράνοµη διαφήµιση λόγο διάκρισης
Απαγορεύεται η διαφήµιση καθώς και κάθε άλλη δηµοσιοποίηση, που έχει ως άµεσο σκοπό ή
υποκρύπτει διάκριση, για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 9
Συµµετοχή στην πολιτική ζωή
Απαγορεύεται η διάκριση κατά την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι και του
διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 10
Συνείδηση και θρησκεία
1. Απαγορεύεται η διάκριση κατά την άσκηση, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, της ελευθερίας της
συνείδησης και της θρησκείας, είτε δηµοσίως είτε κατ’ ιδίαν, δια της λατρείας, δια της παιδείας,

της συνηθισµένης πρακτικής ή των τελετουργιών.
2. Εξαίρεση από τη διάταξη αυτή µπορεί να επιτραπεί µόνον όταν υπάρχει εύλογος και
αντικειµενικός νόµιµος λόγος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είναι επιτρεπτή η διάκριση κατά την
άσκηση της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκείας όταν µπορεί να θεσπιστεί µε νόµο για
το δηµόσιο συµφέρον ή για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων. Η επιτρεπόµενη διάκριση
για τον σκοπό αυτό πρέπει να είναι ανάλογη µε την κατάσταση που το επέβαλε. Σε κάθε
περίπτωση, η επιτρεπόµενη διάκριση στην άσκηση της ελευθερίας της συνείδησης και της
θρησκείας δεν µπορεί να παραβιάζει την ουσία των ελευθεριών και δικαιωµάτων και σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους περιορισµούς που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Άρθρο 11
Θετικές πράξεις
Το προσωρινό µέτρο, µε στόχο την επιτάχυνση της επίτευξης της πραγµατικής ισότητας, όπου η
έλλειψη ισότητας προκαλείται από τις διακρίσεις για οποιαδήποτε αιτία που αναφέρεται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου θεωρείται µια θετική πράξη και δεν συνιστά δυσµενή διάκριση
βάσει του παρόντος νόµου. Το µέτρο αυτό διακόπτεται όταν έχουν επιτευχθεί αντικειµενικά οι
στόχοι για τους οποίους επιβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο 12
Απαγόρευση στην διάκριση
1. Απαγορεύεται η διάκριση εις βάρος ενός ατόµου για το δικαίωµα στην απασχόληση.
∆ιάκριση θεωρείται κάθε διαφορετική µεταχείριση, αποκλεισµός ή περιορισµός µε βάση τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου και, µεταξύ άλλων αφορά:
a) την ανακοίνωση των κενών θέσεων εργασίας,
b) την πρόσληψη και την επιλογή των εργαζοµένων,
c) την µεταχείρισή των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης την
µεταχείριση τους κατά τον καθορισµό ή την αλλαγή συνθηκών εργασίας, αµοιβών, παροχών,
του εργασιακού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης που σχετίζεται µε την επαγγελµατική κατάρτιση ή
την µεταχείριση κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας ή απόλυσης ή καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας,
ç) την συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις
διευκολύνσεις που παρέχει τέτοια ένταξη.
2. Απαγορεύεται κάθε είδος παρενόχληση, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής
παρενόχλησης, από τον εργοδότη έναντι του εργαζοµένου ή έναντι του αιτούντος για εργασία ή
µεταξύ των εργαζοµένων.
3. Η εφαρµογή των ειδικών και προσωρινών µέτρων, µε βάση τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου, έτσι ώστε να επισπεύσει την πραγµάτωση της αρχής της ισότητας
στην απασχόληση, δεν θεωρείται διάκριση. Η εφαρµογή αυτών των µέτρων, σε καµία

περίπτωση δεν µπορεί να σηµαίνει µονιµότητα στη διατήρησή τους και τα µέτρα αυτά
διακόπτονται µόλις επιτευχτεί ο σκοπός για το οποίο επιβλήθηκαν.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των εργοδοτών
1. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος:
a) για την υλοποίηση, την προστασία και την προώθηση της αρχής της ισότητας και της
απαγορεύσεως των διακρίσεων,
b) να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων πειθαρχικών µέτρων, για την
προστασία των εργαζοµένων από τις διακρίσεις και τη θυµατοποίηση, µέσα σε ένα µήνα από τη
καταγγελία,
c) να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο σχετικά µε τις
καταγγελίες για διακρίσεις που διαπράττονται από τους υπαλλήλους του εντός ενός µηνός από
την γνώση τους.
2. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος µε δικά του µέσα ή µε τη βοήθεια εξειδικευµένων να
προωθεί και να υποστηρίξει τη ευαισθητοποίηση σχετικά µε αυτό το νόµο, δηµοσιεύοντας το
στους εργασιακούς χώρους, µε σκοπό να καταστεί δυνατή η πλήρης κατανόησή του.

Άρθρο 14

Καθήκοντα του Υπουργικού Συµβουλίου, Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ίσων Ευκαιριών και Υπουργού Εσωτερικών
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ο Υπουργός Εργασίας, των Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων
Ευκαιριών και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη λήψη θετικών
µέτρων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σε σχέση µε το δικαίωµα στην απασχόληση. Τα
λαµβανόµενα µέτρα, µεταξύ άλλων, είναι:
a) η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε το νόµο αυτό, των εργοδοτών και των
εργαζοµένων, µεταξύ άλλων, παρέχοντας οδηγείς σχετικά µε το νόµο,
b) η δηµιουργία µακροχρόνιων ή προσωρινών πολιτικών, µε βάση τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, για την προώθηση της ισότητας, ειδικότερα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και µεταξύ ατόµων µε πλήρης φυσικές ικανότητες και των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Άρθρο 15
Tα δικαιώµατα του εργαζοµένου
1. Κάθε εργαζόµενος έχει το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στον εργοδότη, στον Επίτροπο για
την Προστασία από τις ∆ιακρίσεις ή στο δικαστήριο, εάν πιστεύει ότι υπέστη δυσµενή διάκριση.
Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει το δικαίωµα προσφυγής και σε συγκεκριµένα όργανα
ιδρυόµενα για το λόγο αυτό σε διάφορους τοµείς της απασχόλησης.
2. Κατά την περίοδο της εξέτασης της καταγγελίας, ο εργαζόµενος δικαιούται να συνεχίσει να
εργάζεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
3. Ο εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει πληροφορίες, ανά πάσα στιγµή σε σχέση µε την

καταγγελία του, καθώς και εξηγήσεις για τις αποφάσεις που λαµβάνονται από τον εργοδότη, ως
απάντηση στην καταγγελία του, αµέσως µετά το πέρας της εξέτασης.
4. Αν ο εργοδότης δεν λαµβάνει µέτρα για τη διερεύνηση της καταγγελίας για διάκριση, ο
υπάλληλος που έκανε την καταγγελία έχει το δικαίωµα να σταµατήσει την εργασία χωρίς να
χάνει το δικαίωµα στο µισθό, για όσο διάστηµα είναι ανάγκη να προστατευτεί από τις
διακρίσεις. Ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τις λαµβανόµενες αµοιβές δυνάµει
του άρθρου αυτού, αν η προβαλλόµενη δυσµενής διάκριση δεν επιβεβαιώνεται µε τελεσίδικη
απόφαση.

Άρθρο 16
Εφαρµογή του νόµου για τους αυτοαπασχολούµενους

Οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ αυτού του νόµου εφαρµόζονται, σε σχέση µε τις προϋποθέσεις
αποδοχής στο επάγγελµα και χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος, ιδίως στις περιπτώσεις
των αυτοαπασχολούµενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Άρθρο 17

Απαγόρευση διακρίσεων
1. Απαγορεύεται κάθε είδος διάκρισης, αποκλεισµό ή περιορισµό µε βάση τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου και ότι, µεταξύ άλλων αφορά:
α) την δηµιουργία δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν επαγγελµατικές ή
εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
b) την χρηµατοδότηση δηµοσίων φορέων που προσφέρουν επαγγελµατικές ή εκπαιδευτικές
υπηρεσίες,
c) το περιεχόµενο των αρχών και των κριτηρίων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων σπουδών και µεθόδων διδασκαλίας,
ç) την αντιµετώπιση των φοιτητών ή µαθητών, συµπεριλαµβανοµένη την εισαγωγή,
αξιολόγηση, επιβολή των πειθαρχικών µέτρων ή τον αποκλεισµό τους.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη της αίτησης εισαγωγής ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων σε ένα
δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου.
3. Απαγορεύεται οποιοδήποτε παρενόχληση, ιδίως η σεξουαλική παρενόχληση, των φοιτητών,
των µαθητών και των εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
4. Η εφαρµογή των ειδικών και προσωρινών µέτρων, µε βάση τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου, έτσι ώστε να επισπεύσει την πραγµάτωση της αρχής της ισότητας
στην εκπαίδευση, δεν θεωρείται διάκριση. Η εφαρµογή αυτών των µέτρων, σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να σηµαίνει µονιµότητα στη διατήρησή τους και τα µέτρα αυτά διακόπτονται µόλις
επιτευχτεί ο σκοπός για το οποίο επιβλήθηκαν.
Άρθρο 18

Καθήκοντα του Υπουργικού Συµβουλίου και του Υπουργού Παιδείας και Επιστηµών
1. Το Υπουργικό Συµβούλιο και ο Υπουργός Παιδείας και Επιστηµών το καθένα είναι υπεύθυνο
για τη λήψη θετικών µέτρων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σε σχέση µε το δικαίωµα στην
παιδεία.
2. Το Υπουργικό Συµβούλιο και ο Υπουργός Παιδείας και Επιστηµών, µεταξύ άλλων,
λαµβάνουν µέτρα για:
a) την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το νόµο αυτό στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για το νόµο αυτό στο πρόγραµµα σπουδών,
b) την επιλογή στα προγράµµατα σπουδών, µεθόδων διαπαιδαγώγησης για την κατανόηση και
καταπολέµηση των συµπεριφορών που οδηγούν στην διάκριση,
c) την εκπαίδευση του συνόλου του πληθυσµού, µεταξύ άλλων, τη λήψη µέτρων υπέρ των
γυναικών, των µειονοτήτων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και ατόµων που είναι, ή να έχουν
περισσότερες πιθανότητες να αποτελούν στόχο διάκρισης για λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου,
ç) τον σεβασµό και την διασφάλιση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση σε µειονοτικές γλώσσες,
καθώς και στα κατάλληλα µέσα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 19
Καθήκοντα της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού φορέα

Η διεύθυνση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος είναι υπεύθυνο για τη λήψη θετικών µέτρων στο
συγκεκριµένο ίδρυµα, για την καταπολέµηση των διακρίσεων σε σχέση µε το δικαίωµα στην
εκπαίδευση. Μέτρα, µεταξύ άλλων, είναι:
a) η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον παρόντα νόµο, εντός του ιδρύµατος, καθώς και η
επικόλληση του νόµου σε εµφανή θέση,
b) η καταπολέµηση των συµπεριφορών που οδηγούν ή προωθούν στην διάκριση εντός του
ιδρύµατος,
c) η λήψη των απαραιτήτων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων πειθαρχικών µέτρων, για την
προστασία των εργαζοµένων από τις διακρίσεις και τη θυµατοποίηση, εντός ενός µηνός από την
καταγγελία,
ç) η αποτελεσµατική έρευνα των καταγγελιών για τις διακρίσεις εντός ιδρύµατος, εξετάζοντας
κάθε καταγγελία εντός 30 ηµερών,
d) η λήψη των πειθαρχικών µέτρων κατά κάθε ατόµου που έχει διαπράξει διάκριση, όταν κάτι
τέτοιο είναι κατάλληλο, ανάλογα και σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες του διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 20

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
1. Το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες προς το κοινό, είτε επί
πληρωµής είτε δωρεάν δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις εις βάρος άλλου προσώπου, που
θέλει να τα κατέχει ή να τα χρησιµοποιήσει:
a) αρνούµενος να χορηγήσει σε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων προϊόντα ή υπηρεσίες για λόγους
που αναφέρονται στην άρθρο 1 του παρόντος νόµου,
b) αρνούµενος να προµηθεύσει αγαθά ή υπηρεσίες σε πρόσωπο µε παρόµοιο τρόπο, είτε µε
ανάλογη ποιότητα, είτε σε συνθήκες παρόµοιες µε εκείνες που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αυτές
προσφέρονται στο κοινό εν γένει.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται ιδίως για:
a) την δυνατότητα να επισκέπτεται κανείς χώρους ή να τους χρησιµοποιήσει αυτούς όταν αυτό
επιτρέπεται στο κοινό,
b) την δυνατότητα να λαµβάνει και να επωφεληθεί από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που
προσφέρονται για όλους και σχετίζονται µε την υγεία,
c) την δυνατότητα να επωφεληθεί κανείς από παροχές αγαθών που προέρχονται από
προγράµµατα και πολιτικές κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής
συνδροµής, τη κοινωνική ασφάλιση, την προστασία των παιδιών, παροχών λόγω αναπηρίας, ή
οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας ή άλλων κοινωνικών προνοµίων που
προσφέρεται στο κοινό,
ç) την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ή να εισέλθει σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα,
d) τη δυνατότητα στέγασης σε χώρους όπου παρέχεται στέγη,

dh) την πώληση ή ενοικίαση κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων,
e) τις τραπεζικές υπηρεσίες και ευκαιρίες για την παροχή επιχορηγήσεων, δανείων,
χρηµατοδοτήσεων,
ë) διευκόλυνση στην ψυχαγωγία, την ξεκούραση και αναζωογόνηση,
f) διευκολύνσεις στις µεταφορές προσώπων ή αγαθών,
g) τις υπηρεσίες από τα ελεύθερα επαγγέλµατα.
3. Απαγορεύεται για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στο κοινό,
να µην δεχθεί ή να αρνηθεί την πραγµατοποίηση των αναγκαίων αλλαγών ή αναπροσαρµογών
που σκοπεύουν, στην διευκόλυνση της πρόσβασης στα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες, των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, στο βαθµό που οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές δεν επιβάλλουν
δυσανάλογη ή παράνοµη επιβάρυνση στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει αυτά τα αγαθά
και υπηρεσίες.
4. Η άρνηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει και
καταστάσεις κατά τις οποίες η αιτιολογία της άρνησης έχει ως βάση τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, όµως το υποκείµενο της παράνοµης αυτής
συµπεριφοράς είτε δηλώνει διαφορετικούς λόγους είτε δεν δηλώνει κανένα λόγο που τον οδηγεί
στην εν λόγο συµπεριφορά.
5. ∆εν συνιστά διάκριση η διαφορετική µεταχείριση ως προς τις ανταµοιβές και τα οφέλη που
έχουν ως τελικό αποδέχτη άτοµα, µε χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης που
αναφέρονται στον άρθρο 1 του παρόντος νόµου, όταν η διαφορετική αυτή µεταχείριση είναι
αιτιολογηµένη και ανάλογη ενός απειλούµενου κινδύνου που υπολογίζεται µε βάση τα τρέχοντα
στοιχεία και στατιστικές, επαληθεύσιµα και συνδεδεµένα στενά µε τον κίνδυνο.

6. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη και τη µητρότητα δεν µπορούν να αποτελούν
λόγο διάκρισης όσο αφορά τις ανταµοιβές και τα οφέλη.
7. Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν ισχύει για το προσδιορισµό της συγκεκριµένης ηλικίας, ως
κριτήριο για οφέλη που σχετίζονται µε κοινωνικές παροχές, αγαθά, διευκολύνσεις και
υπηρεσίες, εφόσον υπάρχουν εύλογα και αντικειµενικά κριτήρια για τον προσδιορισµό αυτό,
χωρίς να θιγεί η ουσία του δικαιώµατος σε παροχή και όταν ο προσδιορισµός αυτός, έχει ως
στόχο το δηµόσιο συµφέρον ή την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων, πάντα ανάλογα µε την
κατάσταση που προκάλεσε των προσδιορισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 21
Ο Επίτροπος
1. Ο Επίτροπος για την Προστασία από τις ∆ιακρίσεις, εν συνεχεία ο Επίτροπος, εγγυάται την
αποτελεσµατική προστασία από τις διακρίσεις και κάθε µορφής συµπεριφοράς που προωθεί τις
διακρίσεις. Ο Επίτροπος είναι ένα δηµόσιο νοµικό πρόσωπο.
2. Ο Επίτροπος υποστηρίζεται, από το Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία από τις
∆ιακρίσεις (γραφείο). Το γραφείο διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό που απαιτείται για την
υποστήριξη του Επιτρόπου για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από το
νόµο.
3. Η Βουλή αποφασίζει σχετικά µε την αµοιβή του επιτρόπου, την οργανωτική δοµή και

ταξινόµηση των µισθών για τους υπαλλήλους του Γραφείου του Επιτρόπου για την Προστασία
από τις ∆ιακρίσεις. Οι υπάλληλοι του γραφείου αυτού υπάγονται στο καθεστώς των δηµοσίων
υπαλλήλων.
4. Ο Επίτροπος έχει ανεξάρτητο προϋπολογισµό το οποίο χρηµατοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισµό και από διάφορα προγράµµατα υποστήριξης.
Άρθρο 22
Νοµικό καθεστώς
Ο Επίτροπος είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση του καθήκοντος και υπόκεινται µόνο στο
Σύνταγµα και το νόµο.
Άρθρο 23
Ο τρόπος εκλογής του επιτρόπου
1. Ο Επίτροπος εκλέγεται από την πλειοψηφία όλων των µελών του Κοινοβουλίου.
2. Οι υποψήφιοι για την θέση του επιτρόπου προτείνονται στην Βουλή από µια οµάδα
βουλευτών.
3. Ο Επίτροπος πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, όπως ο νόµος ορίζει, δίνει όρκο ενώπιον του
Κοινοβουλίου.
4. Ο Επίτροπος δίνει τον ακόλουθο όρκο : "Ορκίζοµαι ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
µου, θα υπερασπίζοµαι πάντα την αρχή της ισότητας, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους
της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας."

Άρθρο 24
Τα κριτήρια εκλογής του Επιτρόπου

Επίτροπος µπορεί να εκλεγεί κάθε Αλβανός πολίτης που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
a) να έχει υψηλές ηθικές αξίες καθώς και άριστη συµµετοχή στην κοινότητα,
b) να διαθέτει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ,
c) να έχει εξαιρετική γνώση και δραστηριότητες στον τοµέα των θεµελιωδών ελευθεριών και
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της νοµοθεσίας,
ç) να µην έχει διαπράξει ποινικό αδίκηµα για το οποίο να έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη
απόφαση,
d) να µην είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου, εν ενεργεία, που προτείνει τον διορισµό ή την
εκποίηση του.

Άρθρο 25
Η διάρκεια της θητείας
O Επίτροπος εκλέγεται για µια 5 έτη θητεία, µε δικαίωµα επανεκλογής µόνο µία φορά.
Άρθρο 26

Έκθεση
Ο Επίτροπος υποβάλλει έκθεση, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο ενώπιων των επιτροπών της
Βουλής. Η έκθεση περιλαµβάνει ανάλυση της εφαρµογής του παρόντος νόµου εν γένει καθώς
και το έργο του Επιτρόπου και του γραφείου.

Άρθρο 27
Λήξη της θητείας
Η θητεία του Επιτρόπου λήγει:
a) µετά το πέρας της 5 ετής θητείας,
b) µε την έκπτωση,
c) µετά την γραπτή αίτηση παραιτήσεως του, στη Βουλή,
d) µε τον θάνατο του.

Άρθρο 28
Οι λόγοι έκπτωσης του επιτρόπου
1. Ο επίτροπος αποµακρύνεται από την θέση µόνον εφόσον:
a) έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφασης για τη διάπραξη ενός εγκλήµατος,

b) είναι ψυχικά ή σωµατικά ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του,
c) ασκεί δραστηριότητες σε αντίθεση µε διατάξεις του παρόντος νόµου, του Συντάγµατος και
των νόµων.
2. Η πρόταση για την απόλυση του επιτρόπου γίνεται τουλάχιστον από το 1 / 3 όλων των
βουλευτών. Η απόφαση που αφορά την απόλυση του επιτρόπου απαιτεί την πλειοψηφία όλων
των µελών του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 29
Η εκλογή του Επιτρόπου
H Βουλή εκλέγει τον νέο επίτροπο εντός ενός µηνός. Όταν λήγει η 5-έτη θητεία του επιτρόπου,
ο ίδιος παραµένει στο αξίωµα µέχρι την εκλογή του νέου επιτρόπου.

Άρθρο 30
Ασυµβίβαστο µε το αξίωµα του επιτρόπου
Ο επίτροπος απαγορεύεται να συµµετάσχει σε πολιτικά κόµµατα ή πολιτικές οργανώσεις, να
ασκεί πολιτικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες, να κατέχει άλλο δηµόσιο αξίωµα καθώς και
να είναι µέλος διοικητικών οργάνων νοµικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες
κοινωνικές, οικονοµικές ή εµπορικές. Ο επίτροπος µπορεί να ασκεί διδασκαλία καθώς και να

εκδώσει λογοτεχνικά και επιστηµονικά έργα, χωρίς να θίγεται η άσκηση των καθηκόντων του,
κατά τον συνήθη τρόπο.

Άρθρο 31
Εγγυήσεις για µεταγενέστερη εργασία
Με την ολοκλήρωση του έργου του, σύµφωνα µε τα γράµµατα "a" και "c" του άρθρου 27, του
νόµου αυτού, ο επίτροπος, ο οποίος, κατά τον χρόνο του διορισµού του, εργαζόταν σε µια
κρατική, δηµόσια υπηρεσία, δικαιούται να ανακτήσει τη λειτουργία ή την εργασία που είχε πριν
από τον διορισµό του ως επίτροπος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, δικαιούται µια εργασία
ανάλογη µε αυτό που είχε πριν από την εκλογή του ως επίτροπος.

Άρθρο 32
Αρµοδιότητες
1. Ο Επίτροπος έχει αρµοδιότητα:
a) να εξετάζει τις καταγγελίες από άτοµα ή οµάδες ατόµων που ισχυρίζονται ότι υφίστανται
διακρίσεις, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
b) να εξετάζει καταγγελίες από οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να ενεργούν για
λογαριασµό και µε τη γραπτή συγκατάθεση ατόµων ή οµάδας ατόµων που ισχυρίζονται ότι
υφίστανται διακρίσεις,

c) να εκτελέσει διοικητική έρευνα, αφού έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες για παραβάσεις του
νόµου αυτού,
ç) να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από το νόµο αυτό,
d) να προωθεί την αρχή της ισότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιώντας και ενηµερώνοντας για τα θέµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής
γραπτών πληροφοριών σχετικά µε αυτό το νόµο, στα αλβανικά, στις µειονοτικές γλώσσες και σε
µορφές κειµένων κατάλληλες για κατανόηση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
dh) να µεριµνά για την εφαρµογή του νόµου αυτού,
e) να διενεργεί επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε το φαινόµενο τις διάκρισης,
ë) να προβεί σε συστάσεις προς τις αρµόδιες αρχές, ιδίως προτείνοντας θέσπιση νέας
νοµοθεσίας, τροποποίηση ή την αναµόρφωση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
f) να παρουσιάσει εκθέσεις και να κάνει συστάσεις για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τις
διακρίσεις,
g) να απευθυνθεί στο κοινό για κάθε θέµα που αφορά τις διακρίσεις,
gj) κατόπιν αιτήµατος του δικαστηρίου που εξετάζει την υπόθεση, να υποβάλει γραπτή
γνωµοδότηση για κάθε ζήτηµα σχετικά µε τις διακρίσεις,
h) να συµβάλει στην υποβολή εκθέσεων και περιστασιακά να παρουσιάσει εκθέσεις, στους
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς,
i) να εκπροσωπεί τον καταγγέλλοντα στη δικαιοσύνη, σε αστικές υποθέσεις, µε τη συναίνεσή
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου,

j) να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά δικαίωµα στην προστασία από τις
διακρίσεις και τα ένδικα µέσα που διατίθενται για την προστασία αυτή,
k) να διεξάγει τακτικούς διαλόγους µε θέµα τις διακρίσεις µε τις ενδιαφερόµενες κοινωνικές
οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων µη κυβερνητικούς οργανισµούς,
l) να αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά, µε την
εφαρµογή του νόµου αυτού.
2. Όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να υποστηρίξουν τον επίτροπο για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ιδίως παρέχοντάς του πληροφορίες.
3. Για την επίλυση των διαφορών, ο επίτροπος εφαρµόζει τους κανόνες που προβλέπονται στον
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά από τον
παρόντα νόµο.
4. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι σύµφωνη µε το
νόµο αριθ. 9887, µε ηµεροµηνία 10.03.2008 «Περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων."

Άρθρο 33
Οι διαδικασίες
1. Ένα πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που ισχυρίζονται ότι υφίστανται διακρίσεις, ή µια
οργάνωση που έχει έννοµο συµφέρον να επικαλείται διακρίσεις για λογαριασµό ενός προσώπου
ή οµάδας προσώπων, µπορεί να προσφύγει ενώπιον του επιτρόπου, παρουσιάζοντας τα
διαθέσιµα στοιχεία εγγράφως ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις προφορικά, προκειµένου να είναι
δυνατή η κατάρτιση των πρακτικών.

2. Ο ενδιαφερόµενος Οργανισµός παρουσιάζει ειδικό πληρεξούσιο που του επιτρέπει την
εκπροσώπηση του προσώπου ή οµάδας προσώπων.
3. Η προσφυγή περιλαµβάνει, τουλάχιστον:
a) το όνοµα του αιτούντος,
b) εξηγήσεις όσον αφορά των τρόπο επικοινωνίας µε των αιτούντα,
c) το υποκείµενο κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή, εκτός των περιπτώσεων που η
προσφυγή στρέφεται κατά αγνώστου,
ç) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε τον νόµο αυτό την προσφυγή,
d) ορισµένο αίτηµα
dh) ηµεροµηνία και υπογραφή του αιτούντος ή του πληρεξούσιου.
4. Η προσφυγή δεν γίνεται δεκτή εφόσον:
a) είναι ανώνυµη,
b) είναι καταχρηστική ή είναι ασυµβίβαστη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
c) η ίδια υπόθεση εξετάζεται στα πλαίσια µίας άλλης προσφυγής ή για την ίδια υπόθεση έχει
παρθεί ήδη µια απόφαση και δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία,
ç) είναι προφανώς αβάσιµη ή δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η έρευνα,
d) τα γεγονότα που αποτελούν την βάση της προσφυγής συνέβησαν πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου,

dh) η προσφυγή κατατίθεται µετά το πέρας τριών ετών αφού έχει περατωθεί το γεγονός της
διάκρησης ή έπειτα από ένα χρόνο από την γνώση του προσφεύγοντα για το γεγονός αυτό.
5. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η προσφυγή, ενηµερώνονται
γραπτώς από τον επίτροπο εντός 15 ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.
6. Ο προσφεύγων δεν επιβαρύνεται µε έξοδα από τον επίτροπο για την προσφυγή.
7. Με την κατάθεση της προσφυγής, ο επίτροπος εξετάζει τα γεγονότα. Για το σκοπό αυτό, ο
επίτροπος µπορεί να ζητήσει από τον προσφεύγοντα και από το πρόσωπο κατά του οποίου
στρέφεται η προσφυγή, να παρουσιάσουν γραπτές παρατηρήσεις εντός 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία τους έγινε η κοινοποίηση. Ο επίτροπος όταν το κρίνει αναγκαίο,
λαµβάνει πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλη πηγή.
8. Ο επίτροπος όταν το κρίνει αναγκαίο, καλεί τα µέρη καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόµενο
πρόσωπο σε δηµόσια ακρόαση.
9. Ο επίτροπος όταν το κρίνει αναγκαίο, µπορεί να ζητήσει να καταλήξουν σε συµφωνία
συµβιβασµού µεταξύ του καταγγέλλοντος και το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφονται οι
καταγγελίες.
10. Ο επίτροπος εκφράζεται µε απόφαση, η οποία κοινοποιείται στα µέρη εντός 90 ηµερών από
την κατάθεση της καταγγελίας ή, εφόσον πραγµατοποιείται µια δηµόσια ακρόαση εντός 90
ηµερών από την ηµέρα της συνεδρίασης. Η απόφαση περιέχει ρυθµίσεις και τα κατάλληλα
µέτρα, ορίζοντας και προθεσµία για την εκτέλεσή τους .
11. Εάν ο επίτροπος διατάζει ρυθµίσεις ή µέτρα, το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η
προσφυγή, παρουσιάζει έκθεση εντός 30 ηµερών στον επίτροπο σε σχέση µε τα απαιτούµενα
µέτρα που έχει λάβει για την εφαρµογή της απόφασης. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου έχει
στραφεί η προσφυγή δεν ενηµερώνει τον επίτροπο ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε την

απόφαση, ο επίτροπος επιβάλλει χρηµατικές κυρώσεις στο πρόσωπο αυτό. Οι χρηµατικές
κυρώσεις καταργούνται αν το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφονται, συµµορφώνεται µε την
απόφαση εντός 7 ηµερών µετά τη επιβολή των κυρώσεων.
12. Ο επίτροπος όταν αποφασίζει να παρθούν µέτρα, µεριµνά ώστε αυτά να είναι:
a) αποτελεσµατικά και να έχουν κατασταλτική ενέργεια, και
b) να είναι σε αναλογία µε την κατάσταση που οδήγησε στη απόφαση για τα εν λόγω µέτρα. Εάν
επιβάλλει πρόστιµο, ο επίτροπος καθορίζει το ύψος του προστίµου, λαµβάνοντας υπόψη:
i) τη φύση και την έκταση της παράβασης και των επιπτώσεων στο θύµα, και
ii) την προσωπική και οικονοµική κατάσταση του παραβάτη, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
πηγές εισοδήµατός του και εφόσον η παράβαση διαπράχθηκε από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, λαµβάνει υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και το συνολικό χρηµατικό ύψος των
µισθών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους
c) αν η ίδια παράβαση στρέφεται κατά περισσότερων, επιβάλλεται ένα µόνο πρόστιµο,
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις απαιτήσεις του γράµµα "b" αυτού του άρθρου.
13. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν συµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
επιβάλλεται πρόστιµο ως εξής:
a) στο φυσικό πρόσωπο, από 10 000 έως 60 000 leke (αλβανικό νόµισµα),
b) στο νοµικό πρόσωπο, από 60 000 έως 600 000 leke,
c) στο φυσικό πρόσωπο εντός νοµικού προσώπου, οποίος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις,
από 30 000 έως 80 000 leke,

ç) στο πρόσωπο που ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα και είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις στο
πλαίσιο του παρόντος νόµου, από 30 000 έως 80 000 leke,
14. Η απόφαση για την επιβολή προστίµου ορίζει επίσης µια εύλογη προθεσµία εντός της οποίας
το πρόστιµο καταβάλλεται.
15. Ως τελευταία λύση, ειδικά όταν το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραλείψει να συµµορφωθεί
µε την απόφαση του επιτρόπου ή δεν καταβάλει το πρόστιµο εντός τριών µηνών από την
προθεσµία που ορίζεται από τον επίτροπο και κατά τις απόφασης αυτής δεν έχουν ασκηθεί
ένδικα µέσα, ο επίτροπος µπορεί να απαιτήσει από τις αρµόδιες αρχές, την αφαίρεση ή την
αναστολή της άδειας λειτουργίας του φυσικού ή το νοµικού προσώπου.
16. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατά του οποίου στρέφονται οι χρηµατικές κυρώσεις, έχει το
δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο βάσει του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
17. Τα πρόστιµα καταβάλλονται υπέρ του δηµοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 34
Τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να καταθέσουν αγωγή για διάκριση

1. Κάθε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί διακρίσεις εις βάρος
τους για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, µπορεί να
υποβάλει αγωγή ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας για αποζηµίωση βάσει του νόµου ή να καταγγείλει το γεγονός στις
αρµόδιες αρχές για ενδεχόµενη ποινική δίωξη.
2. Η προσφυγή ενώπιον του επιτρόπου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της αγωγής και
δεν αποτελεί εµπόδιο για το πρόσωπο που έχει υποστεί διάκριση, να απευθυνθεί στις αρµόδιες
αρχές για την άσκηση της ποινικής δίωξης.
3. Ένας οργανισµός που έχει έννοµο συµφέρον ή ο επίτροπος µπορεί να καταθέσει αγωγή για
λογαριασµό ενός προσώπου ή οµάδας προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι ο επίτροπος ή ο
οργανισµός, να νοµιµοποιούνται µε ειδικό πληρεξούσιο ή µε την συγκατάθεση ενώπιον του
δικαστηρίου του προσώπου ή οµάδας προσώπων που έχουν υποστεί διακρίσεις.

Άρθρο 35
Προσωπική ευθύνη
Κάθε πρόσωπο είναι υπεύθυνο βάση των διατάξεων του παρόντος νόµου, όταν µε πράξεις ή
παραλείψεις, διαπράττει µια πράξη διάκρισης κατά την έννοια του νόµου αυτού. Η προσωπική
ευθύνη δεν αποκλείει την ευθύνη του κράτους ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 36
∆ιαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

1. Η αγωγή υποβάλλεται ενώπιων του αρµόδιου δικαστηρίου από το πρόσωπο που
νοµιµοποιείται βάση του άρθρου 34 του παρόντος νόµου όχι αργότερα από 5 έτη από την
ηµεροµηνία εκδήλωσης της παράνοµης συµπεριφοράς και όχι αργότερα από 3 έτη από την
ηµεροµηνία που ο ζηµιωθείς λαµβάνει γνώση αυτής της συµπεριφοράς.
2. Ο ζηµιωθείς δεν έχει καµία υποχρέωση να ενηµερώσει τον επίτροπο, πριν καταθέσει αγωγή
για διάκριση ενώπιων του δικαστηρίου.
3. Το δικαστήριο ενηµερώνει τον επίτροπο για την κατάθεση οποιασδήποτε αγωγής για
διάκριση.
4. Το δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από τον επίτροπο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
να υποβάλλει γραπτώς την γνώµη του, αν έχει ξεκινήσει έρευνα, τα αποτελέσµατα της έρευνάς,
ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρεί σηµαντική για την υπόθεση.
5. Ο ενάγων έχει την υποχρέωση να φέρει αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη της αγωγής του,
χρησιµοποιώντας κάθε είδους νόµιµης απόδειξης.
6. Μετά την υποβολή από τον ενάγοντα των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν την αγωγή,
βάση των οποίων το δικαστήριο µπορεί να αποφασίζει για την αγωγή, ο εναγόµενος οφείλει να
αποδείξει ότι τα γεγονότα δεν συνιστούν δυσµενή διάκριση βάσει του παρόντος νόµου.

Άρθρο 37
Η απόφαση του δικαστηρίου

1. Το δικαστηρίο ορίζει αποζηµίωση σε περίπτωση που αποφασίσει ότι παραβιάζεται ο νόµος
αυτός, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου καταβολής της αποζηµίωσης.
2. Η δικαστική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένου
του επιτρόπου.
3. Η επιβολή µέτρων στο πλαίσιο του παρόντος νόµου δεν αποκλείει την επιβολή µέτρων
σύµφωνα µε άλλους νόµους.

Άρθρο 38
Αποζηµίωση
Αποζηµίωση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη διόρθωση των νοµικών παραβάσεων και των
συνεπειών τους µέσω επιστροφής στην προηγούµενη κατάσταση, κατάλληλης αποζηµίωσης για
περιουσιακές και µη περιουσιακές ζηµίες ή µέσω άλλων κατάλληλων µέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Κανονιστικές πράξεις
1. Ο επίτροπος υποχρεούται στην έκδοση του κανονισµού σχετικά µε τη λειτουργία του
γραφείου εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία του διορισµού του.
2. Το Υπουργικό Συµβούλιο υποχρεούται να εκδώσει κανονισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
παρόντος νόµου εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος
Ο νόµος αυτός τίθεται σε ισχύ 15 ηµέρες µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εκδίδεται µε διάταγµα αριθµ. 6433, στις 24.2.2010 του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της
Αλβανίας, Μπαµίρ Τόπι.
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