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FORUMI PËR NDIHMË
LIGJORE NË BALLKAN

Çfarë është Forumi për Ndi-
hmë Ligjore në Ballkan?

Forumi për ndihmë ligjore në 
Ballkan u krijua në muajin Tetor 
të vitit 2009 me iniciativën e 7 or-
ganizatave të ballkanit që ofroj-
në ndihmë ligjore falas.Pjesë e 
këtij forumi janë:

1. Macedonian Young Lawyers 
Association (MYLA), organizatë 
që ushtron aktivitetin në Maqe-
doni.

2. Civil Rights Program in Kosovo 
(CRPK), organizatë që ushtron 
aktivitetin e saj në Kosovë.

3. Tirana Legal Aid Society 
(TLAS), organizatë që ushtron 
aktivitetin në Shqipëri.

4. The Young Lawyers of Serbia 
(YLS), organizatë që ushtron ak-
tivitetin në Serbi.

5. Legalis, organizatë që ushtron 
aktivitetin në Kroaci.

6. Association Vasa Prava BiH, 
organizatë që ushtron aktivitetin 
e saj në Bosnjë Hercegovinë.

7. Youth Initiative for Human 
Rights, organizatë që ushtron 
aktivitetin në Malin e Zi.

Qëllimi i krijimit të forumit është 
-

sojnë vendet e Ballkanit në 
dhënien e ndihmës ligjore falas 
si dhe lobimi në çështjet e legjis-
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lacionit që prek dhënien e ndih-
mës juridike.
Aktualisht forumi ka realizuar 3 
takime rajonale, takimi i parë u 
zhvillua në shtetin e Maqedonisë 
në qytetin e Ohrit në vitin 2009 

i bashkëpunimit ndërmjet orga-
nizatave për krijimin e Forumit 
për Ndihmë Ligjore në Ballkan. 
Takimi i dytë u zhvillua në vitin 
2010 në Podgoricë të Malit të Zi 
dhe takimi i tretë u Zhvillua në 
Shqipëri në qytetin e Durrësit.

Në takimin e tretë i cili u zhvil-
lua me iniciativën e Shërbimit 
Ligjor Falas në qytetin e Durrësit 
morën pjesë 4 organizata të fo-

rumit ndërsa 3 organizata mun-
guan për arsye fondesh dhe 
nuk mund të ishin të pranishme 
në këtë takim pavarësisht se 
shprehën mbështetjen e tyre 
për ecurinë e forumit.
Risia e takimit rajonal të zhvil-
luar në qytetin e Durrësit ishte 
pjësmarrja në këtë takim të dy 
nga ekspertëve më të mirë në 
fushën e ndihmës juridike në 
Shtetet e Bashkuara dhe në Eu-
ropë. Nga shtetet e Bashkuara 
ishte i pranishëm Z. Daniel Man-
ning dhe nga Rusia ishte i pra-
nishëm Z. Dimitry Shabelnikov. 
Të dy ekspertët ishin mjaft të in-
teresuar për të ndjekur mënyrën 
e punës së forumit dhe për të 
dhënë eksperiencën e tyre nëse 
do ishte e nevojshme.
Në këtë takim u diskutuan disa 
çështje kryesore . Në ditën e 
parë u diskutua mbi zhvillimet 
më të fundit në shtetet për-
katëse të situatës së ndihmës 
ligjore.
Në fjalën e tij përfaqësuesi i Bos-
nje Hercegovinës vuri theksin 
në çështjet kryesore që shqetë-
sojnë këtë vend përsa i përket 
fushës së ndihmës ligjore dhe 
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theksoi se: Aktualisht përsa i për-
ket situatës ligjore në Bosnje nuk 
ka progres përsa i perket ligjit të 
ndihmës juridike dhe situatës lig-
jore në përgjithësi. Aktualisht nuk 
ka një ligj për ndihmën juridike, 
por është ngritur një grup pune 
nga Ministria e Drejtësisë që po 
punon me një draft për ligjin për 
ndihmën juridike. Mungesa e 
gjatë e ligjit për ndihmën juridike 
ka bërë që disa organizata që 
ofronin ndihmë ligjore të shkojnë 
drejt mbylljes për shkak te prob-

Vasa Prava është e vetmja or-
ganizatë që po i reziston situatës 
të vështirë dhe boshllëkut ligjor 
që është krijuar.
Për draftin për ligjin për ndihmën 
juridike po punohet aktualisht 
por Vasa Prava i ka bojkotuar 
mbledhjet për shkak se kërke-
sat e tyre nuk merren parasysh 
nga grupi i punës i ngritur nga 
Ministria e Drejtësisë. Kërkesat e 

-
prurëse të merren seriozisht nga 
ligji për ndihmën juridike dhe të 
jenë pjesë e tij.
Sistemi është i fragmentuar dhe 
ka shumë probleme. Të gjitha 
kantonet dhe Republika Serbe 

kanë një ligj për ndihmën juri-
dike ndersa BH nuk ka. Në Re-
publikën Serbe ligji për ndihmën 
juridike përjashton dhënien e 
ndihmës për çështjet adminis-
trative.
Edhe në BH draft ligji për ndih-
mën juridike kërkon të bëjë të 
njëjtën gjë si në Republikën Ser-
be dhe shteti nuk po punon për 
të rregulluar këto probleme.
Në Republikën Serbe dhe në 
4 kantonet e tjera që kanë një 
ligj mënyra e veprimtarisë varet 
gjithmonë nga buxhetet. Pasi 
jepet ndihmë juridike për një 
periudhe 3 mujore e më pas 
deri në fund të vitit nuk jepet me 
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ndihmë juridike për shkak se nuk 
ka më buxhet per të mbuluar 
çështjet. 
Implementimi i sistemit të ndi-
hmës juridike është shumë i 
vështirë për shkak të sistemit 
federal pasi një pjesë ka ligj të 
adoptuar dhe një pjesë nuk ka 
duke krijuar kështu veshtirësi të 
mëdha.
Shumica e zyrave të ndihmës 
ligjore japin ndihmë vetëm për 
çështje penale, shumë pak në 
çështje civile dhe çështje ad-
ministrative.
Shumica e zyrave ofrojnë ndi-
hmë juridike vetëm për çështje 
të fushës penale.

Qeveria përcakton drejtorin e 
Komisionit të Ndihmës Juridike 
duke përcaktuar në këto poste 
funksonarë politikë të saj.
Sistemi funksionon duke dhënë 
ndihmë juridike avokatët privat 

dhe pothuajse gati të gjithë fon-
det shkojnë për çështje penale 
duke injoruar të gjitha çështjet 
civile dhe administrative.
Aktualisht Vasa Prava po lobon 
që ligji që do të miratohet të 
bëjë të mundur një mbulim sa 
më të mirë të të gjitha çështjeve 
dhe të bëjë të mundur aksesin 
në drejtësi për të gjithë qytetaret 
që kërkojnë ndihmë juridike.
Shumica e drejtuesve të komis-
ioneve të ndihmës juridike në 
kantone janë ish punonjës të 
qeverisë dhe kanë pasur poste 
politike.
Pra si përfundim situata e ndih-
mës ligjore në BH është shumë e 
vështirë dhe për momentin çdo 
gjë është bllokuar duke krijuar 
një boshllëk të madh në sistem.

I dyti e mori fjalën përfaqësuesi i 
shtetit të Kosovës i cili në fjalën e 
tij theksoi: Nga viti 2004 organiza-
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ta “Programi për të drejtat civile 
Kosovë” është organizata më e 
madhe në Kosovë që ofron ndi-
hmë juridike duke numëruar ak-
tualisht 50 persona të punësuar 
duke u marrë me çështjet që 
shqetësojnë më shumë situatën 
si azilkërkuesit, të papunët dhe 
familjet e varfëra.
Kosova kishte një ligj për ndi-
hmën juridike, ligj i cili krijonte 
shumë hapsira në dhënien e 
ndihmës juridike. Aktualisht po 
punohet me një draft ligj të ri 
dhe programi për të drejtat ci-
vile Kosovë ka krijuar një grup 
ekspertësh të cilët po lobojnë 
në Ministrinë e Drejtësisë për të 
pasur një ligj sa më të mirë i cili 
të plotësojë sa më shumë nevo-
jat e qytetarëve dhe tu krijojë 
atyre lehtësi duke pasur një ak-
ses sa më të mirë në drejtësi.
Aktualisht situata në Kosovë nuk 
është shumë e mirë përsa i për-
ket ekzekutimit të vendimeve 
pasi administrata nuk pranon të 
ekzekutojë vendimet e gjykat-
ave, Kjo kryesisht sepse juristët 
që janë pjesë e administratës 
janë shumë të rinj dhe nuk kanë 

Aktualisht është krijuar një boshl-
lëk ligjor dhe qeveria po mundo-
het që me ligjin e ri të mbulojë të 
gjitha problemet ekzistuese dhe 
të sjellë një ndryshim të situatës.
Ndoshta ligji i ri për ndihmën juri-
dike që do të miratohet mund ti 
mbulojë të gjitha problemet që 
janë krijuar deri tani.
Aktualisht me ligjin e ri mendo-
het që prioritet të kenë minorite-
ti rom dhe çështjet që kanë të 
bëjnë me të miturit.

Ligji aktualisht siguron dhënien e 
ndihmës ligjore për çështje ad-
ministrative, civile dhe penale.
Kosova aktualisht ka një situatë 
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të vështirë përsa i përket dër-
gimit të çështjeve në Gjykatën 
Europiane të të Drejtave të  
Njeriut në Strasburg.
Konventa Europiane e të Dre-
jtave të Njeriut është pjesë e 
sistemit të brendshëm ligjor dhe 
aplikohet në dhënien e drejtë-
sisë dhe standartet e saj respe-
ktohen por qytetarët e shtetit te 
Kosovës nuk mund ti drejtohen 
gjykatës së Strasburgut si shtet i 
veçantë.
Përfundimisht në Kosovë ka 
mjaft probleme por shpresojmë 
që situata me miratimin e ligjit 
të ri për ndihmë juridike të për-
mirësohet.

I treti e mori fjalën përfaqësuesi 
i Shërbimit Ligjor Falas për Shq-
ipërinë i cili theksoi:
Shërbimi Ligjor Falas Tiranë është 
organizata më e madhe në Shq-
ipëri që ofron ndihmë juridike 
falas që prej vitit 1999. Përsa i 
përket situatës në lidhje me ligjin 
për ndihmën juridike aktualisht 
në Shqipëri ka një situate ligjore 
dhe një situatë faktike.
Situata ligjore është e tillë që eg-
ziston një ligj për ndihmën juridike 
i cili është miratuar me lobimin 
e fuqishëm të “Shërbimit Ligjor 
Falas Tiranë” në vitin 2008 dhe 
gjithashtu është krijuar Komisioni 
i Ndihmës Juridike pranë Minis-
trisë së Drejtësisë ku “Shërbimit 
Ligjor Falas Tiranë” ka një anëtar 
të vetin. Gjithashtu po bëhet një 
periudhe rreth 5 mujore që kjo 
zyre ka hartuar aktet nënligjore 
të nevojshëm për funksionimin 
e Komisionit të Ndihmës Juridike 
dhe ligjit në përgjithësi. Këto 
akte nënligjore i kanë kaluar të 
gjithë fazën e diskutimit me ak-
torët dhe organizatat e tjera që 
ushtrojnë aktivitet në këtë fushë 
dhe aktualisht aktet nënligjore 
ndodhen në Komisionin e Ndih-
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mës Juridike pranë Ministrisë së 
Drejtësisë por deri në momentin 

hap për miratimin e këtyre ak-
teve nënligjore.
Përsa i përket situatës faktike 
mund të themi se sistemi ka 
ngecur në një ngërç të madh 
pasi pavarësisht se kemi një ligj 
për ndihmën juridike dhe pa-
varësisht se kemi një Komision 

akoma dhënia e ndihmës juri-
dike nga shteti për shtresat në 
nevojë të popullsisë. Aktualisht 
Komisioni i Ndihmës Juridike ka 
një fond të limituar por që nuk 
po e përdor për ofrimin e ndih-
mës juridike por po e mban të 
bllokuar duke mos kryer asnjë 
veprim, madje vlen të theksohet 
fakti se komisioni gjithashtu nuk 
ka kryer hapa parpara përsa i 
përket krijimit të zyrave vendore 
nëpër rrethe të tjera si dhe përsa 
i përket marëveshjeve që do të 
nënshkruajë me organizatat që 
do të ofrojnë këtë shërbim dhe 
avokatët privat që gjithashtu 
do të përfshihen në këtë skemë 
të dhënies së ndihmës juridike.
Pra situate nuk paraqitet e mire, 

vetëm duke shpresuar se nga 
-

lojë realisht nga puna me fond-
et që i janë vënë në dispozicion 
nga shteti.

I katërti e mori fjalën pëtfaqë-
suesi i shtetit Maqedonas i cili në 
fjalën e tij theksoi:

-
timin e një ligji për Ndihmën Ju-
ridike me iniciativën e vetme 
të qeverisë duke lënë jashtë të 
gjitha organizatat që ofronin 
ndihmë juridike në Maqedoni.
Me një lobim të fortë dhe sido-
mos me mbështetjen e OSBE 
qeveria e Maqedonisë pra-
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noi që organizatat të bëheshin 
pjesë e hartuesve të ligjit dhe të 
jepnin ndihmesën e tyre për të 
pasur një ligj që të mbronte sa 
më mirë shtresat e varfëra. Janë 
krijuar disa draft ligje të cilat 
janë kthyer disa herë për shkak 
të problemeve që kanë dalë 
gjatë diskutimeve vetëm në vitin 
2010 Maqedonia ka një ligj për 
ndihmën juridike.
Ligji vazhdon akoma të ketë 
mjaft probleme pasi nuk i për-
shtatet nevojave të qytetarit. 
Kriteri i aplikimit është problemi 
më i madh i ligjit pasi ka ven-
dosur kritere shumë strikte duke 

vendosur një klauzolë që per-
sonat që kanë pasuri më shumë 
se 2700 Euro duke përfshirë 
edhe pasurinë e paluajtshme 

për ndihmën juridke. Në këto 
kushte ka më shumë aplikime të 
refuzuara se sa të pranuara për 
shkak të pasurive që posedo-
jnë aplikuesit në rastin konkret 
banesat ku ata jetojnë.Vetëm 
në vitin e parë të funksionimit të 
ligjit ka pasur 172 aplikime nga 
të cilat 55 janë pranuar dhe 63 
janë refuzuar.
Si përfundim ligji për ndihmën 

përfhsin në skemën e tij të gjithë 
qytetarët që nuk mund të për-
ballojnë me të ardhurat e tyre 
pagesën e një avokati.Ligji kur u 
krijua nuk u adoptua me ligjin e 
taksave në Maqedoni dhe ligjin 
e Proçedurës Civile.
Nenet që rregullojnë dhënien e 
ndihmës juridike janë të pa ap-
likueshme dhe ngatërrohen me 
njëri tjetrin. 
Proçedura e parashikuar me ligj 
është e paefektshme pasi vo-
non aksesin në drejtësi për shtre-
sat e varfëra të popullsisë.
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Më e rëndësishmja është 
urgjentisht i nevojshëm miratimi 
i amendamenteve në ligjin për 
ndihmën juridike me qëllim që 
ligji të jetë gjithëpërfshirës.

Në ditën e dytë të takimit u dis-
kutua në lidhje me funksioni-
min e forumit duke krijuar hapa 
konkrete.

Fillimisht u diskutua mundësia e 
hapjes së një faqe interneti për 
të paraqitur iniciativën e foru-
mit dhe problemet që hasen në 
çdo shtet në dhënien e ndihmës 
juridike. Nga anëtarët e tjerë u 
mendua që kjo pikë të kalohej 
dhe të diskutohej me pikën tjetër 
e cila ishte më parësore përsa i 
përket funksionimit të forumit.
U diskutua në lidhje me krijimin 
e organeve drejtuese të foru-
mit duke propozuar krijimin e një 
Bordi Menaxherësh dhe një sek-
retariati.
Bordi do të përbëhet nga një 
përfaqësues i çdo shteti dhe 
do të ketë një kryetar i cili do të 
zgjidhet nga anëtarët e tij.
Përsa i përket sekretariatit do të 
përbëhet nga një person i cili do 

të caktohet nga organizatat e 
forumit dhe do të shërbejë për 
të ndihmuar bordin në punën 
e tij. Gjithashtu u diskutua që të 
përcaktohen saktësisht se cilat 
do të jenë kompetencat e Bor-
dit dhe sekretariatit dhe si do të 
sigurohen fondet për personat 
që do të punësohen pranë kë-
tyre organeve.
Nga pjesmarrësit u propuzua se 
forumi ka si problem parësor të 
tijin përcaktimin e qëllimit dhe 
misionit të forumit.Gjithashtu 
anëtarësimi në forum të bëhet 
me pagesë dhe anëtarët e 
tjerë që do të dëshirojnë të jenë 
pjesë e forumit të kenë si aktiv-
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itet të tyre dhënien e ndihmës 
juridike.
Gjithashtu nga ekspertët e huaj 
u vu theksi në përcaktimin e 
qëllimit dhe misionit të forumit 

i funksionimit të forumit dhe më 
pas të krijohej një strukturë orga-
nizative e forumit.
Gjithashtu u propozua nga 
ekspertët e huaj mundësia e 
krijimit të një Bordi Këshillues 
me anëtarë të ndryshëm nga 
vënde të ndryshme të cilët 
mund të këshillojnë forumin në 

rastte të veçanta për problemet 
që mund të dalin gjatë funksion-
imit të tij.

Në përfundim të ditës së dytë të 
takimit u vendos që të realizo-
heshin këto hapa:

1. Dy nga organizatat 
MYLA dhe Vasa Prava do të 
përcaktojnë qëllimin dhe misio-
nin e forumit si dhe strategjinë 
e tij. Këto materiale brenda 2 
muajsh do të shpërndahen tek 
anëtarët e tjerë me qëllim që të 
merren sugjerime nga të gjithë 
anëtarët.

2. Çdo anëtar i forumit 
duhet të përgatisë një raport 
progresiv për ligjin për ndihmën 
juridike brenda 2 muajsh i cili do 
ti dergohet MYLA dhe Vasa Pra-
va.
3. Përgatitja e një strukture 
të forumit në lidhje me organet 
drejtuese e cila do te mirato-
het ne mbledhjen e ardhshme 
si dhe mundësia e krijimit të një 
bordi këshillues me ekspertë të 
huaj.



Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

11

4. Një kopje e draftit rapor-
tit të takimit të tretë rajonal do ti 
dërgohet organizatave që nuk 
morrën pjesë.

5. Persa i perket kontakteve 
me donatoret, Vasa Prava do 
jete organizata qe do mbaje 
kontakte me donatoret e ndry-
shem.

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS     

MIGEN ELMAZAJ
Administratore, TLAS

DETYRIMI PËR USHQIM 
SI NJË NGA PASOJAT E 
ZGJIDHJES SË MARTESËS

Në legjislacionin shqiptar 
në marrëdhëniet e femi-

jës me prindërit dhe familjen, 
ose që kanë të bëjnë me edu-
kimin e fëmijës, prioritet i jepet 
të drejtave dhe detyrimeve që 
kanë prindërit, familja ose për-
faqësuesit e tyre ligjor. E drejta 
e fëmijës për të pasur kujdesin 
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e prindërve është përcaktuar 
që në pjesën hyrëse të Kodit të 
Familjes nenet 2, 3, 4 e 5, sipas së 
cilëve, prindërit kanë detyrë dhe 
të drejtë të kujdesen për mirër-
ritjen, zhvillimin, mirëqënien, 
edukimin dhe arsimimin e fëmi-
jëve të lindur nga martesa ose 
jashtë martese. Çdo fëmijë, për 
një zhvillim të plotë dhe harmon-
ik të personalitetit, ka të drejtë 
të rritet në një mjedis familjar, në 
një atmosferë gëzimi, dashurie 
dhe mirëkuptimi. 
Problematikë e theksuar vitet e 
fundit është bërë shtimi i rasteve 
të zgjidhjes së martesave. Në 
rastet e zgjidhjes së martesës, 

problemi është rregullimi i pa-
sojave të saj dhe më tepër, ajo 
që ka të bëjë me zgjidhjen e pa-
sojave që kanë lidhje me fëmi-
jët. Me dhënien e vendimit për 
zgjidhjen e martesës, gjykata 
është e detyruar të përcaktojë 
edhe kujdestarinë e fëmijës dhe 
mënyrën e takimit me prindin 
jokujdestar. Por pas kësaj bëhet 
edhe përcaktimi i detyrimit ushq-
imor në favor të fëmijës. Gjykata 
përcakton edhe kushtet. Fëmija 
që është nën dhjetë vjeç i lihet 
në kujdestari të detyruar në-
nës, ashtu si e përcakton edhe 
ligji. Por ka edhe përjashtime. 
Kur nëna nuk është në gjendje 
ekonomike dhe shëndetësore 
të kujdeset për fëmijën dhe ky 
fakt përcaktohet nga psiko-
logu, atëherë kujdestaria i kalon 
babait. 
Gjithashtu, në Kodin e Familjes 
dhe në ligje të veçanta para-
shikohet detyrimi dhe e drejta 
e prindërve për tu kujdesur për 
ushqimin e fëmijës, arsimimin e 
tij.
Detyrim për ushqim kanë, si-
pas radhës: a) bashkëshorti 
ndaj bashkëshortit tjetër dhe 
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fëmijët ndaj prindërve të tyre; 
b) prindërit ndaj fëmijëve të 
tyre; c) të paslindurit ndaj të 
paralindurve të tyre, që nuk 
janë prindër, sipas radhës më të 
afërt; ç) të paralindurit ndaj të 
paslindurve të tyre, që nuk janë 
fëmijë të tyre, sipas radhës më 
të afërt; d) vëllezërit dhe motrat 
ndaj vëllezërve dhe motrave të 
tyre, sipas radhës më të afërt.
Prindërit kanë detyrimin për 
ushqim ndaj fëmijëve të tyre, 
kur këta nuk kanë mjete të 
mjaftueshme për të jetuar. Një 
fëmijë i mitur mund t’u kërkojë 
prindërve të tij detyrimin për 
ushqim edhe kur ka pasuri, kur 
të ardhurat nga pasuria dhe 
nga puna e tij nuk i përmbushin 
nevojat e tij. Detyrimi për ushq-
im vazhdon edhe për kohën që 
fëmijët madhorë ndjekin shkol-
lën e mesme ose të lartë, deri në 
moshën njëzetepesë vjeç. Dety-
rimi për ushqim lind vetëm kur 
personi që kërkon këtë detyrim 
është i paaftë për punë dhe nuk 
ka mjete të mjaftueshme për të 
jetuar.
Detyrimi për ushqim mund të 
kërkohet vetëm nga ai që është 

nevojtar dhe nuk është në gjen-
dje të sigurojë nevojat e domos-
doshme të tij. Detyrimi për ush-
qim duhet të caktohet në raport 
me nevojat e atij që e kërkon 
dhe mundësitë ekonomike të 
atij që detyrohet. Ai nuk duhet 
të kapërcejë atë që është e 
nevojshme për jetën e personit 

-
im, duke pasur parasysh rretha-
nat e jetës së tij.

Gjykata, me kërkesën e personit 
të interesuar, mund të pakëso-
jë, të heqë ose të shtojë detyri-
min për ushqim, të caktuar me 
vendim të formës së prerë, kur 
rrethanat në bazë të të cilave 
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është dhënë vendimi kanë 
ndryshuar më vonë. Detyrimi 
për ushqim mund të pakësohet 
edhe për shkak të sjelljes së çr-
regullt ose të qortueshme të 

pas përcaktimit të detyrimit për 
ushqim konstatohet se një nga 
personat e detyruar në shkallë 
të mëparshme është në gjendje 
që ta japë atë, gjykata vendos 
zëvendësimin këtij detyrimi. Në 
këtë rast, personi i detyruar në 
shkallën e mëpasme nuk çliro-
het nga ky detyrim, pa u caktu-
ar detyrimi për ushqim ndaj per-
sonit në shkallën e mëparshme.
Detyrimi për ushqim në rastet 

kur ajo është një nga pasojat e 

data e ngritjes së padisë. Pakësi-
mi ose heqja e detyrimit për ush-
qim, të caktuar me vendim të 
formës së prerë dhe të paekze-

ndryshuar rrethanat, në bazë të 
të cilave është dhënë vendimi, 

ngritjes së padisë. Kur një ven-
dim, që përmban një detyrim 
për ushqim, vihet në ekzekutim 
pas 6 muajve nga data që ka 
marrë formë të prerë, detyrimet 
e prapambetura për ushqim 
janë të kërkueshme vetëm për 6 
muajt e fundit.
E drejta për të kërkuar detyrimin 
për ushqim nuk mund t’i kalojë 
një personi tjetër.
Personi që ka detyrimin për ush-
qim nuk mund të kërkojë që ky 
detyrim të shlyhet me një kredi 

atë, edhe sikur të ketë detyrime 
të prapambetura për ushqim.
Detyrimi për ushqim pushon me 
vdekjen e personit të detyruar, 

sikur ky detyrim, që përmbahet 
në një vendim të formës së pre-
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rë, të mos jetë ekzekutuar.
Vendimi i Gjyktës i formës së 
prerë që përmban detyrimin për 
ushqim për fëmijët, përbën titull 
ekzekutiv dhe në mënyrë që 
të vihet në ekzekutim, kërkuesi 
i drejtohet Gjykatës për lësh-
imin e Urdhrit të Ekzekutimit. 
Me lëshimin e këtij Urdhri nga 
ana e Gjykatës, në rastet kur 
detyrimi për ushqim nuk përm-
bushet në mënyrë vullnetare 
nga pala e detyruar, ai mund 
të vihet në ekzekutim nga Përm-
barimi Gjyqësor në formën dhe 
mënyrën që përcakton ligji për 
ekzekutimin e detyrueshëmj. 
Përmbaruesi Gjyqësor në zba-
tim të Kodit të Procedurës Civile 
nëpërmjet procedurës së ekze-
kutimit, kur nuk ka përmbushje 
vullnetare nga ana e personit të 
detyruar, vë dorë mbi të gjitha 
pasuritë e gjendshme të debito-

pasuritë e luajtshme e të palu-

dhe përmbushjes së detyrimit.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 1

Pranë Zyrës tonë u paraqit një 
kliente rome me iniciale S.S, 

e cila pasi kishte marrë vesh për 
shërbimet që kryente zyra jonë 
nëpërmjet personave të tjerë u 
paraqit duke kërkuar që të për-
faqësohej nga TLAS në proçesin 
gjyqësor për zgjidhjen e mar-
tesës, e cila ne fakt rezultoi të 
ishte pavlefshmëri martese.
Nga ana e zyrës u proçedua 
në mbledhjen e dokumenta-
cionit të nevojshëm për të kryer 
zgjidhjen e martesë në gjykatë. 
Gjatë mbledhjes së dokumen-
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tacionit u vu re në përgjigjet 
që ktheu Zyra e Gjendjes Civile 
pranë së cilës ishte e regjistruar 

martuar në regjistra, por Zyra 
e Gjendjes Civile nuk mund të 

-
tesës, që nevojitet në gjykim për 
vërtetimin që ekziston martesa 
midis personave. Arsyeja që nuk 

ishte për faktin se në regjistrat e 
-

jë Akt Martese midis klientes dhe 
bashkëshortit të saj. Kjo passillte 
problemin që në një rast të tillë 
nuk mund të proçedohej me një 

padi për zgjidhje martese, pasi 
një martesë e tillë e pashoqëru-
ar me një Akt Martese, do të 
thotë një martesë jo e lidhur 
para nëpunësit të gjendjes ci-
vile, kusht për vlefshmërinë e saj 
siç e kërkon shprehimisht Kodi i 
Familjes në Nenet 8 e 28 të tij.
Në kushte të tilla, mënyra lig-
jore për tiu drejtuar Gjykatës 
për zgjidhjen e këtij problemi që 
doli i paparashikuar ishte vetëm 
me një padi për pavlefshmëri-
në e martesës. Kodi i Familjes 
në Nenin 42 të tij parashikon 
që “Martesa që nuk është lid-
hur publikisht përpara nëpu-
nësit të gjendjes civile është e 
pavlefshme. Kërkesa mund të 
bëhet nga bashkëshortët, nga 
prindërit e tyre, nga të paralin-
durit, nga të gjithë ata që kanë 
një interes të drejtpërdejtë si 
dhe nga prokurori.
Proçedura në këtë lloj gjykimi 
është pothuajse e ngjashme 
me atë të zgjidhjes së martesës. 
Padia ngrihet duke thirrur si të 
paditur bashkëshortin, dhe e 
veçanta është që thirret edhe 
si person i trete Zyra e Gjendjes 
Civile, për shkak se ajo disponon 
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aktet apo mund të japë shpje-
gime për aktet që nuk janë 
mbajtur në rastin konkret.
Klientja dhe bashkëshorti i saj 
kishin fëmijë të lindur gjatë bash-
këjetesës së tyre. Lidhur me pa-
sojat në rast të konstatimit të 
pavlefshmërisë së kësja martese 
Kodi i Familjes në Nenin 49 të 
tij parashikon që “Martesa që 
shpallet e pavlefshme me ven-
dim të formës së prerë konsid-
erohet se nuk është lidhur. Për 
bashkëshortin që nuk ka ditur 
shkakun e pavlefshmërisë së 

dita që vendimi ka marrë formë 
të prerë. Fëmijët e lindur nga 
një martesë që shpallet e pav-
lefshme, quhen sit ë lindur nga 
martesa dhe marrëdhëniet mid-
is tyre dhe prindërve rregullohen 
sin ë rastet kur zgjidhjet martesa. 
Neni 138/1 i Kodit të Familjes 
shprehet:”Në kërkesëpadinë 
për zgjidhjen e martesës mund 
të kërkohet edhe detyrimi i bash-
këshortit tjetër për të përballuar 
shpenzimet për detyrimin për 
ushqim, edukimin dhe  arsim-
imin e fëmijëve, shpenzimet për 
jetesë të bashkëshortit nevojtar, 

në rastet e parashikuara në këtë 
Kod”.
Në padinë e paraqitur në 
Gjykatë, përveç sa më sipër u 
kërkua që fëmijët ti liheshin për 
rritje dhe edukim nënës së tyre 
(klientes se zyrës) duke qenë 
se ata kishin jetuar gjatë gjithë 
kohës me të dhe detyrimin e 
babait që të paguante detyri-
min ushqimor deri sa  të mbushin 
moshën madhore.
Pas kryerjes së të gjitha proçe-
durave, hartimit të Raportit 
Psikologjik edhe nga psikologia 
e çështjes, gjykata mori vendim 
për shpalljen e pavlefshmërisë 
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së kësaj martese, lënien e fëmi-
jëve për rritje dhe edukim në-
nës së tyre, të drejtën e babait 
për ti takuar, dhe detyrimin e tij 
për të paguar pension ushqimor 
për fëmijët deri kur ata të arrinin 
moshën madhore.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 2

Klienti F.H është gjyshi i një 
fëmije të mitur për të cilin 

kërkonte të caktohej kujdestar 
ligjor. Fëmija ishte i lindur nga 
martesa e djalit të klientit të 
zyrës me bashkëshorten e tij. E 
ëma e kishte braktisur djalin që 
kur ai ishte ende foshnje. Për 
rritjen e tij ishin kujdesur i ati dhe 
gjyshërit. Kohët e fundit kishte 
ndërruar jetë edhe i ati i fëmi-
jës dhe të vetmit që kujdeseshin 
për fëmijën ishin gjyshërit që në 
njëfarë mënyre faktikisht ushtro-
nin kujdestarinë duke u kujdesur 
për mirërritjen e tij. Nëna e fëmi-
jës edhe pas vdekjes së të atit 
të fëmijës nuk ishte shfaqur në 
jetën e tij për tu interesuar apo 
dhënë kontribut në mirërritjen e 
tij.
Pasi u paraqit në zyrën tonë 
dhe pasi u diskutua çështja nga 
këshilltari i projektit dhe nga të 
gjithe avokatët e zyrës u men-
dua që të mblidheshin doku-
mentat e nevojshëm dhe të 
paraqitej cështja në gjykatë. 
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Sipas nenit 224 të kodit të 
Familjes “Në qoftë se prindërit 
e fëmijës kanë vdekur, janë 
në pamundësi të ushtrojnë 
përgjegjësi prindërore për shkak 
të pazotësisë për të vepruar, të 
mungesës së tyre ose për arsye 
të tjera të rënda, fëmija mund ti 
besohet nje anëtari të familjes”. 
Në këtë rast ndodheshim për-
para të njëjtin rast kur njëri nga 
prindërit kishte vdekur dhe prindi 
tjetër nuk e ushtronte efektivisht 
përgjegjësinë prindërore.
Sipas nenit 263 të Kodit të 
Familjes “Fëmijët e mitur ven-
dosen në kujdestari dhe gëzo-
jnë mbrojtje të veçantë nga 
shteti kur prindërit e tyre janë 
në pamundësi për të ushtruar 
përgjegjësinë prindërore, për 
shkak se të dy prindërit kanë 
vdekur ose nuk njihen, janë 
shpallur si të pagjetur, u është 
hequr përgjegjësia prindërore 
ose u është hequr zotësia për të 
vepruar, si dhe për çdo shkak 
tjetër të pranuar nga gjykata.
Gjykatë kompetente për ven-
dosjen në kujdestari të të mitu-
rit është ajo e vendbanimit ose 
vendqëndrimit të të miturit.”.

Sipas nenit 264 të Kodit të Fam-
ljes “të drejtën e paraqitjes së 
kërkesës në gjykatë për kujd-
estar mbi të miturin e kanë:  të 
afërmit e fëmijës së mitur ...”.

Neni 270 i Kodit të Familjes para-
shikon shkaqet e papajtuesh-
mërisë së të qënit kujdestar i 
cili nuk mund të jetë i tillë kur: 
a) është vetë në kujdestari; b) 

-
turin; c) nuk ka administrimin 
e lirë të pasurisë së tij; ç) është 
përjashtuar nga kujdestaria për 
shkak të deklarimit me shkrim 
të prindit që ka ushtruar i fun-
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dit përgjegjësinë prindërore; d) 
ka humbur ose i është hequr 
përgjegjësia prindërore, ose 
është hequr detyra e kujdes-
tarit në një rast tjetër; dh) është 
i dënuar me burgim për një 
vepër penale dhe është gjatë 
kohës së vuajtjes së dënimit, si 
dhe kur është dënuar për krime 
ndaj të miturve. e) ka mbushur 
moshën 65 vjeç; ë) për shkak të 
gjendjes së tij shëndetësore nuk 
mund ta ushtrojë me lehtësi ku-
jdestarinë; f) ushtron përgjegjësi-
në prindërore në më shumë se 
tre fëmijë; g) është i ngarkuar 
me më shumë se dy kujdestari; 
gj) nuk jep pëlqimin për të qenë 
kujdestar.

U. procedua për mbledhjen 
e të gjithë dokumentave të 
nevojshëm që do të shërbenin 
në këtë rast duke u marrë të 
gjithë dokumentat e kërkuara 
për të vërtetuar në rradhë të 
parë përmbushjen e kërkesave 
të mësipërme të ligjit që duhen 
plotësuar për të qenë kujde-
star dhe po ashtu edhe doku-
mentat që provonin faktin që 
fëmija ishte nën kujdesin faktik 
të gjyshërve të tij dhe se nëna 
nuk interesohej pothuajse aspak 
dhe nuk kontribuonte në rritjen 
dhe edukimin e tij.
Pasi u mblodhën këto doku-
menta u përpilua kërkesa për 
në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë dhe u paraqit kërkesa në 
gjykatë.
Pas disa seancave gjyqësore 
gjykata arriti në përfundimin se 
e gjente të drejtë dhe të bazuar 
në ligj kërkesën e bërë nga kli-
enti F.H. duke i dhënë të drejtë 
për kërkimin e tij.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS



Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

21

SHTETËSIA SHQIPTARE,
FITIMI, HUMBJA DHE 
RIFITIMI I SAJ

Shtetësia shqiptare është një 
lidhje e qëndrueshme juri-

dike, që shprehet në të drejtat 
dhe detyrat e ndërsjella të per-

përputhje me dispozitat e ligjit 
nr. 8389, datë 5.8.1998 “Për 
shtetësinë shqiptare”, i cili respe-
kton normat e parimet e njohura 
të së drejtës ndërkombëtare në 
fushën e shtetësisë të pranuara 
nga Republika e Shqipërisë.
Sipas këtij ligji është shtetas shq-
iptar:

a) Çdo person, i cili ka pasur 
shtetësinë shqiptare deri në  hy-
rjen në  fuqi të këtij ligji;

-
në shqiptare në  bazë të këtij 
ligji.

Bazuar në ligjin shqiptar shteta-
si shqiptar mund të jete edhe 
shtetas i një shteti tjetër, pra 

legjislacioni shqiptar e njeh 
dyshtetësinë.
Askujt nuk mund t’i hiqet arbi-
trarisht shtetësia shqiptare.
Çdo shtetas shqiptar ka të dre-
jtë të heqë dorë nga shtetësia 
shqiptare me kusht që të ketë 

një shtetësi tjetër apo t’i jetë 
garantuar nga organet kompe-
tente të shtetit të huaj dhënia e 
një shtetësie tjetër.

a) lindje;
b) natyralizim;
c) birësim.
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Fitimi i shtetësisë shqiptare me 
lindje nënkupton që:

-
tare me lindje në rastet kur:
1. të dy prindërit, në  kohen e 
lindjes se fëmijës, janë shtetas 
shqiptare;
2. njëri prej prindërve, në  kohën 
e lindjes së fëmijës, është shtetas 
shqiptar dhe fëmija lind në terri-
torin e Republikës së Shqipërisë .  
Përjashtohen rastet kur prindërit, 
bashkërisht, vendosin që fëmi-

tjetër;
3. ka lindur jashtë territorit të Re-
publikës së Shqipërisë  dhe njëri 

prej prindërve është shtetas shq-
iptar, ndërsa prindi tjetër është 
me shtetësi të panjohur ose pa 
shtetësi;
4. ka lindur jashtë territorit të Re-
publikës së Shqipërisë  dhe njëri 
prej prindërve është shtetas shq-
iptar, ndërsa prindi tjetër ka një 
shtetësi tjetër, por të dy prindërit 
bien dakord që fëmija të marrë 
shtetësinë shqiptare.

e shtetësisë shqiptare edhe për 
rastet kur:

1. Një fëmijë i lindur ose i gjetur 
brenda territorit të Republikës së 
Shqipërisë merr shtetësinë shq-
iptare në rast se ai është lindur 
nga prindër të panjohur, dhe si 
pasojë fëmija do të mbetej pa 
shtetësi.
Në rast se prindërit e fëmijës 
bëhen të njohur përpara se 
fëmija të ketë arritur moshën 14 
vjeç, dhe ata janë me shtetësi të 
huaj, shtetësia shqiptare mund 
të hiqet më kërkesë të prindërve 
të njohur ligjërisht, me kusht që 
fëmija të mos mbetet pa shtetë-
si si pasojë e këtij veprimi.
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2. Një fëmijë i lindur brenda terri-
torit të Republikës së Shqipërisë, 
nga prindër me shtetësi tjetër, të 
cilët janë rezidentë të ligjshëm 
në territorin e Republikës së Shq-
ipërisë , mund të marrë shtetësi-
në shqiptare me pëlqimin e të 
dy prindërve.

Fitimi shtetësisë shqiptare nuk 
kushtëzohet vetëm nga faktori i 
lindjes, por një person mund të 
bëhet shtetas shqiptar edhe me 
natyralizim duke plotësuar këto 
kushte të parashikuara nga ligji:
1. Të ketë mbushur moshën 18 
vjeç.
2. Të ketë banuar ligjërisht në  ter-
ritorin e Republikës së Shqipërisë 
, në  mënyrë të vazhdueshme, 
për  jo më pak se 5 vjet.
3. Të kete banesë dhe të dis-
ponoje të ardhura të mjaf-
tueshme.
4. Të mos ketë qenë ndonjëherë 
i dënuar në  shtetin e vet apo në  
Republikën e Shqipërisë ose në  
ndonjë shtet të tretë për  vepra 
penale, për  të cilat ligji parashi-
kon dënime me jo më pak se 3 
vjet heqje lirie.

Përjashtim nga ky rregull bëhet 
vetëm në ato raste kur vërteto-
het se dënimi është dhënë për 
motive politike.

-
estare, të gjuhës shqipe;
6. Pranimi i tij si shtetas shqip-
tar të mos prekë sigurimin dhe 
mbrojtjen e Republikës së Shq-
ipërisë ;
7. Të huajit, që ka mbushur 
moshën 18 vjeç, mund t’i jepet 
shtetësia shqiptare me naty-
ralizim edhe në  qoftë se nuk 
plotëson kushtet e këtij ligji, me 
përjashtim të pikës 6, në qoftë 
së Republika e Shqipërisë ka një 
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interes shkencor, ekonomik, kul-
turor dhe kombëtar.
Në rast se personi është pa 
shtetësi, kushtet e pikës 1, 3, 4 
dhe 5 nuk merren parasysh.
Në rast se i huaji vërteton se 
është me origjinë shqiptare deri 
në dy shkallë, qoftë edhe nga 
njëri prind, koha e qëndrimit në 
Republikën e Shqipërisë , e për-
mendur në  pikën 2 , duhet të 
jetë të paktën 3 vjet. 
I huaji që është i martuar me një 
shtetas shqiptar prej jo me pak 
se 3 vjetësh, në  rast se dëshiron, 

-
tare me natyralizim, në  këtë rast 
i huaji duhet të kete banuar, në 
mënyrë të vazhdueshme dhe të 

ligjshme, në  territorin e Repub-
likës se Shqipërisë të paktën një 
vit.

shtetësinë shqiptare me natyral-
izim, fëmija i tyre, nën moshën 
18vjeç, kur jeton me prindërit, 
bëhet gjithashtu shtetas shq-
iptar me kërkesën e prindërve 
dhe me pëlqimin e fëmijës, në  
qoftë se ky është në  moshën 
14-18 vjeç.
Në rast se njëri prej prindërve 

i tij nën 18 vjeç bëhet shtetas 
shqiptar, në se kjo kërkohet nga 
të dy prindërit, ose nga njëri prej 
prindërve kur prindi tjetër është 
pa shtetësi dhe fëmija ka vend-
banimin në  Republikën e Shq-
ipërisë .
Por ka edhe një mënyrë tjetër 

sipas legjislacionit shqiptar, që 
është birësimi. 
Në rast se dy prindërit me shtetë-
si shqiptare birësojnë një të mi-
tur të një shtetësie tjetër apo pa 

shqiptare.
-

në shqiptare edhe kur njëri prej 
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prindërve është shqiptar dhe të 
dy prindërit, në çastin e birësimit, 
banojnë në  territorin e Repub-
likës së Shqipërisë , si dhe në çdo 
do rast tjetër kur fëmija rrezikon 
të mbetet pa shtetësi, si rezultat 
i birësimit.

Nga shtetësia shqiptare shtetasi 
gjithashtu mund të heqë dorë 
në rastet kur shtetasi:

1. Ka mbushur moshën 18 
vjeç.
2. Nuk mbetet pa shtetë-
si si rezultat i heqjes dorë nga 
shtetësia shqiptare, meqenëse 
ka

shtetësi të huaj.
3. Është rezident në një 
shtet të huaj.
4. Nuk është në  ndjekje pe-
nale për  vepra penale, për  të 
cilat, sipas legjislacionit shqiptar, 
parashikohet dënim me burgim 
jo më pak se 5 vjet.
5. Nuk ka detyrime ligjore 
ndaj autoriteteve shtetërore, 

Vendimi për  njohjen e faktit të 
heqjes dore nga shtetësia shq-
iptare mund të revokohet, kur 
vërtetohet se ish-shtetasi shq-
iptar, me vetëdije, ka përdorur 
të dhëna të pasakta ose doku-

e shtetësisë .
Por mund të ndodhë që shteta-
si shqiptar i cili kërkon të heqë 
dorë nga shtetësia shqiptare, të 
përmbushë kushtet e përmën-
dura më sipër, por për arësye të 

-
në tjetër të premtuar dhe si pa-
sojë ai mbetet pa shtetësi. Në 
këto rrethana shtetasi mund të 

shqiptare. 
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nga shtetësia shqiptare paraqitet 
në organet e Ministrisë  së Brend-
shme të vendbanimit të personit 
ose, në rast se personi banon 
jashtë shtetit, në përfaqësitë 
diplomatike ose konsullore të 
Republikës së Shqipërisë jashtë 
shtetit. e shoqëruar me doku-
mentet e kërkuara nga ky ligj.
Për sejcilin nga rastet, pra për 

shtetësisë shqiptare, shtetasi 
duhet të paraqesë kërkesën e tij 
të shoqëruar nga dokumentat e 
kërkuara në institucionet e sipër-
mendura.

ANISA METALLA
Avokate/këshilltare paraligjore,
TLAS

Histori e Vërtetë 1

Rasti i klientes E.V.  

Klientja E.V u drejtua në zyrat 
e TLAS, për të marrë ndihmë 

ligjore përsa i përket të drejtës 

pleqërie.
Klientja i ka drejtuar një kërkesë 
Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

-
rie, e cila i është refuzuar prej 
Drejtorisë Rajonale të Siguri-
meve Shoqërore me arsyeti-

-
strin themeltar të vjetërsisë në 
punë me emër ndryshe ndërsa 
mbiemri është i njëjti, Inicialet 
e saj janë E.V ndërkohë rezul-
ton me inicialet M.S. Klientja në 

civile të Komunës, rezulton me 
emrin E.V. dhe se duhet bërë 
njohja në rrugë ligjore se bëhet 
fjalë për të njëjtin person.

kooperativën bujqësore në vitin 
1960, kur ajo ishte në një moshë 
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të mitur deri në mbylljen e ko-
operativës bujqësore në vitin 
1992, siç rezulton nga vërtetimi 
“për vjetërsinë në punë për 
ish-anëtarët e kooperativave 
bujqësore” të lëshuar nga Insti-
tuti i Sigurimeve Shoqërore. Që 
prej vitit 1993 deri në 2007, ajo 
është siguruar si e vetëpunësuar 
në bujqësi, siç vërtetohet nga 
vërtetimi i Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore sipas të dhënave të 
regjistrit themeltar.  
Dokumenti vërtetim “për vjetërsi-
në në punë për ish-anëtarët e 
kooperativave bujqësore” të 
lëshuar nga Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore, i vitit 2008, përmban 
pasaktësi të emrit të klientes E.V. 
bazuar në regjistrin themeltar 
të vjetërsisë në punë, ndërkohë 

gjendjes civile të Komunës emri i 
saj i saktë është E.V.  
Në regjistrat e Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore del dhe 
një pasaktësi tjetër. Ky vërte-
tim gjithashtu nuk përmban të 
gjitha vitet e punës që klientja 
ka punuar që prej vitit 1960 deri 
në 1992 dhe shumë vite të pu-
nës nuk janë shënuar.

E vetmja rrugë për t’i dhënë 
problemit zgjidhje të drejtë dhe 
ligjore është vërtetimi i faktit se 
klientja me inicialet E.V. është i 
njëjti person që mban inicialet 
M.S. dhe se ajo realisht  ka punu-
ar hë kooperaivën bujqësore 
nga viti 1960 deri në vitin 1992. 

Kjo zgjidhje jepet në Kodin e 
Procedurës Civile ku sipas nenit 

që “kur nga një fakt varet lindja, 
ndryshimi ose shuarja e të dre-
jtave personale apo pasurore 
të një personi dhe akti që e 
vërteton atë është zhdukur, ka 
humbur dhe nuk mund të bëhet 
përsëri ose nuk mund të mer-
ret me ndonjë rrugë tjetër, per-
soni i interesuar ka të drejtë të 
kërkojë që fakti të vërtetohet 
me vendim të gjykatës së shkal-
lës së parë. Kërkesa paraqitet 
në gjykatën e shkallës së parë, 
në territorin e së cilës ka banim 
kërkuesi. Në mënyrën e treguar 
më sipër mund të kërkohet ko-
rigjimi i gabimeve të akteve të 

të këtij neni”. 
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Pasaktësia e këtij vërtetimi do të 
provohet me prova shkresore –
me vërtetimin për vjetërsinë në 
punë për ish-anëtarët e koop-
erativave bujqësore” të lësh-
uar nga Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore, e vitit 2008, vërteti-
min  për të vetëpunësuarit në 
bujqësi e lëshuar prej Instituti 
i Sigurimeve Shoqërore e vitit 

gjendjes civile të Komunës, vër-
tetimin e Komunës, në të cilën 
kryetari i Komunës vërteton se 
klientja E.V. është banore e 
vjetër në këtë Komunë, vërteti-
min e kryetarit të fshatit, ku ajo 
banon, ku deklarohet i njëjti 

fakt, se klientja është banore e 
këtij fshati. Këtë pretendim ajo 
e bazon dhe e provon dhe me 
thëniet e majft dëshmitarëve, të 
cilët kanë punuar me të.

Nga këto prova rezulton plote-
sisht se vërtetimi për vjetërsinë 
në punë për ish-anëtarët e ko-
operativave bujqësore” të lësh-
uar nga Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore, dt 2008, përmban 
pasaktësi në emrin e klientes 
dhe të viteve të  saj të punës në 
kooperativë.
Klientja nuk mund ta provojë 
pretendimin në rrugë tjetër veç 
asaj gjyqësore  dhe nga vërteti-
mi i tij  rrjedhin pasoja juridike që 
lidhen me efektet e realizimit të 
drejtave dhe detyrimeve të saj 
dhe interesave të ligjshme.

ANISA METALLA
Avokate/këshilltare paraligjore,
TLAS
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Histori e Vërtetë 2

Rasti i klientes S.B.  

Pranë zyrës së Shërbimit Ligjor 
Falas u paraqit një kliente me 

inicialet S.B. Kjo kliente u referua 
në zyrën tonë nga një organi-
zatë tjetër.

Klientja është gjyshja e katër 
fëmijëve të mitur. Të katër këta 
fëmijë janë  fëmijët e vajzës 
së saj. Vajza e klientes tre prej 
fëmijëve i ka lindur nga mar-
tesa, ndërkohë fëmijën e tretë 
e ka lindur nga një marëdhënie 
jashtëmartesore.

Vajza e klientes e ka zgjidhur 
martesën ligjore, pasi ajo ka 
patur probleme me ish bash-
këshortin e saj, i cili gjithashtu 
prej disa kohësh e kishte brak-
tisur familjen. Gjithashtu vetë 
nëna e fëmijëve ka patur gjatë 
gjithë kohës probleme të shën-
detit mendor gjë  që e ka bërë 
të vështirë procesin e ushtrimit të 
përgjegjësisë së saj prindërorë 
ndaj fëmijëve.

Gjatë kohës që ka qënë e lid-
hur në martesë, kjo shtetase 
gjithashtu ka sjellë në jetë edhe 
një fëmijë tjetër nga një lidhje 
jashtë martesore, lidhje e cila 
ka përfunduar. Fëmija është i 
regjistruar në gjëndjen familjare 
të nënës, babai ja ka njohur 
atësinë por nuk e ka pranuar as-
njëherë këtë fëmijë duke mos u 
interesuar kurrë për të.

Për shkak të gjëndjes së paqën-
drueshme mendore të vajzës së 
klientes sonë, për fëmijët është 
kujdesur vazhdimisht që prej 
lindjes vetë S.B., e cila është 
edhe gjyshja biologjike  e fëmi-
jëve.
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Fëmijën e parë të vajzës së saj 
S.B. e ka sistemuar pranë Fshatit 
SOS, duke qënë se ka qënë në 
kushte mjaft të vështira eko-
nomike. Për këtë fëmijë institu-
cioni “SoS Fshatrat e Fëmijëve” 
gëzon edhe statusin e kujdestarit 
ligjor me vendim të gjykatës.

Për tre fëmijët e tjerë klientja u 
-

luar procedurat gjyqësore për 
marjen e kujdestarisë ligjore për 
fëmijët e mitur.

Fillimisht u konstatua nëse egzis-
tonin kushtet ligjore për ngritjen 
e kërkesës për marjen e kujdes-
tarisë.

Rezultonte nga faktet e treguara 
nga klientja, por edhe nga do-
kumentat e paraqitura prej saj, 
që ajo ishte kujdestarja e vetme 
“de facto” e fëmijëve të mitur. 
Për të tre fëmijët e parë të ard-
hur nga martesa e vajzës së saj, 
nga ana e babait të tyre prej 
një kohe shume të gjatë, nuk 
kishte patur asnjëherë komuni-
kim dhe as kontribut emocional 
dhe material. 
Nga ana e nënës së tyre vajzës 
së kërkueses, fëmijët kishin patur 

-
lemeve mendore ajo nuk kishte 
patur asnjëherë një stabilitet 
emocional dhe afektiv me fëmi-
jët, duke ju shmangur kështu 
detyrimeve prindërore. Në këtë 
mënyrë i vetmi person që ishte 
kujdesur vazhdimisht për fëmi-
jët në mënyrë të qëndrueshme 
ishte gjyshja e tyre, klientja S. B.

Duke ju referuar Kodit të Familjes 
nenit 263, thuhet se: “Fëmi-
jët e mitur vendosen ne kujd-
estari dhe gëzojnë mbrojtje te 
veçante nga shteti kur prindërit 
e tyre janë ne pamundësi 
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për te ushtruar përgjegjësinë 
prindërore, për shkak se te dy 
prindërit kane vdekur ose nuk 
njihen, janë shpallur si te pagje-
tur, u është hequr përgjegjësia 
prindërore ose u është hequr 
zotësia për te vepruar, si dhe 
për çdo shkak tjetër te pranuar 
nga gjykata.
Gjykate kompetente për ven-
dosjen ne kujdestari te te mitu-
rit është ajo e vendbanimit ose 
vendqëndrimit te te miturit”
Gjithashtu në nenin nenit 
269parashikohet: “Për të mitu-
rit që janë vëllezër dhe motra 
caktohet një kujdestar I vetëm, 
përvec rastit kur rrethanat e 
vecanta kërkojnë domosdosh-
mërinë e caktimit të më shumë 
se një kujdestari”.

Pra, egzistonte hapsira ligjore 
që klientja S.B. të legjitimoj për 
të kërkuar vendosjen e kujdes-
tarisë ligjore mbi të tre të miturit. 
Fakti që të miturit janë vëllezër 
e motra e bënte të legjitimuar 
kërkuesen që të kërkonte të 
ishte kujdestare  e vetme.

për mbledhjen e dokumentave 
të kërkuara të cilat do të për-
doreshin si prova në gjykim. Më 
pas u procedua me dërgimin e 
rastit në gjykatë.

Gjithashtu si palë të treta në kët 
gjykim u thirrën nëna e fëmijëve 
e cila ishte dakort për vendos-
jen e fëmijëve në kujdestarinë e 
gjyshes. Po ashtu u thirrën edhe 
baballarët e fëmijëve të cilët 
nuk u paraqitën asnjëherë në 
gjykim. Po ashtu në këtë gjykim 
u thirr sektori i ndihmës dhe shër-
bimeve sociale pranë Bashkisë 
nëpërmjet punonjëses sociale, 
e cila pregatiti një raport vlerësi-
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mi lidhur me kushtet sociale eko-
nomike të kërkueses, klientes S.B. 
Po ashtu një psikologe e caktu-
ar nga gjykata, e thirrur në cilësi-
në e ekspertes në gjykim, hartoi 
një raport vlerësimi psikologjik 
të situatës së fëmijëve, nivelit të 
atashimit të tyre me klienten S.B. 

Nga i gjithë shqyrtimi gjyqësor 
rezultoi që kushtet ishin në favor 
të pretendimeve të klientes S.B. 
Kështu u arsyetua nga gjykata 
që ishte në interesin më të lartë 
të fëmijëve që ata të vendo-
seshin të tre në kujdestarinë e 
gjyshes së tyre, klientes S.B.

ANISA METALLA
Avokate/këshilltare paraligjore,
TLAS

Ç’NJOHJA E ATËSISË 
(KUNDËRSHTIMI I ATËSISË)

Një nga konceptet më të 
rëndësishme që është para-

shikuar edhe në Kodin e Familjes 
është “Atësia”.Vetë  termi Atësi 
përfshin a) njohjen e atësisë  
dhe  b)ç’njohjen e atësisë.
Janë pikërisht rastet e njohjes 
së atësisë për fëmijët të cilët 
janë fryt i bashkëjetesës të cilat 
hasen më shumë në praktikën 
gjyqësore shqiptare. 
Në këto raste ligji parashikon si 
procedurë faktin e paraqitjes 
së personit që kërkon të njihet 
si atë i një fëmije të lindur jashtë 
martese me paraqitjen e tij pra-
në Zyrës së Gjëndjes Civile të në-
nës dhe me deklarimin e tij për 
atësinë e femijës si më poshtë: 
Atë i fëmijës së lindur jashtë mar-
tese është personi madhor që 
e njeh fëmijën si të tij. Njohja e 
atësisë është e vlefshme kur për 
këtë jep pëlqimin nëna e fëmi-
jës, të cilën e
lajmëron nëpunësi i gjëndjes 
civile. Kur nëna e kundërshton 
këtë njohje ose nuk përgjigjet 
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brenda 1 muaji nga marrja e 
lajmërimit, burri që ka njohur 
fëmijën si të tij mund të ngrejë 
padi para gjykatës kompetente 
për të vërtetuar se ai është i ati 
i fëmijës.
E drejta e padisë parashkruhet 
me kalimin e 1 viti nga data e 
marrjes së lajmërimit nga në-
punësi i gjëndjes civile, për mo-
spranimin nga ana e nënës.
Pra një pjesë mjaft e rëndë-
sishme e procesit është pëlqimi i 
dhënë nga nëna e femijës. 
Pra, në rastin konkret, nëna 
dhe babai pretendues i fëmijës 
duhet të paraqiten në zyrën e 
gjëndjes civile të pajisur me do-

-
jnë punonjësit të gjëndjes ci-

lindje  dhe duhet të deklarojnë 
atësinë e fëmijës përpara pu-
nonjësit të gjëndjes civile. Pu-
nonjësi plotëson  rubrikat e aktit 
të lindjes me të dhënat e plota 
të dy prindërve dhe mban pro-
cesverbalin përkatës të nënshk-
ruar nga të dy personat e më-
sipërm .

Një aspekt tjetër mjaft i rëndë-
sishëm për të drejtën familjare 
shqiptare por që haset më rral-
lë në praktikën gjyqësore janë 
rastet e kundërshtimit të atësisë 
për fëmijët që lindin si rezultat i 
një marëdhënie të ligjëruar me 
martesë ligjore.

Kodi I familjes në nenin 180 të tij 
shprehet se : Fëmija që ka lindur 
gjatë martesës prezumohet se 
ka për atë bashkëshortin e në-
nës.
Fëmija që ka lindur brenda 300 
ditëve nga zgjidhja e martesës 
ose nga shpallja e
pavlefshmërisë së martesës pre-
zumohet se ka për atë ish-bash-
këshortin e nënës.



Nr. 3 / 2011

34

Kur fëmija ka lindur gjatë vazh-
dimit të martesës së dytë të në-
nës, prezumohet se ka për atë 
bashkëshortin e nënës me mar-
tesë të dytë, edhe sikur fëmija 
të këtë lindur brenda 300 ditëve 
nga zgjidhja e martesës së parë 
ose nga shpallja e pavlefsh-
mërisë së saj.

Në këtë rast ndodhemi përpara 
prezumimit ligjor përsa i përket 
atësisë dhe amësisë së fëmi-
jëve, sidomos përsa i përket atë-
sisë pasi është një process mjaft 
delikat.
Nga dispozita e sipërcituar është 
e qartë se në rastet kur fëmija 

lind nga një nënë e cila plotëson 
kriteret e mësipërme (e martuar, 
me martesë të zgjidhur, me mar-
tesë të shpallur të pavlefshme) 
ndodhemi para rastit të përcak-
timit të përbërësit të gjëndjes 
civile « atësia » mbi bazën e 
prezumimit, ndërsa kur fëmija 
lind nga një nënë e pamartuar 
ndodhemi para rastit të caktimit 
të përbërësit të gjëndjes civile 
sipas «  veprimeve të vetë per-
sonit ».
Ndërkohë që në rastet që eg-
zistojnë kushtet ku atësia e fëmi-
jës nuk është bashkëshorti i në-
nës por një person tjetër ligji ka 
parashikuar se : 
Burri, që sipas nenit 180 të këtij 
Kodi, prezumohet se është atë i 
një fëmijë, mund të
kundërshtojë atësinë e këtij 
fëmijë.
Padia për kundërshtimin e atë-
sisë ngrihet kundër fëmijës, i cili 
përfaqësohet nga nëna. Kur 
nëna është në pamundësi dhe 
fëmija është i mitur, i caktohet 
një kujdestar i posaçëm nga 
gjykata.
E drejta e padisë parashkruhet 
me kalimin e 1 viti, nga data që 
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burri ka marrë dijeni për lindjen 
e fëmijës.
Vlen të theksohet fakti se ligji 
e lidh të drejtën e ngritjes së 
padisë me një afat pas të cilit 
nuk mund ti drejtohesh gjykatës 
në bazë të parashikimeve të 
mësipërme.
Theksojme se raste të tilla janë 
të rralla dhe procese mjaft de-
likate.

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 1

Pranë Zyrës tonë u paraqit 
një klient i qytetit të Tiranës 

me iniciale S.K. Pasi kishte marrë 
vesh për shërbimet që kryente 
zyra jonë nëpërmjet kontakteve 
të vazhdueshme të krijuara nga 
programi i Shërbimit Ligjor Falas 
nëpërmjet personave të tjerë 
që kishin marrë më parë shër-
bime ligjore nga zyra jonë, ajo 
u paraqit duke kërkuar kthimin 
e një shume të hollash të dhënë 
hua të cilën nuk ia kishin kthyer 

-
mosur.
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Nga intervista u konstatua se kli-
enti S.K i kishte dhënë në formë 
huaje me interes (kamatë) një 
personi të tretë, shumën prej 
400.000 lekë. Në këtë kontratë, 
të lidhur me shkresë të thjeshtë, 
është përcaktuar shuma e dhë-
në hua prej 400.000 ( katërqind-
mijë) lekë të reja ( në kontratë 
është pasqyruar 4 milion lekë të 
vjetra), është përcaktuar data 
e dhënies së huasë, afati i kth-
imit të saj 6 (gjashtë) muaj si dhe 
kamata ( e shprehur me termin 
“interes”) prej 10% të shumës së 
mësipërme për çdo muaj.

 Për të provuar këtë veprim ju-
ridik, personi i tretë i cili kishte 
marrë shumën hua kishte lësh-
uar edhe një deklaratë të shk-
ruar dhe nënshkruar prej tij.
Që nga ajo kohë, klienti S.K 
kishte bërë përpjekje të va-
zhdueshme që huamarrësi të 
plotësonte detyrimin por, va-
zhdimisht ishte ndodhur para 
“premtimeve” se shumë shpejt 
ky detyrim do të përmbushej. 
Kishin mbetur vetëm premtime 
dhe, deri në castin që u paraqit 
në zyrën tonë nuk i ishte shlyer as 
edhe një lek nga ky detyrim.
U paraqit çështja në mbledhjen 
e radhës së Zyrës dhe nga dis-
kutimet u arrit në përfundimin 
që të përpilohej dhe të ndiqej 
proçedura gjyqësore për zgjid-

U vendos të proçedonim me 
hartimin e kërkesë padisë me 
objekt kthimin e shumës së dhë-
në hua, të kamatës së caktuar 
në kontratën e huasë si dhe 
shpërblimin e dëmeve nga mo-
spërmbushja në kohë e detyrim-
it për kthimin e huasë.
Neni 1050 i Kodit Civil shprehet 
se: “Me kontratën e huasë njëra 
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palë (huadhënësi) i jep në pro-
nësi palës tjetër (huamarrësit) 
një shumë të hollash ose sende 
që përcaktohen në numër, 
me peshë ose me masë dhe 
huamarrësi detyrohet t’i kthejë 
huadhënësit aq të holla, ose 
aq sende të atij lloji dhe të asaj 
cilësie, brenda afatit të caktuar 
në kontratë ose, kur nuk është
caktuar afat, me kërkesën e 
huadhënësit.
Neni 1051 i Kodit Civil shprehet 
se: Përveç kur me marrëveshje 
të palëve është parashkuar 
ndryshe, huamarrësi duhet t’i 
paguajë huadhënësit kamatat. 
Kamatat, për të cilat është 
rënë dakord, paguhen çdo vit, 
përveç kur palët kanë parashi-
kuar ndryshe.Mospagimi i ka-
matave përbën mospërmbush-
je thelbësore të detyrimit.
Klientja S.K kishte të drejtë në 
kerkimin e tij pasi ishte në për-
puthje me të gjitha dispozitat 
ligjore.
U mblodhën të gjithë dokumen-
tat e më pas u procedua me 
ndjekjen e gjyqit për Kthimin e 
shumës së dhënë hua, të ka-
matës së caktuar në kontratën 

vendimin e gjykatës për ti dhë-
në të drejtë klientit S.K në kërki-
min e tij për të marrë mbrapsht 
Shumën e dhënë hua si dhe ka-
matat ligjore që rridhnin prej saj. 

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS
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Histori e Vërtetë 2

Pranë zyrës tonë u paraqit një 
kliente e qytetit të Tiranës me 

iniciale B.D. Pasi kishte marrë vesh 
për shërbimet që kryente zyra 
jonë nëpërmjet kontakteve të 
vazhdueshme të krijuara nga pro-
grami i “Shërbimit Ligjor Falas Tira-
në” nëpërmjet personave të tjerë 
që kishin marrë më parë shërbime 
ligjore nga zyra jonë, ajo u paraqit 
duke kërkuar pushimin e cënimit 
të pronësisë së saj nga personat e 
familjes të cilët i ndërhynin pa të 
drejtë në të drejtën e saj për të gë-
zuar e qetë pronësine që e kishte 

Nga intervista u konstatua se 
klientja B.D kishte në pronësi të 

saj një apartament të regjistruar 
në Zyrën e Regjistrimit të Pasur-
ive të Paluajtshme në emër të 
saj dhe kërkonte që të jetonte 
në këtë apartament e vetme 
me fëmijët e saj por nuk mund 
të jetonte dot pasi në shtëpi i 
kishin hyre disa familjar të saj 
të cilët refuzonin të dilnin prej 
saj me gjithë paralajmërimet e 
klientes B.D, madje duke e kër-
cënuar atë edhe me jetën e saj 
nëse ajo do të shkonte në polici 
ose do të ndërmerrte ndonjë ve-
prim ligjor për ti nxjerr ata jashtë 
apartamentit pavarësisht se ata 
nuk kishin asnjë dokument ligjor 
për të qëndruar në atë aparta-
ment.
U paraqit çështja në mbledhjen 
e radhës së Zyrës dhe nga dis-
kutimet u arrit në përfundimin 
që të përpilohej dhe të ndiqej 
proçedura gjyqësore për zgjid-

U vendos të proçedonim me 
hartimin e kërkesë padisë me 
objekt pushimin e cënimit të 
pronësisë së klientes B.D përsa i 
përket apartamentit të saj.
Neni 296 i Kodit Civil shprehet se: 
“Pronari ka të drejtë të ngrejë 
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padi për të kërkuar sendin e tij 
nga çdo posedues ose mbajtës. 
Këtë të drejtë e ka edhe çdo 
bashkëpronar për sendin e 
përbashkët me qëllim që ai t’u 
dorëzohet të gjithë bashkpro-
narëve.
Klientja B.D kishte të drejtë në 
kërkimin e saj pasi ishte në për-
puthje me të gjitha dispozitat 
ligjore madje ajo në atë kohë 
nuk mund të gëzonte pasurinë 
e vet, madje as nuk mund ta 
përdorte për qëllimin për të cilin 
ajo ishte krijuar që të jetonte në 
atë apartament me fëmijët e 
saj dhe të ishte ajo përdoruesja 
e vetme e tij.
U mblodhën një sërë do-
kumentash pranë Zyrës së 
Regjistrimit të Pasurive të Palu-
ajtshme që vërtetonin preten-
dimet e saj si dhe dokumenta të 
tjera nga zyrat e administratës 
publike që të vërtetonin preten-
dimet e saj.
Më pas u proçedua me ndjekjen 
e gjyqit për pushimin e cënimit 
të pronësisë së klientes B.D dhe 

gjykatës për ti dhënë të drejtë 
klientes B.D në kërkimin e saj për 

të gëzuar e qetë pasurinë e saj 

gjitha rregullave ligjore. Kështu 
aktualisht klientja B.D zotëron e 
qetë pasurinë e saj duke jetuar 
në atë apartament me fëmijët 
e saj. Vlen të theksohet se prob-
lemet që kemi hasur gjatë pu-
nës me popullsinë Rome janë 
mjaft të ndërlikuara, por pa-
varësisht këtyre pengesave zyra 
“Shërbimin Ligjor Falas” ka bërë 
të gjitha përpjekjet e nevojshme 
që ti vijë në ndihmë jo vetëm 
komunitetit Rom të Tiranës, por 
edhe atij komuniteti që banon 
në qytete të tjera të Shqipërisë.

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS
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REGJISTRIMI I FËMIJËVE TË 
LINDUR JASHTË SHTETIT

Ka patur një vëmëndje të 
veçantë nga ana e TLAS, 

për të gjetur një rrugë institucio-
nale, për regjistrimin e fëmijëve 
të lindur jashtë shtetit. Megjithë 
punën shumë të mirë të bërë 
në këtë drejtim, që prej shumë 
vitesh dhe realizimin e regjistrim-
it të shumë fëmijëve të lindur 
jashtë shtetit, ende nuk është 
përcaktuar një rrugë institucio-
nale, që të garantojë zgjidhjen 

e çdo problemi, kudo që të ketë 
lindur fëmija.

Mbas ndryshimeve të shumta 
të kuadrit ligjor për regjistrim-
in e lindjes së fëmijëve, është 
zvogëluar ndjeshëm numri i 
fëmijëve të paregjistruar ende 
në zyrat e gjendjes civile. Ndër 
grupet e fëmijeve që nuk jane 
të regjistruar në zyrat e gjendjes 
civile, është edhe ai i fëmijëve të 
lindur jashte shtetit, kryesisht në 
Greqi. Pengesat për regjistrimin 
e tyre janë për shkak se doku-
mentacioni i lindjes që prindërit 
kanë në Shqipëri, nuk është si-
pas ligjit.

Problemet për regjistrimin e 
fëmijëve të lindur jashtë shtetit 
kanë të bëjnë me:

e lindjes së fëmijës, të lëshuar 
nga zyra e gjëndjes civile të 
shtetit të huaj, me të gjitha të 
dhënat të plotësuara, por ky 
dokument nuk është i legalizuar 
nga autoritetet e shtetit të huaj 
dhe nga shërbimi konsullor shq-
iptare në atë shtet, prandaj nuk 



Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

41

është gati për t’u përdorur nga 
zyrat e gjëndjes civile.

e lindjes së fëmijës, të lëshuar 
nga zyra e gjëndjes civile të 

raste kanë të bëjnë me fëmijët 
e lindur në Greqi.

e asistencës në lindje, të lëshuar 
nga materniteti i shtetit të huaj, 

-
galizuar, pra nuk është gati për 
t’u përdorur nga zyrat e gjëndjes 
civile.

4. Prindërit nuk kanë asnjë 
dokument për fëmijën e lindur 
jashtë shtetit.

5. Prindërit kanë dokumen-
ta të lindjes së fëmijës, por në 
dokument, janë raportuar të 
dhëna të pavërteta, për iden-
titetin e nënës.

Si duhet të veprojnë prindërit e 
fëmijëve në rastet e sipërpër-
mëndura?

Në rastin e parë:
duhet të vërtetohet nga auto-
ritetet e huaja dhe më tej duhet 
të legalizohet në konsullatën 
shqiptare.

Në rastin e dytë:
nuk vlen në këtë formë, për të 
regjistruar fëmijën. Nëse prindi 
ka mundësi të rikthehet në ven-
din e lindjes së fëmijës, duhet të 
paraqitet me dokument iden-
titeti në zyrën e gjëndjes civile 
ku është regjistruar fëmija, të 
deklarojë emrin e fëmijës dhe të 

emër fëmijë.
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Në rastin e tretë:
maternitetit duhet të vërteto-
het nga autoritetet e huaja dhe 
më pas të legalizohet në konsul-
latën shqiptare.

Në rastin e katërt: Nëna duhet 
të drejtohet në zyrën e gjëndjes 
civile, apo në maternitet, e pa-

dhe duhet të bëjë kërkesë për 
-

katëse. Më tej duhet të bëhet 
-

katës, në mënyrën e përshkruar 
më sipër.

Në rastin e pestë: Prindi duhet t’i 
drejtohet gjykatës, për të bërë 
njohjen e faktit të lindjes së fëmi-
jës.

Siç shihet nga rastet e përsh-
kruara më sipër, prindi duhet 
të shkojë përsëri në vendin e 
lindjes së fëmijëve dhe duhet të 
plotesojnë këtë dokumentacion 
sipas kërkesave të ligjit. Por, në 
të gjitha këto raste, për shkak 
të pamundësisë ekonomike 
apo të padijes së prindërve për 
të  ndjekur dhe paguar proce-
durat në shtetet e huaja, fëmijët 
kanë mbetur të paregjistruar në 
gjëndjen civile.

Nga ana e TLAS është kërkuar 
ndihmë nga Ministria e Punëve 
të Jashtme, për përfshirjen e 
shërbimit konsullor shqiptare, 
në grumbullimin dhe legalizimin 
e dokumentacionit të lindjes se 
fëmijëve, të lindur jashtë shtetit. 
Do ishte ndihmë shumë e mad-
he për këto shtresa në nevoje, 
sigurimi i një bashkëpunimi të 
tillë. me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për të autorizuar kon-
sullatat shqiptare të realizojnë 
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grumbullimin dhe legalizimin e 
dokumentacionit. Kjo gjë do të 
reduktonte ndjeshëm numrin e 
fëmijëve të paregjistruar, që nuk 

-
tetuese si shtetas shqiptarë dhe 

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare Programi, TLAS

Histori e Vërtetë 1

L.C. është nënë kryefamiljare, 
me tre fëmijë dhe jeton në 

një barakë. E vetmja e ardhur 
e saj, është ndihma ekonomike, 
që ajo merr nga shteti. Kjo ndi-
hmë është aq e vogël, saqë 
nuk del as për të ngrënë. Një 
problem shumë i madh për L.C. 
është mungesa e një banese të 
rregullt, ku ajo dhe fëmijët e saj, 
të mund të bëjnë një jetë më 
normale, duke u mbrojtur nga 
kushtet atmosferike të motit dhe 
ku femijët të mund të lahen e 
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të pastrohen normalisht, për t’u 
paraqitur në shkollë, si të gjithë 
bashkëmoshatarët e tyre. 

Bashkisë së Tiranës, për përftimin 
e një Banese Sociale, me një 
qira shumë të reduktuar, TLAS 

-
ciarisht L.C., për të grumbulluar 
dhe plotësuar të gjithë doku-
mentacionin e kërkuar. 

Dokumentat që kërkohet të 
plotësohen dhe të dorëzohen 
në këtë rast janë:

1. Formulari tip i shpërndarë 
nga Bashkia e Tiranës, që shër-

ben për të regjistruar familjen e 
pstrehë në database-in e Bash-
kisë. Ky është dokumenti i parë 
që duhet plotësuar. Mbasi TLAS 
plotësoi të gjitha rubrikat e do-
kumentit, u bë noterizimi i tij tek 
noteri. Për këtë, nëna u paraqit 
tek noteri me dokumentin e 
plotësuar dhe me letërnjoftimin 
e ri elektronik. Mbas noterizimit, 
formulari u dorëzua në zyrën e 
strehimit, pranë Njësisë Bash-
kiake përkatëse. Të dhënat e 
këtij formulari hidhen në një da-
tabase të posaçëm nga ana e 
punonjësve të Njësisë Bashkiake 
dhe kjo sjell futjen automatike të 
L.C. në listën zyrtare të të pastre-
hëve.

-
jare e vitit 1992.
3. Vërtetimi i banimit nga 
Njësia Bashkiake, ku u bë shëni-
mi që L.C. trajtohet me ndihmë 
ekonomike dhe ku është shënu-
ar edhe masa e ndihmës eko-
nomike.
4. Vërtetimi nga Zyra e 
Hipotekës, që L.C. nuk pose-
don asnjë pronë të regjistruar në 
emër të saj.
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5. Vërtetimi nga Zyra e Tati-
meve dhe Taksave, që L.C. nuk 
paguan ansjë tatim, apo taksë, 
pra nuk zotëron asnjë aktivitet 
privat.
6. Fotokopja e letërnjoftimit 
të L.C., e noterizuar.
7. Fotokopja e dokumentit 
të papunësisë, e lëshuar nga 
Zyra e Punës, e noterizuar.
8. Deklaratë noteriale tip 
për Banesë Sociale, që u reali-
zua nga noteri.

Këto dokumenta u dorëzuan 
në Bashkinë e Tiranës, në pritje 
të shqyrtimit të tyre nga Këshilli 
Bashkiak. Para kalimit në këtë 
këshill, Drejtoria e Strehimit të 
Bashkisë së Tiranës bën cakti-
min e pikëve, sipas kushteve të 
secilës familje. Duke u nisur nga 
fakti qe L.C. është nënë krye-
familjare, me tre fëmijë, men-
dojmë se do të ketë pikë maksi-

ky projekt.

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare Programi, TLAS

Histori e Vërtetë 2

V.H. kishte qënë e martuar 
me B.A. dhe nga bash-

këjetesa e tyre e shkurtër nuk 
patën fëmijë. Për shkak të mos-
marrëveshjeve të gjata, V.H. u 
largua nga shtëpia e B.A. dhe 

-
tojë me N.H. Ndërkohë, ajo va-
zhdonte të ishte ligjërisht e mar-
tuar me B.A. 

Gjatë bashkëjetesës së V.H. me 
N.H. lindën dy djem. Kur u shtrua 
në maternitet për të lindur fëmi-
jët e saj, V. dha si mbiemër atë të 
personit me të cilin ajo bashkë-
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jetonte prej vitesh dhe që ishte 
edhe babai biologjik i fëmijëve 
të saj. Në kushtet në të cilat ajo 
ndodhej, zyra e gjëndjes civile e 
komunës Gj. nuk mund të bënte 
regjistrimin e fëmijëve, si fëmi-
jë të V. dhe N. Për këtë arsye, 
fëmijët vazhdonin të mos ishin 
të regjistruar në gjëndjen civile, 
megjithëse djali i madh arriti në 
moshën gjashtë vjeçare, ndërsa 
i vogli në moshën tre vjeçare.

Mbas një periudhe të gjatë 
bashkëpunimi me V., zyrën e 
gjëndjes civile të komunës dhe 
arkivin e zyrës së gjëndjes civile 
të prefekturës, TLAS arriti të real-
izojë një sërë procedurash ad-
ministrative dhe gjyqësore.

Së pari u realizua zgjidhja e mar-
tesës së V. me shtetasin B.A. Më 
tej u bë lidhja e martesës së saj 
me N.H., që është edhe babai 
i fëmijëve. Gjatë procesit të 
mbajtjes së aktit të martesës, në 
përputhje me ligjin për gjëndjen 
civile, bashkëshortët deklaruan 
se kishin edhe dy fëmijë të lin-
dur prej tyre, të paregjistruar në 
gjëndjen civile.

Më tej u mbajtën aktet e lindjes 

nga të dy prindërit. Përfundi-
misht, fëmijët u regjistruan në 
gjëndjen civile, duke shënuar si 
atësi, atë të babait të tyre bi-
ologjik, që në kohën e mbajtjes 

bashkëshorti i nënës së tyre. 

Realizimi i këtyre procedurave 
zgjati për një kohë relativisht të 
gjatë. Duke qënë se fëmijët nuk 
do të mund të regjistroheshin 

procesit mësimor, TLAS pati një 
korespondencë me drejtorinë 
e shkollës, për të mundësuar 
regjistrimin e djalit të madh në 
shkollë, në mungesë të çerti-

fëmija tjetër mundi të shkonte 
në kopësht. Tashmë të dy fëmi-
jët janë të regjistruar në gjënd-
jen civile dhe ndjekin rregullisht 
edhe procesin e edukimit të 
tyre, përkatësisht në shkollë dhe 
në kopësht.  

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare Programi, TLAS
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Seminar Trainimi

NDIHMA LIGJORE DHE PAANËSIA E GJYKATËS
(seminar trainimi për studentët interns pranë administratës gjyqësore)

  Bashkëpunoi  Mbështeti

Shërbimi Ligjor Flas Tirane, TLAS,   në bashkëpunim me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, GjT,   

praktikën mësimore pranë Gjykatës së Tiranës.

Vendi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë
Datat: 25 dhe 26 Maj 2011
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Internship në Gjykatën e Rrethit Tiranë






