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KENI FËMIJË
TË PAREGJISTRUAR?

Si ta regjistroj fëmijën tim në 
gjëndjen civile?

Regjistrimi i fëmijës në zyrën 
e gjëndjes civile e bën atë 

shtetas shqiptar, me të gjitha 
të drejtat kushtetuese. Kujdesi 

me shtrimin e nënës në qënd-

parë nëna duhet të pajiset me 

maternitet.

Kush mund ta regjistrojë fëmijën 
në gjëndjen civile?

- Nëna e fëmijës;
- Babai i fëmijës, nëse ai ka mar-
tesë ligjore me nënën;
- Personat madhorë që janë në 

-
jës.

Për fëmijët e lindur në mater-
nitet:

-

në mungesë të tij, merrni një 

juaj e gjëndjes civile. Regjistrimi 
i rregullt i nënës në maternitet, 
me emrin dhe mbiemrin e saktë, 
është kushti i parë për regjistri-
min e rregullt të fëmijës. 

janë të sakta, regjistrimi i fëmijës 
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Tiranë (TLAS) është i gatshëm të 
-

regjistrimin e fëmijës tuaj.

Për fëmijët e lindur në kushte 
shtëpie:

qëndrën më të afërt shënde-

caktuar zyrtarisht dhe merrni 

-

rin e saktë, sipas regjistrimit 

-
-
-

katën e asistencës në lindje të 
-

-

tjerë të lindur në maternitet. 

rrugë, regjistrimi i fëmijës mund 
të bëhet vetëm me anë të një 

-

është i gatshëm të ndjekë të 
-
-

min e fëmijës tuaj.

Për fëmijët, nënat e të cilëve 
nuk interesohen për regjistrimin 
e tyre:

fëmijët që janë lindur nga nëna 
që nuk kanë martesë me babain 

-
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përgjithësi këta fëmijë rriten në 

-
jarë të nënës. 

-

familjarët e nënës nuk duan të 
kryejnë regjistrimin, Shërbimi Lig-

-

-

-

se është babai, gjyshi/gjyshja 

halla e fëmijës, atje mbahet një 

-

jetë baza për regjistrimin e fëmi-
jës në bazë të pikave 1, 2,3 të 
nenit 39 të ligjit “Për Gjendjen 
Civile”.
 
(1. Fëmija me prindër të panjo-
hur prezumohet i lindur në ven-
din ku është   gjetur dhe në ko-
hën që përcaktohet me raport 
mjekësor.
2. Fëmija me prindër të panjo-
hur pajiset me procesverbalin 
e organeve përkatëse të ren-
dit publik dhe raportin mjekësor 
të lëshuar nga mjeku i zonës ku 
është gjetur.
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3. Me kërkesë të shërbimit të 
gjendjes civile ose kryesisht, me 
miratimin e Kryetarit të Bash-
kisë/ Njësisë Bashkiake/Komu-
nës ku është gjetur fëmija, atij i 
caktohet emri e mbiemri, si dhe 
emra prindërish imagjinare, që 
mund të ndryshojnë me kërkesë 
të vetë fëmijës, kur bëhet mad-
hore ose më vërtetimin ligjërisht 
të prindërve.)

emra imagjinarë të prindërve 
-

që është kujdesur për regjistrim-

gjykatës për marrjen e kujdes-
tarisë së fëmijës, duke shfrytë-
zuar shërbimet që jepen nga 

-
-

regjistruar dhe ka edhe një kujd-
estar që ka të njëjtat përgjegjësi 
me prindin. 

Për fëmijët e lindur jashtë shtetit:

shtetit dhe për të cilët prindërit 

gjëndjes civile duhet të bëjnë 

nga materniteti, duhet të merret 

nga materniteti, e cila mbasi 
-

e shtetit të huaj, më tej legal-

-
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ment mund të tërhiqet në ma-
ternitet vetëm nga nëna. Duke 

të maternitetit, fëmija mund të 
-

të gjëndjes civile në Shqipëri.

e gjëndjes civile të fëmijës, e 

-
-

-

zyrën përkatëse të gjëndjes ci-
vile në Shqipëri.

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare e Programit, TLAS

Histori e Vërtetë 1

K.C. kishte lindur një vajzë në 

vetëm me një libër shëndeti të 

-
kument për regjistrimin e fëmijës. 
Vajza ishte bërë tashmë 7 vjeç 

-
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-
-

se regjistrimi në gjëndjen civile 
ishte shumë i rëndësishëm për të 

së saj dhe për t’i siguruar asaj të 
gjitha të drejtat kushtetuese, si 

-
min e fëmijës së lindur jashtë 

1. Bëri përkthimin e të dhënave 

në Librin e Shëndetit të Fëmijës, 
nga nxorri emrin me të cilin ishte 
regjistruar nëna, dhe të dhënat 
e tjera si data e lindjes së fëmi-
jës, emri i qytetit të lindjes, etj.

2. Realizoi pajisjen e nënës, K.C. 
me letërnjoftim elektronik.

3. Morri tek noteri një prokurë 
nga nëna, ku autorizohej avo-

-
katës së lindjes nga materniteti i 
Greqisë dhe për ndjekjen e pro-
cedurave të legalizimit të kësaj 

4. Bëri legalizimin e prokurës në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme 
të Shqipërisë.

5. Bëri legalizimin e mëtejshëm 
të prokurës në ambasadën 
greke në Tiranë.

6. Më tej, procedurat vazhduan 
në Greqi. Si hap i parë, ishte 
përkthimi i prokurës nga shqipja 
në greqisht dhe noterizimi në 
një zyrë të autorizuar nga shteti 
grek.
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7. Si hap i dytë, ishte kërkesa për 

së fëmijës, në maternitetin ku 
K.C. kishte lindur fëmijën. Kjo u 
realizua nëpërmjet plotësimit të 
një formulari, ku kërkoheshin të 
dhënat e personit të autorizuar 

lindjes, si dhe të dhënat e nënës.

8. Mbas disa ditësh u tërhoq çer-

materniteti.

në Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme të Greqisë.

10. Hapi përfundimtar ishte le-
-

latën shqiptare.

-

regjistrimin e vajzës së saj në 
zyrën e gjëndjes civile. Tashmë 
vajza ka mundësi të pajiset 

dhe mbi të gjitha, më në fund 

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare e Programit, TLAS

Histori e Vërtetë 2

.K. është tashmë 14 vjeç dhe 
nuk është edne i regjistruar në 

-
hej, në një maternitet të Greq-
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të K., në bazë të shkresave të 
lëshuara nga Prefekti i Qarkut 

-
-

-

nuk ishte gjetur mënyra për 

-

regjistrimin e fëmijës, në bashkë-

-

-
arta.

-

-

shumë të madh takimesh, bise-

fëmijës, me nënë dhe baba të 
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-
-

nën e tij dhe familjen e saj dhe 
pret me padurim që nëna të 

-

për përcaktimin e amësisë së 
fëmijës. Për shkak të mungesës 

ELVIRA DERVISHI
Këshilltare e Programit, TLAS

Parimi i interesit më të 
lartë të fëmijës në të 
drejtën familjare

Parimi i interesit më të lartë të 
fëmijës është një ndër pari-

“prindërit..., në vendimet dhe 
në veprimtarinë  e tyre duhet te 

-
teresin më të lartë të fëmijës”).
Ky parim është një prej parimeve 

e praktiken e cështjeve famil-
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-

-
-

jnë në zbatimin e këtij parimi, një 

zbatimin e parimit rast pas rasti 
ku në thelb duhet të mbetet 

-

-
ministrative ndesh veshtirësi të 
shumta, për shkaqe që rast pas 

-
-

shkaqe subjektive.
-

është detyrë e tyre që në jeten 

qëndër te aktivitetit të tyre in-

mjaft rëndësi që prinderit të kup-
-

sine e përmbushjes së detyrime-

-

me perkushtimin në përmbush-
jen e të drejtave të fëmijëve. 

-

-
mundësisë së prindërve për të 
përmbushur detyrimet e tyre, në 
rastet kur ata jane të paaftë për 
të përcaktuar atë cka është më 
e mira për femijet  e tyre.
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-

-

interesat e femijëvë janë më 
të brishtat dhe më lehtësisht të 

-

tyre.
Për shkak të rëndësisë së këtij 

-
-

ata ekstreme eventuale, të 
mundëshme në të ardhmen 
duke krijuar një sërë instru-

-
teresit më të lartë të fëmijës.
Garantimi i këtij parimi nga in-

Së pari është Kushtetuta  e Re-
publikës së Shqipërisë që në ne-

shtatëzëna dhe nënat e reja 

vacantë të shtetit.

knë të drejta të barabarta me 
fëmijët e lindur nga martesa.

minimale për punën e fëmijëve, 
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Sikurse dhe vihet re në kushtetutë 
gjejnë vend parime të rende-

së interesit më të lartë të fëmijës, 

i rëndësishëm per barazinë e 
fëmijëve të lindur jashtë martese 
me ata të lindur nga martesa 
është i garantuar, gjithshtu dhe 

të vëcantë të target grupit për 

me subjekt të miturit duke i dhë-

në parimit një karakter universal.
Sipas nenit 122 të Kushtetutës 

-

të tilla të detyrueshme për tu 
zbatuar nga gjykata në veprim-
tarinë e saj të përditshme. Këtu 
vlen të përmendet që vendi ynë 

në realizimin  dhe garantimin 
e këtij parimi. Këtu vlen të për-

-

-

-

-
min dhe bashkëpunimin në lid-

bashkëpunimin për birësimet 
jashtë vëndit”, si dhe një sërë 
deklaratash të rëndësishme 

-
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tata Universale e të Drejtave të 

-

-
-

kriminimit mbi baze bindjeje dhe 
besimi” etj.

parimeve të tilla është krijuar 
-

ment i rëndësishëm në sistemin 
-

ky parim dhe subjektet krye-

me shprehjen e ketij parimi si 

tërësinë e tij nje parshikim për 
të qënë i zbatueshëm dhe i ga-
rantuar në të gjitha aspektet që 

-

tërheq vëmëndjen e të gjitha 

-
mën në jetën e fëmijëvë.

-

parim u munduam të paraqesim 

-

ndërmjet palëve ( në këtë rast 

që rrjedhimisht e për shkak të 
natyrës e bën detyrimisht pjesë 

-

atë penal, në alternativat e 
dënimit me burgim dhe në ma-
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sat edukuese, në zgjidhjen e 
ceshtjeve të ndryshme me paj-

-

ka vënd për interesin dhe kujde-
sin ndaj të miturit.

Gjykata si instrument në real-
izimin e interesit më të lartë të 
fëmijës

-
tet e lindura ndërmjet palëve, 

zbtimi i ligjit në mënyrë të drejtë 
dhe të paanshme.

-
marrëveshjet familjare ku duhet 

më i lartë i fëmijës në kuptimin e 
gjërë të tij dhe në atë të ngushtë 
referuar cështjeve rast pas rast, 

-

-

-
-
-

-

-

Bazuar në këtë vlen të përmen-

të ndeshura në këtë fushë nga 

shume realizimin sa me te mirë 

më të lartë të fëmijës.  

dhe të ndjeshme në këtë pjesë 

-
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shpesh herë duke sjellë efek-
tin e kundërt të padëshiruar.

një rrezik të pakthyeshëm në 
jetën familjare, të tilla psh janë 
rastet e dhunës në familje, të 

detyrimit për ushqim, edukimin 
dhe arsimimin e femijëve të mi-
tur, për sigurimin e banimit etj, 
raste të cilat gjykata mund ti 

-

mënjëhershmenë në interes të 
të miturit për të realizuar qëllimin 

këtë mënyrë vëndimi i gjykatës 
gjithshtu nuk ngelet thjesht sta-

-
alizimin e qëllimit.
Gjykata ne vlerësimin e 
cështjeve të tilla ku pjesë thelbë-

-

të fëmijës e cila në raste të cak-
tuara është më e rendësishme 

(mund të ketë raste kur mireqë-

anasjellta kur fëmijes së lënë në 

-

Gjithashtu një rëndësi të vë-
cantë ka trajtimi i fëmijëve me 
prindër të njëjtë, të cilët duhet 

të humbasë dhe prindërit dhe 

-

vënë re shkelje, ku mund të për-
mendim rastin Kutzner kundër 
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shkelje të nenit 8, lidhur me ven-

-

-
jdestari është bërë duke u nisur 

sjelljes neglizhente dhe abuzimit 
të tyre ndaj fëmijës.

-
jashtim kur mirëqënia e fëmi-

këtyre cështjeve janë vënë re 

përmendim cështjen P.C dhe S 

ku fëmija ishte vënë në kujdes-
tari menjëherë pas lindjes dhe 

-
min e birësimit në mënyrë të 
përshpejtuar.  Gjithashtu shkelje 
lidhur me këtë  janë vënë re 
ne cështjen Vanema kunder 

miratimin e prindërve.
Gjykata gjithshtu ne vleresimin 
e këtyre cështjeve duhet të 
ketë parasysh dhe një element 

dhe prezumimin e të drejtës së 

të ketë raste kur në zgjidhjen e 

të lartë të fëmijës të jetë shume 

pas rasti ne lidhje me shume 
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intelektive e tij shëndeti etj.
-

-
-
-

këbisedim klinik” me fëmijën ku 
-

-
sishëm të gjykimit janë vënë re 

Sahin kundër Gjermanisë dhe 

cënimin e të drejtës së fëmijës 
për tu dëgjuar dhe në të dytin 

bënte vlerësimin e mendimeve 
të tij.
Këtu është me rëndësi të për-

-
het gjykimi (këtu është fjala për 

brënda standarteve të ambjen-

teve të gjykimit  ku shpesh herë 

-
hur me Shqipërinë eshtë rasti 
Bajrami kunder Shqipërisë ku 
shteti Shqiptar u ndeshkua për 
pamundësi për të vënë në ekze-

të vajzës së tij lindur nga mar-
tesa me nje shtetase shqiptare 
dhe shteti shqiptar nëpërmjet 

drejtësisë u gjënd në shkelje me 
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-

prej vështirësive të ndeshura në 
praktikë sic mund të jetë rasti i 
vështirësisë së përcaktimit  të 
detyrimit për ushqim për shkak 
të pamunësisë për të vërtetuar 

në të zeze dhe të pa siguruar.

-
it ku njëri prej prindërve është 

vështirësi dhe ne rastet kur është 

-

sishëm, që vjen dhe si një dety-

kanë lidhje me nenin katër dhe i 
-

veprave penale të denueshme 
për mënyrat e reja të skllavërimit 

rasti praqet rëndësi, për faktin 
-

shfrytëzuesit kishin detyruar te 
-
-

ishte një vajzë e mitur.

ANISA METALLA
Avokate/këshilltare paraligjore,
TLAS
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Histori e Vërtetë 1

Rasti i klientes F.K.

-
lemin e saj.

-
-

-

ishte kujdestarja e vetme faktike 

paraqitjen e rastit në gjykatë.
Zgjidhja e rasteve të tilla ka një 
rëndësi të vecantë pasi nuk 
kemi të bëjmë thjesht me ven-

-

paaftë për të gëzuar të drejta 

dhe për të marrë përsipër dety-
rime.

ligjshëm për këtë fakt .
Kërkesa i paraqitet gjykatës së 

,ishim në kushtet e përcaktuara 
nga ligji për të ngritur kërkesë-

-
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rasteve ka gjithashtu disa faza 

nga gjinia e afërt e tij, mjekun 

marë mendimin e mjekëve të 

-

-
cedua me hartimin e kërkesë-
padisë dhe dërgimin e cështjes 
në gjykatë.

Deri në këtë fazë rasti nuk 
-

parashikimit që bën vetë ligji gjy-

nga ana e trupit gjykues të vetë 

në lëvizje gjykata.

afërt ne gjini ishte e vështirë t’ë 
ishin të pranishëm në këtë gjy-

vëllezërit e saj. Për arësye famil-
jare ata kishin krijuar distanca 
me njëri- tjetrin. Pavarësisht për-

që ata të paraqiteshin në gjy-

ana e tyre. Për këtë arësye ne 
-

në e dëshmitares të fqinjes së kli-
-

kim për t’ju përgjigjur pyetjeve 

cështjen.

gjykimit ishte thirrja e mjekut i 
cili ishte marë në vite me kuri-

-
ment ndeshëm rezistencë  nga 
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të vinte në gjykim pavarësisht 
edhe thirrjeve sistematike të re-
alizuara nga gjykata. 

shtyhej disa herë dhe gjithashtu 

-
kut që ishte marë me mjekimin e 

-
ar të thërriste mjekë të tjerë në 
cilësinë e ekspertit në cështjë 
dhe si rregull ekspertët duhet të 
paguhen për aktin e ekspertimit 

të ishte e pamundur që klientja 

impenjua që rasti të gjente 
një zgjidhje brenda të gjitha 

arësye u gjetën mënyrat për të 

i cili e kishte kuruar vëllain e kli-

Pas shumë përpjekjeve ai pra-

cilësinë e dëshmitarit në gjykim.
-

kasitetin e duhur. Pas mbledhjes 

-
mive duke i shtuar edhe men-

cilët ishin thirrur si palë e tretë e 
interesuar në gjykim, për të dhë-

-
jen e kujdestarisë. Pasi u admin-

-

të vepruar të shtetasit në fjale 
dhe duke caktuar si kujdestare 

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

Rasti i klientes V.T.

P
kishte marrë vesh për shërbimet 

civil në shtetin Shqiptar të një 
gjykate të një shteti të huaj.
Vihet re një shtim i numrit të ven-
dimeve të shteteve të huaja në 

-
ket vendimeve që prekin çështje 
që kanë lidhje me familjen.

-
cedurës Civile ” Kërkesës për t’i 
dhënë fuqi vendimit të gjykatës 

gjuhën shqipe i legalizuar nga 

vërtetimi se vendimi ka marrë 

-
ipërisë”.

vendimin e gjykatës i cili përm-
bante të gjitha vulat përkatëse 
të gjykatës që e kishte lëshuar 
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përkthimin e tij në gjuhën shqipe 

-

shtetin shqiptar.
-

cedurës Civile “Kërkesa për t’i 
dhënë fuqi vendimit të gjykatës 
së huaj i paraqitet gjykatës së 
apelit.”

-

vijnë në kundërshtim me nenin 
394.

mjaft i rëndësishëm për rastin që 
-

shqiptar një vendim i një shteti 
të huaj.

-

gjykate të shtetit të huaj nuk i 
jepet fuqi në Republikën e Shq-

fuqi në Republikën e Shqipërisë, 

të shtetit që ka dhënë vendimin; 
b. kërkesëpadia dhe letërthirrja 

-
ar të paditurit në mungesë, në 

për t’i dhënë atij mundësi që të 

shkak, është dhënë një vendim 
tjetër i ndryshëm nga gjykata 
shqiptare; 
ç.është duke u shqyrtuar nga 
gjykata shqiptare një padi që 
është ngritur përpara se vendi-
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mi i gjykatës së shtetit të huaj të 

-
nin e tij;  

Vendimi i paraqitur nga klintja 

atë të pazbatueshem në shtetin 
Shqiptar.

mëtejshëm, gjykata e apelit ar-
ritti në përfundimin se vendimi 
i gjykatës së shtetit të huaj që i 

në Shqipëri.
-

sillte vendimi i gjykatës së shtetit 
të huaj të njiheshin edhe në 
Shqipëri.

ANISA METALLA
Avokate/këshilltare paraligjore,
TLAS

Pensionet e Pleqërisë, 
Procedura për
Aplikimet, Ankimet
Administrative dhe 
Gjykimet

Dhuna në familje është një 

Kushtetuta e Republikës së Shq-
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-

parim përshkues i të gjithë legjis-

respektimi i dinjitetit, i të drejtave 
dhe i lirive të njeriut përbëjnë 

parimet e përgjithshme, shtyllat 
-
-

-

-
meni ka qenë gjithnjë evident.

dhe kuadri legjislativ në Shq-
ipëri, e ka vlerësuar dhunën në 
familje së bashku me krimet e 

trajtuar atë me një kujdes e vë-

ne Republikën e Shqipërisë nuk 

si rrethanë rënduese në veprat 
-

nal.

Dhuna në familje përbën në 
thelb shkelje të të drejtave 

-
në shqiptare dhuna në familje 

saj deri në ekstrem, si vrasja e 

-
tare deri në vitin 2006 kishin një 

mbështetej puna parandaluese 
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-

masa ndaj dhunës në marrëd-
hëniet familjare”, i cili hyri në 

-
bën një mjet më shumë në dis-

ligj përbën edhe një mjet më 
-

mave të dhunës në familje.

Ky ligj ka si qëllim parandalimin 
dhe reduktimin e dhunës në 

saj, me anë të masave të për-

-

të pjesëtarëve të familjes, të 
cilët janë viktima të dhunës në 
familje, duke i kushtuar vëmend-

-

Sipas Ligjit dhunë në familje 
-

qenë në marrëdhënie familjare.

dhe në ardhjen në ndihmë te 
viktimave të dhunës në familje 
janë Gjykatat të cilat marrin ven-
dime për lëshimin e urdhrave të 

-

edhe  zbatimin e urdhrave të 

-
mi të urdhrit të Gjykatës. 
Sipas Ligjit, mënyra e vënies 
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përgjegjegjëse në rast të dhu-
nës në familje kryhet, viktima 
duke iu drejtuar me anë të një 

-

kërkesë-padi gjykatës së rrethit 

Të drejtën e vënies në dijeni 

një rast të ushtrimit të dhunës në 
familje.
Subjektet që kanë të drejtën për 

a) vetë viktima; b) përfaqësuesi 

-
kati i viktimës; c) të afërmit; ç) 
përfaqësuesit e zyrës së shërbi-

viktima, që kanë dijeni për ush-
trimin e dhunës; d) qendrat dhe 

-
habilitimin e viktimave të dhu-

-

rastin kur kërkesa është paraqitur 

të përgjithshme të gjykimit civil. 

-
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-

-

-

-
pen ndaj dhunës në familje që 
nga detyrimi i dhunuesit për të 

-

deri në detyrimi e dhunuesit që 
të paguajë qiranë e banesës së 

të viktimës, si dhe detyrimin ush-

pjesëtarë të tjerë të familjes 

nga Gjykata. 

kërkesës për lëshimin e urdhrit 

pas pranimit të kërkesës. Ven-
dimi përfundimtar i gjykatës për 

masës, e cila nuk mund të jetë 

lëshuar me vendim gjykate, për-
bën vepër penale.

-
jëherë nga përmbaruesit gjyqë-

edhe vetë dhunuesi vullnetar-
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-
jtjes.

në fuqi të këtij ligji dhe me ap-
likimin e tij përmes Gjykatës dhe 

është pakësuar në krahasim me 
disa vite më parë numri i ras-

familje.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 1

V
raste kur ka aplikime të reja për 

-
-

-

janë gjetur parregullsi në lidhje 
me vjetërsinë në punë në regjis-
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-

-
-

-

-
regullsi në lidhje me elementët e 
marrëdhënieve të punës si data 

-

dhe pasi u diskutua çështja nga 

duheshin për të bërë të mundur 

-
-

kumenta u përpilua kërkesa për 

-

-
-

tin bazë “librezë pune”, e cila 

vështirësi lidhur me vlerën pr-

gjykata ishte skeptike lidhur me 

punës e cila duke qene dub-

shumë bindëse për gjykatën 
lidhur me shënimet që përm-

argumentua se megjithëse li-
breza e punës ishte dublikate, 

-
ditet për falsitet. 

-
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cedurës Civile “Aktet zyrtare që 

-

-

bërë përpara tyre për faktet që 

për veprimet e kryera prej tyre. 

-

kërkua edhe thirrja në gjykim e 
dëshmitarëve për të vërtetuar 

gjykatës në lidhje me vjetërsinë 

u pranua nga Gjykata dhe u 
thirrën në gjykim dy dëshmitarë 
që kishin punuar me klienten 

punuar në një qendër pune me 
-

hëzgjatjen e punës.

dhe pas administrimit të të 

të paraqitura në gjykim, gjykata 
arriti në përfundimin se e gjente 
të drejtë dhe të bazuar në ligj 

kërkesën e bërë nga klientja 
Sh.Y. duke i dhënë të drejtë për 
kërkimin e saj duke vërtetuar 
vjetërsinë e saj në punë dhe 

-
udhave të papaguara.

-
dimin e kërkuar nga klientja Sh.Y 
dhe u vlerësua puna e bërë nga 

për zgjidhjen e kësaj çështje.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS
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Histori e Vërtetë 2

pranishëm është ekzistenca 

në regjistrat e Gjëndjes Civile.

të cilët kanë vdekur dhe vazh-

regjistrat e Gjëndjes Civile kanë 

zgjedhësve, etj.

vdekjes bëhet brenda 10 ditëve 
-

shtetit”.

vërtetimin e faktit të vdekjes së 
djalit të tij në vitin 1992 në një ak-

Ligjit “Për Gjëndjen Civile” para-

i afërt e, në mungesë të tyre 

është gjetur i vdekuri.

-
himisht nga neni 51/1 i ligjit 

-
-

i vdekjes së tij. 
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pushimin e çështjes në ngarkim 
të drejtuesit të mjetit që kishte 
shkaktuar aksidentin, në të 
cilën përshkruheshin rrethanat 
e ngjarjes, dhe ku përmendej 
madje edhe emri i viktimës 

-

ishte më bindës për gjykatën në 

mundësinë e paraqitjes së dësh-
mitarëve që kishin dijeni për ng-

-

-

mendua që çështja të paraqitej 

-
tat u përpilua kërkesa për në 

-
ranë dhe u paraqit kërkesa në 
gjykatë.

gjykata arriti në përfundimin se 
e gjente të drejtë dhe të bazuar 
në ligj kërkesën e bërë nga kli-
enti I.B duke i dhënë të drejtë 
për kërkimin e tij.

-
fundimin e kërkuar nga klienti 
I.B dhe u vlerësua puna e bërë 

-
las për zgjidhjen e kësaj çështje.

ADNAN HOXHA
Avokat, TLAS
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Ankimi kundër vendimeve 
të komisionit të caktimit të 
aftësisë për punë 
(pensionet e invaliditetit)

Lnë Republikën e Shqipërisë 
-
-

net e invaliditetit.
-
-

jë prej tij?

-
suar periudhën minimale të sig-

rasteve të aksidentit në punë 

-

e verbimit.
-

-
sisë për Punë. Gjithashtu shkalla 

-

Periudha minimale e sigurimit 

20 vjeç.

bëhet i paaftë të kryejë punën 
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kushte të veçanta pune. 

-

-

-
-

vendimi i të cilit përsa i përket 
caktimit të aftësisë për punë 

Pikërisht në pjesën që përcak-

-
pas ligjit ky vendim nuk është i 
ankimueshëm në gjykatë përsa 

gjitha ankimet që i janë drejtuar 
gjykatës në lidhje me këtë fakt, 
gjykata ka mbajtur një qëndrim 
negativ duke u shprehur se ven-

Sipas gjykatave shqiptare ligji që 
-

-
limit dhe shkallën e paaftësisë, 
dhe kundër këtij vendimi mund 

dhe i pa ankimueshëm.

brendshëm ka parashikuar an-
-

dimi administrativ.



Nr. 2 / 2011

36

mund të ngrejë padi në gjykatë 
-

imin e një vendimi administra-

që vendimi është i paligjshëm 

Gjithashtu nenet 18 dhe 137 të 
-

administrative me kusht që të 

brendëshme të ankimit adminis-
trativ.

Gjithashtu neni 86 pika 3 i Ligjit 

-

në gjykatë, nga e cila çështja 
zgjidhet përfundimisht.

shprehur edhe Gjykata e të Dre-

-

të brendshëm.

Gjykata e Strasburgut shprehet 

-

administrative që nuk përm-

-

-
rtë fakti se kemi të bëjmë me një 

drejtën për tu ankuar gjyqësisht 

të Caktimit të Aftësisë për Punë 
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trajtuar atë si një vendim për-

paankimueshëm.

lidhje me këtë fakt, për të një-

dhënë të drejtën individëve që 

-

vendime si të ankimueshme në 
gjykatë.

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 1

P
kishte marrë vesh për shërbimet 

duke kërkuar zgjidhjen e marte-

Klientja u paraqit dhe nga in-

kishim te benim me nje individ i 

njera pas tjetres.



Nr. 2 / 2011

38

drejt shtetit Grek per te punuar. 
Pasi kishte kaluar nje periudhe 

-

femijen e saj te mitur.
-

te cilin kishte lindur dy femije. 
-

kishte qene e martuar ligjerisht 

-

pa u zgjidhur me pare martesa 
e pare.

nje periudhe pesembedhjete 
vjecare qe nuk kishte asnje in-

-
hjen e tij.

-

duke terhequr nga Zyrat e Gjen-
djes Civile te dy aktet e marte-

te saj te pare per me shume se 
pesembedhjete vjet.U krye nje 
pune e veshtire pasi martesa 
e pare ishte kryer ne nje qytet 
tjeter dhe ishte mjaft e veshtire 

marre parasysh edhe faktin se 
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klientja ishte shurdh memece.
-

kërkesë duke kerkuar zgjidhjen 
e marteses per shkak te ndepre-
rjes se jeteses se perbashket per 
me shume se tre vjet.

-

martesës për shkak te ndërpre-
rjes së jetesës së përbashkët kur 

faktikisht që prej 3 vjetësh.

zgjidhjen e martesës për shkak 
të ndërprerjes së jetesës së për-

tjetër”.

një ndërprerje të jetesës së për-
bashkët për një periudhë shumë 
të gjatë dhe duke i shtuar faktin 

edhe faktin që fëmija i tyre 

-
-

hur gjatë vazhdimit të martesës 
së mëparshme të njërit prej 

mëparshme.”

gjykatës për të kërkuar zgjidhjen 
e martesës së parë për shkak 
të ndërprerjes së jetesës së për-
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bashkët duke marrë parasysh 
edhe faktin e parashikuar në 

martesa e parë mund të zgjid-
het pa u shpallur e pavlefshme 
martesa e dytë.

hapat e mëtejshëm, ku u zhvil-

-

më pasi e kishte humbur qëllimin 

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS

Histori e Vërtetë 2

P
me iniciale L.R. Pasi kishte marrë 
vesh për shërbimet që kryente 

të vazhdueshme të krujuara nga 

-
munitet me anë të studentëve 

paraqit duke kërkuar rregjistrim-
in e lindjes së dy fëmijëvë të saj.

-
kime në Tirane pasi klientja vazh-

të punuar ndërsa gjëndjen civile 

klientja L.R kishte lindur dy fëmijë 

dhe pavarësisht se lindjet kishin 

deklaruar përpara nënpunësit 
të gjëndjës civile. Gjithashtu 
nga intervista me klienten L.R u 

që kishin penguar regjistrimin e 
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fëmijëve të saj ishte pikërisht fak-
ti se klientja L.R e kishte pasha-

-

në Tiranë, gjithashtu edhe për 

nuk kishte bërë asnjë deklarim 
të lindjes së fëmijëve përveç 
faktit që kishte kryer vaksinimin e 

nuk kishte mundur të kryente e 
vetme regjistrimin e fëmijëve të 
saj.
U paraqit çështja në mbledhjen 
e radhës së Zyrës dhe nga disku-
timet u arrit në përfundimin që të 

-

fëmijëve të saj.

rregjistrimin e fëmijëve pranë  
-

basanit. Duke qenë se klientja 

mund të shkëputej nga marëd-
hëniet e punës u mendua që të 

regjistrimin e dy fëmijëve të saj. 

-
tët e zyrës shkuan në qytetin e 

-

së fëmijëve të klientes L.R në 
-

paraqitën në Gjykatën e Rrethit 
-

banimit të kërkueses duke u 

nga ana e saj për të bërë të 
mundur regjistrimin.

e gjyqit për regjistrimin e fëmi-
-

dimin e gjykatës për ti dhënë 



Nr. 2 / 2011

42

të drejtë kërkueses L.R në kër-
kimin e saj për regjistrimin e dy 

gjykatës bashkë më kërkuesen 
u paraqitëm në zyrat e gjëndjes 

mundur regjistrimin e fëmijëve 

tyre.
Kështu këta fëmijë mund të 

gjitha të drejtat që ju njeh ligji. 

që kemi hasur gjatë punës me 

-

tyre pengesave Zyra për Shërbi-

-

tjera të Shqipërisë.

ADRIAN SHEGA
Avokat, TLAS
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Seminare me punonjës 
të zyrave të gjëndjes 
civile

Sbashkëpunim të ngushte me 

“Rritja e Aksesit në Drejtësi të 

-

trajnuese në nëntë rrethe të Re-
publikës së Shqipërisë. 

-

këtyre rretheve me përmiresimet 
e bera ligjit të gjëndjes civile si 

të hasura nga këta të fundit 
gjatë punës së tyre. 
Përzgjedhja e rretheve nuk ishte 

rretheve u mbajtën parasysh 

që kishin, largësia nga qëndrat 
e qyteteve  gjë që sjell dhe një 

-

shfaqura dhe që janë ngushtë-
sisht të lidhura më ndryshimet 
e bëra ligjit të gjëndjes civile. 
Dhe kryesisht rrethet në të cilën 

-
rande/Delvine, Kukës /Has, Le-

-

dhe tre seminare u zhvilluan në 

këtij rrethi.
-
-

-
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nuk ishin pjësemarrës.
Që trajnimi të ishtë efektiv, in-

shpërndarjen e materialeve 

paraqisnin në mënyrë të përm-

bënin më të kuptueshëm duke 

-
ince në këtë fushë dhe  të kuali-

-

pin iniciues për përmirësimët 
që i janë bërë ligjit të gjëndjes 

është ndjekur gjatë hartimit të 
-

Trajnimi u asistua dhe nga Dre-

ekspertët e saj.
Trajnimi niste me relatimet nga 

dhe më pas ndiqej me rastet 
e përzgjedhura nga zyra si sh-
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pas me rastet e sjella nga vetë 

-

Të dymbëdhjet trajnimet ishin 

treguan interes dhe u aktivizuan 
maksimalisht duke dhënë zgjid-

trajnimi ishte frytdhënës dhe që 

pjesëmarrësit.

-
bledhëse me datat , vendet 
dhe numrin e pjesëmarrësve në 

që në të ardhmen trajnime të 
tilla të sukseshme dhe bashkë-

RINA PERO
As. Avokate, TLAS
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Nr. Data Vendi StafNr, Pjesemarrësve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.03.2011 Elbasan 623

Lezhë02.04.2011 520

Kavajë 618

Fier 620

Peshkopi 526

Kukës 515

Tropojë 59

Krujë 513

Sarandë 517

Tiranë 521

Tiranë 520

Tiranë

09.04.2011

16.04.2011

21.05.2011

27.05.2011

28.05.2011

4.06.2011

11.06.2011

16.06.2011

17.06.2011

18.06.2011 522
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FOTO NGA SEMINARET NE RRETHE

TIRANA TIRANA

TIRANA KAVAJA

FIERI SARANDA
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FOTO NGA SEMINARET NE RRETHE

ELBASANI KRUJA

LEZHA PESHKOPIA

KUKES - 
TROPOJE

KUKES - 
TROPOJE




