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AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR 
FALAS TIRANE (TIRANA LEGAL AID 
SOCIETY), TLAS, 2018

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, gjate vitit 2018, ka qënë 

dhe vazhdon të jetë një ndër 
aktorët aktiv në procesin e për-
mirësimit të sistemit të drejtësisë 
në vendin tonë. Dihet tashmë 
që Reforma ne Drejtësi ka hyrë 
në pjesën më të vështirë dhe 
të rëndësishme  si edhe është 
shoqëruar me ndryshime  pozi-
tive dhe negative, me  impakt 
të drejtpërdrejtë në  funksionimin  
apo mos funksionimin e  sistemit 
gjyqësor dhe atij të drejtësisë 
në përgjithësi. Ndihet që besimi 
i qytetarëve për funksionimin e 
sistemit të drejtësisë dhe perfor-
mancën e aktorëve  te tij institu-
cionalë po shoqërohet me një 
ndjenjë optimizmi. Megjithatë 
duhet theksuar që  edhe gjatë 
2018 mosfunksionimi i  zbatimit të 
ligjit të ndihmës juridike ka cënu-
ar dhe ndikuar në aksesin në dre-
jtësi të qytetarëve.  Prandaj dhe 
shërbimet ligjore falas të ofruara 
nga organizata të specializuara 

për këtë qëllim, mbeten pjesë 
shumë e rëndësishme e këtij 
sistemi, sepse janë ato që plotë-
sojnë boshllëkun e pambuluar 
nga ndihma juridike shtetërore 
dhe që garantojnë mbrojtjen e 
të drejtave dhe lirive themelore 
të individëve në nevojë. 

Gjatë vitit 2018 stafi i TLAS ka ofru-
ar ndihmë juridike për zgjidhjen e 
1469 çështjeve ligjore që i përkis-
nin fëmijëve, të papunëve, per-
sonave me aftësi të kufizuara, 
pensionistëve, grupit LGBTI, mi-
noriteteve dhe familjeve të tjera 
në nevojë. Këta përfitues kanë 
mbetur të kënaqur nga rezulta-
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tet e zgjidhjes sepse më shume 
se 94 % e rasteve janë finalizuar 
me sukses në favor të përfiuesve 
direkt te shërbimit. Përfituesit 
dëshmojnë dhe vlerësojnë  ndih-
mën juridike që ju ka ofruar TLAS 
zgjidhja e te cilave ka mundë-
suar aksesin e tyre në programet 
sociale dhe përmirësimin e situ-
atës ekonomike. 

Gjatë 2018, TLAS ka synuar për-
faqësimet ligjore strategjike si 
përpara adminstratës shtetërore 
ashtu dhe para gjykatës, si edhe 
forcimin e partneritetit efektiv 
me strukturat shtetërore, me 
NGO’të partnere apo përfaqë-
suesit në nivelin lokal në mënyrë 
që të plotësohet shërbimi ndaj 

shtresave apo individëve më të 
margjinalizuar, mbrojtjes së të 
drejtave të tyre përmes:

• Përcaktimit me përparësi  të 
llojeve të shërbimeve për fëmijët, 
familjet vulnerabël dhe qytetarët 
e tjerë të varfër.

• Përmirësimit të aftësive të 
klientëve për të zgjidhur vet 
problemet ligjore nëpërmjet tra-
jnimit individual  dhe në grup 
me drejtues ose përfaqësues të 
komunitetit, nëpërmjet ofrimit  
të formularëve të gatshëm e të 
lehtë për t’u përdorur.

• Identifikimit  të çështjeve li-
gjore përmes përdorimit të  TLAS  
Portal,  i cili synon të  orientojë 
personat në nevojë  si  t’i zgjidhin 
ato. 

• Zgjerimit të strukturës së tij dhe 
partnerëve apo aktorëve të tjerë 
qeveritarë dhe joqeveritarë për 
të ndërtuar besimin te individët 
në nevojë dhe krijuar një realitet 
tjetër në funksion të zhvillimeve 
të mëtejshme të demokracisë 
në Shqipëri. 
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• Rritjes së kapaciteteve të 
profesionistëve, seminareve 
të trajnimit, workshopeve dhe 
tryezave të shumta në të gjithë 
vendin.

• Ofrimit të  shërbimeve ligjore 
mobile, aktiviteteve të street 
law, shërbimeve hotline,  përdor-
imit të teknologjisë është bërë 
e mundur që të përfitojnë indi-
vidë vulnerabël edhe nga rrethe 
te tjera të largëta si Peshkopia, 
Gjirokastra, Kukësi, etj.

• Forcimit të rolit aktiv në ko-
alicionet ku është anëtar: BKTF, 
Justice for all, BRRLN, ENS dhe 
CHILD PACT. 
 
Edhe pse financimi mbetet një 
sfidë e vërtetë, TLAS ka arritur të 
sigurojë mjaftueshëm fonde dhe 
të jetë efiçent në shërbimet e tij, 
bazuar në shumëllojshmërinë e 
formave të ofrimit, në cilësinë e 
lartë dhe me kosto të ulët. 

Pikërisht këtë model po për-
piqemi ta promovojmë jo vetëm 
në Tiranë por edhe në qarqe si 
Elbasani, Durrësi, Fieri, Berati, Ko-

rca, Shkodra,etj. në mënyrë që 
fondet e donatorëve të përdoren 
sa më mirë dhe për t’i shërbyer 
sa më shumë individëve. Qël-
limi i TLAS në këtë analizë vjetore 
eshtë sa ligjor po aq edhe eko-
nomik e social.  Ne synojmë  nga 
njëra anë  të  mundësojmë ndry-
shimet e nevojshme  në sistemin 
e drejtësisë,  dhe nga ana tjetër 
të ofrojmë shërbimet e përdit-
shme për  personat që kanë më 
shumë nevojë,  duke sjellë sado 
pak ndryshim në jetët e tyre dhe 
në  shoqërinë shqiptare.  
Një tjetër synim ka qënë  ngrit-
ja e kapaciteteve dhe nxitja e 
profesionistëve të fushës së ar-
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FUSHA E LIGJIT NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE

TLAS vazhdoi gjatë vitit 2018 të ofrojë shërbime ligjore për çështjet civile, 
administrative, familjare dhe të punës si dhe për rastet e shkeljes së të dre-
jtave të njeriut;  në formën e këshillimit,  dhe të përfaqësimit si në organet 
administrative edhe në ato gjyqësore. Shërbimi Ligjor Falas i TLAS është i 
fokusuar tek familjet më të varfra, tek fëmijët vulnerabël, pensionistët, Grupi 
LGBTI, individë me aftësi të ndryshme,  dhe kryesisht duke synuar për fshirjen 
e tyre sociale. 

Numri total i përfituesve të drejtpërdrejtë nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, gjatë 2018 ka qënë 1469 klientë, dhe numri total i të gjithe përfituesve 
të drejtëpërdrejtë gjatë 19 vjetëve te funksionimit te shërbimit ligjor falas, 
TLAS,  ka arritur shifrën 24214 klientë1. Përqindja e suksesit te çështjeve të 
përfaqësuara përpara gjykatave dhe strukturave administrative gjate 2018 
është si më poshtë:

1 Më poshtë  paraqitet diagrama sipas numrit të përfituesve direkt në  harkun kohor te 20 viteve

simit, shëndetësisë, gjendjes ci-
vile, shërbimit social shtetëror, 
për t’u përfshirë  në mënyrë 
më të koordinuar në funksion 
të zgjidhjes së halleve të atyre 
që kanë më shumë nevojë. 
Së fundmi, TLAS-i vlerëson ne 
mënyrë të veçantë, kontributin, 
përkushtimin dhe angazhimin e 
ekspertëve, anëtarëve të stafit 
dhe vullnetarëve. TLAS beson se 

të gjithë njerëzit duhet të jenë të 
barabartë përballë ligjit; se dre-
jtësia duhet të jetë njësoj për të 
gjithë dhe se duhet të ketë një 
sistem ligjor që është i lehtë për 
t’u kuptuar dhe për t’u zbatuar.  
Donatorët që kanë mbështe-
tur programin e TLAS gjatë 2018 
kanë qënë UNICEF, CRD, UNDP, 
UNHCR, Dutch Embassy, EU/
Save The Children, etc.
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Më poshtë gjeni diagramën progresive të përfituesve të drejtpërdrejtë të 
shërbimeve ligjore falas që nga themelimi i TLAS:
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Tabela jep ngarkesën mujore të stafit që ofron shërbime ligjore per  nje total prej 
1469 përfitues  te drejte përdrejtë  gjatë vitit  2018:
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Për të parë se cilat kategori vulnerabël kanë përfituar nga shërbimet ligjore falas të 
TLAS gjatë vitit 2018, po japim të dhënat si më poshtë:

Grupet  përfituese Ndjekur nga paraligjorët Ndjekur nga Avokatët  Total 

Fëmijët 477 59 536 

Nëna Kryefamiljare  158 141 299 

Me aftësi ndryshe   10 9 19 

Të pa Punë 150 201 351 

Të moshuar pa te ardhura 9 12 21 

Pensionistë 9 8 17 

Familje të varfëra 84 142 226 

Total:2018 897 572 1469 
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Numri i përfituesve sipas llojit të cështjes gjatë 2018:

Lloji i Cështjes  Ndjekur nga Paralegal Ndjekur nga avokatët Total 

Regjistrim lindje 477 59 536 

Regjistrime civile  101 49 150 

Zgjidhje martese 34 225 259 

Cështje Familjare  82 206 288 

Strehim/ mbrojtje sociale 107 0 107 

Vlerësim psikologjik 3 21   24 

Te drejta te tjera ligjore   93 12  105 

Total: 2018 897 572 1469 

Mbas 20 vjetësh aktivitet dhe experience në fushën e ofrimit të shërbimeve ligjore 
falas, TLAS është sa i njohur edhe po aq i kërkuar nga përfituesit, nga partneret dhe 
antarët e rrjetit të krijuar në zonat e targetuara. Ata tashmë janë të mirëorientuar 
për të përdorur telefonin pa pagese të zyrës, gjetur adresën, për të drejtuar emaile 
të drejtpërdrejta por edhe përmes faqes së internetit dhe Portalit të dedikuar për 
këtë qëllim të TLAS.  
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Gjatë vitit 2018 pati disa burime referimesh dhe rekomandimesh në TLAS nga 
partnere apo rrjeti i ndërtuar tashmë i bashkëpunimit me aktorë të interesuar dhe 

organizata komunitare nga i gjithë vendi: 

Objektivat e përcaktuara nga TLAS për 2018 janë arritur në përputhje me kontratat 
e nënshkruara me donatorët, edhe pse zhvillimet dhe ndryshimet e diktuara nga 
reformat e ndryshme te ndërrmarra kudo nga qeveria shqiptare si në sistemin e 
ekonomisë, atë social, territorial apo të drejtësisë kanë qënë intensive, me efekte 
te drejtpërdrejta dhe te paparashikuara per jetët e familjeve apo individëve vul-
nerabël. 

Përsa i përket objektivit 2,  të rritjes së ndërgjegjësimit të grupeve në nevojë dhe 
të aktorëve që ofrojnë shërbime ndaj tyre, TLAS ka zbatuar një sërë aktivitetesh 
të rëndësishme. Organizimi tradicional shumë vjecar dhe i sukseshëm i TLAS i ak-
tiviteteve street law në të gjitha zonat e ndërhyrjes ka bërë që të vizitohen dhe 
takohen qytetarë në shume komunitete me programe dhe synime të caktuara, 
të shpërndahen më shumë se 3000 publikime të hartuara për këtë qëllim dhe 
që përmbajnë informacione të nevojshme të shprehuara në një gjuhë sa më të 
thjeshtë për popullaten e targetuar.

 is    Burimet  e  referimit të rasteve/përfituese në TLAS gjatë 2018  Numri Perqindja  
1 Zyrat e Gjendjes Civile 151 = 10.4% 

2 Njesitë e mbrojtjes së fëmijeve/CPU   94 = 6.3% 

3 Klient direkt 552 = 37.7% 

4 OJF/Organizata me baze komunitare 225 = 15.3% 

5 Shërbimi Social   83 = 5.6% 

6 Web/Portali/Email 196 = 13.3% 

7 Network/LAN 168 = 11.4% 

 

 

Nr. Total i përfituesve të drejtpërdrejtë 1469 ose 100 % 
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STREET- LAW  gjatë 2018 janë zhvilluar në komunitetet vulnerable në Tiranë, Korcë, 
Shkodër, Elbasan, Fier, Lushnje, Berat të mbështetura nga donatorë si CRD, MATRA, 

UNDP dhe Save the Children:

No Vendi Data Numri i qytetarëve
të takuar

 Numri i publikimeve të shpërndara 

1 Elbasan  16.01.2018 28  qytetarë 28  fletëpalosje dhe broshura 

2 Tirane 21.03.2018 92 qytetarë 102 fletëpalosje dhe broshura 

3 Korce 10.04.2018 40  40  fletëpalosje dhe broshura 

4 Elbasan 12.06.2018 28  45  fletëpalosje dhe broshura 

5 Korce 18.06.2018 90  100  fletëpalosje dhe broshura 

6 Korce 26.06.2018 85  98  fletëpalosje dhe broshura 

7 Elbasan 12.06.2018 54  64 fletëpalosje dhe broshura 

8 Elbasan 06.07.2018 26  38  fletëpalosje dhe broshura 

9 Korce 09.10.2018 60  71  fletëpalosje dhe broshura 

10 Tirane 15.11.2018 52  63  fletëpalosje dhe broshura

11 Tirane 15.11.2018 77  89  fletëpalosje dhe broshura 

12 Elbasan 27.11.2018 32  50  fletëpalosje dhe broshura 

13 Puke 08.02.2018 52   80  fletëpalosje dhe broshura 

14 Elbasan 15.03.2018 80   68  fletëpalosje dhe broshura 

15 Elbasan 23.04.2018 33   40  fletëpalosje dhe broshura 

16 Shkoder 30.04.2018 46    55  fletëpalosje dhe broshura 

17 Elbasan 15.05.2018 63   80  fletëpalosje dhe broshura 

18 Elbasan 23.05.2018 64   70  fletëpalosje dhe broshura 

19 Shkoder 02.07.2018 42   63  fletëpalosje dhe broshura 

20 Elbasan 10.07.2018 46   60   fletëpalosje dhe broshura 

21 Gramsh 02.07.2018 53  80  fletëpalosje dhe broshura 

22 Elbasan 19.07.2018 68   90  fletëpalosje dhe broshura 

23 Lushnje 06.03.2018 30  35 fletëpalosje dhe broshura 

24 Berat 26.03.2018 27  24 fletëpalosje dhe broshura 

25 Fier  07.05.2018 30  30 fletëpalosje dhe broshura 

26 Ura Vajgurore 21.06.2018 70  56 fletëpalosje dhe broshura 

u h j fletëpalosje dhe broshura

8 fletëpalosje dhe broshura

9 fletëpalosje dhe broshura

h j fletëpalosje dhe broshura

h fletëpalosje dhe broshura

o fletëpalosje dhe broshura
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Dy tryeza të rrumbullakta me vendimmarrës kyç dhe aktorë të përfshirë në çështje 
me rëndësi si më poshtë

Sesione informuese dhe grupe fokusi me strukturat lokale dhe grupet e interesit pë 
të rritur ndërgjegjësimin për studimin Për Pashtetësinë, studimin Romët Përkasin dhe 

ligjin e ri “Për Ndihmën Juridike” në Shqipëri

Nr. Date Vendi Nr i pjesmarrësve  

1 08.06.2018 “Tirana Inernational” 72, pjesmarrës në prezantimin e Studimit: Hartëzimi I 

personave në rrezik pashtetësie në Shqipëri” dhe Romët 

Përkasin, Diskriminimi dhe Margjinalizimi I tyre në Shqipëri 

2 14.12.2018 “Xheko Imperial” 30  pjesmarrës në diskutimin dhe komentimin e Draft 

Ndryshimeve te Ligjit “Për Gjëndjen Civile” 

No. Date Vendi Nr i pjesëmarrësve 
1 04.12.2018 Bashkia “Diber” 25 
2 10.12.2018 Hotel “ Fieri” 26 
3 12.12.2018 Hotel “Tomorri” 27 
4 27.06.2018 Elbasan, Bashkia 33 
5 26.06.2018 Korca, Bashkia 32 
6 29.08.2018 Tirana, Xheko Imperial 28 

   144 

fletëpalosje dhe broshura
fletëpalosje dhe broshura

o fletëpalosje dhe broshura
fletëpalosje dhe broshura

o fletëpalosje dhe broshura
o fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura
fletëpalosje dhe broshura

o fletëpalosje dhe broshura
fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

u fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

h od fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

h od fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

h fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

u h j fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

fletëpalosje dhe broshura

j u o fletëpalosje dhe broshura

27 Lushnje  21.09.2018 80  92 fletëpalosje dhe broshura 

28 Berat  26.02.2018 64  78 fletëpalosje dhe broshura 

29 Lac 12.01.2018 32 50 fletëpalosje dhe broshura 

30 Shengjin 12.02.2018 31 60 fletëpalosje dhe broshura 

31 Lezhe 02.03.2018 28 40 fletëpalosje dhe broshura 

32 Milot 20.04.2018 32 50 fletëpalosje dhe broshura 

   1,635 qytetarë 1,989 publikime  
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Training for Government Employees of 448 civil office servants and in all of territory:

Nr Qarku Date Vendi Nr i pjesëmarrësve  
1 Fier  19.06.2018 Shtepia e Pionierit 61 

2 Vlore 20.06.2018 Bashkia ”Vlore” 30 

3 Durres 21.06.2018 Bashkia “Durres” 43 

4 Tirane 22.06.2018 Ministria e Brendshme 78 

5 Korce 26.06.2018 Prefektura  Korce 46 

6 Elbasan 27.06.2018 Bashkia  Elbasan 58 

7 Lezhe 28.06.2018 Biblioteka Lezhe 30 

8 Shkoder 29.06.2018 Bashkia Shkoder 28 

9 Berat 19.07.2018 Prefektura Berat 31 

10 Gjirokaster 18.09.2018 Bashkia Gjirokaster 43 

    448 

Lidhur me objektivin 3 të programit të TLAS: Ndërrmarrja e Nismave për studime 
dhe permirësime të legjislacionit të shoqëruara me fushata advokimi dhe lobimi, 
ka shënuar gjithashtu një arritje të mëtejshme duke e pasuruar më gjërë listën e 
draftimeve të reja, të amendamenteve dhe të akteve nënligjore.

Konkretisht gjatë 2018  grupi i ekspertëve të TLAS ka finalizuar:

a. 11 (njëmbëdhjetë) akte nënligjore në zbatim  të Ligjit “Për të Drejtat dhe Mbro-
jtjen e Fëmijës”; 

b. 12 (dymbëdhjetë) akte nënligjore në zbatim të “Kodit të Drejtësisë për të Mitur”;

c. Ndryshime në “Ligjin e Gjendjes Civile” me synimn eliminimin e pashtetësisë;

d. 6 (gjashtë) akte nënligjore në zbatim te ndryshimeve të “Ligjit të Gjendjes
Civile”.
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Më poshtë po rendisim më të detajuara aktet e draftuara, të cilat janë miratuar 
dhe kanë filluar të zbatohen:

a. Vendimet e Këshillit të Ministrave dhe aktet e tjera nënligjore të parashikuara në 
Ligjin 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës” të draftuara nga grupi i 
ekpertëve të TLAS me mbështetjen e UNICEF:

Neni 

45/3  

Kriteret për punësimin e punonjësit të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe punonjësit, të cilët 

punojnë me fëmijët,përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave 

Neni 

38/4  

Mënyra e bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse për të drejtat dhe 

mbrojtjen e fëmijës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Neni 

44/2  

Llojet, mënyra e shkëmbimit dhe e përpunimit të informacionit e të dhënave statistikore, të kërkuara 

nga agjencia pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor, përcaktohen 

me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Neni 

27/4  

Masat për mbrojtjen e fëmijëve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme dhe ose të dëmshme në 

internet përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave 

Neni 

65/3  

Veprimtaria e strukturave të mbrojtjes së fëmijës, në lidhje me fëmijët nën moshën për përgjegjësi 

penale, rregullohet me vendim të Këshillit të Ministrave   

Neni 

48/2 

Ministri qe bashkerendon punen per ceshtjet e te drejtave te femijes miraton me udhezim menyren 

e vendosjes ne institucionet e perkujdesit shoqeror.  

40/3 Kryeministri, Struktura dhe organika e Agjensise miratohen nga Kryeministri me propozimin e 

Ministrit qe bashkerendon punen per ceshtjet e te drejtave dhe mbrojtjes se femijes. 

8/9 Rregullat, procedurat dhe veprimet konkrete të autoriteteve të pushtetit qendror ose vendor, si dhe 

detyrimet e personelit mjekësor ose të profesionistëve të fushave të tjera, që lidhen me 

parandalimin ose trajtimin e rasteve të braktisjes së fëmijës në institucionet e kujdesit shëndetësor, 

parashikohen me udhëzim të përbashkët të ministrit përgjegjës për çështjet sociale dhe 

shëndetësinë 

32/4 Rregullat dhe procedurat për mbulimin e këtyre shpenzimeve përcaktohen me udhëzim të 

përbashkët të ministrit përgjegjës për çështjet sociale, shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për 

arsimin. 

49/4 Njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki harton dhe përshtat, një herë në vit, listën e përfaqësuesve 

proceduralë për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procesin penal dhe 

ia dërgon atë strukturave vendore të Policisë së Shtetit, Prokurorisë dhe gjykatës së rrethit gjyqësor e 

të apelit përkatës. Kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së përfaqësuesve proceduralë përcaktohen 

me udhëzim të përbashkët të ministrit që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe 

mbrojtjes së fëmijës dhe Ministrit të Drejtësisë. 

67/7 Procedurat per raportimin e rasteve rregullohen me udhezim te perbashket te ministrave perkates 
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b. Vendimet e Keshillit të Ministrave  dhe aktet e tjera nënligjore të parashikuara në
Ligjin Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtesise Penale për të Mitur”

 Nr.i nenit Aktet VKM 

1 Neni  72/10 Procedura që zbatohet nga ana e Shërbimit të Provës, në rastet kur çmon mospërmbushjen e 

masës së shmangies, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

2 Neni  84/3 Rregullat mbi mënyrën e organizimit, të funksionimit të shërbimit të specializuar, të 

programeve dhe mënyrës së financimit të tyre miratohen me vendim të Këshillit të 

Ministrave. 

3 Neni  98/5 Rregullime të veçanta, lidhur me funksionimin e mjediseve dhe përcaktimin e nivelit të 

sigurisë të tyre, standardet e programeve të edukimit dhe të rehabilitimit, në rastet e 

kufizimit të lirisë, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

4 Neni 102/3 Me vendim të Këshillit të Ministrave përcaktohen autoritetet kompetente dhe procedura që 

do të ndiqet nga ana e tyre në rastet e urdhërimeve të gjykatës, sipas pikës 1 të këtij neni. 

5 Neni 110/5; 

111/2;  

 

Per Disa Ndryshime ne Rregulloren e Pergjithshme te Burgjeve. 

6 Neni  

133/4 

Për realizimin e veprimtarisë rehabilituese, pranë Ministrisë së Drejtësisë krijohet “Qendra e 

Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”, e cila ka për qëllim mbikëqyrjen dhe 

mbrojtjen e të miturit/të rinjve pas kryerjes së dënimit, sipas përcaktimeve të këtij neni. 

Rregullimet specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të 

Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

7 Neni 137/4 Krijimi, organizimi, funksionimi dhe karakteristikat mbi përdorimin dhe aksesimin e sistemit 

të të dhënave, të dhënat parësore dhe dytësore dhe dhënësi i informacionit përcaktohen me 

vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

  Aktet nënligjore, urdhëra dhe udhëzime të MD 

8 Neni 

58/4 

Me urdhër të Ministrit të Drejtësisë përcaktohen elementet e marrëveshjes që lidhet midis palëve 

për masën e shmangies dhe/ose ndërmjetësimin, si dhe rregulla të zbatimit të programit 

përkatës, të parashikuar në këtë marrëveshje. 

9 Neni 

66/2 

 

Në këtë rast, paralajmërimi i dhënë me gojë të miturit mbahet shënim në një regjistër të 

posaçëm, forma e të cilit përcaktohet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 

 

1

0 

Neni 

67 /3 

Formati i paralajmërimit me shkrim dhe të dhënat që duhet të përfshihen në të përcaktohen me 

urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 

1

1 

Neni 

117/7 

Procesi arsimor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur rregullohet me 

urdhër të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe të ministrit përgjegjës për arsimin. 

1

2 

Neni 

137/5 

Institucionet përgjegjëse sipas këtij neni, sipas fushave të veprimtarisë, mbështetur në këtë ligj 

dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nxjerrin urdhra për miratimin e rregullave të detajuara 

për përdorimin e sistemit nga institucionet në varësi. 
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c) Grupi i ekspertëve të TLAS punoi  gjatë 
2018  edhe për disa shtesa dhe ndry-
shime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, 
“Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar si më 
poshtë: 

Në mbështetje të neneve 78, 
81, pika 1, dhe 83, pikat 1 e 2, 
të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave dhe të një 
grupi deputetësh, Kuvendi i Re-
publikës së Shqipërisë, në ligjin 
nr.10129, datë 11.5.2009, “Për 
gjendjen civile”, të ndryshuar, 
bën këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1

Në pikën 7, të nenit 2, pas fjalëve 
“... janë emrat ...”, shtohen fjalët 
“... dhe mbiemrat ....”. 

Neni 2

Pika 3 e nenit 27, ndryshohet si 
më poshtë:
“3.Aktet e lindjes, të martesës dhe 
të vdekjes, për shtetasit shqip-
tarë, për shtetasit e huaj dhe ata 
pa shtetësi, me banim të përher-
shëm në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, të mbajtura nga shër-
bimi i gjendjes civile i shteteve të 

huaja ose nga përfaqësitë tona 
diplomatike apo konsullore atje, 
përcillen në zyrat e gjendjes ci-
vile përkatëse për vazhdimin e 
mëtejshëm të procedurës, nga 
vetë i interesuari ose nëpërmjet 
ministrisë përgjegjëse për pu-
nët e jashtme, në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Gjendjes Civile.

Neni 3

Pika 2 e nenit 33 ndryshohet si 
më poshtë:
“Regjistri Kombëtar administro-
het nga institucioni përgjegjës i 
përcaktuar me Vendim të Këshil-
lit të Ministrave.”
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Neni 4

Në nenin 34, hiqet fjala “bashki”. 

Neni 5

Në nenin 36 bëhen këto ndry-
shime dhe shtesa:
Titulli i nenit ndryshohet dhe 
bëhet “Plotësimet dhe korrigji-
met në Regjistrin Kombëtar”; 
Pas shkronjës “c” shtohet një 
paragraf, me këtë përmbajtje:
“Për korrigjimin si gabim të pr-
ovuar material të rubrikës së 
emrit, mbiemrit, emrit të babait, 
emrit të nënës, ndiqet procedu-

ra e parashikuar në nenin 57/7 e 
vijues të këtij ligji.”

Neni 6

“Neni 38/1, Akti i lindjes lëshuar 
jashtë vendit:
Në rastet kur akti i lindjes i lëshuar 
në një shtet tjetër ka të dhëna të 
paplota ose të pasakta, gjykata 
bën vërtetimin e faktit juridik të 
lindjes me qëllim regjistrimin në 
zyrat e gjendjes civile. 
Kërkesën për vërtetimin e faktit 
juridik të lindjes mund ta paraqe-
sin subjektet e parashikuara në 
nenin 40, të këtij ligji. Kërkesa 
shqyrtohet nga gjykata e rrethit 
gjyqësor në të cilin kanë vend-
banimin prindi ose prindërit e 
fëmijës për të cilin  kërkohet 
regjistrimi. Gjykata që shqyrton 
çështjen për vërtetimin e faktit ju-
ridik të lindjes, merr vendim bren-
da 45 ditëve nga data e depoz-
itimit të kërkesës, duke thirrur me 
cilësinë e personit të interesuar 
zyrën e gjendjes civile. Nëse ndaj 
vendimit të gjykatës së shkallës 
së parë ushtrohet ankim, gjyka-
ta e apelit shqyrton ankimin, 
në dhomë këshillimi, brenda 30 
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ditësh nga data e depozitimit të 
tij.”

Neni 7

Në nenin 40, bëhen këto ndry-
shime:
1. Në pikën 2, pas fjalëve “or-
ganet e njësisë së qeverisjes ven-
dore”, shtohen fjalët “njësitë për 
mbrojtjen e fëmijës”. 
2. Shtohet pika 3 me këtë përm-
bajtje:
“3. Nëse deklarimi i lindjes së 
fëmijës, nuk kryhet brenda 60 
ditëve nga lindja, nga personat 
e përcaktuar në pikën 1, deklar-
imi kryhet nga subjektet e para-
shikuara në pikën 2 të këtij neni. 
Rregulla të hollësishme për zbati-
min e kësaj dispozite përcakto-
hen me akt nënligjor të ministrit 
përgjegjës për  gjendjen civile.”

Neni 8

1. Në nenin 41 bëhen këto ndry-
shime, shtohet pika 3 me këtë 
përmbajtje:
“3. Për fëmijët e lindur jashtë 
territorit të Republikës së Shq-
ipërisë nga shtetas shqiptarë me 

banim të përhershëm në Shq-
ipëri, regjistrimi  i lindjes së fëmijës 
bëhet në shërbimin e gjendjes 
civile të atij vendi. Kur kjo është 
e pamundur, regjistrimi i lindjes 
mund të bëhet edhe në për-
faqësitë diplomatike ose konsul-
lore shqiptare në vendin ku ka 
ndodhur lindja.” 
2. Pika 6 shfuqizohet.

Neni 9

Pas nenit 41 shtohet neni 41/1 
me këtë përmbajtje:

“Neni 41/1,

Raportimi dhe regjistrimi i lind-
jeve me procedurë të veçantë
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1. Të gjitha subjektet shëndetë-
sore, shtetërore, publike dhe pri-
vate, që kanë të drejtë të vërte-
tojnë lindjen, janë të detyruara, 
që për çdo lindje të ndodhur 
pranë institucioneve të tyre, të 
dërgojnë në zyrat e gjendjes ci-
vile ku prindërit kanë vendbani-
min, dokumentacionin/njoftimet 
përkatëse. Ky proces kryhet çdo 
ditë të hënë, për javën parar-
endëse. Modalitetet, lloji i doku-
mentacionit, forma dhe mënyra 
e komunikimit ndërmjet këtyre 
institucioneve përcaktohet me 
udhëzim të përbashkët të mini-
strave përkatës që mbulojnë in-

stitucionet e lartpërmendura. 
2. Për çdo lindje të raportuar si-
pas pikës 1, të këtij neni, zyra 
përkatëse e gjendjes civile 
pasqyron lindjen në regjistrin e 
përkohshëm.  Ministri përgjegjës 
për gjendjen civile, përcakton 
me udhëzim rregulla të hollë-
sishme për krijimin dhe administri-
min e regjistrit të përkohshëm të 
lindjeve të raportuara.
3.  Nëse regjistrimi i lindjes së fëmi-
jës nuk kryhet brenda 60 ditëve 
nga data e lindjes, nëpunësi i 
gjendjes civile informon njësinë 
për mbrojtjen e fëmijës, pranë 
njësisë vendore, e cila ndërmerr 
veprimet konkrete për vlerësi-
min e situatës dhe regjistrimin e 
lindjes në zyrën e gjendjes civile. 
Rregulla të hollësishme për zbati-
min e kësaj dispozite, përcakto-
hen me akt nënligjor të ministrit 
përgjegjës për  gjendjen civile.”

Neni 10

Në nenin 45,  pas pikës 3, shtohet 
pika 3/a me këtë përmbajtje;
“3/a.Kur në aktin e lindjes të 
mbajtur jashtë vendit është e 
paplotësuar rubrika e emrit, 
plotësimi i saj bëhet në përputhje 
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me procedurën administrative, 
të përcaktuar me akt nënligjor të 
Ministrit përgjegjës për gjendjen 
civile.”

Neni 11

Në nenin 46 , pika 1, hiqen fjalët 
“... njësi administrative ...”

Neni 12

Në nenin 52, në pikën  1, shkronja 
“c” ndryshohet si më poshtë: 
“c) Në rastin kur ka përfunduar 
afati i parashikuar në pikën 3 të 
këtij neni dhe nuk është bërë 
deklarimi i vdekjes nga subjektet 
e përcaktuara në shkronjat “a” 
dhe “b” të pikës 1, i ngarkuari i 
posaçëm i bashkisë bën deklari-
min në zyrën e gjendjes civile 
ku shtetasi që ka ndërruar jetë, 
ka pasur vendbanimin ose 
vendqëndrimin në momentin e 
vdekjes. Në fund të pikës 4 shto-
het fjalia me këtë përmbajtje: 
“Rregulla të hollësishme për zbat-
imin e këtij paragrafi, përcakto-
hen me udhëzim të përbashkët 
të ministrit përgjegjës për gjend-
jen civile me ministrat që mbulo-

jnë institucionet e përmendura 
në këtë paragraf”. Pika 9 e nenit 
shfuqizohet.

Neni 13

Në pikën 1 të nenit 53, fjalia e 
dytë ndryshohet si më poshtë:
“Shtetasi vlerësohet se ka vdekur 
në fakt edhe në rastet kur me 
vendim gjyqësor të shkallës së 
parë vërtetohet fakti juridik i 
vdekjes. Kërkesën për vërtetimin 
e faktit juridik të vdekjes kanë të 
drejtë ta bëjnë subjektet e për-
caktuara në pikën 1 të nenit 52 
të këtij ligji.”
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Neni 14

Në nenin 56,  pika 1, fjalët “në ju-
ridiksionin e së cilës ka ndodhur 
lindja”, zëvendësohen me fjalët 
“që ka detyrimin e mbajtjes së 
aktit të lindjes”.

Neni 15

Në fjalinë e tretë, të pikës 1, të 
nenit 60, hiqet fjala “... adminis-
tron ...”. 

Neni 16

Në nenin 61 , shkronja “c”,  hiqen 
fjalët “... njësi administrative ...”

Neni 17

Në nenin 62 , hiqen fjalët “... njësi 
administrative ...”

Neni 18

Në nenin 63, pika 3, hiqen fjalët 
“... njësi administrative ...”

Neni 19

Pas nenit 64 shtohet neni 64/1, 
me këtë përmbajtje: “Neni 
64/1Marrëdhënia e punës së në-
punësit të shërbimit të gjendjes 
civile Marrëdhënia e punës së 
nëpunësit të shërbimit të gjen-
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djes civile në bashki dhe në zyrat 
e arkivit të gjendjes civile pranë 
prefektit të qarkut rregullohet 
sipas dispozitave të Kodit të Pu-
nës.”.

Neni 20

1. Në nenin 65, në shkronjat “d” 
dhe “g”, hiqen fjalët “... njësi ad-
ministrative…”;
2. Shkronja “c” shfuqizohet.

Neni 21

Në pikat 2 dhe 3, të nenit 68, 
hiqen fjalët “... njësisë administra-
tive ...”

Neni 22

Në nenin 69 bëhet shtesa dhe 
ndryshimi, si më poshtë: Në shk-
ronjën “a”, në fund të fjalisë shto-
hen fjalët “... dhe ofrojnë shërbi-
min e gjendjes civile për shtetas 
që kanë vendbanimin brenda 
juridiksionit territorial të tyre; Shk-
ronja “dh” ndryshohet, me këtë 
përmbajtje:
“dh) informojnë kryetarin e bash-
kisë si dhe zyrat e arkivit të gjen-

djes civile pranë prefektit të qar-
kut për veprimtarinë e tyre, sipas 
kërkesës së tyre.”

Neni 23

Në nenin 70, bëhen këto ndry-
shime: shkronja b, ndryshohet 
si më poshtë: “ b) administron 
arkivin e regjistrave dhe të ak-
teve të gjendjes civile të njësive 
administrative nën juridiksionin e 
Bashkisë Tiranë”.
2.Në tekstin e nenit hiqen fjalët 
“njësi bashkiake”
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Neni 24

Në pikën 1 të nenit 74, bëhen 
këto ndryshime:
1.Në shkronjën “a” , pas  fjalëve  
“në nenin 52 “,  hiqet  numri “3” ;
2. Në shkronjën “b”,  fjalët “në 
nenin 41, pika 6”, zëvendësohen 
me fjalët “ në nenin 41/1, pika 1”.

Neni 25

Në të gjithë tekstin e ligjit hiqen 
fjalët “... komunë. ..” dhe “...ko-
munal...”.

Neni 26

Dispozitë kalimtare:
Gjoba e parashikuar për shkeljen 
ose mosrespektimin e dispozitës 
së përcaktuar në shkronjën “ç”, 
të pikës 1, të nenit 74, të ligjit, pe-
zullohet për 6 muaj, nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji.

Neni 27

Aktet nënligjore:
Ngarkohet ministri përgjegjës për 
gjendjen civile për nxjerrjen e ak-
teve nënligjore në zbatim të ne-
neve të këtij ligji,  brenda 3 mua-
jve nga hyrja në fuqi e tij.  

Neni 28

Hyrja në fuqi: Ky ligj hyn në fuqi 
15 ditë pas botimit në “Fletoren 
zyrtare”.

Këto ndryshime të draftuara nga 
ekspertët e TLAS dhe të mbështe-
tura nga UNHCR, janë në fuqi që 
nga tetori 2018.
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d) Aktet nënligjore  të draftuara në zbatim të ndryshime në Ligjin “Mbi  Gjendjen 
Civile”:

 Akti Akte nën ligjore në zbatim të ndryshimeve të ligjit te gjëndjes civile  

1 Udhëzim  

i MB 

Në nenin 40, pika 2, Nëse deklarimi i lindjes së fëmijës, nuk kryhet brenda 60 ditëve, nga 

personat e përcaktuar në pikën 1, deklarimi kryhet nga subjektet e parashikuara në pikën 

2. Rregulla të hollësishme për zbatimin e kësaj dispozite përcaktohen me akt nënligjor 

të Ministrit përgjegjës për  gjëndjen civile. 

2 Udhezim 

i MB dhe 

MSHMS 

 

Neni 41/1, raportimi dhe regjistrimi i lindjeve me procedurë të veçantë 

1. Të gjitha subjektet shëndetësore, shtetërore dhe private, që kanë të drejtë të 

vërtetojnë lindjen, janë të detyruara, që për çdo lindje të ndodhur pranë institucioneve 

të tyre, të dërgojnë në zyrat e gjendjes civile ku prindërit kanë vendbanimin, 

dokumentacionin/njoftimet përkatëse. Ky proces kryhet çdo ditë të hënë, për javën 

pararendëse. Modalitetet, lloji i dokumentacionit, forma dhe mënyra e komunikimit 

ndërmjet këtyre institucioneve përcaktohet me udhëzim të përbashkët të Ministrave 

përkatës që mbulojmë institucionet e lartpërmendura. 

3 Udhezim 

i MB 

Neni 41/1, Për çdo lindje të raportuar sipas pikës 1, të këtij neni, zyra përkatëse e 

gjëndjes civile pasqyron lindjen në regjistrin e përkohshëm. Ministri përgjegjës për 

gjëndjen civile, përcakton me udhëzim rregulla të hollësishme për krijimin dhe 

administrimin e regjistrit të përkohshëm të lindjeve të raportuara. 

4 

 

 

 

 

Udhezim 

MB 

Neni 41/1, Nëse regjistrimi i lindjes së fëmijës, nuk kryhet brenda 60 ditëve, nga data e 

lindjes, nënpunësi i gjendjes civile informon njësinë për mbrojtjen e fëmijës, pranë 

njësisë vendore, e cila ndërmerr veprimet konkrete për vlerësimin e situatës dhe 

rregjistrimin e lindjes në zyrën e gjendjes civile. Rregulla të hollësishme për zbatimin e 

kësaj dispozite, përcaktohen me akt nënligjor të Ministrit përgjegjës. 

5 Udhezim 

i MB 

Në nenin 45,  shtohet pika 3”a’ me këtë përmbajtje; Kur në aktin e lindjes të mbajtur 

jashtë vendit është e paplotësuar rubrika e emrit, plotësimi i saj bëhet në përputhje me 

procedurën administrative, të përcaktuar me akt nënligjor të Ministrit përgjegjës.  

6 Udhezim 

MB, MM  

dhe MD 

Në nenin 52, pika 4, shtohet fjalia me këtë përmbajtje:  Rregulla të hollësishme për 

zbatimin e këtij paragrafi, përcaktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit 

përgjegjës për gjendjen civile me ministrat që mbulojnë institucionet e përmendura. 
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E TLAS PËR VITIN 2018 KA QËNË SI MË POSHTË
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TLAS është mbështetur finan-
ciarisht gjatë   2018  nga The 
Netherland Kingdom Em-
bassy in Tirana, UNICEF, CRD, 
UNDP, UNHCR, EU/Save the 
Children, World Vision, BRRLN,  
ERRC and ENS

Histori e vërtetë:

Vajza 24 vjeçare e paregjistruar 
në gjendjen civile për shkak të 
diskriminimit gjinor
 
TLAS i vjen në shërbim përmes ndi-
hmës ligjore falas
 
Në një raport të publikuar në maj 
të vitit të kaluar me mbështetjen e 
UNHCR, organizata TLAS (Shërbimi 
LIgjor Falas Tiranë) zbuloi se rreth 
1031 njerëz rezultojnë të paregjis-
truar në Shqipëri, ekzistenca e tyre 
si shtetas shqiptar nuk i njihet nga 
shteti ynë. Pashtetësia konsidero-
het një fenomen që mbetet i fshe-
hur dhe për më tepër i vështirë 
për t’u matur. Faktorët që ndiko-
jnë në fenomenin e mosregjistrimit 
civil janë të ndryshëm dhe lidhen 
kryesisht me faktorët ekonomiko-

social. Më poshtë citohen disa 
nga faktorët që sjellin fenomenin 
e pashtetësisë:
“Shkaqet primare të pashtetësisë 
janë të lindurit jashtë Shqipërie 
(53%), të lindurit jashtë martese 
(12%), të lindurit në shtëpi (10%) 
dhe të lindurit në maternitet ose 
spital por me të dhëna të pasakta 
të nënës (9%).
 
Anëtarët e komuniteteve Rom 
dhe Egjiptian ndodhen në situ-
ata margjinalizimi social dhe eko-
nomik, faktorë që sjellin dhe ndi-
kimin disproporcional që anëtarë 
të këtyre komuniteteve kanë nga 
rreziku i pashtetësisë”. 
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Mirëpo mes rasteve të person-
ave pashtetësi, duket se një rast 
i pazankontë ka trokitur në dyert 
e TLAS. Bëhet fjalë për një vajzë 
24 vjeçare nga Bashkia e Krujës 
me iniciale E.R. e cila edhe pse 
në një moshë madhore rezulton 
e paregjistruar në gjendjen civile.  
Mund të hamendësohet që kjo 
vajzë jeton në një zonë të thellë 
të qytetit të Krujës, por ajo gjendet 
vetëm 5 km larg qytetit të Krujës 
dhe ka afër një zyrë të Gjendjes 
Civile. Në këtë rast pamundësia 
ekonomike duket se nuk përbën 
një shkak për të mos regjistruar 
lindjen e vajzës. Për të kuptuar ar-
syet pse një vajzë 24-vjecare ka 

mbetur pa identitet, avokatja pra-
në TLAS, znj. Rudina Brari ka komu-
nikuar me familjarët dhe mësoi se 
shkaku kryesor ishte këmbëngulja 
e babait të saj për të  mos e regjis-
truar sepse i përkiste gjinisë femër.   
Vajza e paregjistruar është fëmija 
i katërt i kësaj familje. Tre fëmijët e 
tjerë: dy motra dhe një djalë janë 
të gjithë të regjistruar në gjendjen 
civile. Gjithashtu vajzës iu mohua 
edhe shkollimi i saj, duke mos e 
dëguar për asnjë ditë të vetme 
në shkollë. Në vitin 2000 i ati pati 
probleme me njërin nga fëmijët, 
konkretisht njëra nga vajzat, duke 
e vrarë atë.  Avokatja Brari  tregoi 
për vështirësitë nga ana ligjore me 
të cilat një rast i tillë përballet për 
të arritur regjistrimin në gjendjen 
civile deri në pranimin e kërkesës 
nga trupi gjykues për regjistrimin e 
vajzës. Avokatja komenton dhe 
Ligjin e ri për Regjistrimin në Gjend-
jen Civile, ligj që mund të rregullo-
jë fenomenin e pashtetësisë. 
 
Gazetarja : Si arritët të viheshit në 
kontakt me këtë rast?
 
Ne arritëm të viheshim në kontakt 
me rastin përmes punonjëses të 
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Njësisë për Mbrojtjen e fëmijës. 
Nga një informacion paraprak 
që sigurova, edhe pse dukej e 
pabesueshme, ishte fakt që kjo 
vajzë nga fshatrat e Krujës ishte e 
pa regjistruar. Ajo lindi në kushte 
shtëpie në praninë e infermieres. 
Babai i saj nuk pranoi ta regjis-
tronte pranë zyrës së gjendjes ci-
vile sepse kërkonte të lindte djalë. 
Gjithashtu familja nuk e ka dër-
guar as në shkollë.
 
Gjithë këto vite mbeti e paregjis-
truar.  Vajza e paregjistruar është 
sot e fejuar dhe i vjen zor t’i tregoj 
për këtë gjë të fejuarit. Edhe nëna 
me fëmijët e tjerë janë treguar të 
pafuqishëm për të regjistruar dhe 
shkolluar fëmijën. 
 
Nëna dhe vëllai i saj janë mun-
duar për të bërë regjistrimin, por 
për fat të keq dhe mamia që ka 
qenë prezente në lindje ka ndër-
ruar jetë, sikurse dhe babai i va-
jzës. Sot vajza jeton me nënën, 
të vëllain e martuar dhe fëmijët e 
vëllait. Ka takuar disa avokatë ku 
është munduar të regjistrohet për 
të hapur procesin gjyqësor por 
meqenëse duhet bërë vërtetimi i 

faktit të lindjes pasi nuk ka një do-
kument që të vërtetojë lindjen dhe 
vetë mamia nuk është prezente 
që ta lëshojë një dokument të 
tillë, mbetet për tu bërë me ADN, 
referuar dhe ligjit për gjendjen ci-
vile. Duke mos pasur mundësi eko-
nomike, ajo nuk mund ta bëjë dot 
vetë. Besoj që shumë shpejt kjo si 
çështje do të përfundojë pasi ar-
ritëm të bënim ADN të mamasë 
me vajzën, është dërguar kërkesa 
në gjykatë dhe pas dy seancash 
kërkesa për regjistrimin e vajzës u 
pranua. Është një urdhër i Minis-
trisë së Arsimit që fëmijët edhe pse 
akoma nuk janë të regjistruar, vak-
sinimet dhe vajtja në shkollë për-
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bën një detyrim. Edhe vaksinat ia 
ka realizuar mamia në shtëpi, nuk 
është dërguar në ambulancë, 
pasi nuk e linte i ati. 
 
Në eksperiencën tuaj disavjeçare 
si avokate, a keni trajtuar një rast 
të ngjashëm?
 
Të paktën për kaq vite sa kam 
unë, është rasti i parë i mos-
regjistrimit si pasojë e diskriminimit 
gjinor, të paktën hera e parë që 
pohohet dhe nga vetë familjarët. 
Sado që fëmijët kanë lindur me 
një gjini që prindërit mund të mos 
e kenë dashur, prapë ka pasur 
raste që prindërit kanë shkuar pas 
disa vitesh për ta regjistruar. 

Një rast i tillë kaq unikal duhet 
të mbartë sfida për ta ndjekur 
në gjykatë, cilat janë disa nga 
vështirësitë?
 
Dihet që përgjegjësia kryesore i ta-
kon prindërve, por Ligji i Gjendjes 
Civile, ngarkon me përgjegjësi 
dhe strukturat shtetërore përreth, 
Policia, Zyra e Gjendjes Civile, 
Personeli Shëndetësor që ka asis-
tuar në lindje apo administratori i 
komunitetit e farefisi. Duke qenë 
dhe familje në nevojë, që nuk 
kanë mundësi ekonomike, asnjeri 
nuk iu vjen në ndihmë. Shteti vetë 
është ai që duhet t’iu vijë në ndi-
hmë. Gjëja më elementare është 
regjistrimi pranë zyrës së Gjendjes 
Civile. Pra shteti nuk duhet tia lërë 
në dëshirën e prindërve. 
Megjithëse me Ligjin e ri të Gjen-
djes Civile, me ndryshimet e reja 
në tetor të 2018, që hyri në fuqi 
më 2019 u pa e nevojshme që 
mos ti lihet më në dëshirën e prin-
drëve regjistrimi i fëmijës.  Në ma-
ternitete janë vendosur nënpunës 
të gjendjes civile që detyrimisht do 
të bëjnë regjistrimin brenda javës. 
Nëse prindërit nuk do ta regjistro-
jnë fëmijën brenda javës në zyrën 



Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

29

e Gjendjes Civile, i lihet një kohë 
rreth 60 ditë për të vajtur në zyrën 
e Gjendjes Civile ku është banor. 
Nëse edhe brenda këtij 60 ditëshi 
prindërit nuk shkojnë, atëhere 
vetë shteti me Njësinë për Mbro-
jtjen e fëmijës vihen në lëvizje dhe 
bëjnë regjistrimin automatik të 
fëmijëve që mbeten të paregjis-
truar nga prindërit për arsye nga 
më të ndryshmet. 
 
Cilat janë disa nga rastet tipike 
që keni hasur në rastet e mos-
regjistrimit?
 
Disa prej rasteve lidhen me konflik-
tet që mund të lindin mes çiftit, disa 
të tjera janë raste të lindjeve jashtë 
martese ku përsëri baballarët nuk 
pranojnë ta regjistrojnë me burrin 
e nënës nga martesa, pasi ato 
nuk kanë bërë divorcin. Në këtë 
rast, sipas Kodit të Familjes ky 
fëmijë do të regjistrohet me baba 
të prezumuar. Sot këta baballarë 
që jetojnë me bashkëshortet, në 
kundërshtim në fakt me ligjin sepse 
kjo grua figuron e martuar me 
dikë tjetër, nuk kanë mundësi për 
të bërë divorcin. Ata nuk bëjnë 
regjistrimin e fëmijës pasi iu duket 

problem pse ti vendoset ai si baba 
kur nuk është ai babai biologjik. Të 
tilla probleme kanë sjellur shumë 
fëmijë të paregjistruar. Por si ve-
prohet është përmes kundërsh-
timit të atësisë dhe të dhënave të 
ADN-së.  Është një detyrim ligjor që 
mamia që asiston në lindje duhet 
patjetër dhe ajo brenda javës të 
bëjë deklarimin pranë zyrës së 
Gjendjes Civile. Duhet të njoftojë 
gjendjen civile ti dërgojë një dup-
likat për lindjen e këtij fëmije. Më 
pas prindërit nëse nuk shkojnë që 
ta regjistrojnë, ndërhyn Njësia për 
Mbrojtjen e Fëmijës për regjistrimin 
e këtyre fëmijëve.
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Drejtoresha ekezekutive pranë 
TLAS, znj. Raimonda Bozo shpre-
het për rastin duke theksuar neg-
lizhencën prindërore si një faktor 
që sjell mosregjistrimin e fëmijës.
 
“Është e çuditshme që problemi 
doli në pah vetëm në momentin 
kur vajza u fejua dhe nuk mund 
të zyrtarizonte më tej lidhjen e saj. 
Vetëm në këtë moment nëna 
dhe vëllai nisën përpjekjet për të 
realizuar regjistrimin në gjendjen 
civile të E.R. Në kushtet kur lindja 
ka ndodhur në shtëpi, në prani 
të mamisë, e cila nuk e vërteton 
këtë fakt pasi ka ndërruar jetë, 
vërtetimi i faktit të lindjes mund të 
kryhet vetëm nëpërmjet proce-
durave gjyqësore.  Por, hapja e 

një procesi gjyqësor në këtë rast, 
kur mungojnë të gjitha dokumen-
tat që vërtetojnë faktin e lindjes, 
kërkon prova dhe dëshmi shtesë 
që kërkojnë dhe ekspertizë shken-
core, si analiza e AND-së. Përpost 
kostos së punës së avokatit, anal-
iza e AND-së kushton 72,000 Lekë 
të reja. Në situatën ekonomike që 
gjendet E.R, e pashkolluar dhe e 
papunë, pa ndihmë ekonomike, 
është e pamundur që të përbal-
lohen” - shprehet Znj.Bozo.  
 
Për rastin në fjalë, ka folur dhe 
Irena Shtraza, menaxhere pro-
jekti pranë rrjetit AWEN (Albanian 
Women Empowerment Network) 
si dhe aktiviste për të drejtat e 
grave dhe vajzave:

Shtraza e arsyeton rastin në fjalë 
duke e lidhur me patriarkalizmin 
e rrënjosur në shoqërinë shqip-
tare  dhe propozon që shifrave 
të pashtetësisë tek vajzat kraha-
suar me djemtë mund t’iu jepet 
një interpretim i ri duke e lidhur 
me faktorin e diskriminimit gjinor.  
Kjo histori është shumë ndryshe 
nga historitë e tjera...Është rasti ku 
si të thuash ajo “paketa” e pa-
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triarkalizimit, që është e rrënjosur 
në shoqërinë shqiptare, gjendet 
e pasqyruar në mënyrën më eks-
treme në rastin e kësaj familjeje.   
Çfarë të bën përshtypje në rastin 
më lart është se kjo familje i ka 
të tre fëmijët e parë të regjistru-
ar, çfarë dëfton se e bën të pa-
mundur mosregjistirmin e fëmijës 
së fundit. Duket si një rast unikal. 
Gjithashtu në familje është regjis-
truar rasti i një femicidi, pra babai 
ka vrarë njërën prej vajzave. Është 
e qartë se këtu kemi të bëjmë me 
një rast të diskriminimit gjinor dhe 
ky lloj mentaliteti sjell këto pasoja 
ku qartësisht i mohohet ekzistenca 
një individi duke mos e regjistruar 
në gjendjen civile, e cila është e 
drejta parësore dhe rrjedhimisht 
marrja e shtetësisë.   Gjithsesi men-
doj se pas largimit nga jeta të të 
atit, familjarët e tjerë duhet të 
ishin interesuar për ta regjistruar. 
Mbase ligji i vjetër mund të krijonte 
disa pengesa dhe vështirësi në 
regjistrimin e fëmijës, por ishin të 
bëshme nëse do të kishin shkuar 
në Bashkinë e Krujës dhe nëse 
do të kishin kërkuar asistencën e 
duhur mesiguri do të ishte gjetur 
një zgjidhje. Pra duket që ka një 

lloj neglizhence dhe mungesë 
edukimi ligjor, I cili con në shpërfil-
ljen e resepktimit të detyrimeve lig-
jore dhe komplikimin e mëtejshëm 
të situates me pasojë në familjem 
e në  shoqëri.
 
Pas shumë përpjekjesh nga ana 
e familjarëve për regjistrimin 
e vajzës, më 28 janar 2018 në 
Gjykatën e Rrethit Krujë u pranua 
kërkesa për regjistrimin e saj, duke 
shënuar një tjetër rast suksesi të 
TLAS në regjistrimin e individëve të 
paregjistruar. 
 

Avokate Rudina Brari, TLAS
Gazetare Kristina Millona, TLAS
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Histori e vërtetë

Dy fëmijë në rrezik pashtetësie 
nga Maqellara, Dibër

Është e ditur që komuniteti Rome 
në Tiranë është i madh dhe i 
shpërndarë në disa njësi ad-
ministrative. Por dihet gjithashtu 
që ky komunitet  shpesh jeton 
në  një zonë urbane pa qënë 
rezident apo banor i ligjshëm i 
saj. Kjo ka ndodhur dhe me F.A, 
babai dy fëmijëve  që  jeton 
në  rrugën “Irfan Tomini”, pjesë 
e Njësisë Administrative nr. 5, Ti-
ranë.  Ai   filloi të interesohet për 
t’u bërë banor i kësaj njësie dhe 

për këtë ju drejtua zyrës së gjen-
djes civile përkatëse.  Punon-
jësja e zyrës ë gjëndjes civile e 
dëgjoi kërkesën e qytetarit dhe 
pasi gjykon që cështja e tij është 
më komplekse se sa thjesht një 
transferim vendbanimi e referon  
qytetarin për ndihmë juridike te 
Zyra e Shërbimit Ligjor Falas Ti-
ranaë, TLAS. 

Nga verifikimet përkatëse, rezul-
toi se F.A ishte banor i Maqellarës, 
Dibër dhe përvecse kërkonte të 
transferonte vendbanimin prej 
Dibrës në Tiranë, kishte një prob-
lem edhe më madhor; dy fëmijë 
12 dhe 10 vjec të paregjistruar 
në gjendjen civile. Mbasi F.A. 
shpjegoi me detaje problemet 
që e shqetësonin, mësoi që TLAS 
ishte gati t’i shërbente falas për 
të zgjidhur të gjitha nevojat lig-
jore sepse për fatin e tij  UNDP 
kishte mbështetur dhe vazhdon 
të mbështesi gjatë 2019 funk-
sionimin e zyrës së Shërbimit 
Ligjor Falas, pranë Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Dibër.   Prioritet, 
ndër nevojat ligjore të FA, ishte 
regjistrimi i dy fëmijëve të tij, që 
nuk figuronin ende në regjistrin 
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themeltar të gjendjes civile  dhe 
që kishin lindur përkatësisht i pari 
në vitin 2007 dhe i dyti në vitin 
2009. F.A, një baba i dedikuar 
kishte 12 vjet që kujdesej për dy 
fëmijët e tij, duke u përpjekur 
t’i arsimonte, ofronte shërbim 
shëndetësor dhe ushqente, pa 
përfituar nga asnjë program so-
cial i siguruar falas nga shteti. 

F.A. ka kryer me shumë sakrifica 
detyrën e babait, në kushte të 
vështira ekonomike dhe nën 
kërcënimin e herëpashershëm 
të  drejtuesve të shkollave apo 
qendrave shëndetësore, të 
cilët ngulnin këmbë që fëmi-
jët e  paregjistruar në gjendjen 
civile nuk mund të përfitojnë 
nga shërbimi arsimor dhe shën-
detësor. Gjatë intervistës me 
të, u mësuan dhe arsyet pse 
nëna e fëmijëve, L.SH nuk kishte 
regjistruar fëmijët. L.SH. dhe F.A. 
bashkëjetuan për tre vite, pa 
pasur një martesë ligjore, arsye 
që e bëri nënën të mos pranon-
te regjistrimin e fëmijëve. Kur va-
jza S.S dhe djali S.Sh ishin 3 dhe 
2 vjec, ajo i braktisi duke mos u 
interesuar me kurrë për ta. Nga 

ky moment, fëmijët kanë jetuar 
me të atin, i cili krijoi një familje 
të re dhe jetojnë në Tiranë. Lar-
gimi i nënës së dy fëmijëve  dhe 
mungesa e marteses ligjore me 
të e ka bërë të pamundur për 
babain të regjistronte fëmijët në 
bazë të ligjit të gjendjes civile. 
Për gjithë këto vite ai ka bërë 
përpjekje personale, por pa 
sukses. Zyra e ndihnmës ligjore 
në Dibër  mori përsipër t’i zgjidhi 
këto cështje  dhe të mbulojë 
të gjitha shpenzimet finaciare  
duke filluar nga ato të  udhëti-
meve Tiranë –Dibër, ato  admin-
istrative, gjyqësore, etj  dhe filloi 
menjëherë nga puna. 
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Së pari  siguroi përmes bashkë-
punimit me maternitetet për-
katëse në Tiranë dhe Korcë, 
certifikatat e asistencës në lindje  
për secilin nga fëmijët.  Nëna i 
ka lindur të dy fëmijët jashtë Di-
brës, kjo për  shkak të  mental-
itetit   paragjykues të krahinës së 
Dibrës dhe Maqellarës. Ky men-
talitet konsideron te papran-
ueshëm bashkëjetesën dhe 
lindjen e fëmijës jashtë martese 
një turp. 

Së dyti, ju kërkua  zyrës së Një-
sisë Administrative Maqellarë,  
të  dërgojë  njoftimin e parë  me 
shkrim  drejtuar nënës së fëmi-
jëve për t’i kujtuar zyrtarisht dety-
rimin  ligjor të  paraqitjes  person-
alisht  përpara zyrës së gjendjes 
civile për regjistrimin e dy fëmi-
jëve të saj. Nga informacio-
net e të afërmëve, rezultoi  që  
nëna është larguar prej vitesh 
nga Shqipëria. Kështu që, pasi 
kaloi afati i parë prej 20 ditësh 
dhe nëna nuk u paraqit, u bë 
një njoftim i dytë, duke i kërkuar 
ndihmë dhe Drejtorisë së Poli-
cisë Maqellarë për të gjendur 
vendndodhjen e saktë të L.Sh.  
Policia u vu në lëvizje dhe ba-
zuar në  sistemin  TIMS, L.Sh rezul-
tonte të jetonte  brenda territorit 
të shtetit Shqiptar.  Atëhere  nën 
kujdesin e zyrës së shërbimit ligjor 
falas punonjësi i Gjendjes Civile 
bëri dhe një njoftim të tretë, me 
afat 10 ditor, me shpresë se një 
nga të afërmit e LL do të paraq-
itej dhe ndihmonte në regjitsri-
min e fëmijëve1.  Në kushtet kur 
pas tre njoftimeve zyrtare, asnjë 
1 Sipas Nenit 40, të Ligjit Nr.10129, datë 11.05.2009 
“Për Gjendjen Civile”,, thuhet se lindja e fëmijës 
deklarohet te nëpunësi I gjendjes civile nga prindërit 
ose Pjesëtarët madhorë të familjes…
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kërkues apo deklarues  nga ana 
e  familjes së nënës nuk u intere-
sua apo u paraqit, u njoftua Pu-
nonjësi  për Mbrojtjen e Fëmijës 
në Maqellarë  të cilit ligji i jep të 
drejtën të kërkojë dhe asistojë  
deri në  përfundim regjistrimin2 e 
lindjes së dy fëmijëve të F.A. 

Së treti, pasi përfundoi regjistrimi 
i fëmijëve në emrin e nënës  me 
procedura administrative, sic e 
parashikon dispozita ligjore për-
katëse, avokati i shërbimit ligjor 
falas  hartoi  kërkesën për njo-
hjen e atësisë së FA për të dy 
fëmijët. Njohja e atësisë bëhet 
përmes procedurave gjyqësore, 
të cilat sigurisht janë shumë të 
kushtueshme dhe të papërbal-
lueshme për F.A. Ato përfshijnë  
përvec  kostove të avokatit, 
shpenzimeve gjyqësore e no-
teriale edhe ato të analizave 
shkencore të ADN’s  për të dy 
fëmijët, tepër të kushtueshme 
për cdo qytetar e aq më shumë 
për një si FA.  
2 Sipas nenit 9 pika 3, I Ligjit Nr.69/2018 “Për Gjendjen 
Civile”, të ndryshuar, thuhet “Nëse regjistrimi i lindjes së 
fëmijës nuk kryhet brenda 60 ditëve nga dita e lindjes, 
nëpunësi I gjendjes civile informon njësinë për mbro-

jtjen e fëmijës, pranë njësisë vendore, e cila ndërmerr 
veprimet konkrete për vlerësimin e situatës dhe regjistr-
imin e lindjes në zyrën e Gjendjes Civile.

Njohja e atësisë  siguron në të 
njëjtën kohë edhe kujdestarinë 
ligjore, gjë të cilën deri më sot 
e ka ushtruar  “de facto” por 
jo “de jure”,  për 12 vjet  rrjesht  
vet babai.  Njohja e atësisë 
dhe si rrjedhim kujdestaria lig-
jore e fëmijëve passjell edhe 
një mbështetje ekonomike të  
konsiderueshme per një prind i 
cili deri më sot nuk ka përfituar 
asnjë të ardhur nga programet 
përkatëse sociale.  Përjashtimi 
social i FA dhe fëmijëve të tij  
për 12-13 vjetë me rradhë, është 
shkaktuar vetëm se për këtë kat-
egori individësh mungon ndih-
ma ligjore dytësore e garantuar 
nga shteti  si dhe asistimi i plotë 
falas nga profesionistët avokatë 
apo punonjës shërbimi të struk-
turave shtetërore  ku paraqiten 
këta qytetarë.  Nëse nuk do të 
asistohej ky rast nga shërbimi 
ligjor falas Dibër, financuar nga 
UNDP,  fëmijët  nuk do të gëzo-
nin ende të drejtën e identitetit, 
apo sic e përcakton konventa e 
të drejave të fëmijës, Të drejtën 
për të patur të drejta të tjera”.
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Zyra e Ndihmës Juridike
Prane Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Dibër
Mbështetur nga UNDP, Shqipëri

Rasti MP

MP është një shtetase Rumune e 
cila eshte trafikuar nga Rumania 
ne  Greqi ne 2005 ne moshen 13 
vjecare.  Atje eshte njohur me 
MT, shtetas shqiptar nga D, i cili 
ka qënë dhe një nga tutorët e 
MP në ushtrimin e prostituimit).  
Aty janë njohur dhe njëkohesisht  
kanë  bashkëjetuar në Greqi ku 
edhe lindën dy fëmijët e parë:  
vajzen qe sot eshte  11 vjece 

dhe djalin 9 vjec. Në vitin 2014 
ata vendosen ne vendbanimin 
e M, bashkëjetuesit. Në këtë vit 
lind dhe fëmija i trete nga cifti,  
djalë,  që sot është 5 vjec.  

Pas transferimit në qytetin D,  
marrëdheniet midis bashkë-
jetuesve janë përkeqësuar 
shumë dhe MP  është  dhunuar 
fizikisht në mënyrë sistematike ,  
ajo  ka jetuar gjatë gjithë kohës 
nën trysninë e sjelljeve të pa-
kontrolluara të  MT, i cili e dhu-
nonte në sy të fëmijëve.  Duke 
qenë se MP  jetonte në banesën 
e babait të fëmijëve, me atë 
dhe  familjen e tij,  duke qene 
dhe shtetase e huaj e pa asnjë 
mbështetje të rrethit familjar, ajo 
nuk ka mundur  prej shumë ko-
hësh të largohet nga ky ambi-
ent dhe të raportojë situatën në 
të cilën është ndodhur.  Asnjë 
nga banorët që jetonin pranë 
dhe ishin dëshmitarë të sjelljeve 
arrogante dhe dhunuese të MT 
nuk raportuan  ndonjëherë për 
sjelljen e tij mizore dhe trajtimin 
skllavëror të MP. MT është var-
tës i alkolit dhe për asnjë mo-
ment nuk ka mundur të jetë në 
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marrëdhënie pune gjatë gjithë 
kohës është i dehur dhe vazh-
dimisht ushtron dhunë fizike dhe 
verbal ndaj saj dhe fëmijëve. 
MP pohon se eshte  ndaluar 
nga bashkëjetuesi që  të ketë 
komunikim me familjarët e saj 
jashtë kufirit dhe rregullisht është 
kërcënuar për jetën e saj dhe të  
fëmijëve nëse guxonte të shkon-
te në polici për kallzim.  Një natë 
në orët e vona të darkës, i pan-
dehuri ka ushtruar dhunë çn-
jerëzorë ndaj viktimës MP dhe 
ndaj fëmijëve, duke i  nxjerrë ata 
jashtë shtëpisë,  ku kanë qën-
druar në të ftohtë për disa kohë. 
Në ato momente  MP, në gjen-
dje tejet të dhunuar nuk duron 
më gjatë,  ajo kërkon nga fqin-
jët që të telefonojnë një numër 
që i përkiste zyrës së  TLAS. 

Pse dhe si u përfshi zyra e TLAS 
në trajtimin e këtij rasti ?

Halla, TT, e dy fëmijeve të 
paregjistruar në zyrën e Gjen-
djes Civile ishte paraqitur per-
sonalisht në Zyrën e TLAS  ne 
Tiranë dhe kishte kërkuar ndi-
hmë nga avokatët e TLAS për 

të zgjidhur përfundimisht prob-
lemin e mos regjistrimit , mbasi 
ajo i kishte ndjekur të gjitha 
hapat në strukturat lokale dhe 
nuk kishte mundur ta realizonte  
regjistrimin.  Por, meqë halla e 
fëmijëve nuk kishte ofruar asnjë 
dokument të nevojshëm që do 
të shërbente si provë për vër-
tetimin e  identitetit të fëmijëve, 
avokatët e TLAS  vendosën  të 
shkojnë drejtëpërdrejtë në ad-
resën e shtëpisë së fëmijëve 
për të sqaruar me nënën e tyre 
cështjen dhe për të parë provat 
që ajo  mund të kishte lidhur me 
aktet e lindjes së fëmijëve. Atë 
ditë, mbas takimit, MP kishte 
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ruajtur dhe mbajtur me kujdes 
fletëpalosjen e zyrës ku ishin të 
shënuar disa numra telefonikë 
të  Shërbimit Ligjor Falas Tiranë. 

Mbas njoftimit nga fqinjët në  
orët e vona të natës, TLAS orga-
nizoi kallzimin e dhunës në po-
licinë e Divjakës ndaj  MP me tre 
fëmijët e saj,  kontaktoi në Tiranë 
strehëzën «Të ndryshëm dhe të 
barabartë» dhe i transportoi po 
atë natë në drejtim të Tiranës 
nënën dhe tre fëmijët e saj. Që 
nga ai moment dhe deri sot MP 
është nën kujdesin e strehëzës. 
Ajo  i është  nënshtruar ekza-
minimeve mjeko-ligjore ku ka 

rezultuar me  shenja të rënda 
dhune. Gjendja psikologjike 
dhe emocionale e MP ishte dhe 
vazhdon te jete  shumë e  rën-
duar me simptomatikë të thek-
suar depresive dhe crregullime 
emocionale. Fëmijët po ashtu  
per një periudhë prej më shume 
së 6 muaj, ishin te dhunuar emo-
cionalisht dhe me shenja frike të 
mirëvendosura, të cilat ndikojne 
në reduktimin e  funksionimit të 
tyre mendor dhe psiqik.

Sic theksohet më lartë, dy fëmi-
jët e parë  ishin të paregjistruar 
në gjendjen civile dhe  nëna 
kishte akte  lindje te mbajtur në 
Greqi me të dhëna të pasakta.  
TLAS filloi menjëherë procedurat 
për regjistrimin e lindjeve të dy 
fëmijëve  ndërkohë që ata  vazh-
donin shkollën në Tiranë. Për një 
periudhë prej rreth një vit, kohë  
në të cilën qëndruan në shelter 
tek ata u vërejtën në mënyrë të 
ndjeshme ndryshime pozitive. 
Sot, femijët janë të regjistruar në 
gjendjen civile janë në proçes 
të njohjes së atësisë.  Edhe  pse 
u duk sikur nëna,  MP,  pati një 
farë përmirësimi të ndjeshëm 
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nën kujdesin e strehës,  pas rreth 
nje viti  ajo  u sëmurë me depre-
sion të rëndë dhe pothuaj nuk 
mund te tregonte asnje kujdes 
ndaj tre femijëve të saj.
Ne kushtet që kujdesi i nënës 
për fëmijët e saj në strehë ishte 
i paperfillshem, strehëza filloi 
përpjekjët me Shërbimin So-
cial Shtetërior të transferonte 
tre fëmijet në Institucionet re-
zidenciale te jetimëve.  SHSSH, 
përmes nëndrejtoreshës së saj 
znj,  Lida Leskaj kontakton TLAS 
për të marrë informacione të 
detajuara lidhur me prejardhjen 
e fëmijëve dhe njëkohësisht 
shpreh shqetësimin në dy drej-
time: 
Së pari, ajo na ve në dijeni se 
femijët nuk mund të coheshin 
në të  njëjtin Institucion që të tre 
bashkë për mungesë kapaciteti 
në Tiranë, si rrjedhim fëmijët do 
t’I ndanin në tre institucione të 
ndryshme, përfshirë Shkodren 
edhe  Sarandën.  
Se dyti ajo shprehu  shqetësimin 
që  në këto raste duhet shqyrtu-
ar  si prioritet mundësia  alterna-
tive e kujdestarisë së fëmijëve, 
për të jetuar në kushte shtëpie,  
përpara se të merret vendimi 

për t’i transferuar në institucione 
rezidenciale. Meqe TLAS trajton 
prej vitesh shumë raste të kujdes-
tarisë alternative,  SHSSH  i kërkoi  
avokatëve të TLAS të shikonin 
mundësinë e kësaj lloj zgjidhjeje. 
Nga ana tjetër ne kushtet që 
streha kategorikisht nuk pranoi 
të mbajë më gjatë fëmijët në 
ambjentet e tyre, TLAS filloi in-
teresimin për të sistemuar fëmi-
jët në përputhje me interesin më 
të lartë të tyre.  Që në 19 Shtator 
2018, nëna e tre fëmijeve,  MP,  
qëndron në strehë e vetme dhe   
kurohet intensivisht me medika-
mente të rekomanduara nga 
mjeku.  
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Në të njëjtën kohë TLAS pasi 
mori konfirmimin e nënës së 
fëmijëve, kontaktoi gjyshen e 
fëmijeve nga babai  dhe e py-
eti nëse do ishte në gjendje të 
kujdesej për tre femijët e djalit 
në vend  që ata të shpernda-
heshin ne tre shtëpi të ndryshme 
për femijë. Sigurisht në këtë rast 
ndarja e fëmijëve do shkakton-
te trauma edhe më të rënda në 
jetën e tyre,  duke i zhvendosur 
përsëri nga streha në një amb-
jent të panjohur dhe jo në shtë-
pi.  Pohimi pozitiv i gjyshes ishte 
i menjëhershëm edhe pse nga 

ana ekonomike nuk mund t’I 
përballonte kërkesat e tre fëmi-
jëve.  Ajo ka vetem nje pension 
pleqerie shume te vogel, por 
tre fëmijet u transportuan nga 
TLAS  në shtëpinë e gjyshes dhe 
të të atit në Divjakë dhe vazh-
dojnë të jetojnë atje  vetëm me 
pensionin e gjyshes.  Nderkohe 
TLAS vazhdon te ndjekë dy  pro-
cedura në gjykatë  për cështjen  
e njohjes së atësisë me synim 
sigurimin e ndihmës ekonomike 
dhe aksesimin femijeve në pro-
grame sociale. 
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MANUAL PER GAZETARET

TLAS ka hartuar gjatë Vitit 2018, 
në kuadër të projektit “Fuqizimi 
i raportimit për standardet e 
shtetit ligjor në Serbi, Maqedo-
ni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje 
dhe Herzegovinë”, mbështetur 
nga BRRLN,  një “Manual Për 
Gazetarët”. Qëllimi i Manualit 
ishte për të mbështetur gazetarët 
në Shqipëri,  dhe kjo është bërë 
për çdo vend të Rajonit,  që të 
kapërcejnë vështirësitë që kër-
cënojnë pavarësinë dhe profe-
sionalizmin e tyre dhe t’i aftëso-
jë ata të kuptojnë plotësisht rolin 
mbikëqyrës në vazhdimësinë e 
reformave të shtetit ligjor. Insti-
tucionet përgjegjëse për zbati-
min e reformave, duhet vazhdi-
misht të jenë nën syrin vigjilent 
të medias së lirë dhe të pavarur. 
Kjo është veçanërisht e rëndë-
sishme në  sistemin e drejtë-
sisë penale që synon, jo vetëm 
të ketë një rol ndëshkues, por 
edhe parandalues, rol i cili va-
ret shumë nga niveli i besimit të 
publikut.

Bërja publike e gjyqeve penale 
ka përfitime të shumëfishta për 
të drejtat e të akuzuarit, si dhe 
për pavarësinë dhe llogarid-
hënien e gjyqësorit. Me njohje 
të mirë të procedurave pe-
nale dhe vlerësim të mprehtë 
për raportimin profesional dhe 
etik, gazetarët janë në gjen-
dje të ofrojnë për publikun një 
pasqyrë shumë të nevojshme 
në punën e gjyqësorit. Mbulimi 
objektiv dhe i balancuar e sjell 
gjyqësorin më afër qytetarëve, 
duke demistifikuar të gjithë pro-
cedurën ligjore dhe opinionin 
ekzistues se vendimet e pafa-
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jësisë ose vendimet gjyqësore 
me dënime të perceptuara si 
të lehta, vijnë si rezultat i kor-
rupsionit në gjyqësor. Rindërtimi 
i besimit të tronditur të publikut 
ndaj gjyqësorit është një para-
kusht për reforma të suksesshme 
dhe të qëndrueshme në një 
shtet ligjore dhe për hyrjen e 
pritshme të vendeve tona të Ra-
jonit në Bashkimin Evropian. Një 
pengesë e madhe është rritja e 
autoritarizmit dhe rënia e lirisë 
së mediave në shtetet e rajonit. 
Të përballur me presione eko-
nomike, kërcënime dhe sulme 
fizike, shumë gazetarë përdorin 
vetëcensurimin, ndërsa të tjerët, 

për të rritur shpërndarjen e me-
diave të tyre, përdorin shkrime 
të stilit “tabloid”, duke sjellë një 
rënie të përgjithshme në cilësinë 
e medias dhe objektivitetin e 
saj.
Si liria e shtypit dhe prezumimi 
i pafajësisë janë të domos-
doshme për demokracinë, pasi 
e para mban një publik të infor-
muar dhe i fundit mbron të dre-
jtat e të akuzuarit. Në Shqipëri 
mediat dhe komunikimet në të 
gjitha fushat, iu nënshtruan një 
evolucioni të konsiderueshëm. 
Marrëdhënia në mes të publikut 
dhe informacionit ndryshoi. Zh-
villimi i medias në internet dhe 
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rrjetet sociale tani gjeneron një 
rrjedhë të vazhdueshme infor-
macioni në të cilën publiku dhe 
media duhet të drejtohen. Indi-
vidët nuk kërkojnë informacion 
vetë; ata presin që informacioni 
t’ju vijë. Pra, nocioni i “publikut” 
ka evoluar: sigurimi i aksesit të 
publikut në gjykatë nuk per-
ceptohet më si i mjaftueshëm 
për të marrë një vendim “pub-
lik”. Qënia e ekzistencës publike 
nënkupton aksesueshmërinë, e 
cila nga ana e saj kërkon sjelljen 
e informacioneve të thjeshta, 
të kuptueshme dhe të sakta 
për një gamë sa më të gjerë 
të individëve. Gjyqtarët dhe 
prokurorët duhet të garantojnë 
kryerjen e proceseve në pajtim 
me parimin e shtetit ligjor, prezu-
mimin e pafajësisë, gjykimin e 
drejtë dhe rregullin se drejtësia 
jepet vetëm nga gjykata.
Atëherë, si funksionon drejtësia 
nën një presion kaq të lartë të 
interesave publike dhe medias? 
Në Shqipëri, prokurori drejton 
hetimin paraprak dhe ai është 
përgjegjës për zbulimin e infor-
macionit të marrë gjatë fazës 
hetimore, përpara gjykimit, 

prandaj është detyrë e proku-
rorit të shpjegojë rastin për pub-
likun dhe të garantojë parimet e 
ndjekjes penale të drejtë dhe pr-
ezumimin e pafajësisë. Informa-
cioni i ofruar për publikun është 
zakonisht i përgjithshëm pa zbu-
luar provat dhe duke mbrojtur 
të gjitha palët në proces, duke 
përfshirë dëshmitarët, për të 
mos përmendur viktimat dhe të 
dyshuarit, në rast të një interesi 
të lartë publik që matet përmes 
parimit të proporcionalitetit si-
pas cështjeve konkrete. Media 
përmes monitorimit, informa-
cionit dhe mbulimit masiv, i jep 
publikut një imazh të realitetit ku 
jeton dhe përtej, bëhet një ale-
at i sistemit të drejtësisë nëpër-
mjet denoncimeve të shkeljeve 
të zyrtarëve, abuzimeve të tyre 
dhe abuzimeve të institucione-
ve të ndryshme dhe kjo është 
pjesa më e mirë, por nga ana 
tjetër, ndonjëherë kapërcimi i 
kufijve të informacionit ose in-
formacioni i pasaktë çon në pa-
soja katastrofike në jetën e një 
individi ose të një shoqërie.
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Disa nga mësimet e nxjerra dhe 
sfidat e ardhshme në Shqipëri:

• Organet e sistemit ligjor shq-
iptar duhet të shpjegojnë pari-
met, zgjedhjet dhe strategjitë 
e funksionimit të tij në frymën e 
“shtetit të hapur”;

• Është e nevojshme të rritet 
vetëdija për ndikimin dhe 
rëndësinë e komunikimit,  veça-
nërisht në rastet e nivelit të lartë;
• Dialogu ndërmjet mediave 
dhe sistemit ligjor duhet të jetë 
i vazhdueshëm, vecanërisht, në 
kohën kur nuk shfaqen “kriza”, 
sepse atëherë është më e lehtë 
të zgjidhet “kriza” kur gjendemi 
përpara saj.

• Sistemi gjyqësor duhet të da-
kordësohet me një strategji të 
komunikimit të procedimeve 
penale, dmth kur, deri në çfarë 
mase, nga kush dhe për kë 
duhet të sigurohet informacioni; 
Është e domosdoshme t’i përm-
bahesh kësaj strategjie dhe të 
përhapësh mesazhin për sfon-
din dhe natyrën e saj.

• Sistemi gjyqësor në Shqipëri 
duhet të garantojë parimin e 
shtetit ligjor, ndjekjen e drejtë 
penale dhe prezumimin e pafa-
jësisë.

Në përgjithësi, proceset gjyqë-
sore penale janë të hapura për 
publikun me disa përjashtime. 
Pjesëmarrja e publikut përjash-
tohet, gjithmonë, në seancën 
përgatitore dhe seancën dëgji-
more për të cilën është marrë 
vendimi mbi marrëveshjen e 
pranimit të fajit. Në raste të 
veçanta, publiku mund të për-
jashtohet me kërkesë të proku-
rorit gjatë marrjes në pyetje të 
të pandehurit bashkëpunues 
ose personit të dënuar bashkë-
punues.
Pjesëmarrja e publikut mund të 
përjashtohet ex officio ose me 
kërkesë të njërës palë ose avo-
katit mbrojtës nga një pjesë e 
gjykimit ose të gjithë procesit 
gjyqësor për të mbrojtur intere-
sat e sigurisë kombëtare, rendin 
dhe moralin publik, interesat 
e të miturve, jetën private të 
pjesëmarrësve në proces dhe 
interesat e tjera të justifikuara në 
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një shoqëri demokratike. Është 
e rëndësishme të theksohet se 
vendimi për përjashtimin e pub-
likut duhet të arsyetohet dhe të 
bëhet publik. Ky vendim mund 
të kundërshtohet vetëm me an-
kim kundër vendimit ose urdhrit 
që i korrespondon vendimit.

Ndërsa depozitimi i një njoftimi 
paraprak në gjykatë me qëllim 
për të vëzhguar gjykimin nuk 
është i detyrueshëm, është e 
këshillueshme që një gjë e dre-
jtë e tillë të ushtrohet, në mënyrë 
që gjykatat t’i zhvillojnë gjykimet 
në salla më të mëdha për të për 
të mundësuar një pjesëmarrje 

më të gjerë. Çështja e sallave të 
vogla të gjykimit është veçanër-
isht e rëndësishme sepse ndon-
jëherë përdoret si një shpjegim 
i vlefshëm ose si një justifikim i 
dobët për të mohuar aksesin 
e gazetarëve në sallën e gjy-
qit. Disa gjyqtarë mund të le-
jojnë gazetarët si pjesëmarrës 
të përhershëm. Ndonëse za-
konisht nuk ndodh, në varësi të 
kryetarit të trupit gjykues, mund 
të kërkohet të deklarohet iden-
titeti dhe të paraqitet një doku-
ment i vlefshëm identifikimi në 
mënyrë që gjyqtari/gjyqtarja 
të pranojnë praninë në gjykim 
duke e regjistruar në procesver-
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balin gjyqësor. Duke qenë se 
proceset gjyqësore janë të ha-
pura për publikun, akreditimi i 
gazetarëve zakonisht nuk është 
i nevojshëm, përvecse kur dëshi-
roni të bëni regjistrim audio dhe 
video ose të fotografoni ambi-
entet e brendshme të gjykatës. 
Regjistrimi i seancës në sallën e 
gjyqit mund të miratohet nga 
kryetari i gjykatës me pëlqimin 
e kryetarit të trupit gjyqësor dhe 
pëlqimin me shkrim të palëve 
ndërgjyqëse dhe të pjesëmar-
rësve në regjistrim, pas shqyr-
timit të interesit publik, interesit 
të procedurës dhe jetën private 
dhe sigurinë e pjesëmarrësve në 
proces.

Aktet që shërbejnë për fillimin 
e procesit gjyqësor, siç është 
akuza penale ose padia civile, 
janë dokumente publike të cilat 
mund të kërkohen në bazë të 
Ligjit për Lirinë e Informimit. Në 
varësi të sasisë së dokumentit të 
kërkuar, mund të këkohet kohë 
për kopjimin dhe dorëzimin e tij1. 
Megjithatë, të dhënat personale 
të përfshira në këto dokumente 
mund të jenë objekt redaktimi 
në përputhje me Ligjin për Mbro-
jtjen e të Dhënave Personale. 
Shkalla dhe cilësia teknike e këtij 
redaktimi mund të ndryshojnë, 
p.sh. të dhënat e redaktuara 
mund të jenë ende të dukshme 
kur bëhet orientimi i letrës drejt 
dritës ose kopja e skanuar mund 
të tregojë të dhënat e redaktu-
ara nën shenjuesin me ngjyrë të 
zezë. Nevoja për të krijuar një 
komunikim proaktiv dhe të qa-
rtë me qytetarët që gradualisht 
çon në ngritjen e nivelit të be-
simit të qytetarëve ndaj gjyqë-
sorit u vu në dukje nga Strategjia 
Kombëtare e Reformës Gjyqë-
sore për periudhën 2013-2018 si 

1 Afati ligjor për t’iu përgjigjur kërkesës për FOI prej 15 
ditësh mund të zgjatet deri në 40 ditë. Gazetarët për-
jashtohen ligjërisht nga pagesa e shpenzimeve të ko-

pjimit të dokumenteve të kërkuara.
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një nga parimet kryesore dhe 
objektivat strategjike. Në për-
puthje me këtë, shumë gjykata 
dhe zyra të prokurorive kanë mi-
ratuar strategjitë e komunikimit 
që synojnë rritjen e nivelit të res-
pektit dhe besimit të qytetarëve 
ndaj sistemit gjyqësor dhe ven-
dimeve të tij dhe të ofrojnë in-
formacion që do të ndihmojnë 
qytetarët të kuptojnë më mirë 
procedurën gjyqësore.

“Në këtë mënyrë qytetarët 
mund të kuptojnë më mirë 
mënyrën e funksionit të gjykatës, 
arsyen përse ndërmerren disa 
veprime të caktuara, cilat janë 
rolet dhe përgjegjësitë e tyre. 
Gjithashtu, qytetarët do të njo-
hin më mirë kufizimet që ndiko-
jnë në punën e gjykatës. Nëse 
qytetarët janë të mirëinformuar, 
reduktohen gjasat për një mbu-
lim mediatik të pasaktë dhe të 
bujshëm që ndikojnë në to”.

Shumë gjykata dhe zyra të 
prokurorisë kanë emëruar per-
sona përgjegjës për  marrëd-
hëniet me publikun, të cilët janë 
përgjegjës për komunikimin me 
median. Megjithatë, faqet e tyre 

të internetit, ende, ndryshojnë 
në cilësi dhe përmbajtje dhe ka 
një përpjekje të vazhdueshme 
për të unifikuar pamjen dhe 
funksionalitetin e tyre2. Broshu-
rat informative të publikuara në 
faqet e internetit mund të jenë 
të dobishme në kryerjen e kërki-
meve.
Baza e të dhënave të përgjith-
shme të rasteve të aksesueshme 
nga publiku ka informacion 
shumë të kufizuar për shkak të 
mbrojtjes së të dhënave per-
sonale dhe nëse keni numër të 
cëshjes ju mund të shihni datën 
e fillimit të procesit, datën e se-
2 Disa nga faqet e internetit kanë mungesë të informa-

cioneve thelbësore të kontaktit si një numër telefoni ose 
një e-mail.
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ancës së ardhshme të planifi-
kuar, nëse është marrë një ven-
dim ose nësë është depozituar 
ankim në një gjykatë të shkal-
lës më të lartë. Emrat e palëve, 
duke përfshirë anëtarët e trupit 
gjykues dhe prokurorin nuk janë 
të aksesueshme për publikun. 
Lista e kufizuar e seancave të 
planifikuara në rastet që kanë 
tërhequr vëmendje më të mad-
he të publikut mund të jenë të 
disponueshme në faqet e inter-
netit të gjykatave ose mund të 
dërgohen me e-mail nga nëpu-
nësit e marrëdhënieve me pub-
likun të gjykatës.

Ligje të ndryshme parashiko-
jnë procedura ligjore të ndry-
shme që mund të ndërmerren 
kundër gazetarëve dhe medi-
ave që mbulojnë gjykimet pe-
nale në rastet e shkeljes së ligjit. 
Ata mund të ngarkohen me 
përgjegjësi penale në rastet e 
parashikuara në Kodin Penal: 
Fyerja (neni 170, paragrafi 2), 
Shpërndarja e informacionit për 
jetën personale dhe familjare 
(neni 172 paragrafi 2), Publi-
kimi i paautorizuar dhe paraq-
itja e teksteve, portreteve dhe 
regjistrimeve (Neni 145), Shkelja 
e konfidencialitetit të procedim-
it (Neni 337), Nxitja e urrejtjes dhe 
intolerancës kombëtare, raciale 
dhe fetare (neni 317) dhe Diskri-
minimi racial dhe diskriminimet 
e tjera (neni 387). Gazetarët nuk 
janë përgjegjës në rastet kur 
bëjnë publike deklarata të or-
ganeve shtetërore.
Regjistri i gjykatës nuk përmban 
një rubrikë për profesionin e të 
pandehurit në procesin penal 
dhe nuk është e mundur të për-
caktohet sa gazetarë përbal-
len me akuza penale çdo vit. 
Megjithatë, që nga dekriminal-
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izimi i shpifjes në vitin 2013, pa-
ditë civile për shpifje duket se 
janë procedurat ligjore më të 
shpeshta të ndërmarra kundër 
gazetarëve. Këto padi shpesh, 
fillohen nga zyrtarët publikë si 
mjet presioni ndaj kritikave të 
gazetarëve.
Ndërsa specializimi i gjyqtarëve 
në Gjykatën e Lartë në Beograd 
duhet të jetë i dobishëm për një 
gjykim të shpejtë dhe të drejtë, 
kohazgjatja mesatare deri në 
marrjen e vendimit të shkallës 
së parë është ende rreth një vit. 
Kjo, e shoqëruar me më shumë 
se një padi në të njëjtën kohë 
kundër të njëjtës media, i shkak-
ton dëm të konsiderueshëm 
ekonomik mediave të pavarura 
dhe të lira, veçanërisht ato të 
cilat raportojnë për rastet e kor-
rupsionit. 
Ligji për Informimin dhe Median 
parashikon përgjegjësinë për 
kundërvajtje për Kryeredaktorin 
në rast të shkeljes së prezumimit 
të pafajësisë (neni 73), ndalimit 
të gjuhës së urrejtjes (neni 75) 
dhe të drejtat e të miturve (neni 
140). Megjithatë, këto shkelje 
vazhdojnë të jenë shumë të 

shpeshta, sepse autoritetet 
kompetente rrallë fillojnë pro-
cedura për kundërvajtje. I njëjti 
ligj parashikon se informacioni 
mbi procedimin penal mund të 
publikohet vetëm nëse është 
paraqitur në gjykim ose është 
mbledhur në bazë të Ligjit për 
aksesin e lirë për informacionin 
me rëndësi publike.

Një nga çështjet shqetësuese 
është rrjedhja e informacionit 
hetimor në media. Kjo çështje 
është përkeqësuar nga zyrat e 
prokurorisë të cilët nuk arrijnë 
të përgënjeshtrojnë raportet e 
lajmeve të rreme që i refero-
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hen burimeve të supozuara që 
vijnë nga vetë zyrat e proku-
rorisë. Ndërsa, formalisht është 
bërë përparim në këtë drejtim, 
mungesa e komunikimit ndërm-
jet gjykatave, prokurorive, avo-
katëve dhe mediave mbetet 
problem dhe gazetarët vërejnë 
përkeqësimin e praktikës duke 
çuar në rënie të mëtejshme të 
cilësisë së raportimit.

Ligji për Informimin Publik dhe 
Media parashikon që një i mi-
tur nuk duhet të identifikohet 
në informacione që mund të 
shkelin të drejtën ose interesin 
e tij. Ky ndalim vlen sidomos në 
rastet kur të miturit janë autorë, 

viktima, dëshmitarë të krimeve 
ose janë përpjekur të kryejnë 
vetëvrasje. Në praktikën e me-
dias, fytyrat e të miturve mbulo-
hen dhe emrat e tyre tregohen 
vetëm me iniciale. Megjithatë, 
kjo mund të mos jetë e mjaf-
tueshme për të mbrojtur iden-
titetin e tyre, pasi informatat e 
tjera të botuara mund të çojnë 
në identifikimin e tyre. Gazetarët 
duhet t’u kushtojnë vëmendje 
të veçantë komuniteteve më 
të vogla, ku mosha dhe inici-
alet e të miturit mund të jenë 
të mjaftueshme për t’i identifi-
kuar ata. Disa nga problemati-
kat e zakonshme janë publikimi 
i pamjeve të vendbanimit të të 
miturve, duke zbuluar identitetin 
e anëtarëve të familjes, miqtë e 
tyre, shkollën, klasat, duke mbu-
luar pamjen e tyre, por pa modi-
fikuar zërin e tyre në video, duke 
botuar çertifikatën e lindjes etj. 
Në një shembull, identiteti i një 
adoleshenteje viktimë e një sul-
mi seksual thuhet se ishte fshe-
hur duke zbuluar vetëm emrin 
e saj të parë dhe duke treguar 
mbiemrin e saj vetëm me inici-
ale. Më pas, në të njëjtin artikull, 
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media publikoi plotësisht emrin 
e nënës së viktimës!

Në njërën anë, e drejta për pr-
ezumimin e pafajësisë garan-
tohet nga Kushtetuta e vendit 
tonë si dhe nga disa konventa 
ndërkombëtare të ratifikuara 
nga vendi ynë. Ligji për inform-
imin publik dhe mediat për-
cakton që askush nuk duhet të 
etiketohet si autor i një krimi, të 
shpallet fajtor ose përgjegjës në 
media përpara se të jepet ven-
dimi i formës së prerë të gjykatës. 
Qëllimi i deklaruar për një ndal-
im të tillë është mbrojtja e din-
jitetit njerëzor, si dhe pavarësia, 
reputacioni dhe paanshmëria 
e gjykatës ose organeve të 
tjera kompetente. E drejta e të 
pandehurve për t’u konsideruar 
të pafajshëm është pjesë për-
bërëse e të drejtës së tyre për 
gjykim të drejtë dhe gjithashtu 
është e rëndësishme për zhvil-
limin e rregullt dhe të drejtë të 
procesit penal.

Më shpesh, prezumimi i pafajë-
sisë shkelet nga persona që nuk 
janë figura publike dhe që mo-

tivohen nga dëshira për të rritur 
vlerësimin e medias. Megjithatë, 
pasojat për personin të cilit i janë 
shkelur të drejtat mbeten, mad-
je edhe kur ata përfundimisht 
janë liruar, pasi ata janë të stig-
matizuar në komunitetet e tyre si 
autorë të krimeve të rënda. Një 
person i cili është dënuar nga 
mediat për përdhunim, pedofili 
ose vrasje të fëmijëve nuk mund 
të ketë më një jetë domethë-
nëse në komunitetin ku ai jeton. 
Përgënjeshtrimet apo publiki-
met e mëpashme për vendimin 
e pafajësisë, shpesh nuk kanë të 
njëjtin efekt, vecanërisht nëse 
ato hedhin dyshime mbi vetë 
vendimin në fjalë.

Nuk është e pazakontë që titulli 
i artikullit të mos korrespondojë 
me përmbajtjen aktuale. Kjo 
ndërlikohet më tej duke shtuar 
një pikëpyetje në titull në fund 
të thënies.

Viktor GUMI
Ekspert i TLAS


