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AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR 
FALAS TIRANE (TIRANA LEGAL AID 
SOCIETY), TLAS,  2015

Nuk ka pasur ndonjëherë nevo-
jë më të madhe për shërbimet 
e TLAS-it. Shifrat më të fundit të 
Institutit të Statistikave të Shq-
ipërisë tregojnë se, që prej krizës 
ekonomike botërore dhe pas 
më shumë se për dhjetë vjetë 
shkalla e varfërisë ishte ulur, 
tashmë trendi është në drejtimin 
e kundërt. Jo vetëm që ka pasur 
rritje të numrit të personave që 
jetojnë nën limitin e varfërisë, por 
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varfërisë ekstreme.  Personat 
më të varfër dhe më në nevojë 
duhet të mbrohen nga ligji, por 
thuajse gjithmonë janë pikërisht 
ata që kanë më shumë vështirë-
si të marrin shërbimet që ju për-
kasin me të drejtë dhe që do të 
bënin një ndryshim të vërtetë në 
jetët e tyre.

Në këtë kontekst, janë nevojë 
e domosdoshme shërbimet 

ligjore falas. Mbrojtja ligjore strat-
egjike sot është bërë një prior-
itet për të garantuar se ligji do 

t’iu shërbejë atyre që kanë më 
shumë nevojë. Po aq e domos-
doshme është edhe partneriteti 
efektiv midis organizatave që 
kërkojnë të ndihmojnë  shtresat 
më të margjinalizuara. Vitin e 
shkuar, TLAS-i mori përsipër  të 
zgjidh  1296 çështje ligjore që 
përfshinin fëmijët, të papunët, 
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pensionistët e varfër dhe familje 
të tjera në nevojë. Këta klientë 
kanë dhënë dëshmi që thonë 
se pa ndihmën që ju ka ofruar 
TLAS-i, do të ishin në një gjendje 
të keqe të paimagjinueshme. 
Vetëm në 2015, TLAS-i ka ndi-
hmuar të regjistrohen 515 fëmijë, 
përndryshe, këta të fundit nuk 
do të njiheshin zyrtarisht dhe 
kjo do të sillte pasoja për shën-
detin, mirëqenien dhe edukimin 
e tyre. Nisma jonë në terren për 
ligjin (Street Laë) ju ka ofruar 
këshillim falas komuniteteve më 
të varfra në gjithë vendin. Kemi 
trajnuar nëpunës të autoriteteve 
shtetërore vendore në mënyrë 
që t’i ndihmojmë të trajtojnë 
personat nga këto komunitete. 
Avokatët  dhe paralegalet tanë 
tanë janë duke ndjekur  kauza të 
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vecanta me synim shmangjen 
dhe ndreqjen e mangësive në 
ligj dhe si rrjedhojë të ndihmojnë 
sa më shumë persona. 
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e dimë se tashmë ofrojmë shër-
bime ligjore me cilësi dhe kosto 
që nuk është në gjendje t’i ofrojë 
askush tjetër. Pikërisht këtë mod-
el po përpiqemi ta promovojmë 
në mënyrë që fondet qoftë të 
donatorëve apo të shtetit të për-
doren sa më mirë për t’i shërbyer 

sa më shumë individëve. Qël-
limet tona për këtë analizë vje-
tore janë sa ligjore po aq edhe 
ekonomike e sociale.  Ato syno-
jnë  nga njëra anë  të  mundëso-
jnë ndryshimet e nevojshme  në 
sistemin e drjtësisë,  dhe nga na 
tjetër të ofrojnë ndihmën e shër-
bimet e përditshme për  person-
at që kanë më shumë nevojë,  
të bëjmë ndryshim në shoqërinë 
shqiptare.  Një nga synimet ka 
qënë dhe nxitja e profesion-
istëve të fushës juridike për t’u 
përfshirë  për të ofruar shërbim 
ligjor pro-bono ose falas ndaj in-
dividëve vulnerabël .  Së fundmi, 
TLAS-i pranon se asgjë nga puna 
që bën nuk do të ishte e mundur 
pa përkushtimin dhe angazhimin 
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dhe vullnetarëve. TLAS-i beson 
se të gjithë njerëzit duhet të jenë 
të barabartë përballë ligjit; se 
drejtësia 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.
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Prandaj  TLAS gjatë vitit 2015 dhe 
në vazhdim ka patur si qëllim të 
parë strategjik:   Aksesin dhe përf-
shirjen për të ndihmuar qytetaret  
të zgjidhin problemet ligjore dhe të 
mbrojnë të drejtat e tyre përmes:

�� ����
������ me përparësi  të 
llojeve të shërbimeve për fëmijët, 
familjet vulnerabël dhe qytetarët 
e tjerë të varfër.
                   
�� ������������ të aftësive të 
klientëve për të zgjidhur vet 
problemet ligjore nëpërmjet 
trainimit individual  dhe në grup 
me drejtues ose përfaqësues të 
komunitetit, nëpërmjet ofrimit  
të formularëve të gatshëm e të 
lehtë për t’u përdorur.

�� �����������  të cështjeve lig-
jore përmes përdorimit të  vet 
qytetarëve të  TLAS ëeb portal,  
i cili synon të  orientojë personat 
në nevojë  si  t’i zgjidhin ato. Ky 
program do të shërbeje per te 
mbledhur të dhëna për prob-
lemet që ndeshin  qytetarët  si 
dhe për të përcaktuar  prioritetet 
ku duhet të mbështetet. 
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(TLAS), ka gjetur mbështjetjen e 
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njerëzve në nevojë dhe perso-
nave të tjerë të interesuar për 
funksionimin e aktiviteteve të tij 
të larmishmme. TLAS gjate vitit 
2015 pati mundësinë të zgjerojë 
strukturën e tij dhe së bashku me 
aktorë të tjerë qeveritarë dhe jo-
qeveritarë është përpjekur të kri-
jojë një realitet tjetër në funksion 
të zhvillimeve të mëtejshme të 
demokracisë në Shqipëri. Duke 
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ara për 2015, TLAS e ka shtrirë 
shërbimin e tij jo vetëm në qa-
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Elbasan, Durrës, Shkodër, Korcë, 
Berat dhe Gjirokastër. Madje 
përmes shërbimeve ligjore mo-
bile, seminareve të trajnimit, ak-
tiviteteteve të street law, linjës 
telefonike lawline, është bërë 
�� ������� 	
� �
� �
�����
� ����-
vidë vulnerabël edhe nga rrethe 
te tjera të largëta si Peshkopia, 
Gjirokastra, Kukësi, etj.
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në moshë ka ofruar shërbim të 
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me rastet e ndjekura në rrugë 
administrative, në ato me rrugë 
gjyqësore, me rastet Kliniks dhe 
vecanërisht është për t’u theksu-
ar si një risi  puna me rastet strat-
egjike. 
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nale si Ballkan Regional Rule of 
Law, BRRLN, European Network 
Statelessness, ENS, si edhe CHILD 
PACT. 
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las Tiranë (TLAS) gjatë 2015 
është bërë i mundur në sajë të 
�
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të Shoqërisë së Hapur për Shq-
ipërinë (SOROS/OSFA); të UNI-
CEF, UNDP, CRD (Civil Rights De-
fenders), Ambasada Australiane 
Rome, Vodafone Albania, Save 
the Children, etj. 
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FUSHA E LIGJIT NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE 

TLAS vazhdoi gjatë vitit 2014 të ofrojë shërbime ligjore për çështjet ci-
vile, administrative, familjare dhe të punës si dhe për rastet e shkeljes 
së të drejtave të njeriut;  në formën e këshillimit,  dhe të përfqaësimit 
si në organet administrative edhe në ato gjyqësore. Shërbimi Ligjor 
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nerabël, pensionistët, individë me aftësi të ndryshme, duke synuar 
për fshirjen e tyre sociale. 
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ranë, TLAS, gjatë 2014 ka qënë 1384 klientë, dhe numri total i të gjithe 
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18247 klientë, 
sic tregon dhe diagrama akumulative më poshtë:

NUMRI TOTAL I ÇËSHTJEVE NË VITE / Janar 1999 - Dhjetor 2015
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TLAS po japim të dhënat si më poshtë:
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Më poshtë  paraqitet  përqindja e suksesit te cështjeve të përfaqësu-
ara përpara gjykatave dhe strukturave administrative:
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Llojet e Cështjeve janë trajtuar nga:
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Objektivat e përcaktuara nga 
TLAS për 2015 janë arritur në për-
puthje me kontratat e nënshk-
ruara me donatorët, edhe pse 
zhvillimet dhe ndryshimet e diktu-
ara nga reformat e ndërrmarra 
kudo si në sistemin e ekonomisë,  
atë social, territorial apo të dre-
jtësisë kanë qënë intensive dhe 
me efekte te drejtpërdrejta në 
jetët e familjeve apo individëve 
vulnerabël. 
Me rëndësi të vecantë ka qënë 
për TLAS hartimi I Planit të Ri trev-
jecar  Strategjik për 2015-2017, I 
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projekteve të TLAS gjatë 2015 
dhe 2016. 
Grupet vulnerabël te mbështet-
uara dhe shërbyera nga TLAS 
Kanë qënë, fëmijët vulnerabël, 
familjet e tyre si edhe të tjerë në 
kushtet e varfërisë përfshirë këtu 
minoritetin Rom dhe egjyptianë.  
Ndër #$%&�!�����������������!��-
drjetë të  shërbyer nga TLAS gjatë 
2015, 515 kanë qënë fëmijë,  414 
janë familje të varfëra nga të 
cilat 151 janë gra kryefamiljare, 
112 janë të papunë, 123  janë 
më fatësi të kufuzuara dhe in-

valide, 75 pensionistë apo 80  
janë të moshuar pa të ardhura 
të mjaftueshme për të jetuar. 

Nga '&*����������� ��	����������
�-
tuara nga avokatët e TLAS,  285  
prej tyre janë përfaqësuar në 
gjykatë  dhe  275  të tjerat janë 
trajtuar me shërbime kliniks1. 
Nga 736  cështjet ligjore që janë 
trajtuar me rrugë administrative,  
497  prej tyre janë përfaqësuar 
para strukturave shtetërore të 
niveleve të ndryshme2 dhe 239  
prej tyre janë trajtuar po ashtu 
me kliniks. Cëshjtet që zgjidhen 
me mrrugë administrative janë 
kryesisht regjistrimet e lindjes së 

1 Shërbimet Kliniks presupozojnë 
shërbime ligjore të tipit këshillim, hartim do-
kumentash ligjore, kërkesë padish për në 
gjykatë, si edhe asistim hap pas hapi të kli-
entit që vetë përfaqësohet para gjykatës. 
Shërbimet kliniks ju ofrohen klientëve të varfër 
por që janë të arsimuar dhe  në gjendje të 
përfaësojnë vetveten para gjykatës.
2 Në këtë grup përfshihen kryesisht 
individët dhe familjet e komunitetit Rom e 
Egjyptian, por edhe nga maxhoranca, të 
cilët nuk kanë as mundësitë ekonomike për 
të përballuar tarifa shtëtrore qoftë edhe mini-
male, apo shpenzime të tjera të udhëtimeve 
për të siguruar dokumenta të nevojshme, por 
as kapacitetin për të ndjekur një procedurë 
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administrative. Ky grup asistohet me kohë të 
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fëmijëve, strehimi, transferimi, 
martesat, ndihma ekonomike,  
si dhe aplikime të tjera për pro-
grame sociale të ofruara nga 
Shteti. 

Një fushë sa e re edhe shumë 
e rendësishme ku është fokusu-
ar me suksese TLAS gjatë  2015 
është trajtimi I një grupi rastesh 
strategjike. 
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E TLAS PËR VITIN 2015 KA QËNË SI MË POSHTË
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Rast Strategjik i dërguar 
te Komisioneri për

Mbrojtjen nga
Diskriminim, KMD, i 9 
familjeve të dëbuara 

nga Selita

Në 1 Prill 2015 në zonën ku 
jetojnë një numër I konside-

rueshëm familjesh të komunitetit 
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timin e unazës së re të Tiranës. 
Nga ky project preken shume 
familje Rome dhe jo Rome, të 
cilat jetojnë prej vitesh në këtë 
zonë. 
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e dha Drejtoresha e Agjensisë 
për Strehimin, Mrs Doris Andoni, 
në prezencë të përfaqësiesve 
të Ministrisë së Mirëqënies dhe 
Rinisë, të Kabinetit të Kryeminis-
trit dhe të banorëve që preken 
nga ky ndërtim. Në këtë takim 
u njoftuan proceduarat që do 
të ndiqen në zbatim të VKM, 
datë 13.03.2015, Nr 230, “ Rreth 
sigurimit të pagesës së qirave të 
familjeve që  preken nga ndër-
timi i bypasit të rrugës Komuna 
e Parisit--Rruga e Kavajës”. Si-
pas përfaësuesve të shtetit , ky 
vendim i Qeverisë e zgjidhte 
problemin e strehimit të këtyre 
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banorëve për dy vjetë. Ky njof-
tim shkaktoi me shumë të drejtë 
zemërim të madh te banorët të 
cilët reaguan ashpër duke mos 
u dakordsuar me zgjidhjen e 
propozuar apo me vendimin e 
marrë. 

Banorët na njoftuan dhe avo-
katët e TLAS u paraqitën men-
jëhërë në takim duke konkludu-
ar se masat që propozohen nga 
përfaqësuesit e shtetit janë sa 
kontradiktore aq edhe diskrimin-
uese. 

Prandaj më TLAS pasi e studjoi 
me vemendje cështjen, e cila 
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për secilën nga familjet e preku-
ra arriti në konkluzionin që famil-
jet nuk mund të trajtohen njël-
loj bazuar ne VKM 230. Nga një 
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familjësh mund të trajtohej me 
bonus qeraje të siguruar nga 
Bashkia, sepse ato familje nuk 
kishin asnjë document që ishin 
banorë të zonës apo që kishin 
pronësi, apo që kishin përgatitu 
dokumenta për legalizim të bar-
rakave që përdornin sio bane-
sa. Po një grup tjetër ishin ata që 
qartazi dispononin dokumenta 
dhe të drejtën për t’u kompne-
suar nga Shteti për shpronësim, 
dhe jot ë diskriminoheshin duke 
i larguar me një kontratë qeraje 



TLAS në vitin 2015

14

të paguar vetëm për dy vjetë. 
Për këtë grup familjesh u për-
gatit ankimimi i depozituar para 
Komisionerit për Mbrijtjen nga  
Diskriminimi.  Më datë 30.07.2015 
u zhvillua një séance degji-
more nga Komisioneri lidhur me 
ankesën e bërë nga Shërbimi 
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faqësuesve të komunitetit Rom 
dhe Egjiptian që jetojnë në zo-
nën e Selitës e që preken nga 
Projekti I ndërtimit të unazës së 
madhe të Tiranës. 
Në séance, TLAS përfaqëso-
hejnga Av. Anisa Metalla dhe 
nga subjektet e ankuara ishin 
prezente znj. AlbanaTallkuçi, 
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Drejtore e Përgjithshme e Entit 
Kombëtar të Banesave dhe znj. 
ErmiraTanço, specialist nga Dre-
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Strehimit pranë MMSR.

Ankesa drejtuar Komisionerit 
përmban adresimin e disa as-
pekteve themelore që lidhen 
me mënyrën si janë trajtuar 
familjet që preken nga ndër-
timi I projektit,të cilat në thelb 
janë diskriminuese për banorët. 
Trajtimi I këtyre familjeve me 
pagesë qiraje për dy vjetë si-
pas parashikimeve të bëra në 
VKM nr. 230 datë 13.03.2015, 
nuk është në përputhje me stan-
dartet ndërkombëtare e po 
ashtu me detyrimin e shtetit për 
Respektimin e Lirive e të Dre-
jtave Themelore të Njeriut. Këto 
qendrime i janë bërë të ditura 
institucioneve vendimmarrëse 
shtetërore pas komunikimit të 
VKM-së së sipërcituar, nëpërm-
jet një relacioni të përbashkët të 
Organizatave të Shoqërisë Ci-
vile (QendraRespublica, Sherbi-
����!���"�#���
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Helsinkit, Civil Rights Defenders, 
U�"%W3

Parë në këndvështrimin e Ligjit 
për Mbrojtejn nga Diskriminimi 
e të praktikës së Gjykatës Euro-
piane të të Drejtave të Njeriut 
për rastet e dëbimeve/shpërn-
guljeve duhet të mbahen në 
konsideratë këto elemente:
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në kundërshtim me të drejtat e 
njeriut;
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në raste përjashtimore dhe në 
përputhje me parimet e së dre-
jtës ndërkombëtare; 

�
 %	�
 ����
 	
 #������
 ��	�

nëse kryhen për të nxitur mirëqe-
nien e përgjithshme, kryhen në 
përputhje me parimet e arsyes 
dhe proporcionalitetit si dhe nuk 
bëhen me diskriminim;
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sojën që individët të mbesin të 
pastrehë apo të bëhën vulnera-
bël ndaj shkeljeve të tjera të të 
drejtave të njeriut;
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masat e nevojshme që të ga-
rantoje strehim të përshtatshëm 
altervativ;
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duhet të ofrojnë një mbrojtje lig-
jore efektive kundër dëbimeve 
dhe duhet që personat e prekur 
të kenë akses në një sistem efek-
tiv të mbrojtjes dhe në një pro-
cedurë të rregullt ligjore;
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konceptin e banesës sipas nenit 
8 të KEDNJ;
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këto vendbanime dhe nga ko-
muniteti, banesa dhe jeta famil-
jare e tyre do të cënoheshin;

�
 '
 ������
 ��	
 ���������-
ar e ligjshme për autoritetet, 
për qëllime të zhvillimit urban, 
	
 ����H��
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apo truallin nga persona që e 
kanë zënë atë në mënyrë të 
paligjshme. Por kur autoritetet 
për një periudhë të gjatë i kanë 
toleruar vendbanimet e pa 
ligjshme të romëve, i kanë lejuar 
të zhvillojnë lidhje të forta me 
vendin dhe të ndërtojnë aty një 

jetë në komunitet, ky fakt merret 
në konsideratë;

�
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shtetet të sigurojnë strehim për 
kërkuesit (sipas Konventës), 
megjithatë nga neni 8 i saj 
mund të rrjedhë një detyrim për 
të siguruar strehim për individë 
veçanërisht vulnerabël;

�
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që vjen për shtetin që të sigurojë 
mjete të strehimit alternativ, siç 
mund të jetë legalizimi i bane-
save kur është i mundur, apo 
dhënia e ndihmës për të gjetur 
strehim alternativ kur shpërn-
gulja/dëbimi është i nevojshëm;
 
�
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gjithmone rriskun e mbetjes të 
pastrehë të personave si pasojë 
e dëbimit;

�
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shihen si grup social i paavan-
tazhuar;

Duke mos marrë në konsid-
eratë elementët e mësipërm 
zgjidhja e ofruar nga shteti i ka 
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vënë ankuesit dhe komunitetin 
Rom dhe Egjiptian të zonës së 
Selitës në Tiranë, në një situatë 
të disfavorshme me banorët 
e tjerë që jetojnë aty. Ata për 
�����
 	
 ����������
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komunitet nuk kanë të njëjtën 
lehtësi si personat e tjerë jo-
pjestarë të komunitetit, për të 
patur akses në të drejtën për 
të marrë një banesë më qira. 
Kjo për shkak edhe të numrit të 
madh të pjestarëve që ka në 
përbërje një familje, për shkak 
të mohimit dhe diskriminimit që 
në përgjithësi ka shoqëria ndaj 
tyre, vështirësia për të gjetur një 
banesë të përshtatshme është 
shumë më e madhe. 

Në ofrimin e zgjidhjes, shteti 
nuk është ofruar të jetë palë në 
këtë proces, pra duhet të ishte 
shteti ai që duhet të kishte gjetur 
banesat e përshtatshme e po 
ashtu duhet të kishte menduar 
edhe për kostot ekonomike të 
procedurave ligjore, si hartimi i 
kontratës së qirasë, shpenzimet 
për transferimin e gjendjes civile 
të personave nëse do të ishte e 
nevojshme etj. 

Për shkak të gjendjes arsimore e 
shoqërore e familjare, kushteve 
të banimit, mënyrës së jetesës 
për një kohë të gjatë,  për këtë 
komunitet është tërësisht e pa-
parashikueshme se si do të sil-
len me një shumë të ardhurash 
që i ka ofruar shteti në mënyrë 
të mënjëherëshme. Nuk është e 
garantuar që këto të ardhura do 
të përdoren vërtetë për të gje-
tur një banesë më qira nga krye-
familjari, për këtë shkak brenda 
një familje të tillë mund të ketë 
shpërdorime dhe pamundësi 
menaxhimi duke rritur efektiv-
isht gjendjen e rriskut sa i takon 
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fëmijëve, qëndrushmërinë e tyre 
në ushqim, në organet shëndet-
sore apo në shkolla. Kjo i vendos 
fëmijët e këtij komuniteti në një 
situatë tërësisht të disfavorshmë 
në raport me fëmijët e tjerë. 

Përfundimisht, sikurëse është 
përmendur edhe më sipër, zgjid-
hja e ofruar nga shteti nuk është  
e sigurte dhe e  qendrueshme, 
siç duhej detyrimisht të ishte. 
Ajo nuk i jep një zgjidhje përfun-
dimtare të drejtës për strehim 
të këtyre famijeve, por është 
një zgjidhje e përkoshme. Pa-
siguria për të gjetur një banesë 
i vë këta persona në një pozitë 

të diskriminuar. Këto elemente 
legjitimojnë diskriminimin e tër-
thortë i cili në thelb është “ajo 
formë diskriminimi që ndodh kur 
një dispozitë, kriter apo prak-
tikë, e pa anshme në dukje, 
do ta vinte një person ose grup 
personash në kushte jo të fa-
vorshme, në lidhje me shkaqet 
e parashtruara në nenin 1 të 
këtij ligji, në raport me një tjetër 
person ose grup personash, si 
dhe kur ajo masë, kriter a prak-
���
�� ���� ����������� �������������
nga një synim I ligjshëm, ose kur 
mjetet e arritjes së këtij synimi, 
ose nuk janë të përshtatshme, 
ose nuk janë të domosdoshme 
dhe në përpjesëtim të drejtë 
me gjendjen që e ka shkaktuar 
atë”. 

Ne kontekstin e Shqipërisë, ndër 
te tjera vlen te përmendim disa 
nga detyrimet të cilat ka marë 
përsipër Shteti Shqiptar për të 
zbatuar. Këto bazuar (konkre-
tisht) në disa përfundime të 
seminarit “Shqipëri-BE, për dia-
logun politik mbi përfshirjen e 
komunitetit Rom dhe Egjiptian: 
�����
�������
������������������
�
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Shqipërisë”. (20-21 shkurt 2014), 
konkluzionet e të cilit janë bot-
uar në faqen zyrtare të Delega-
cionit të BE-së më 10.03. 2015, 
organizuar në bashkëpunim 
me Drejtorinë e Përgjithshme 
për zgjerimin e Komisionit Evro-
pian. Sipas raportit përfundim-
tar, çështjet e strehimit dhe in-
frastrukturës që do të sqarohen 
�
	���
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dhe Ministria e Drejtësisë do të 
jenë:

���������������������������������������
dhe ndryshimi i tij, në mënyrë që 
të sigurojë respektimin e sun-
dimit të ligjit (përfshirë strehimin 
alternativ dhe ndihmën soci-
ale) në rastet e zhvendosjes të 
komunitetit rom dhe egjyptian 
në përputhje me Udhëzimet 
ndërkombëtare të dëbimeve 
të detyrueshme. Kjo çështje do 
të ndiqet në bashkëpunim me 
MMSR dhe njësitë e qeverisjes 
vendore. 

��������������
��������������
���
��-
min me forcë nga Ministria e 
Drejtësisë, duke përfshirë aktorët 
e linjës. 

��!���
��������������������������
të projekteve në ndërtimin e 
veprave të mëdha publike që 
përfshin shkatërrimin e shtëpive, 
autoritetet duhet të llogarisin 
shpenzimet për kompensim jo 
vetëm për shtëpitë e ndërtuara 
sipas Ligjit për Shpronësim, por 
edhe për shtëpitë që nuk kanë 
të drejtë për shpronësimin për 
shkak të statusit, si ndërtime të 
paligjshme. Vlerësimet e kos-
tos duhet ti paraqiten Ministrisë 
të Zhvillimit Urban dhe Turizmit 
"#$�%&'� 	
� �
� �
�*������� �
�
buxhetin e projektit. 
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shirë në gjetjen e alternativave 
të strehimit. 

��+������
�����������������������
udhëzime mbi parandalimin e 
dëbimeve. Institucionet e qe-
verisjes vendore dhe qendrore 
duhet të trajnohen mbi proce-
durat që do të ndiqen në rastin 
e dëbimeve.

�� &
� ���������� ��������� ��������
per komunitetin rom dhe egjyp-
tian që aktualisht jetojnë në 
vendbanime informale dhe nuk 
kanë të drejtë për legalizimin e 
banesave. Ligji i ri për legaliz-
imin, urbanizimin dhe integrimin 
e ndërtimeve pa leje duhet të 
rishikohet për të marrë parasysh 
të gjithë grupet vulnerabël.”

Prandaj mbështetur dhe në 
këto direktiva nga Komisioneri 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
KMD, bazuar në argumentat e 
parashtruara u kërkua:

�
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 �

kryer nga autoritetet shtetërore 
ndaj komunitetit Rom dhe Egjip-
tian që jetojnë e zonën e Selitës 
dhe që preken nga projekti 
���#��
 �
 ���	���	
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Madhe të Tiranës”.

�
$
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rim nga autoritetet pa u zgjidhur 
më parë strehimi i qëndrueshëm 
i banorëve;

�
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me qira për familjet gjatë peri-
udhës 2 vjeçare;

�
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autoriteteve për gjetjen e një 
zgjidhjeje efektive për të strehu-
ar me banesa komunitetin pas 
periudhës dy vjecare të trajtimit 
me pagesë qiraje parashikuar 
në VKM nr. 230 dt. 13.03.2015 
“Për trajtimin me pagesë tëqi-
rasë për disa familje që preken 
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madhe e Tiranës, segmenti “Ko-
muna e Parisit-Rruga e Kavajës”.

Vlen të theksohet se pothuajse 
çdo vit paraqiten shumë klientë 
të cilët kërkojnë të drejtën e 
tyre në lidhje me pronën dhe 
��=�����	
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hen nga  vendimet e padrejta 
të Komisioneve të Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave si dhe 
të Agjensisë së Kthimit të Pro-
nave. Duke qenë se klientët nuk 
e kanë realizuar të drejtën e 
tyre gjatë proçedurave admin-
istrative pranë Komisioneve dhe 
Agjensisë i drejtohen gjykatave 
me kërkesë padi për të  kundër-
shtuar këto vendime. Për këtë 
kategori  përgatiten  kërkesë 
paditë për t’iu drejtuar gjykatës 
si dhe çdo dokument të nevo-
jshëm ligjor i cili është i domos-
doshëm gjatë proçedurës gjy-
qësore.

Gjithashtu me shërbim kliniks 
janë trajtuar mjaft raste ad-
ministrative siç janë rastet kur 
qytetarëve të ndryshëm u re-
fuzohet dhënia e dokumen-

tave pranë zyrave shtetërore 
pa pasur një kërkesë me shkrim 
ose kur këto dokumenta duhet 
të paraqiten në gjykatë dhe  i 
është kërkuar domosdoshmë-
risht një kërkesë me shkrim nga 
një avokat i liçensuar.

Mund të themi se raste të tilla 
në qendrën tonë janë të shum-
ta për çështje nga më të ndry-
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gatitja e kërkesave për tërheqje 
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qësore, përgatitje kërkesash 
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jeje pranë materineteteve, 
përgatitje kërkesash për kthim 
përgjigje me shkrim pranë institu-
cioneve të ndryshme shtetërore 
të cilat janë të nevojshme për 
hapjen e një proçesi gjyqësor.



TLAS në vitin 2015

22

+����������������
:����������	
���
���<����	�
���������$*#'

Histori e Vërtetë I
=
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��	���"��>�

AS, nëna e LP, paraqitet tejet e 
tronditur në zyrat e TLAS, ajo vinte 
nga komuniteti Rom në Shkozë, 
$����3
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jza e saj, L.P,ishte vetëm 5 vjece,  
kur për shkak të një tëmperature 
shumë të lartë, është shtruar në 
repartin e urgjencës në Qëndrën 
���	�#���
 >�������	���
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eza” Tiranë e shoëruar nga gjyshja 
e saj. Mjeku i urgjencës pasi ka viz-
ituar pacienten, duke parë gjënd-

jen e saj të rëndë shëndetësore, 
ka vendosur trajtimin e saj me an-
tipiretik paranteral (Paracetomol 
intramuskular, injeksion) si dhe per-
fusion (serum) për përmirësimin e 
gjëndjes së saj klinike. Me zbatimin 
e këtyre rekomandimeve u mor 
infermjerja e turnit. Në momentin e 
bërjes së injeksionit nga infermier-
ja, vajza e vogël, ka reaguar men-
jëherë, duke qarë deri në nxirje, 
ndërsa këmba e majtë i ka ngelur 
e ngrirë. Pas kësaj infermierja ka 
thirrur menjëherë mjekun që kishte 
bërë rekomandimin. Ky i fundit ka 
vizituar klienten L.P dhe ka konstat-
uar se këmba ku ishte bërë injek-
sioni kishte humbur ndjeshmërinë. 
Në ditët në vazhdim fëmija L.P ka 
qëndruar në spital, me qëllim riku-
������
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i cili sillte si pasojë probleme në 
ecje. Pas shtrimit 10 ditor kjo paci-
ente ka dalë nga spitali me reko-
mandimin për në KEMP.

A.S, nëna e fëmijës u paraqit në 
�=��
 	��
 ���
 ����	�
 �##���
 ���-
cedimin penal në propkurori duke 
kërkuar asistencën e zyrës në këtë 
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proces. Ajo u këshillua nga avo-
katët e TLAS hap pas hapi për 
ndjekjen e kësaj procedure të 
nisur në prokurori dhe njëkohë-
sisht u këshillua që në momentin 
e mbylljes së procesit pënal, TLAS 
do të hapte cështjen civile për 
mjekim të gabuar dhe për dëm-
shperblim të dëmit të shkaktuar 
tek fëmija LP.  Dhe kështu ndodhi, 
në përfundim të procesit penal 
infermjerja e turnit u shpall fajtore 
për veprën penale të “Mjekimit 
të pakujdesshëm”, dhe u dënua 
me gjobë, ky vendim u la në fuqi 
edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë.

Menjëherë pas këtij momenti 
nëna AS u këshillua nga avoka-
tja e TLAS që të kërkontë shpër-
blimin e dëmit jashtëkontraktor 
nga institucioni spitalor tashmë në 
një proces gjyqësor civil, përmes 
hartimit me shumë kujdes të 
kërkesëpadisë dhe mbledhjes së 
provave. Në kërkimet parashtruar 
gjykatës u argumentua se paditës-
ja ka pësuar një dëm në shëndet. 
Gjithashtu nga vendimet penale 
të arësyetuara për këtë rast është 
e vërtetuar lidhja shkakësore mes 
veprimit dhe pasojës së ardhur në 

shëndetin e paditëses nga infermi-
erja e institucionit spitalor, në këtë 
rast shkaktimi i paralizës së men-
jëhershme të këmbës, si pasojë 
e veprimit mekanik të ndërhyrjes 
me injeksion, të bërë në mënyrë jo 
profesionale nga infermierja. 

Për këtë qëllim u kërkua shpër-
blimi i Dëmit jopasuror i cili përf-
shin çdo lloj dëmi të pësuar nga 
cënimi i të drejtave dhe intere-
save jopasurore që bëjnë pjesë 
në vlerat e njeriut dhe që nuk 
janë subjekt vlerësimi të drejtëpër-
����	
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mentua shkencerisht që dëmtimi 
i shëndetit është objekt kërkimi 
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dhe dëmshpërblimi i pavarur nga 
dëme të tjera pasurore e jopa-
surore të pësuara nga i demtu-
ari për shkak të të njëjtit fakt të 
paligjshëm. Ne rastin e fëmijës L.P, 
dëmtimi i shëndetit apo dëmi bi-
ologjik që ka ardhur si pasojë e 
faktit të paligjshëm, është pasoja 
e parë direkte që ka ardhur dhe 
nga e cila lind e drejta e dëmsh-
përblimit.

>
 �����
 �����#��
 �
 ���	��
 	

Dëmit moral i pasqyruar si shfaqje 
e brendshme, e përkohshme, e 
turbullimit të padrejtë të gjendjes 
shpirtërore të njeriut, dhimbjeje e 
vuajtjeje shpirtërore apo gjëndje 
ankthi që rrjedh si pasojë e faktit të 

paligjshëm. Sepse në bazë të ligjit 
cilido që pëson cënime në sferën 
e shendetit dhe të personalitetit 
të tij nga veprimet a mosveprimet 
e paligjshme dhe me faj të një të 
treti ka të drejtën të kërkojë edhe 
dëmshpërblimin e dëmit moral të 
pësuar. Vajza e vogël, 5 vjece, LP 
ka pësuar një tronditje te thellë si 
pasojë e dëmit dhe paaftësisë 
që i është shkaktuar duke kaluar 
nga gjëndja normale kur ecte, 
vraponte e kërcente në gjëndjen 
e paralizuar, kur njëra nga këm-
bët e saj është kthyer në një trung 
të palëvizshëm. Shpesh herë ajo 
shfaqet e vetmuar në përditsh-
mërinë e saj pasi ndjen dhe vuan 
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faktin që nuk mund të luaj me 
moshatarët, është izoluar dhe ka 
shfaqje të depresionit mendor. 

Prandaj për LP u kërkua edhe 
?���� ��@�������
� i shkaktuar 
nga fakti i paligjshëm i të tretit që 
cënon të drejtat e personalitetit të 
njeriut duke dëmtuar thuajse në 
mënyre të përhershme shprehjen 
dhe realizimin e të dëmtuarit si 
njeri, shfaqjen e personalitetit të tij 
në botën e jashtme, duke trondi-
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tur objektivisht jetën e përditshme 
dhe veprimtaritë e zakonshme të 
tij, duke i shkaktuar përkeqsim të 
cilësisë së jetës nga ndryshimi dhe 
prishja e ekuilibrit, sjelljes e zakone-
ve të jetës, të marrëdhënieve per-
sonale e familjare. Për shkak të një 
!�������
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tuari nuk mund të kryeje më vep-
rimtari të caktuara që karakterizo-
nin pozitivisht qënien e tij apo që 
mund t’a karakterizonin pozitivisht 
në të ardhmen, duke e detyruar të 
heq dorë nga pritshmëritë e rritjes 
dhe zhvillimit normal, për shkak të 
vërtetimit të faktit të paligjshëm. 
?������@�������
�, duke mos pa-
tur natyrë thjesht ndjesore e të 
brendshme, ishte objektivisht i 
vërtetueshëm në rastin eklientes 
L.P, duke qënë e mitur dhe në 
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dhe personalitetit  të saj, gjëndja 
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vuajtje dhe mundim në procesin e 
saj të rritjes duke ndikuar ne vlerësi-
min dhe konsiderimin e vetvetes. 
Ky dëmtim i pësuar pengon në 
mënyrë të vazhdueshme shfaqjen 
e saj të jashtme si njeri, veprimtaria 
e saj e përditshme është tronditur, 
duke e penguar të jetojë fëmini-
në,  të luajë, të ecë të vrapojë. 

Gjatë gjykimit të kësaj çështje 
TLAS arriti të përjashtojë atë nga 
detyrimi i pagimit të taksës gjyqë-
sore si dhe taksës 3% e vlerës së 
objektit të padisë, e detyrueshme 
për t’u paguar për çdo çështje të 
kësaj natyre. Gjykata bazuar në 
gjendjen shëndetsore të klientes 
(duke qënë se ajo tashmë është 
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dhe duke mbajtur në konsideratë 
gjendjen ekstreme të varfërisë së 
klientes së mitur dhe familjes së saj, 
vendosi përjashtimin nga taksa. 
Kjo ishte një arritje shumë e mad-
he në këtë çështje pasi ne shume 
pak raste praktika gjyqësore shq-
iptare ka lejuar përjashtimin nga 
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taksa me arsyetimin se ligjërisht 
nuk ka një praktike dhe rregullim 
�������
��
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seancave gjyqësore rasti ka për-
funduar në favor të LP. Pasi është 
kryer dhe një akt ekspertimi nga 
i cili është vlerësuar dëmi i shkat-
uar klientes në vlerë monetare. 
Gjykata në fund të gjykimit në 
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor dhe 
në Gjykatën e Apelit,  vendosën 
pranimin e kërkesës dhe kompen-
simin e dëmit në masën 3,591,000 
lekësh, në favor të LP. 
Procesi gjyqësor për rastin LP është 
hapur ne Maj 2013, dhe ka për-
funduar në Mars 2015. Vendimi i 
gjykatës është ekzekutuar në Maj 

2015, që do të thotë se  pas një 
kohëzgjatje prej dy vjetësh në të 
dy shkallët e Gjykatës  në Tiranë, 
vajza e vogël LP dhe familja e saj 
e varfër, pjesë e minoritetit Rom në 
Tiranë, arritën të marrin një dem-
shperblim si kompensim i dëmit të 
shkaktuar prej 3, 591,000 lekesh. 

Nuk kishte ndodhur anjëherë deri 
më sot që një familje ekstremisht 
e varfër nga komunitetit Rom të 
mund të ndiqte një process gjy-
qësor për dëmshpërlim të dëmit 
të shkaktuar nga mjekim i paku-
jdeshëm, edhe pse raste të tilla 
janë konstatuar dhe janë të kon-
siderueshëm në numër. Një prec-
edent i tillë i realizuar nga Shërbimi 
��!���
 "�#��
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 për 
ndëshkueshmërinë e personelit 
mjkesor, i cili me pakujdesinë e 
tije merr në qafë jetë njerëzish dhe 
�������
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nanciar për të mbrojtur veten, dhe 
bën që edhe kauzat e ngritura të 
dështojnë, bazuar në marrëdhëni-
et korruptive me gjykatat apo dhe 
me avokatët privat. Prandaj dhe 
kjo çështje është strategjike dhe e 
një e një rëndësie të veçante pasi 
fenomeni i pandëshkueshmërisë 
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për raste të individëve që vijnë 
nga shtresat vulnerabël janë raste 
që pothuaj nuk arrijnë të hapen 
në gjykatë ose edhe kur happen 
�
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hen. Po ashtu u krijua në !���-
edent i rëndësishëm në praktikën 
gjyqësore sa i takon përjashtimit 
nga taksa gjyqësore të person-
ave të varfër. 

Përgatiti
Anisa Metalla
Avokate e TLAS
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Histori e Vërtetë II
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M.A. është bërë një kliente e 
rregullt e TLAS, që po ndihmohet të 
zgjidhë një sërë problemesh famil-
jare. Së pari ajo nuk ka një iden-
titet, thotë se është 31 vjece dhe 
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e gjendjes civile. MA ka vetëm 
një të dhënë nga prindërit, atë të 
babait të saj i cili quhet ShA i cili 
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luam përpjekjet për të kontaktuar 
të jatin e saj, por doli se SHA kishte 
ndërruar jetë në vitin 2014. Kështu 
dëshmitari dhe burimi i vetëm që 

mund të jepte koordinata apo 
të dhëna të përafërta si vendin e 
lindjes, datëlindjen, nëse ka lindur 
në institucion apo jashtë institucio-
nin nuk jetonte më. 

Nga ana tjetër në bazë të doku-
mentave mjeksore dhe gjëndjes 
faktike, MA është në rrezik për 
jetën, është e diagnostikuar me 
kancer të gjirit dhe po vuan prej 4 
vjetësh. Njëkohësisht sapo ka sjellë 
në jetë një fëmijë. MA ne fakt ka 
lindur më parë edhe një fëmijë 
tjetër rreth 7 vjec, në Gjermani, 
dhe thotë që e ka birësuar, por me 
shumë gjasa e ka braktisur sepse 
nuk mundet një njeri pa identiet 
të të braktisur tek njerëz të panjo-
hur. Kjo do të thotë se MA është 
treguar e pakujdeshme për të di-
tur fatin e fëmijës së vet dhe që të 
njëjtin fat mund ta ketë dhe fëmija 
I porsa lindur për sakohë ajo nuk 
ka vet identit dhe nuk mund të 
përgjigjet para ligjit.  Tani ajo jeton 
në Tiranë, por deri para një viti ka 
jetuar në Gjermani, ku kishte emi-
!����
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kuar në Gjermani si emigrante ile-
gale, ajo është deportuar brenda 
10 ditëve për në Shqipëri, dhe hyri 
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20 Shkurt 2015.  Menjëherë ajo i 
drejtohet Qëndrës Spitalore për 
të marrë ndihmë mjekësorë, por 
Qëndra Spitalore nuk i ofroi asnjë 
shërbim shëndetësor sepse nuk 
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kushte MA paraqitet në zyrën e 
TLAS, u intervistua me kujdes dhe 
doli qe kishte një sërë problemesh 
ligjore komplekse, të ndërlidhuara 
me njëra tjetrën, dhe që duhet te 
zgjidheshin hap pas hapi.  

Se pari në mungesë të doku-
mentave nga institucioni shën-
detësor I lindjes, për të regjistruar 
këtë nënë 31 vjecare në zyrën e 
gjëndjes civile,  provuam të ap-
likonim udhëzimin e MPB, nr.7 
datë 10.01.2012, për regjistrimin e 
������
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një sërë dokumentashy si vërtetimi 
nga kryeplaku I fhstit Kashar ku je-
tonte familja e të jatit; u mor vër-
tetimi nga Qëndra Shëndetësore 
e Kasharit, që evidentonte se MA 
ishte trajtuar me kujdes shëndetë-
sor, por proces verbali tip Modeli 3 
në zbatim të udhëzimit nr. 10 nuk u 
plotësua nga zyra e gjëndjes civile 
Kashar me argumentin se është e 

rritur, edhe pse ligji I siper cituar nuk 
e përcakton një arsytim të tillë. 

Së dyti, në këto kushte rruga e vet-
me ishte të përgatitej kërkesa për 
�
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rat gjyqësore për vërtetimin e fak-
tit të lindjes përmes dëshmitarëve. 
Dëshmitari kryesor u kërkua dhe 
në trungun e babait u gjet që këtë 
rol mund ta merrte xhaxhai i saj i 
cili do të ishte kërkuesi për hapjen 
e procedurave gjyqësore. Gjyqi 
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Gjyqtari i cështjes Bledar Abdul-
lai  nuk i kushton vëmëndje dhe 
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interes cështjeve të tilla sensitive 
si rasti I një nëne me kancer, pa 
shtëtësi, me  mungesë identiteti, 
që dhe që pa dyshim  është  nga 
rastet me shfaqjen më të theksuar 
të diskriminimit dhe mohimit të të 
drejtave themelore të njeriut. Pro-
cesi vazhdon dhe pse ky proces 
kondicionon mbijetesën, sepse 
kjo grua nuk akseson programin 
e ndihmës ekonomike, as ato 
shënetësore, dhe mos regjistrimi i 
saj pengon regjistrimin e lindjes së 
djalit,   që sot është 5 muajsh. Të 
gjitha këto fakte njerëzore të kësaj 
gruaje, i janë bërë të njohura pu-
nonjësit të gjëndjes civile, dhe 

më pas gjyqtarit por, të dy palët 
kanë mbajtur qëndrime krejtësisht 
të ftohta  ndaj shëmbullit konkret, 
me pasojë njëri refuzimin për ta 
zgjidhur cështjen administartivisht 
dhe shpejt, apo tjetri qëndimin 
tejet indeferent duke e stërzgjatur 
procesin gjyqesor përmes caktimit 
të një seance në cdo 45 ditë, në 
kundërshtim me ligjin për admin-
istrimin e cështjeve gjyqesore që 
thekson se seanca nga seanca 
duhet të zgjasë 10 deri në 15 ditë. 

Emirjana Dimo
Avokate e TLAS
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Histori e Vërtetë III

Rasti i F.P dhe L.P

"3*
���
�3*
�
����H�	�
�
�=��

e TLAS për t’u keshilluar lidhur me 
problemin e nipërve të tyre. Ata 
i përkisnin komunitet Rom dhe 
prej shumë vitesh kujdeseshin për 
dy fëmijë të mitur përkatesisht 
të moshave 7 dhe 4 vjec. Këta 
fëmijë kishin ardhur në jetë nga 
bashkëjetesa e djalit të tyre  B.P 
me shtetasen Dh.S.  Pas lindjes së 
femijës së dytë nëna e fëmijëve 
largohet nga banesa duke i brak-
tisur femijët, ndërsa i ati i fëmijëve 
largohet drejt shtetit Grek dhe 
krijon familje tjetër duke ja lënë 
prindërve të tij fëmijët për rritje dhe 
edukim. 
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truar në zyrën e gjëndjes civile, 
sepse asnjëri nga prindërit dhe 
vecanërisht nëna e tyre nuk ishte 
paraqitur në zyrën e gjëndjes civi-
le me dokumentin e asistencës në 
lindje. Ajo nuk kishte lënë as doku-
mentat e maternitetit për të orien-
tuar gjyshërit lidhur me datën, mu-

ajin, vendin e lindjes së fëmijëve.  E 
drejta e regjistrimit I është dhënë 
me ligj vetëm prindërve, por për 
fatin e keq të fëmijëve prindërit e 
tyre nuk ishin të martuar zyrtarisht, 
kështu që babai nuk njihej si baba 
I fëmijëve. Por edhe gjyshërit bi-
ologjikë nuk mund të paraqiteshin 
në zyrën e gjëndjes civile pa do-
kumentat e nevojshme, të cilëve 
edhe materniteti nuk ju a ofronte. 
Të qënit  të paegjistruar i privon-
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shërbimeve  të rëndësishme so-
ciale e shëndetësore si  vaksinimi, 
regjistrimi ne kopshte apo shkolla, 
mospërfshirja në skemën e për-
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gjitha kjo sepse të gjithë femijët e 
paregjistruar  duke qënë pa iden-
titet, jane edhe të padukshëm 
përpara ligjit, ata trajtohen sikur të 
mos ekzistonin.

Se pari, TLAS nisi  procedurat ad-
ministrative për regjistrimin e femi-
jëve.  Duke qënë se prindërit e 
fëmijeve nuk kishin lidhur martesë 
dhe nëna nuk dihej se ku ishte,  
fëmijet u regjistruan në bazë të 
udhëzimit nr.7 date 10.01.2012 
“Për femijët e gjetur”. Sipas këtij 

udhëzimi femijët u regjistruan në 
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zyrën e gjëndjes civile, dhe ky 
ishte një hap shumë I rëndësishëm 
lidhur me të drejtën themelore të 
identitetit të fëmijëve.  

Se dyti, TLAS nisi procedurat gjyqe-
sore për dhënien e të miturve në 
kujdestari të gjyshërve  biologjike, 
duke qene se asnjëri nga të dy 
prinderit nuk ushtronte përgjegjësi-
në prinderore.
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heshin të gjitha provat e nevo-
jshme për tu paraqitur në gjykatë. 
Pasi u administrauan të gjitha pro-
vat shkresore u kërkua nga gjyka-
ta të përgatiteshin  dy akte eksper-
timi, nje akt ekspertimi psikologjik 
dhe një tjetër për vleresimin e 
kushteve sociale të kërkuesve. Për 
këtë arsye u thirrën në gjykim dy 
ekspertë, nje psikologe dhe një 
punonjëse sociale nga Bashkia e 
Tiranës. Të dy aktet e ekspertimit 
arritën në përfundimin se  ishte në 

interesin më të lartë të femijëve 
të vendoseshin në kujdestarinë 
ligjore të gjyshërve. Në përfundim 
gjykata pranoi kërkesën e avokatit 
të  TLAS. Keshtu, më në fund fëmi-
jet e mitur sot janë të regjistruar me 
identitet dhe shtetësi si edhe kanë 
kujdestarët e tyre ligjorë, të cilët 
përgjigjen para ligjit për mbarëva-
jtjen dhe shëndetin e të miturve.         

Marsida Male
Avokate e TLAS



TLAS në vitin 2015

34

Grupet e punës së studentëve të TLAS kanë organizuar këto Street Law gjatë 2015
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WORKSHOPE DHE SEMINARE - TLAS 2014
Seminare informuese dhe trainuese me punonjësit e njësive të 
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Tiranë, 09 Shkurt 2015

<��
"�[��
������
��	������<����
   2015-2018”
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22 Pjesëmarrës

Shkodër, 30 Tetor 2015
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bazë komunitare dhe roli që ato kanë 
në mbrojtjen e të drejtave themelore 
të individëve dhe grupeve që 
përfaqësojnë”.
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23 Pjesëmarrës 

Durrës, 26 Nëntor 2015
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bazë komunitare dhe roli që ato kanë 
në mbrojtjen e të drejtave themelore 
të individëve dhe grupeve që
përfaqësojnë”.
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29 Pjesëmarrës
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Elbasan, 27 Nëntor 2015
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bazë komunitare dhe roli që ato kanë 
në mbrojtjen e të drejtave themelore 
të individëve dhe grupeve që
përfaqësojnë”.
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25 Pjesëmarrës

Kavajë, 11 Dhjetor 2015
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bazë komunitare dhe roli që ato kanë 
në mbrojtjen e të drejtave themelore 
të individëve dhe grupeve që për-
faqësojnë”.
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22 Pjesëmarrës 

Gjirokastër, 23 Maj 2015
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bazë komunitare dhe roli që ato kanë 
në mbrojtjen e të drejtave themelore 
të fëmijëve”.

?��
���"�]^�\_�
19 Pjesëmarrës
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Elbasan, më 28 Prill 2015

<��
�"�[^	����
����
!
��������������-
ganizatave komunitare për regjistrimet 
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paregjistruar”.
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Cërrik, më 22 05 2015
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ganizatave komunitare për regjistrimet 
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paregjistruar”.
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18 Pjesëmarrës

Fier, më 27 08 2015
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organizatave komunitare për regjistri-
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të paregjistruar”.

?��
���"�]^�\_�
22 Pjesëmarrës
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Shkoder, me 22 06 2016
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ganizatave komunitare për regjistrimet 
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paregjistruar”.
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Fush Kruje, me 21 06 2016
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organizatave komunitare për regjistri-
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të paregjistruar”.
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21 Pjesmarrës

Tiranë, me 23 06 2015

<��
"�[^	����
����
!
�����������
organizatave komunitare për regjistri-
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të paregjistruar”.
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21 Pjesmarrës
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STREET LAW NE SHTËPINË E FEMIJËS ZYBER HALLULLI
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Fëmijët në Palët Ndërgjyqëse. 

Psikologu/punonjësi social në 
organet e drejtësisë, është dhe 
quhet ekspert i jashtëm. Si ekspert 
i jashtëm psikologu  kërkohet dhe 
thirret nga gjyqtari i cështjes. Deri 
më sot gjykatat nuk kanë një 
listë paraprake të psikologëve, 
prandaj ligjërisht janë te hapura 
mundësitë për të gjithë  psikologët/
punonjësit social që kanë Diplomë 
Bachelor për Psikologji/Punë so-
cial edhe Diplomën Master për 
këto degë të përfaqësojnë kli-
entin duke paraqitur raportin e 
vlerësimit para gjykatës. 

Sigurisht qëllimi i këtij artikulli është 
të evidentoje disa nga medodat 
e taktikat e hartimit të raporteve 
vlerësuese nga psikologët, të 
theksojë rolin pa dyshim të rëndë-
sishëm të këtij eksperti por edhe të 
ndikojë në përmirësimin e mëte-
jshëm të punës së tyre në të mirë 
të interesit më të lartë të fëmijës/
ve dhe familjeve kujdestare.

Një  përcaktim  I plotë  për për-
gatitjen e raporteve te vleresimit 
psikologjik ofrohet nga udhëzuesi 
i  publikuar për këtë qëllim dhe që 
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shërben si  udhërrëfyes e   model 
për armatën e psikologëve e pu-
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cedures Penale dhe Civile, atje 
theksohet në mënyrë të vecantë 
se këta profesionistë duhet të kenë 
aftësi të mira komunikimi dhe njo-
huri të veçanta mbi Psikologjinë 
Ligjore dhe elementët psikologjik 
të procesit të marrjes në pyetje 
���
�	��
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sa më shumë thellohesh në pro-
cesin e njohjes së këndvështrime-
ve të psikologëve dhe përkatësisë 
gjinore apo fëmijëve  përvijohet 

fakti që që roli i psikologut është 
i rëndësishëm sepse ai ofron dhe 
duhet të ofrojë nje shërbim  sa 
����������#
 �H
 ����
 	
 ����-
shëm përmes sigurimit të  informa-
cionit  objektiv dhe kompetent në 
procesin e vlerësimit të interesave 
të femijës/ve dhe palëve ndërgjy-
qëse. 

TLAS në procesin e rasteve gjy-
qësore ndeshet me disa kategori  
apo lloje ceshtjesh ku gjyqtari/
ja kërkon ekpertizën e psikologut 
përpara se të marrë vendimin gjy-
qësor.1 Më shpesh në TLAS janë 
1 a) Ne rastet e zgjidhjes se marteses
- Duke u bazuar ne nenin 155 te kodit famil-
jar ; para se sgjykata te mare nje vendim te 
perkoheshem ose perfundimtar lidhur me me-
nyren e ushtrimit te pergjegjesis prinderore ,te 
drejtes se vizites ose te besuarit te femijes njerit 
ish- bashkeshort ,duhet te therras nje psikolog 
ose punonjes social ,I cili ,para se te jape men-
dimin ,duhet te marre te dhena per gjendjen 
material dhe morale te femijes ,kushtet ne te 
cilat jetojne dhe ku eshte me e pershtateshme 
te jetojne femija,Ne rast se gjykata arrin ne 
konkluzionin se femija,perkohesisht ,duhet ti 
besohet nje personi te trete  ose nje familje 
kudestare duhet te marre mendimin e sektori-
atit te ndihemes dhe sherbimeve sociale pran 
bashkise se vendit ku zhvillohet gjykimi.
 b) Ne rastet e Kujdestarise
-Duke u bazuar ne nenin 267 te kodit familjar 
;ne rast se nuk eshte caketuar kujdestar nga 
prindi qe ka ushtruar I fundit pergjegjesin prin-
derore ,gjykata I jep prioritet zgjedhjes se kujde-
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ndeshur rastet  që kanë lidhje me 
nevojën për kujdestari të fëmijes 
ose për rregullime apo detyrime  
të tjera prindërimi  dhe që nder-
rmerren brënda disa konteksteve 
të ndryshme ligjore, si: 

starise  midis paraardhesve ,personave te afert 
te te miturit nje familje kujdestare dhe si alterna-
tive te fundit insitucioni publik ose privat,para se 
gjyqtari te caketoj kujdestarin duhet te degjoj 
personin e zgjedhur sit e tilled he te marre men-
dimin e te miturit nese ai ka mbushur moshen 
dhjete vjec,Gjykaata ne cdo ras,merr mendi-
min e sektorit te ndihemes dhe sherbimeve so-
ciale prane bashkis ose komunes se vendit ku 
zhvillohet gjykimi,I cili permban ekzaminimin e 
zhvillimit te personalitetit te femijes ne kontek-
stin familjar edukativ e social dhe ekzaminimin 
e kushteve dhe pershtatshmeris se femijes ku-
jdestarrit nga gjykata behet duke pare cilsite e 
personit kujdestarte ardhshem ,te familjes kujd-
estare ose institucionit te perkujdesjes .caktimi I 
kujdestarit nga gjykata behet duke pare cilesit 
e personit kujdetstar  te familjes kujdestare te 
zgjedhur ose te institucionit te perkujdesjes si-
���
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degjuar mendimin e nje psikologu,qe duhet te 
jete i pranishem gjat gjykimit.
� �c�^���
��������������������!��	��	���
 sise prinderore 
-Duke u bazuar ne nenin 224 te kodit familjar 
;ne qofte se prinderit e femijes kane vdekur 
jane ne pamundesi te ushtrojne pergjegjesin 
prinderore per shkak te pazotesis per te ve-
pruar ,te mungeses ose per arsye vecanerisht 
te renda,femija mund ti besohet nje antari te 
gfamiljes kujdestare ose edhe nje institucioni te 
perkujdesjes. Nekete rast merret mendimi I sek-
torit te ndihmes dhe sherbimeve socale,sipas 
dispozitave per kujdestarine
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martese (divorci), 
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sise prinderore kur e drejta prin-
derore eshte e ezuarurar, 
�
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jdestaritligjor në rastet e braktisjes, 
abuzimit apo neglizhimit,
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mbrojtjes 
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Bazuar  në eksperiencën e  rasteve 
te përfaqësuara në gjykatë  nga 
TLAS në rrethet  Tiranë, Elbasan, 
"����
 @�����
 F���
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 �����
 �	�3


gjate 5 viteve te fundit2, mund të 
pasqyrojmë numrin e cështjeve 
të trajtuara, pjesmarrjen e psiko-
logut  me raporte vlerësuese në 
procesin gjyqësor, dhe sigurisht 
punënme palët ndërgjyqëse dhe 
fëmijët e tyre si më poshtë:  

Tabela tregon se TLAS ka grumbul-
luar një experiencë të gjërë për të 
gjitha rastet e mësipërme ku  roli I 
psikologut dhe raporti i tij i vlerësim-
2 Të dhënt kanë si burim data bazen 
e TLAS, shume profesionale ne fushen e sher-
bimeve ligjore, e instaluar nga John Camps, 
>�%�
H�
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��	��
�}}}3
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���-
katet, psikologet apo eksperte te tjere  eshte e 
pasqyruar ne kohe dhe me detaje per secilin 
vit, ceshtje, me te dhena personale per klientin, 
adresen, kontaktet dhe rezultatin e mbylljes se 
rastit.

it  është kërkuar nga gjykata me 
synimin e sigurimit të një kujdesi  sa 
më të mirë ndaj fëmijës/ve. 

Për të qënë sa më konkret por 
edhe  përgjithësues në të njëjtën 
kohë, u studjuan rreth 50 raporte
 vlerësuese që u takojnë  50 ras-
teve të përmendura në tabelë,  
të hartuara nga 10 psikologë të 
ndryshëm,  4 prej të cilëve an-
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gazhohen në gjykatën e shkallës 
së parë në Tiranë, dhe 6 të tjerë 
në gjykatat e shkallës së parë në  
@������
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palët ndërgjyqëse që aktualisht 
kanë rastet e tyre të përfaqësuar 
nga avokatët e  zyrës.  Raportet 
Vlerësuese të përzgjedhura, kop-
jet e të cilëve janë të depozitaura 
në arkivën e TLAS, u shqyrtuan me 
vëmëndje  me synimin:
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demonstroje qellimin e raportit të 
vleresimit  
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dhe sjellja e secilit prind
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rimit të palëve në process 
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përmenden  
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të vlerësimit  nga psikologë të 
njëjtë dhe të  ndryshëm për 
cështje të njëjta e të të ndryshme
�
8�#�
�
���#������	
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sional si vlere e shtuar ne cilësinë 
e raportit të vlerësimit dhe në ndi-
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e  një vendimi gjyqesor ne favor te 
interest me te larte te femijes.  
Del se sot mungon një urdhër i 
përcaktuar qartë për mënyrën 
e caktimit të psikologut, për 
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për punonjësin social po ashtu.  
Gjithashtu del se është e lehtë për 
një psikolog që punon në organet 
e drejtësisë të dallojë në palët 
ndërgjyqëse prindërit apo bash-
këshortët që vuajnë nga prob-
leme mendore apo crregullime 
të personalitetit, që janë manipu-
lues, individualist apo egoist dhe  
që si rezultat duan të imponojnë 
mendimet e tyre në hartimin e ra-
portit vlerësues. Nga intervistat me 
palët ndërgjyqëse dhe praktikat e 
sotme para dyerve të gjykatave3  
3 Ky fenomen i ka ndodhur edhe avo-
kateve te TLAS ne rastet kur ceshtja gjyesore 
eshte ne rrethe te tjera te vendit jasht Tiranes 
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pjesa më e madhe e psikologëve 
nuk kanë zyra apo ambjente të 
përshtatshme për të ndjekur të 
gjitha procedurat apo plotësu-
ar kërkesat e gjykatës lidhur me 
hartiminn e Raportit të Vlerësimit. 
Kryesisht psikologët i kryejnë ta-
kimet me palët ndërgjygjëse në 
ambjente publike si: Bare, Lokale, 
Ambjentet e Gjykatës, ose amb-
jente të tjera të papërshtatshme 
dhe që cënojnë parimin bazë të 
�#�����	�
 �	
 ����������#3
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 ��-
zultat cilësia e raportit të vlerësimit 
që Psikologu “dorëzon” tek gjyq-
tari / ja i/e cështjes është i diskutu-
eshëm për faktin se: 
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punen e psikologut me femijet dhe palet.
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me praninë e personave të tjerë 
të cilët e cënojnë seriozitetin dhe 
besueshmërinë e procesit.  
�
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sinqeritetit të palëve është e ndi-
kuar detyrimisht nga ambjenti që 
i rrethon. Ata individë object I in-
tervistave që janë timidë ose të 
turpshëm apo të mbyllur si karak-
tere,   nuk arrijnë të shprehin c’ka 
ndjejnë sepse hutohen ose coro-
diten, ndërsa ata që janë tinzarë 
���	���
�!�
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teknikat e manipulimit apo të 
shtirjes. 
�
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tit rrethues e degradojnë interv-
istën në një bisedë të zakonshme, 
bisedë “kafeje”, shumë larg tekni-
kave të domosdoshme profesio-
nale. 
�
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raportin e vlerësimit, por edhe vet 
psikologu nuk ka si të ndihen rehat 
në ambjentet publike të papër-
shtashme. Dhe jo rrallë bëhet një 
punë shkel e shko, për të kaluar 
rradhën, për të marrë shpërblimin, 
pa cka se raporti i vlerësimit është 
i përgjithshëm dhe i përciptë, ai 
ështe pranueshëm nga gjyqtari.  
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është më shumë një formalitet për 
palët, psikologun dhe gjyqtarin që 
detyrimisht në bazë të ligjit duhet 
të arkivojë raportin e vlerësimit, 
por nga ana tjetër është po ashtu 
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për psikologët, është mungesë 
profesionalizmi nga ana e tyre 
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palët me të cilat merret Shërbimi 
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ekspert i jashtëm, mbulohet nga 
pala e cila ka ngritur padinë në 
gjykatë dhe psikologët i referohen 
udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë 
për pagesën e ekspertit, maksimu-
mi i të cilit është 40000 lekë.  Poth-
uaj të gjithë psikologët, pavarsisht 
nga koha apo cilësia e punës që 
bëjnë tentojnë të kërkojnë maksi-
mumin e vlerës duke ju  referuar j 
udhëzimit  nr 4, datë 12.12.2012, të 
qeverisë, dhe sigurisht duke gjetur  
mbështetjen e gjyqtarit/es.  Dihet 
që nëse palët ndërgjyqëse mer-
ren vesh me njëri tjetrin për kërke-
sat ndaj fëmijës, raporti vlerësues i 
psikologut mund të shmanget, gjë 
që nuk aplikohet pothuaj fare nga 
gjykata. Ka patur Jo rrallë raste kur 

palët e interesuara për një raport 
vlerësues cilësor kërkojnë takime 
të posacme me psikologun, ad-
resa e zyrës se të cilit nuk gjen-
det, apo telefoni nuk hapet, apo 
emaili nuk ofrohet.

DISA GJETJE

Në përgjithësi raportet karakter-
izohen nga e njëjta skemë dhe 
qëllim vleresimi ku përfshihen: për-
catimi i faktorëve individuale dhe 
familjare që ndikojnë interesat 
më të mira të femijës/ve, përcak-
timi i faktorëve që do të sigurojnë 
mirëqënien e tyre, përcaktimi i ka-
pacitetit prindëror në kontekstin e 
perspektivës së kujdestarisë  si dhe 
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mos argumentimi i plotë i nevo-
jave dhe dëshirave të cdo fëmije.

Del se rreth vetëm 15 % e 
Psikologëve përpiqen të siguro-
��
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gjykatën. Raportet e tyre janë më 
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sepse pasqyrojnë të dhënat reale, 
të duhuara, mangësitë, vlerat 
dhe tendencat e prindërimit dhe 
����������	
������	
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fëmijës. 
Dhe rreth 75 % e psikologëve nuk 
thellohen në vlerësimet e tyre, ose 
ata ofrojnë thjesht një tablo të situ-
atës apo shkaqeve pa tentuar të 

rendisin pasojat që do të rezulto-
jnë në këtë kontekst. Logjikisht dhe 
krahasimisht këto lloj raportesh 
vlerësuese duhet të kenë më pak 
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duhet në vendimet e gjykatës. Në 
këto raporte vlerësuese del qartë 
që psikologu rrallë I referohet pro-
cedurave apo standarteve ligjore 
te aplikuara perfshi legjislacionin 
perkates te rastit.

Duke qënë se rastet që janë stud-
juar i përkasin familjeve më vul-
nerabël të shoqërisë dhe kryesisht 
komunitetit Rome dhe Egjyptian 
duhet theksuar se Psikologet duhet 
te jene te më të ndergjegjshem 
per te aplikuar praktika jo dis-
kriminuaese e jo paragjykuese per 
moshën, racën, etnitetin, origji-
nën, paaftësenë, gjuhën, kulturën 
apo statusin socioekonomik, për 
të ndërhyrë më ndjeshëm në ob-
jektivat e vlerësimit dhe ne rekom-
andimin para vendim marrjes.   

Ka raste kur në raportet e vlerësimit 
nuk pasqyrohen detaje të rëndë-
sishme të aftësive të fëmijëve si 
ato konjitive, sjellore, mendore 
apo sociale.  Nga studimi del se 
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vlerësimet mendore, shtrembëri-
met konjitive, prania ose mos pra-
nia e deluzioneve apo crregulli-
meve të ankthit, stresit, gjëndjeve 
emocionale, konceptimeve të 
deformuara,  etj. nuk merren në 
konsideratë ose bëhen të cun-
guara , të pa argumentuara apo 
adresuara. 

Një gjetje tjetër gjetje e studimit të 
raporteve vlerësuese lidhet me të 
ashtuquajturin Ekzaminimin e Sta-
tusit Mendor të palëve, ose ESM, 
si një nga procedurat profesio-
nale që psikologu ka deyrimin të 
përcaktojë. Me sa duket vlerësimi 
e elementëve që përmban ESM 
është i vështirë dhe shumica e 
Psikologëve, duket sikur përsërit të 
njëjtën situatë, ndryshojnë vetëm 
emrat e palëve ndërgjygjëse dhe 
tek tuk ndonjë fjalë. 

Në më shumë se 60 % të raporteve 
të studjuara të duket sikur vlerëso-
het i njëjti fëmijë, të njëjtët prindër, 
vetëm se ndryshojnë emrat, ad-
resat apo mosha e vendndod-
hja.  Në këto raporte interesi më i 
lartë apo më i mirë i fëmijës duket 
i përdorur më shumë si një slogan 

i përsëritur në vlerësimet shabllone 
se sa i konkretizuar me realitetin 
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cështjes. Ka raste kur raporti vlerë-
sues i depozituar nuk ka informuar 
apo përcjellë realitetin pas fasa-
dës në dukje, para vendim mar-
rjes së gjykimit. 

DISA KONKLUZIONE
E REKOMANDIME

Nisur nga ngjashmëria e ra-
porteve vlerësuese në cësht-
jet  gjyqësore  të përmenduara  
më sipër  del si rekomandim që 
psikologët  e përfshirë në sektorin 
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e drejtëisë kanë nevojë  të trajno-
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pasuruar eksperiencën, metodën 
e vlerësimit,  përsosur gamën e 
pyetjeve që bëjnë në përputhje 
me karakteristikat dhe tipologjinë 
e individëve të përfshirë si dhe me  
���������
�
���	����3


Raportet vlerësuese të 
psikologëve duhet më mirë të  të 
përmbajnë  dhe  interpretimet e 
bazuara ne ligj  pikërisht ato që 
rregullojne kombinimin e kapa-
citeteve të prindërimit me atë 
të mbrojtjes dhe nevojave për 

përkujdesje të femijëve; të përm-
bajnë propozime për ndërhyrje  
bazuar në skemat  ekzistuese so-
ciale qe ju ofrojne prindërve njo-
huritë e nevojshme  për të siguruar 
mbështetje  dhe kujdes të mjaf-
tueshëm për fëmijën 

Roli i psikologut është ai i nje ex-
perti professional që synon te ar-
rijë objektivat e përmendura më 
sipër dhe të repektojë qëndrimin e 
paanshëm. Psikologu nuk vepron 
si gjyqtar që jep vendimin përfun-
dimtar bazuar në ligj dhe në pro-
vat e paraqitura.  Po kështu ai nuk 
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vepron si një avokat mbrojtës që 
përpiqen të gjejnë sa më shumë 
dokumenta para gjykatës.  Psiko-
logu ne menyre te paanshme 
dhe te ballancuar informon dhe 
keshillon gjykatën dhe kujdestarin 
e ardhshëm të fëmijes për faktorët 
psikologjik që ndikojnë cështjen e 
kujdestarisë  

Psikologu para se të performojë 
vlerësimin duhet t’i referohet më 
mirë literaturës dhe njohurive rast 
pas rasti sepse backgroundi i 
familjeve është relativisht i ndry-
shëm nga njeri tjetri.  Kompeten-

cat profesionale të psikologëve 
duken se janë të pa mjaftueshme. 
F��#������	�
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encat e ngjashme, dhe vezh-
gimi i ambjenteve te fëmijeve,  i 
psikopatologjive familjare,  matja 
e impaktit  të divorcit te femijët, të 
gjitha këto duhet të ndihmojnë në 
mënyrë më të ndjeshme per per-
gatitjen  e  vlerësimeve.  

Cështjet e zgjidhjeve të martesës 
që përfshijnë të mitur, apo dhe 
ato familjare që janë pazgjidh-
mërisht të lidhura me të parën, 
kanë rreze shumë më të gjërë 
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nga sa përmendin aktet dhe në 
përgjithësi legjislacioni përkatës, 
ato janë shumë të nxehta edhe 
kur shfaqen si të ftohta akull, 
vendimet e tyre nuk lënë gjurmë 
vetëm në letër, ato lënë gjurmë të 
thella në jetët e shpirtrat e njomë 
të krijesave më të pafajshme. 
Prandaj zgjidhjet dhe jo vetëm 
nënkuptojnë  post zgjidhjen, si do 
të funksionojnë urat e komuni-
kimit, si dhe kush do ushtrojë kujd-
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rrugët e sigurimit të mireqenienies 
së fëmijës/ve, mënyrat e vlere-
simit të kësaj situate, vizitat dhe 

vendqendrimin apo cështë më 
e rëndësishme ushtrimin e të dre-
jtave prindërore. 

Një rekomandim tjetër është se 
ka ardhur momenti dhe lindur 
nevoja për kategorizimin apo 
specializimin për grupe cështjesh 
të psikologëve të punësuar në 
organet e drejtësisë psh ata që 
do të punojnë me cështjet e di-
vorcit, kujdestarisë, përgjegjësisë 
prindërore; me vlerësimet për 
shpërblime dëmi;   vlerësimin e 
dëmit të shëndetit apo psikologjik 
shkaktuar për cështje të ndryshme 
etj. Trainimet klinike të psikologëve 
që angazhohen me cështjet gjy-
qësore duhet të synojnë më mirë 
në perfeksionimin e teknikave in-
vestigative të tyre në të gjithë fak-
torët që përcaktojnë kushtet, sta-
tusin dhe kapacitetet, dinamikën 
e familjes dhe komunkimin; mje-
disin kulturor, sjelljet e palëve dhe 
mbi të gjitha nevojat e mirëqënies 
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të femijëve. 
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