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AKTIVITETI I SHËRBIMIT LIGJOR FALAS TIRANË  
(TIRANA LEGAL AID SOCIETY), TLAS,  2020 
 
Shqipëria si të gjitha vendet Evropiane është prekur kryesisht gjate vitit 2020 në mënyrë domethënëse 
nga kriza e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, e cila ka përkeqësuar pabarazitë për komunitetet më të 
margjinalizuara. Gama e çështjeve me të cilat këto komunitete janë përballur fillon nga aksesi në 
shërbimet e domosdoshme shëndetësore dhe sociale deri në korrigjimin e shkeljeve të të drejtave të 
shkaktuara gjatë zbatimit të masave të qeverisë për të ndaluar përhapjen e virusit. Prandaj TLAS e 
riorganizoi posaçërisht punën duke i orientuar projektet drejt  fuqizimit të personave  në nevojë për të  
lehtësuar kushtet e jeteses nën kufizimet e masave antiCOVID. Masat kufizuese në përgjigje të pandemisë 
ndikuan në mënyrë disproporcionale në  gëzimin e të drejtave të grupeve specifike të popullsisë, 
veçanërisht të grave dhe fëmijëve të cilët  për një kohë të gjatë u gjenden para faktit të realizimit on line 
të programeve shkollore përmes përdorimit të teknologjisë. Kategoritë  vulnerabël sigurisht nuk mund të 
ecin me të njëjtin hap si pjesa tjetër e shoqërisë që ka  mundesitë  financiare të përballojë kostot e diktuara 
nga Covidi për t’u pajisur me telefona smart apo kompjutera personal për të ndjekur leksionet, mesimet, 
trajnimet on line.  Pa përmendur komunitetet e tjera vulnerabël si Romët apo Egjyptianët që preken në 
mënyrë disproporcionale dhe si pasojë i shumfishon nevojat e tyre ligjore, duke përfshirë edhe migrantët 
apo personat pa shtetësi të cilët  nuk legjitimohen për të aksesuar shërbimet dhe programet sociale, 
viktimat e trafikimit  nga komuniteti i grave dhe vajzave, i fëmijëve viktima të dhunës  dhe në nevojë për 
mbrojtje  veçanërisht në periudha krizash si pandemia globale, që e rrisin rrezikun e shfrytëzimit nga 
grupet kriminale.  TLAS u mobilizua dhe asistoi drejtpërdrejtë  personat në nevojë përmes ofrimit të 
shërbimeve dhe zgjidhjeve  të përshtatëshme për personat më në rrezik.  
 
Përveç  punës dhe nevojës për drejtësi më të mirë, TLAS i gjendur para sfidave të reja të pandeshura më 
parë riorientoi jo vetëm mënyrën e ofrimit të shërbimeve ligjore por edhe aktivitete e tjera si punën 
hulumtuese, studimore apo advokuese për të implementuar në mënyrë efektive ‘Objektivat e Zhvillimit 
të Qëndrueshëm’, për të gjithëpërfshirë e nxitur punën e institucioneve lokale e qendrore  veçanërisht në 
kohën kur  mbyllja për shkak të COVID-19 ishte hermetike dhe me pasoja të rënda të shëndetit mendor, 
fizik dhe psikologjik.   
 
Ndërkohë Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjate vitit 2020, ka qenë dhe vazhdon të jetë një  aktor 
aktiv në procesin e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Dihet tashmë që Reforma ne 
drejtësi ka hyrë në pjesën më të vështirë dhe të rëndësishme, është shoqëruar me ndryshime  pozitive 
dhe negative, me  impakt të drejtpërdrejtë në  funksionimin  apo mosfunksionimin e  sistemit gjyqësor 
dhe atij të drejtësisë në përgjithësi.  Ndihet që besimi i qytetarëve për funksionimin e sistemit të 
drejtësisë dhe performancën e aktorëve  të tij institucionalë po shoqërohet me një ndjenjë  mosbesimi 
dhe pesimizmi. Për më tepër duhet theksuar që  gjatë 2020,  progres pati dhe funksionimi i  zbatimit të 
ligjit të ndihmës juridike  të garantuar nga shteti, në gjashtëmujorin e dytë  të tij dhe kjo ndikoi në rritjen 
e aksesit në drejtësi të qytetarëve.  Sigurisht shërbimet ligjore falas të ofruara nga organizata të 
specializuara për këtë qëllim, mbeten pjesë shumë e rëndësishme e  këtij sistemi, janë ato që plotësojnë 
boshllëkun e pambuluar nga ndihma juridike shtetërore dhe që garantojnë mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive themelore të individëve në nevojë.  
 
Gjatë vitit 2020 stafi i TLAS ka ofruar ndihmë juridike për  të asistuar drejtpërdrejt  1737 çështje ligjore 
që i përkisnin fëmijëve, të papunëve, personave me  aftësi të kufizuara, pensionistëve, grupit LGBTI, 
minoriteteve dhe familjeve të tjera në nevojë. Këta përfitues kanë mbetur të kënaqur nga rezultate e 
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zgjidhjes sepse më shume se 98 % e rasteve janë finalizuar me sukses në favor të përfituesve direkt te 
shërbimit. Përfituesit dëshmojnë dhe vlerësojnë  ndihmën juridike  falas që jo vetëm ka rritur aksesin e 
tyre në drejtësi por mbi të gjitha  ka mundësuar aksesin e tyre në programet sociale dhe përmirësimin e 
situatës së tyre ekonomike.  
 
Gjatë 2020, TLAS  ka synuar përfaqësimet  ligjore strategjike si përpara adminstratës shtetërore ashtu 
dhe para gjykatës, si edhe forcimit të partneriteti efektiv mes strukturave shtetërore, me NGO-të 
partnere apo përfaqësuesit 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 problemet ligjore nëpërmjet trajnimit 
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 ligjore përmes  aktivizimit të Rrjeteve të bashkëpunimit në nivel lokal, 
përdorimit të  teknologjisë dhe Portalit të posaçëm të TLAS,  i cili jo vetëm evidenton kërkesat e 
qytetarëve por synon t’i  orientojë   e asistojë ato drejt zgjidhjes; 

• Zgjerimit të struktures së tij dhe parnerëve 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;  

• Rritjes së kapaciteteve të profesionistëve, seminareve të trajnimit, workshopeve dhe tryezave të 
shumta në të gjithë vendin; 

• Ofrimit të  shërbimeve ligjore mobile, aktiviteteteve të street law, shërbimeve hotline,  
përdorimit të teknologjisë është bërë e mundur që të përfitojnë individë vulnerabël në të gjithë 
territorin e vendit; 

• Nismave për hartimin e udhëzuesve, komentarëve apo protokolleve të nevojshme për të 
mbështetur zbatimin efektiv të legjislcaionit; 

 
Edhe pse financimi mbetet  për cdo vit një sfidë e vërtetë, TLAS ka arritur të sigurojë mbështetje 
financiare 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 e promovojmë jo vetëm në Tiranë por edhe 
në  të gjithë territorin e vendit. Synimi i TLAS në këtë analizë vjetore është  rritja e aksesit në drejtësi dhe 
në programet ekonomike e sociale,  ngritja e kapaciteteve dhe nxitja e profesionistëve të fushës së 
arsimit, shëndetësisë, gjëndjes civile, shërbimit social shtetëror, për t’u përfshirë  në mënyrë më të 
interesuar dhe koordinuar në funksion të zgjidhjes së halleve të atyre që kanë më shumë nevojë.  

Së fundmi, TLAS-i vlerëson në mënyrë të veçantë, kontributin, përkushtimin dhe angazhimin e 
ekspertëve, anëtarëve të stafit dhe vullnetarëve. Një falenderim shumë i veçantë i drejtohet donatorëve 
që kanë mbështetur programin e TLAS gjatë 2020 si UNDP, UNHCR, Dutch Embassy, EU/EIDHR,  
Ambasada e Zvicrës, Ambasadës Amerikane, World Vision, ENS, etj. 

 
FUSHA E LIGJIT NË OFRIMIN E SHERBIMEVE  
 
TLAS vazhdoi gjatë vitit 2020 të ofrojë shërbime ligjore për çështjet civile, administrative, familjare dhe të 
punës si dhe për rastet e shkeljes së të drejtave 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 
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më të varfra, tek fëmijët vulnerabël, pensionistët, grupi LGBTI, individë me aftësi të ndryshme  dhe 
kryesisht duke synuar përfshirjen e tyre sociale.  
 
Numri total i përfituesve të drejtpërdrejtë nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjatë 2019 ka qënë 1737 
klientë, dhe numri total i të gjithe përfituesve të drejtëpërdrejtë gjatë 21 vjetëve te funksionimit të 
shërbimit ligjor falas, TLAS,  ka arritur shifrën 27690 klientë1. Përqindja e shkallës së suksesit të çështjeve 
të përfaqësuara përpara gjykatave dhe strukturave administrative gjatë 2020 është si mëposhtë: 
 

Lloji I shërbimit  të ofruar  ne 2020 
Numri i 
rasteve  

Mbyllur në favor të 
klientit 

Përfaqësime  në gjykatë ( ndihmë  juridike dytësore) 300  98 % 

Përfaqësim në  administratë ( ndihmë juridike parësore) 758 94 % 

Shërbyer me ndihmë parësore  dhe kliniks 679 
                                                    

n/a 

Total 1737  
 
 
Mëposhtë gjeni diagramën progresive të përfituesve të drejtpërdrejtë të shërbimeve ligjore falas vit pas 
viti që nga themelimi i TLAS: 
 
 

 
• 1 Më poshtë  paraqitet   diagrama sipas numrit të përfituesve direkt në  harkun kohor te 20 viteve 
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Tabela jep ngarkesen mujore të stafit që ofron shërbime ligjore për një total prej  1737 përfitues të 
drejtpërdrejtë gjatë vitit 2020 
 

Ndjekur Status Jan 
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r Pri 
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r Korr 
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h Shta Tet Nen 

Dhj
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Total Hapur 428 
51

3 587 
71

4 864 
99

4 
123

1 
133

3 
148

3 
160

8 
171

5 
173

7 

  
Mbyllu
r 40 91 163 

23
6 362 

49
6 639 796 942 

116
3 

128
7 

146
9 

  Active 388 
42

2 424 
47

8 502 
49

8 592 537 541 445 428 268 

 
 

 Lloji i cështjeve  gjyqësore  2020 total 

Regjistrime lindjesh  36 

Pavlefshmëri  Akti Lindje, Martese, Vdekje   13 

Korrigjim material, Emri, Mbiemri, Datëlindje, Vendlindje    24 

Njohje atësie, amësie, Kundërshtim atësie  71 

Zgjidhje Martese   60 

Kujdestari   85 

Përgjegjësi prindërore  5 

Shpërblim dëmi 1 

Heqje zotësie për të vepruar, pension, interseks 5 

total 300 

 
 
Nga 300  çështje që janë ndjekur në rrugë gjyqësore nga avokatët e TLAS  gjatë  Vitit 2020, 124 prej tyre 
nuk janë mbyllur   ose  finalizuar brenda këtij harku kohor.  Çështjet hapen sipas  përkatësisë së vend 
banimit të përfituesve, duke i depozituar kërkesat në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor  në të gjithë vendin,  
dhe rezulton që një numër i vogël prej tyre ankimohen në shkallët e tjera të gjyqësorit. Konkretisht  nga 
viti 2020 janë mbartur 102 çështje të hapura në proces, nga të cilat vetëm  një çështje është në Gjykatën 
e Lartë,  një cështje gjykatën e Apelit Administrativ , dy në Gjykatën e Apelit  dhe tre çështje janë në 
Gjykatën e Të Drejtave të Njeriut në Strasburg.  
 
Vështirësitë e punës me gjykata janë ndjerë në mënyrë të veçantë gjatë vitit 2019 sepse:  

• për shkak të vetingut, gjykatat nuk kanë punuar me kapacitet të plotë stafi, kanë munguar në 
mënyrë të ndjeshme gjyqtarët,  

• ndryshimeve të legjislacionit dhe në veçanti nga të  Kodit të Procedurës Civile, i cili nga gjyqtarë 
të ndryshëm është interpretuar në mënyra të ndryshme, duke shtuar burokracinë, pushimin 
shpesh të pajustifikuar të çështjeve, të gjitha në kurriz të kohëzgjatjes së çështjeve, të rritjes së 
kostove për paraqitjen e përsëritur të provave dokumentave të kërkuara, kostove të 
udhëtimeve dhe humbjes së kohës për finalizimin e çështjeve delikate që kanë të bëjnë me 
interesin më të lartë të fëmijëve, etj. 

 
Për të parë se cilat kategori vulnerabël kanë përfituar nga shërbimet ligjore falas të TLAS gjatë vitit 
2020, po japim të dhënat si mëposhtë: 
 
 

Grupet  përfituese Ndjekur nga paraligjorët Ndjekur nga Avokatët  Total 

Fëmijë 445 36 481 
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Gra kryfamiljare  281 97 378 

Persona me aftësi të kufizuara  28 11 39 

Të papunë 314 204 518 

Pensinonist 111 27 138 

Familje të varfra 183 0 183 

Total:2019 1336 403 1737 

 

Numri i përfituesve sipas llojit të cështjes  gjatë 2020: 

Llojet e Rasteve Paraligjor Avokat Total 

Regjistrim Lindje 445 36 481 

Regjistrime civile: korrigjime të dhenash, martesa, pavlefshmëri aktesh  160 37 197 

Zgjidhje martese 213 77 290 

Kujdestari 34 94 128 

Kundërshtim atësie/mëmësie - Njohje atësie/mëmësie 56 73 129 

Përgjegjësi prindërore 47 34 81 

Stehim me qera dhe sociale/ asistence sociale 164 0 164 

Shpërblim dëmi, heqje zotësie për të vepruar, pension, të drejtat e njeriut, etj. 243 24 267 

Total: 2020 1362 375 1737 
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kufizuara

Të papunë

Pensinonist

Familje të varfra
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Mbas 22 vjetësh aktivitet dhe eksperiencë 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 dhe ndërhyrjes në  të gjithë territorin e vendi  në përputhje me projektet e mbështetuara nga 
donatorët tanë.  Bashkëpuntorët tanë dhe përfituesit e drejtpërdrejtë tashmë janë të mirëorientuar për 
të përdorur telefonin pa pagesë të zyrës, aksesuar adresën në Tiranë , drejtuar emaile të drejtpërdrejta 
por edhe përmes faqes së internetit dhe Portalit të TLAS të dedikuar për këtë qëllim.    
 
Gjatë vitit 2020 pati disa burime referimesh dhe rekomandimesh në TLAS nga partnerë apo rrjeti i 
ndërtuar tashmë i bashkëpunimit me aktorë të interesuar dhe organizata komunitare nga i gjithë vendi: 
 

 Burimet e referimit të rasteve/përfituese në TLAS gjatë 2020 Numri Përqindja 

1 Zyrat e Gjendjes Civile 296 =  17.1 % 

2 Njesitë e mbrojtjes së fëmijëve/CPU 124 =    7.2 % 

3 Klient direkt 681 =   39 % 

4 OJF/Organizata me bazë komunitare 162 = 9.3% 

5 Shërbimi Social   78 = 4.5% 

6 Web/Portal/Email 222 = 13% 

7 Network/LAN 172 = 9.9% 

 Nr. Total i përfituesve të drejtpërdrejtë 1737 ose 100 % 

 
 
Objektivat e përcaktuara nga TLAS për 2020 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 

481

197

290
128

129

81

164

267

RASTET SIPAS LLOJIT 2020

Regjistrim Lindje

Regjistrime të tjera civile: korrigjime të
dhenash, martesa, pavlefshmëri aktesh
Zgjidhje martese

Kujdestari

Kundërshtim atësie/mëmësie - Njohje
atësie/mëmësie
Përgjegjësi prindërore

Stehim me qera dhe sociale/ asistencë
sociale
Të tjera: shpërblim dëmi, heqje zotësie për të
vepruar, pension, të drejtat e njeriut, penale
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qënë intensive, me efekte te drejtpërdrejta dhe te paparashikuara per jetët e familjeve apo individëve 
vulnerabël.  
 
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 aktiviteteve street law ka qenë më i reduktuar për shkak të masave 
izoluese të diktuara nga Covid 19, megjthatë janë shfrytëzuar disa nga muajt më përshtatshëm për të 
lëvizur.  
 
2/1  Situata e Covid 19 ndikoi ne reduktimin e talimeve te drejtperdrejta ne komunitet, megjithate 
jane zhvilluar  gjatë 2020 janë zhvilluar nga grupi i studenteve te TLAS disa vizita si mëposhtë : 
 

NR Vendi:  njësitë 
administrative dhe 
bashkitë 

Data Nr i qytetareve te 
takuar  

Nr i publikimeve te 
shperndara 

1 Lushnje 16.01.2020 64  128  

2 Berat 05.02.2020 28  40  

3 Fier 08.02.2020 25  25  

4 Berat  01.12.2020 46  100  

5 Lushnje 16.12.2020 84  100  

6 Berat 20.12.2020 70  95  

7 Elbasan 26.12.2020 48 38 

8 Lushnje 6.12.2020 56 48 

9 Berat 15.12.2020 58 47 

10 Fier 15.12.2020 30 39 

Total 10 10 509 660 

 
 

2/2  Trajnime  të ofruara nga ekspertët e TLAS gjatë 2020  për  566  pjesëmarrës  sipas tabelës 
mëposhtë,  përfitues kanë qenë anëtarë të rrjeteve të bashkëpunimit të TLAS nga strukturat lokale dhe 
partnere te shoqërisë civile si Sherbimet sociale, Njesite per mbrojtjen e femijeve, punonjes te gjendjes 
civile, te institucioneve të arsimit, shëndetësisë, policisë dhe organizatave me bazë komunitare, etj.  

 
        TRAJNIME 

Nr. Qyteti Data Vendi Nr. i 
pjesm 

Tema 

1 Dibër 29.01.2020 Hotel Veri, Dibër 35 Aktivizimi dhe forcimi i Networkut lokal per 
identifikimin dhe referimin e çështjeve ligjore të 
personave në nevojë;  

2 Lezhë 17.02.2020 Hotel Lisus 12 Aktivizimi dhe forcimi i Networkut lokal per 
identifikimin dhe referimin e ceshtjeve ligjore te 
personave ne nevoje; 

3 Tiranë 27.02.2020 Salla e Këshillit 
Bashkiak Kamëz 

19 Ngritja e kapaciteteve te aktoreve te interesuar 
dhe bashkeëpunëtoreve në evidentimin, 
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referimin dhe zgjidhjen e nevojave ligjore te 
femijeve dhe familjeve te tyre. 

4 Tirana 10.07.2020 Hotel” Tirana 
International” 

26 Roli i personelit mjekesor per informimin, 
ndergjegjesimin dhe trajtimin e personave 
interseks 

5 Korca 18.09.2020 Restorane  Gace  31 Roli i personelit mjekesor per informimin, 
ndergjegjesimin dhe trajtimin e personave 
interseks 

6 Durres 02.10.2020  “ Xheko Imperial” 26 Roli i personelit mjekesor per informimin, 
ndergjegjesimin dhe trajtimin e personave 
interseks 

7 Tirana 14.10.2020 Hotel” Vila Royal” 10 Parandalimi dhe mbrojtja e personave pa 
shtetesi; 

8 Shkodra 19.10.2020 Bashkia Shkoder 10 Parandalimi dhe mbrojtja e personave pa 
shtetesi; 

9 Korca 20.10.2020 Bashkia Korce 10 Parandalimi dhe mbrojtja e personave pa 
shtetesi; 

10 Tirana 06.11.2020 Shk “Pjeter Budi” 10 Parandalimi dhe mbrojtja e personave pa 
shtetesi; 

11 Tirana  14.11.2020 Shk “Pjeter Budi” 18 Parandalimi dhe mbrojtja e personave pa 
shtetesi; 
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Korca  06.05.2020 Zoom 16 

"Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te 
Gjendjes Civile per Regjistrimin e Femijes" 
 

13 
Pogradec 13.05.2020 

Zoom 
17 

 "Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te 
Gjendjes Civile per Regjistrimin e Femijes" 

14 
Gjirokastra  19.05.2020 

Zoom 
16 

 "Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te 
Gjendjes Civile per Regjistrimin e Femijes" 

15 
Permet  21.05.2020 

Zoom 
16 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

16 
Tepelene 27.05.2020 

Zoom 
13 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

17 
Elbasan  04.06.2020 

Zoom 
15 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

18 
Berat  10.06.2020 

Zoom 
14 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

19 
Skarapar 11.06.2020 

Zoom 
16 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

20 
Durres 12.06.2020 

Zoom 
16 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

21 
Kucove 17.06.2020 

Zoom 
16 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

22 
Fier 18.06.2020 Zoom 18 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

23 
Tirane 19.06.2020 

Zoom 
14 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 
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24 
Tirane 23.06.2020 

Zoom 
16 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

25 
Lezhe 24.06.2020 

Zoom 
17 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

26 
Elbasan 25.06.2020 

Zoom 
22 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

27 
Vlora 01.07.2020 

Zoom 
14 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

28 
Shkodra 02.07.2020 

Zoom 
18 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

29 
Peshkopia 03.09.2020 

Zoom 
14 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

30 
Bulqiza 04.09.2020 

Zoom 
12 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

31 
Kukes 10.09.2020 

Zoom 
17 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

32 
Durres 11.09.2020 

Zoom 
15 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

33 
Kruje 17.09.2020 

Zoom 
15 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

34 
Tropoje 18.09.2020 

Zoom 
10 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

35 
Tirane 19.09.2020 

Zoom 
20 

Per Zbatimin e Ndryshimeve te Ligjit te Gjendjes 
Civile per Regjistrimin e Femijes" 

Total 35   566  

 
 
3/1     Grupi i ekspertëve të TLAS gjate vitit 2020 ka draftuar:  
”  
 

a) KOMENTARIN E LIGJIT “PЁR NDIHMЁN JURIDIKE TЁ GARANTUAR NGA SHTETI” DHE “PЁR 
TARIFAT GJYQЁSORE” 

 
Hartimi i kёtij komentari ёshtё ndёrmarrё nё kuadёr tё projektit tё Shёrbimit Ligjor Falas (TLAS) “Akses 
nё Drejtёsi pёr tё Gjithё”, financuar nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri. . 
Ndihma ligjore ёshtё njё nga objektivat strategjike tё reformёs nё drejtёsi 2017-2020 tё miratuar me 
Vendimin e Kёshillit tё Ministrave nr.773 datё 02.11.2016 “Pёr Miratimin e Strategjisё Ndёrsektoriale tё 
Drejtёsisё 2017-2020 dhe tё Planit tё saj tё Veprimit", dhe konkretisht, i objektivit specifik tё strategjisё 
nr. 3, nё lidhje me reformёn nё drejtёsi “Pёrmirёsimi i Funksionimit tё Sistemit Gjyqёsor duke Forcuar 
Efikasitetin, Trasparencёn dhe Qasjen nё Pajtim me Standardet Evropiane”.  
 

Nё lidhje me kёtё objektiv, ёshtё synuar qё nё njё kohё afatgjatё tё arrihet krijimi i njё sistemi tё drejtё 

dhe funksional tё ndihmёs juridike pёr individёt dhe grupet nё nevojё dhe krijimi i njё sistemi tё 

arsyeshёm dhe proporcional tё tarifave gjyqёsore pёr tё siguruar financimin e shёrbimeve tё drejtёsisё, 

si dhe garantimin e qasjen nё gjykatё. Sipas planit tё veprimit pёrkatёs ёshtё parashikuar miratimi i akteve 
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nёnligjore nё zbatim tё Ligjit nr.111/2017 “Pёr Ndihmёn Juridike tё Garantuar nga Shteti” dhe fillimi i 

zbatimit tё kёtij legjislacioni. Ky komentar i shёrben zbatimit efektiv tё legjislacionit pёr ndihmёn juridike.     

 

Objekt i Komentarit janë kёto dy ligje: 

- Ligji nr.111/2017 “Pёr Ndihmёn Juridike tё Garantuar nga Shteti”, i cili ёshtё miratuar në 
14.12.2017 dhe ka hyrë në fuqi në datёn 01.06.2018, dhe 

- Ligji nr.98/2017 “Pёr Tarifat Gjyqёsore nё Republikёn e Shqipёrisё”, i miratuar nё 02.11.2017. 
 

Pavarёsisht nga fokusi kryesor i kёtij Komentari, ai do tё mbёshtetet dhe pёrfshijё jo vetёm kёto dy ligje 

bazё tё mёsipёrme, por do tё bazohet dhe do tё komentojё edhe aktet nёnligjore tё hartuara e miratuara 

deri nё datёn e dorёzimit tё kёtij Komentari si produkt elektronik pёr pёrdorim, veçanёrisht, nga grupet 

e synuara pёrkatёse.  

Aktet nёnligjore tё miratuara deri nё datёn e kёtij Komentari janё mё poshtё: 
1. Vendim i Këshillit të Ministrave nr.55 datë 06.02.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe 
dokumentacionit për autorizimin e organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore të 
garantuar nga shteti”. 
2. Vendim i Këshillit të Ministrave nr.110 datë 06.03.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 
rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike 
parësore të garantuar nga shteti që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të 
tyre”. 
3. Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 06.03.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave nr.4, datë 12.12.2012 “Për përcaktimin e masës së shpenzimeve dhe pagesave të 
ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”. 
4. Urdhër i Kryeministrit nr.59 datë 25.03.2019 për “Miratimin e strukturës dhe të organikës së drejtorisë 
së ndihmës juridike falas”. 
5. Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.1 datë 08.03.2019 për “Miratimin e rregullave dhe procedurave për 
mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”. 
6. Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.2 datë 25.03.2019 “Për procedurat, periodicitetin dhe rregullat për 
verifikimin e rrethanave për kthimin e përfitimeve”. 
7. Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.6 datë 20.08.2019 “Për rregullat dhe procedurat e kryerjes së 
pagesave të shpenzimeve gjyqësore, për të cilat është vendosur përjashtimi në rastin e dhënies së 
ndihmës juridike”. 
8. Urdhёr i Ministrit të Drejtësisë nr.225 datë 25.03.2019 “Për miratimin e formularëve të ndihmës juridike 
të garantuar nga shteti”. 
9. Urdhёr i Ministrit të Drejtësisë nr.226 datë 25.03.2019 “Për miratimin e kontratave të ndihmës juridike 
të garantuar nga shteti”. 
10. Vendim i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr.231 datë 12.11.2019 për "Rregullat e garantimit të 
mbrojtjes së detyrueshme dhe caktimin mbi bazën e parimit të rotacionit të avokatit mbrojtës nga lista e 
avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore në procesin penal" 
11. Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.531 datë 25.11.2019 "Për miratimin e kritereve dhe metodologjinë 
për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike dhe procedurat e mbikëqyrjes nga 
drejtoria e ndihmës juridike falas të shërbimeve të ndihmës juridike” 
Në datën e këtij Komentari, vendimi i përbashkët "Për rregullat e zbatimit të parimit të rotacionit në 
caktimin e avokatëve që do të ofrojnë shërbime të ndihmës juridike dytësore" dhe udhëzimi i përbashkët 
për miratimin e kritereve të përfitimit të pagesave dhe tarifat e shpërblimit të avokatëve që ofrojnë 
ndihmë juridike dytësore", janë ende për t’u miratuar në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të 
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Avokatisë. Po kёshtu, pёr qёllime tё pёrgatitjes sё kёtij Komentarit ёshtё marrё parasysh edhe legjislacioni 
qё pёr qёllime zbatueshmёrie ka lidhje tё ngushtё me Ligjin e Ndihmёs Juridike dhe Ligjin pёr Tarifat 
Gjyqёsore, si Kodi pёr Procedurën Civile, Kodi pёr Procedurën Penale, Ligji pёr Profesionin e Avokatit, etj. 
Ashtu si hartimi i çdo Komentari mbi aktet ligjore dhe nёnligjore pёrkatёse, edhe ky Komentar synon 
qartёsimin e dispozitave ligjore pёrkatёse, si pёr njёsitё zbatuese tё ligjit dhe pёrfituesve potencial ose 
real tё ndihmёs juridike, ashtu edhe pёr çdo palё tё interesuar pёr njohjen dhe zbatimin e kёtij 
legjislacioni, pёr t’i shёrbyer kuptimit dhe, mbi tё gjitha, zbatimit mё tё mirё tё legjislacionit pёrkatёs. 

Nё lidhje me qartёsimin e dispozitave ligjore, gjejmё me vend tё pёrmbledhim si mёposhtё: 
Komentari hedh dritё nё synimet e organeve tё nismёs ligjore pёrkatёse por, edhe tё ligjvёnёsit pёr 
miratimin e Ligjit tё Ndihmёs Juridike dhe tё Ligjit mbi Tarifat Gjyqёsore. Kjo do tё bёhet me synimin pёr 
tё lexuar saktё dispozitat pёrkatёse tё ligjit edhe kur nuk ka dispozita tё shprehura dhe interpretimi vetёm 
i dispozitave ligjore bёhet i vёshtirё. Komentari synon qartёsimin e parimeve bazё qё drejtojnё leximin, 
interpretimin dhe zbatimin e Ligjit tё Ndihmёs Ligjore dhe Ligjit pёr Tarifat Gjyqёsore. Komentari qartёson 
kufijtё midis ndihmёs juridike parёsore dhe ndihmёs juridike dytёsore, duke shpjeguar edhe kufijtё e 
ndihmёs parёsore qё jepet nga administrata gjyqёsore e punonjёsit e administratёs publike.  
Komentari qartёson kuptimin mbi strukturat e dhёnies sё ndihmёs juridike tё garantuar nga shteti dhe, 
lidhur me kёtё, edhe ndarjen mё tё qartё tё detyrave midis strukturave pёrkatёse. Puna e klinikave 
ligjore fokusohet nё veçanti nё Komentar, bazuar nё pёrvojёn e deritanishme me kёto klinika nisur nga 
viti 2000.  Nё veçanti, Komentari i kushton vëmendje  procedurёs sё aplikimit pёr pёrfitimin e ndihmёs 
juridike, por edhe pёr pёrjashtimin nga tarifat gjyqёsore, duke e konsideruar si njё informacion tё 
domosdoshёm pёr maksimizimin e aksesit tё barabartё tё individёve me tё ardhura tё pamjaftueshme.  
 
Komentari përfshin dhe dhёnien e ndihmёs juridike dytёsore nё çёshtjet penale, vazhdimёsinё e 
pёrfaqёsimit të tyre, kategoritё e pёrfituesve tё ndihmёs juridike sё bashku me kriteret e 
pёrzgjedhshmёrisё, duke theksuar situatat kur ato janё tё zbatueshme, etj.  Komentari bёn qartёsimin e 
rasteve tё konfliktit tё interesit, mёnyrat e shmagies sё kёtij konflikti kur shёrbimi jepet brenda tё njёjtёs 
qendёr, strukturё, etj.  Gjithashtu qartёson ndarjet dhe pikёtakimet e rolit tё secilit prej organeve 
pёrgjegjёse pёr zbatimin e kёtyre ligjeve, strukturёn e tarifave gjyqёsore, rastet e pёrjashtimit nga kёto 
tarifa, dhe mёnyrёn e pёrjashtimit nga kёto tarifa, tё parashikuara nё Ligjin e Ndihmёs Juridike dhe nё 
Ligjin pёr Tarifat Gjyqёsore, si edhe synon tё qartёsojё edhe çёshtje tё tjera përkatëse. 
Pёr pёrgatitjen e Komentarit janё shfrytёzuar burimet e mёposhtme: dy ligjet,  aktet nёnligjore pёrkatёse 
dhe dispozita tё tjera ligjore tё zbatueshme, relacionet shoqёruese tё miratimit tё ligjeve, njё vёshtrim 
krahasues midis Ligjit tё Ndihmёs Juridike 10039/2008 (tashmё tё shfuqizuar) dhe Ligjit tё Ndihmёs 
Juridike tё garantuar nga shteti 111/2017 (tashmё nё fuqi), gjetjet e deritanishme mbi zbatimin e kёtyre 
ligjeve tё formalizuara nё raporte tё ndryshme tё Komisionit / Drejtorisё sё Ndihmёs Jurdike Falas, 
operatorёve tё ndihmёs juridike publike apo private, organeve dhe organizatave mbikqyrёse dhe 
monitoruese, praktika e deritanishme gjyqёsore apo administrative e ndihmёs juridike, praktika gjyqёsore 
e Gjykatёs Kushtetuese nё lidhje me ndihmёn ligjore dhe pёrjashtimet nga tarifat gjyqёsore, jurisprudenca 
e GJEDNJ nё lidhje me ndihmёn juridike dhe standardet pёrkatёse, gjetjet nga komunikim i drejtpёrdrejtё 
me punonjёsit e strukturave tё ndihmёs juridike, si edhe me pёrfituesit e ndihmёs juridike, Dhomёn e 
Avokatisё, pёrvojat nё punёn me ndihmёn juridike si dhe nё hartimin e akteve ligjore dhe nёnligjore dhe 
tё raporteve tё ndryshme tё vlerёsimit ligjor apo krahasuese tё kryera nga vetё ekspertёt pёrkatёs tё cilёt 
kanë punuar për hartimin e  Komentarit.  
Duke mbuluar sa me sipёr, Komentari synon tё jetё njё mjet pune nё tavolinat e punonjёsve tё strukturave 
tё ndihmёs juridike parёsore dhe dytёsore dhe nё duart e avokatёve tё pёrfshirё nё dhёnien e ndihmёs 
juridike, të studentёve të Klinikave Ligjore pranё universiteteve, të shërbejë si doktrinё ligjore nё 
dispozicion tё gjyqtarёve pёr krijimin e praktikave gjyqёsore tё unifikuara, organeve pёrgjegjёse pёr 
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zbatimin e kёtyre ligjeve, dhe mbi tё gjitha, t’ju vijë nё ndihmё pёrfituesve të drejtpërdrejtë  nga zbatimi 
i kёtyre dy ligjeve.  
Duke realizuar sa mё sipёr, Komentari ёshtё njё mjet pёr tё pёrmirёsuar aksesin e barabartё tё individёve 
me tё ardhura tё pamjaftueshme nё organet e administratёs publike dhe nё gjyqёsor. Aksesi i barabartё 
jo vetёm qё do tё mundёsohet formalisht, por do tё maksimizohet edhe efektiviteti i kёtij aksesi pёr shkak 
tё zbatimit tё Ligjit për Ndihmёn Juridike dhe Ligjit pёr Tarifat Gjyqёsore.  Ai do të shërbejë edhe si manual 
procedurash pёr tё pёrfituar ndihmёn juridike dhe pёr tё patur akses nё organet e administratёs publike 
dhe gjyqёsore. Pёrmirёsimi i penetrimit tё teknologjisё sё infomacionit nё popullatёn shqiptare tё çdo 
kategorie ka qenё njё premisё e rёndёsishme pёr tё paramenduar shkallёn e pёrdorimit tё Komentarit 
nga individёt me tё ardhura tё pamjaftueshme. 
Komentari ka pjesё pёrshkrimore pёr çdo kre tё ligjit, koment pёr çdo nen, si pёr ato me natyrё 
procedurale ashtu edhe ato materiale. Duke qenё se Komentari do të jetë edhe  elektronik, ёshtё synuar 
qё tё identifikohen me kujdes ‘fjalёt çelёs’ pёr tё lundruar nё kohё tё shkurtёr dhe efektive nё kёtё 
Komentar elektronik. Po kёshtu, ёshtё synuar qё gjuha tё jetё njё kombinim midis gjuhёs profesionale 
dhe gjuhёs sё thjeshtё, nё mёnyrё qё të jetë i kuptueshëm  pёr çdo pёrdorues. 
Shprehim kёnaqёsinё qё na u besua hartimi i këtij Komentari dhe njëkohësisht ndjejmë pёrgjegjёsinё e 
veçantё për të reflektuar sa më qartë  procesin e gjatë të vlerёsimit tё nevojёs pёr formalizim me ligj tё 
veçantё tё ndihmёs ligjore tё garantuar nga shteti qё nё vitin 2003 deri sot me kompletimin  e tij përmes 
mbёshtetjes sё plotё nga ana e shtetit. Vlerësojmë gjithashtu ndihmesën e pandërprerë dhe përvojën  e 
praktike të Shërbimit Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjatë hartimit të këtij dokumenti të rëndësishëm. 
Komentari i plote gjendet ne www.tlas.org.al 
Grupi i Ekspertve te TLAS, Gusht, 2020 
 

b) UDHËZUESIN PËR ZBATIMIN E LIGJIT “PËR GJENDJEN CIVILE”2 NË REGJISTRIMIN E LINDJES SË 
FËMIJËS 

 
Kujdesi për fëmijët është trajtuar në shumë akte ndërkombëtare si një përgjegjësi shoqërore. Është e 
natyrshme që fëmijët janë në pamundësi të kujdesen për vehten e tyre dhe për rrjedhojë shoqëria merr 
përsipër detyrimin të përkujdeset për ta. Kjo përgjegjësi është e pranishme në shumë marrëveshje 
ndërkombëtare ndërmjet shteteve pasi është vlerësuar si një domosdoshmëri për zhvillimin e 
qëndrueshëm të çdo shoqërie. Përkujdesja për fëmijët duhet vlerësuar më së pari si një dobi shoqërore 
pasi, mënyra se si rriten fëmijët përcakton të ardhmen e shoqërisë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe 
harmonik. 
Të kujdesesh për fëmijët do të thotë t’u garantosh atyre jetën, shëndetin, mirëqënien, ushtrimin e të 
drejtave në përputhje me zhvillimin e personalitetit duke mundësuar që këto të drejta të mos përbëjnë 
një dëshirë por një mundësi reale. 
Me qëllim që përkujdesja ndaj fëmijëve si një dobi shoqërore të realizohet në mënyrë efektive një moment 
i rëndësishëm është pasqyrimi i këtij koncepti në legjislacionin përkatës të çdo vendi. 
Republika e Shqipërisë ka aderuar në një numër të madh marrëveshjesh ndërkombëtare që përcaktojnë 
detyrime konkrete për Shqipërinë në përgjegjësitë e saj për t’u përkujdesur për fëmijët. 
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara ka shpallur që fëmijët kanë të drejtë 
për një përkujdesje dhe përkrahje të veçantë. 
Ndërsa Konventa e Kombeve të Bashkuara  “Për të drejtat e fëmijës” miratuar nga Asambleja e 
Përgjithshme me Rezolutën 44/25 datë 20.11.1989, në nenin 7 të saj, ka  parashikuar shprehimisht të 

 
2 LIGJI NR. 10 129, DATË 11.05.2009 “PËR GJENDJEN CIVILE” NDRYSHUAR PËRMES LIGJEVE 

NR.6/2012, NR. 135/2013, NR. 134/2016 DHE NR. 69/2018 SI DHE VENDIMIT NR. 52 DATË 1.12.2011 TË 

GJYKATËS KUSHTETUESE.  
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drejtën e fëmijës për t’u regjistruar menjëherë sapo lind, të drejtën për të patur një emër, të drejtën për 
të fituar njё shtetёsi dhe, brenda mundësive, të drejtёn për të njohur prindёrit e tij dhe për të pasur 
kujdesin e tyre. 
Shteti shqiptar ka marrë masa në vazhdimësi për të përshtatur legjislacionin në dobi të interesave të 
fëmijëve edhe duke reflektuar përmbushjen e detyrimeve nga aktet ndërkombëtare. 
Përkujdesja ndaj fëmijës është pasqyruar para së gjithash në ligjin themelor.  
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 54 ka parashikuar shprehimisht se:  
 “1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga 
shteti. 
 
2. Fëmijët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa. 
3. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi 
për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që mund të dëmtojë 
shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal.” 
Ligji Nr. 18/ 2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm 
legjislativ. Ky ligj  kompletoi mungesa të rëndësishme legjislative qoftë në përcaktimin më të qartë dhe të 
plotë të të drejtave të fëmijës, por edhe sepse përcaktoi detyrime konkrete të organeve specifike publike 
në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, si një hap të rëndësishëm për të garantuar me efektivitet ushtrimin, 
respektimin, promovimin e të drejtave të fëmijës dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijëve. 
Është për t’u theksuar sidomos fakti se ky ligj, edhe për shkak të rëndësisë së veçantë si një ligj kryesor në 
mbrojtje të fëmijëve, rithekson parimin e rëndësishëm të prioritetit të “interesit më të lartë të fëmijës” 
në veprimtarinë e çdo institucioni që do të përfshihet në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
fëmijës, parim i cili ishte i pranishëm edhe më parë në legjislacionin shqiptar që rregullon veprimtarinë 
gjyqësore në të cilën trajtohen interesa të fëmijës  (Kodi i Familjes). 
Regjistrimi i fëmijës në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile përbën një moment shumë të rëndësishëm 
për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. 
Regjistrimi lidhet më thelbësisht me vetë ekzistencën e fëmijës në pikpamje ligjore, pasi vetëm pas 
regjistrimit fëmija mund të realizojë të drejtat që parashikon legjislacioni si dhe mbrojtjen nga rreziqet që 
mund t’i kanosen. Një fëmijë i paregjistruar nuk mund të realizojë asnjë të drejtë që lidhet me detyrimin 
e shoqërisë për përkujdesje, duke filluar që nga të drejtat më bazike si, njohja e prindërve, e drejta për 
përkujdesje spitalore, e drejta për t’u arsimuar, e drejta për të patur një shtetësi të caktuar, etj si dhe 
rrezikohet të bëhet objekt i veprimtarive kriminale të trafikimit etj, pasi nuk ka një person të ngarkuar 
ligjërisht me përgjegjësinë e përkujdesjes e cila ka në bazë përgjegjësinë prindërore ose kujdestare. 
Rëndësia e regjistrimit të fëmijës bëhet edhe më e qartë nga fakti që kjo e drejtë është sanksionuar në 
aktet më të rëndësishme ndërkombëtare që parashikojnë detyrimet e shteteve për të garantuar të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijës. 
Regjistrimi i fëmijës në Regjistrin Kombëtar të Gjëndjes Civile është përballur me sfida të vazhdueshme.  
Nuk ka patur një kuptim të qartë të “regjistrimit të lindjes” si një e drejtë e rëndësishme e fëmijës nga 
subjektet e përfshira në këto procedura duke e vlerësuar si një procedurë formale të parashikuar nga ligji. 
Për rrjedhojë, në vazhdimësi një numër i konsiderueshëm fëmijësh kanë mbetur të paregjistruar në 
gjendjen civile. Shkaqet kanë qenë të ndryshme, por ato legjislative kanë patur një ndikim të veçantë. 
Legjislacioni shqiptar ka parashikuar regjistrimin e fëmijës si një detyrim të prindërve me plotësimin që 
institucionet shtetërore kanë detyrimin të përfshihen në këtë proces vetëm në rastet e fëmijëve të 
braktisur nga prindërit. Për rrjedhojë, neglizhenca e prindërve apo vështirësitë e tyre për të realizuar 
procedurat e regjistrimit mbeteshin të parregulluara me një detyrim të shprehur shtetëror. 
Vetëm me amendimet e Ligjit Nr. 69/2018, Ligji nr. 10 129, datë 11.05.2009 “ Për Gjendjen Civile” ( këtu 
e mëposhtë referuar “Ligji”) ,  u krijua baza e nevojshme legjislative për të detyruar angazhimin e 
institucioneve shtetërore për të bërë të mundur regjistrimin e fëmijëve në rastet e neglizhencës së 



15 
 

prindërve, apo personave të afërm të fëmijës, apo për të ndihmuar prindërit të kapërcejnë pengesat për 
ndjekjen e këtyre procedurave. 
Ndryshimet e vitit 2018 e kanë bërë edhe më të qartë konceptin e vlerësimit të procedurës së regjistrimit 
të lindjes së fëmijës si një të drejtë të fëmijës. Tanimë për prindërit është bërë mëse e qartë se, regjistrimi 
i fëmijës nuk është “e drejtë” për ta por “detyrim ligjor”. Me ndryshimet ligjore prindërit mosveprues 
duhet të qartësohen se mosveprimi i tyre për regjistrim, përfaqëson mospërmbushje të detyrimeve ligjore 
të tyre në raport me fëmijën dhe për rrjedhojë rrezikon masa ligjore nëse neglizhenca e tyre dëmton 
interesat e fëmijëve dhe ata nuk bashkëpunojnë. Vetë termi i legjislacionit “përgjegjësi prindërore” tregon 
qartë se prindi biologjik, para se të shohë raportin me fëmijën si një kënaqësi prindërore, duhet të 
ndërgjegjësohet se kjo kënaqësi është e bashkëshoqëruar me detyrime të rëndësishme prindërore në 
raport me fëmijën. Ky koncept është shumë i rëndësishëm të kuptohet drejt edhe nga punonjësit publik 
të angazhuar në mbrojtje të fëmijëve për të qartësuar prindërit kur u kërkojnë atyre bashkëpunim për të 
realizuar procedurat ligjore të regjistrimit të fëmijës në gjendjen civile. 
 
QËLLIMI 
Qëllimi i Udhëzuesit është t’u vijë në ndihmë punonjësve të gjendjes civile, punonjësve të ngarkuar me 
mbrojtjen e fëmijëve si dhe çdo aktori të përfshirë drejtëpërdrejtë apo tërthorazi në procedurat e 
rregjistrimit të fëmijëve të njohin më mirë rregullat e zbatueshme nëpërmjet situatave konkrete të 
ndryshme me synimin final që asnjë fëmijë të mos mbetet i paregjistruar. 
Ky Udhëzues ofron një sqarim të plotë të legjislacionit, përfshirë edhe aktet nënligjore që janë të 
zbatueshme për regjistrimin e lindjes së fëmijës qoftë ky i lindur në teritorin e Republikës së Shqipërisë 
apo jashtë saj. 
Udhëzuesi përpiqet të ofrojë kuptim sa më të qartë për çdo hap procedural për të finalizuar regjistrimin e 
lindjes së fëmijës në Regjistrin Kombëtar. Në këto procedura përfshihen shumë aktorë, përfshirë por pa u 
kufizuar, prindërit e fëmijës, të afërm të fëmijës, avokatë të cilëve mund t’u drejtohen prindërit, avokatë 
apo punonjës të organizatave jofitimprurëse të fokusuara në mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, punonjës 
të gjëndjes civile, punonjës të institucioneve spitalore të lindjes së fëmijës, punonjës të ngarkuar me 
mbrojtjen e fëmijëve ( Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve), punonjës të organeve të rendit, psikologë, etj. 
Secili prej aktorëve, nëpërmjet këtij Udhëzuesi do të kuptojë më drejt rëndësinë e procedurës së 
regjistrimit të lindjes, për të mos e konsideruar atë thjesht si një proceurë formale administrative apo 
gjyqësore por të vlerësojë drejtë rëndësinë e pasojave që prodhon kjo procedurë.  
Në mënyrë të veçantë punonjësit e gjëndjes civile, si funksionarët më të rëndësishëm vendimarrës në këtë 
proces kanë një rol të rëndësishëm. Nisur nga koncepti që “regjistrimi i lindjes së fëmijës përfaqëson një 
të drejtë për fëmijën dhe detyrim për shoqërinë”, ato nuk duhet të vlerësojnë detyrën e tyre vetëm nga 
pikëpamja teknike, por duhet të tregohen aktivë për t’u krijuar subjekteve deklaruese mundësi efektive 
për të realizuar procedurën e regjistrimit. Natyrisht vlerësimi i kujdesshëm nuk mund të konsiderohet si 
“mbyllje të syrit” për të lejuar regjistrimin e lindjes në kundërshtim me dispozitat ligjore por si një 
përgjegjësi për të sqaruar mekanizmat efektivë që do të mundësonin finalizimin e procedurës. 
 
Udhezuesi i plote gjendet ne www.tlas.org.al   
Grupi i Ekspertve te TLAS, Maj 2020 
 

c) PROTOKOLL  MJEKËSOR PËR VLERËSIMIN E FËMIJËVE 
ME ZHVILLIM GENITAL ATIPIK 
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Foshnjat e lindura me organet gjenitale që nuk shfaqen në mënyrë tipike mashkull ose femër, ose që kanë 
një pamje mospërputhshmërie me seksin kromozomal (fig. 1), përcaktohen si çrregullim i zhvillimit seksual 
(DSD).1   
Ky term nuk pranohet në mënyrë universale nga pacientët dhe ndonjëherë përdoret për t'iu referuar një 
game të gjerë patologjish, duke përfshirë edhe aneuploidin e kromozomit seksual. Në këtë protokoll ne 
do ta përdorim termin DSD për të përshkruar vetëm ata pacientë me pamje gjenitale atipike (ambigue) 
ose që nuk përputhen me seksin kromozomik. 
DSD me anomali gjenitale të dukshme (këtu përjashtohen rastet e pakomplikuara të kriptorkidizmit dhe 
hipospadisë) ndodhin afërsisht 1 në 1000 deri në 4500 lindje të gjalla (2-4). 
DSD përfshijnë një gamë të gjerë patologjish me karakteristika patofiziologjike, klinike dhe 
histologjike/primare shumë të ndryshme, që zakonisht shfaqen në periudhën neonatale ose në 
adoleshencë (5).  
DSD mbartin  paraqitje klinike dhe ndjeshmërie tejet sfiduese për familjet dhe profesionistët, sepse 
kërkojnë përcaktimin e duhur të gjinisë së rritjes, ruajtjen e funksionit seksual dhe fertilitetin në të 
ardhmen, në moshën e rritur. 

Të porsalindurit e prekur zakonisht paraqiten me organe gjenitale atipike, ndërsa adoleshentët paraqiten 
me zhvillim seksual atipik gjatë moshës pubertare. Lindja e një foshnje me organe gjenitale atipike paraqet 
një grup unik dhe situata klinike shpesh të vështira për t’u menaxhuar, veçanërisht në ato raste kur seksi 
i rritjes është i pasigurtë. Kjo për shkak se zhvillimi psiko-seksual ndikohet nga faktorë të shumtë, përfshirë 
gjenet që ndikojnë në zhvillimin seksual, diferencat gjinore në strukturën e trurit, ekspozimin prenatal 
ndaj androgjenit, faktorët shoqërorë dhe kulturorë dhe dinamikën e familjes.  

Qasja fillestare dhe menaxhimi i vazhdueshëm është shumë e rëndësishme dhe kërkon hartimin e një 
plani logjik dhe praktik për ekzaminimet dhe vlerësimet, si edhe vendosjen e  dialogut dhe ndërtimin e 
raporteve me fëmijën e prekur dhe prindërit. Në të kaluarën, vendimet për seksin e fëmijëve (përcaktimi 
gjinor) zakonisht bazoheshin në aftësinë për riprodhim dhe funksionin tradicional seksual dhe shpesh 
shoqëroheshin me ndërhyrje kirurgjikale gjenitale të pakthyeshme. Aktualisht ka në dispozicion të dhëna 
të rezultateve afatgjata të cilat ndihmojnë në marrjen e vendimeve të duhura në menaxhimin e hershëm 
dhe në parashikimin e identitetit gjinor të shumë fëmijëve me DSD (9-13).  

Sidoqoftë, ka polemika dhe diskutime të vazhdueshme për disa aspekte të menaxhimit, veçanërisht për 
disa lloje të DSD-ve për të cilat identiteti gjinor mbetet i paparashikueshëm. Kështu, paqartësitë në lidhje 
me rezultatin në moshën adulte, seksin e rritjes, dhe kohën e operacionit duhet t’i nënshtrohen 
diskutimeve dhe të informohen pacientët (nëse është e përshtatshme për moshën) dhe prindërit për 
vendimin e marrë. Çdo fëmijë dhe familje ka karakteristika unike dhe të gjitha vendimet do të merren 
bazuar sipas rastit. 
Trajtimi ideal i fëmijëve me DSD kërkon një ekipi mjekësor multidisiplinor (MDT) të mbështetur 
institucionalisht, të mire organizuar, të mirë-trajnuar, të specializuar me njohuri dhe përvojën e duhur për 
patologjitë që shfaqin DSD, përvojë në ekzaminimin dhe menaxhimin e tyre dhe përvojë në diskutimet 
komplekse dhe sensitive. Gjithashtu, është thelbësore që krahas menaxhimit të presionit të 
pashmangshëm për vlerësimin dhe ekzaminimin urgjent në prezantimin fillestar, është e rëndësishme të 
hartohet një plan afat-mesëm dhe afat-gjatë dhe kjo kërkon një marrëdhënie të vazhdueshme midis 
fëmijës, adoleshentit, familjes dhe specialistit të MDT.  
Duhet një komunikim i hapur dhe i vazhdueshëm me pacientët dhe prindërit, sepse DSD-të janë të 
pranishme gjatë gjithë jetës dhe ecuria më e mirë e mundshme përmirëson QoL. Fusha e DSD është në 
zhvillim të vazhdueshëm.  Evolucioni i diagnozës dhe kujdesit vazhdon, ndërsa është akoma e pamundur 
të parashikohet me siguri zhvillimi i gjinisë së individit. Vendimet në lidhje me ndërhyrjet kirurgjikale gjatë 
foshnjërisë, që ndryshojnë anatominë gjenitale të jashtme ose heqin qelizat germinale, vazhdojnë të 
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mbartin rrezik. Protokolli ka në qendër pacientin dhe është i përqendruar në cilësinë më të mirë të 
mundshme të jetës (QoL)  Qëllimi i këtij protokolli është 8-15: 

• T’ju ofrojë profesionistëve të kujdesit shëndetësor ndihmë në diagnozën, trajtimin, edukimin, 
mbështetjen dhe kujdesin e personave (fëmijë, adoleshent, adultë) të lindur me DSD dhe 
familjeve të tyre; 

• T’ju ofrojë individëve dhe institucioneve një model që synon të minimizojë shkallën e dëmtimit 
të pacientëve dhe familjeve të tyre;  

• Të përmirësojë cilësinë e jetës; mirëqenien fizike, psikologjike dhe seksuale afat-gjatë të 
pacientit;  

• Të mbështesë ndryshimet në situatat klinike pasi njohuritë dhe pikëpamjet ndryshojnë; 

• Të përmirësojë eksperiencën e pacientit; 

• Të përmirësojë ecurinë klinike;   

• Të përmirësojë të drejtën për të marrë shërbimet e specializuara; 

• Të identifikojë kërkesat optimale për shërbim. 
 
Protokolli do të trajtojë çështje lidhur me vlerësimin klinik, biokimik dhe gjenetik, rrezikun e zhvillimit të 
tumorit të qelizave germinale, çështje psikosociale dhe të mirëqenies psiko-seksuale dhe rolin e grupeve 
mbështetëse të fëmijëve dhe adoleshentëve, por edhe të individëve adultë me organe gjenitale të 
paqarta. Target grupi i këtij protokolli janë kryesisht profesionistë të kujdesit shëndetësor që ofrojnë 
kujdes për pacientët me DSD, por mund të përdoret edhe nga studentët e mjekësisë, arsimtarë, prindër 
të fëmijëve me DSD dhe adultë me DSD. Ky protokoll është dokumenti i parë i këtij lloji i hartuar për 
menaxhimin e fëmijëve dhe adoleshentëve që dyshohen apo diagnostikohen me DSD. Protokolli u hartua 
me shumë kujdes nga një ekip multidisiplinar mjekësh klinicistë dhe jo klinicistë, me eksperiencë në 
individët me DSD. Shpresojmë  që  ky protokoll do të përmirësojë menaxhimin me qendër pacientin, do 
të ndihmojë profesionistët e shëndetit dhe do të nxisi krijimin e udhëzuesve të tjerë (16). 
Përkufizimi  

Çrregullim i zhvillimit seksual (DSD) konsiderohet paraqitja në lindje e foshnjave me organe gjenitale të 
jashtme që nuk paraqiten tipike mashkull ose femër ose që kanë mospërputhshmëri me seksin 
kromozomal”(1). Çrregullim i zhvillimit seksual (DSD) sipas Deklaratës së Konsensusit 2006, përcaktohet 
si patologji kongjenitale brenda të cilës zhvillimi i seksit kromozomal, gonadal dhe anatomik është atipik. 
Terminologjia   
Termi "çrregullim i zhvillimit seksual" (DSD) u sugjerua në konferencën konsensuale të vitit 2006 i cili 
zëvëndësoi termat diagnostikues diskriminues si "pseudohermafrodit" dhe "hermafrodit"  (1). 
Perceptimet dhe qasja për diagnostikimin dhe kujdesin e individëve me DSD ndryshojnë vazhdimisht. Të 
dhënat aktuale janë të pakta për t’u dhënë zgjidhje shqetësimeve kryesore, përfshirë përcaktimin e seksit 
mashkull ose femër, parashikimin e zhvillimit të identitetit gjinor, çështjet kirurgjikale në lidhje me kohën 
dhe pëlqimin për kryerjen e ndërhyrjes kirurgjikale dhe masat më të mira të mundshme për ruajtjen e 
fertilitetit.  Aspektet pozitive për të patur një term percaktues përfshijnë sigurimin e saktësisë shkencore 
brenda një konteksti biologjik dhe mjekësor, çrregullimet gjenetike të mirëfillta, lehtësojnë qasjen në 
kujdesin dhe sigurimin shëndetësor. Klasifikimi ndihmon në gjenerimin e modeleve gjithëpërfshirëse dhe 
të integruara të kujdesit, akumulimin e njohurive, financimin e kërkimit dhe mbi të gjitha shmang 
konfuzionin per rrezikun e mbivendosjes me gjendje të tilla si transgjinia, disforia gjinore dhe 
homoseksualiteti. Derisa të arrihet një konsensus për këtë çështje, ne do të përdorim termin DSD vetëm 
për ata pacientë në të cilët shfaqen ndryshime fizike të diferencimit seksual.  
Epidemiologjia 
Terminologjia ka çuar në konfuzion në lidhje me incidencën e patologjive të konsideruara të përfshira si 
DSD (4). Nuk ka vlerësime të qarta të incidencës së subjekteve që shfaqin organe gjenitale të paqarta në 
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lindje dhe vetëm një pjesë e tyre paraqesin një sfidë madhore në lidhje me përcaktimin mashkull ose 
femër. Sidoqoftë, është vlerësuar të jetë afërsisht 1 në 4,500-5,500 lindje të gjalla (5). DSD me anomali 
gjenitale të dukshme ndodhin në afërsisht 1 në 1000 deri në 4500 lindje të gjalla (2-4).  Nuk ka të dhëna 
të disponueshme për të përcaktuar frekuencën e saktë të DSD-ve specifike, ndërsa të gjitha ato raste që 
konstatohen kërkojnë vlerësim të gjerë multidisiplinar për të arritur një rekomandim për caktimin gjinor.  
Incidenca midis subjekteve për të patur një DSD është vlerësuar të jetë:  

1. DSD 46, XY 1 në 20,000 lindje;   

2. DSD ovotestikulare 1 në 100,000 lindje të gjalla (6).  

3. Frekuenca e dysgenezisë gonadale testikulare ose mikste 1 në 10,000 lindje të gjalla (7).  

DSD 46, XX - Incidenca mbarëbotërore e DSD 46, XX, e cila përbëhet kryesisht nga CAH - kryesisht 
mungesa e 21-hidroksilazës, është vlerësuar të jetë 1 në 14,000-15,000 lindje të gjalla (8), por ajo 
ndryshon sipas rajoneve për shkak të dallimeve etnike në shpeshtësinë e mutacionit të gjeneve.  
CAH dhe disgjenezia gonadale mikse përbëjnë rreth gjysmën e të gjithë pacientëve me DSD që paraqesin 
paqartësi gjenitale (9). Kur merren në konsideratë të gjitha anomalitë gjenitale kongjenitale, përfshirë 
kriptorkidizmin dhe hipospadinë, shpeshtësia është e lartë, 1 në 200 – 300 lindje të gjalla (10). Ndërmjet 
pacientëve me hipospadi dhe kriptorkidi, aktualisht diagnostikimi i patologjive DSD specifike është 
përgjithësisht i kufizuar tek ata me hipospadi proksimale me kriptorkidizëm. Gjithashtu, në vlerësimet e 
përgjithshme të incidencës përfshihet edhe sindroma Klinefelter (të vlerësuar në 1 në 500 - 1000 lindje 
të gjalla) dhe sindroma Turner 1në 2.500 lindje të gjalla. Këto vlerësime të njohura shpresojnë të ofrojnë 
një perspektivë të dobishme. 
Rreziku i zhvillimit të tumorit 

Pacientët me DSD kanë rrezik të shtuar për të zhvilluar kancer të qelizave germinale, tumore malinje të 
qelizave germinale (GCC) në krahasim me popullsinë e përgjithshme. Megjithëse, dëmtimet pararendëse 
formohen gjatë zhvillimit të hershëm embrional ose menjëherë pas lindjes, përparimi drejt rritjes invazive 
ndodh vetëm gjatë pubertetit ose pas tij. Shpesh kjo përmëndet edhe si arsye për të vonuar ndërhyrjen 
kirurgjikale. Tashmë njihet mirë që prevalenca e rrezikut më të lartë (30-50%) haset gjatë zhvillimit 
gonadal të dëmtuar, siç është zhvillimi jo i plotë i testikujve, i kombinuar me një bllok të plotë të pjekurisë 
së qelizave germinale embrionale në pacientët me 46, XY disgenezi gonadale dhe në disa pacientët me 
45, X / 46, XY DSD. Shkalla e testikulacionit reflektohet në një farë mase në fenotipin e pacientit me një 
rezultat të ulët të maskulizimit të jashtëm që tregon një gonadë të diferencuar dobët. Kombinuar me 
njohuri mbi gjendjen themelore, rreziku i GCC mund të parashikohet. Në të kundërt, individët me 
çrregullime të biosintezës së testosteronit dhe çrregullime të veprimit të androgjenit tregojnë një rrezik 
shumë më të ulët (<1-15%) për zhvillimin e CIS gjatë fëmijërisë dhe një prirje të kufizuar drejt përparimit 
invaziv të dëmtimeve, ndoshta e lidhur në mënyrë të kundërt me shkallën e ekspozimit/veprimit të 
testosteronit. Vlera klinike e qasjeve diagnostike interesante, siç është një diagnozë molekulare 
(sekuencat e gjeneratës së ardhshme) dhe metodat e depistimit joinvasiv bazuar në SNP të rrezikut të 
identifikuar dhe shënuesit e serumit të ri (mikroRNA), duhet të vlerësohen nga ekipe të afta 
multidisiplinare të DSD-së. 
Zhvillimi seksual normal 
Për të kuptuar DSD duhet te njihemi me hapat e zhvillimit të organeve gjenitale të jashtme. Një qasje 
logjike ndaj foshnjës me çrregullim të zhvillimit seksual (DSD) kërkon njohjen e zhvillimit seksual normal 
të njeriut. Zhvillimi seksual tek njeriu është rezultat i një bashkëveprimi kompleks të gjeneve të individit 
dhe mjedisit. DSD sipas përcaktimit ndodh kur zhvillimi i seksit të një individi merr një rrugë të ndryshme 
nga ajo e mashkullit tipik ose femrës tipike. Në zhvillimin e hershëm të fetusit, si fetuset XX dhe XY kanë 
bazë rudimentare strukturore riprodhuese të ngjashme; kjo periudhë quhet faza indiferente e zhvillimit 
seksual. Kjo gjendje ambiseksuale vazhdon deri në formimin e gonadit bipotencial në javën e shtatë, kur 
fetuset që mbajnë një kromozom Y fillojnë të zhvillojnë testet, duke u bërë kështu i dallueshëm seksualisht 
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nga fetuset pa një kromozom Y. Zhvillimi normal i ovareve kërkon edhe rrugë aktive gjenetike. Pas kësaj, 
diferencimi dhe funksioni gonadal përcaktojnë fenotipin gjenital. Gjene të shumtë kontribuojnë në 
diferencimin seksual normal; mutacionet në këto gjene mund të çojnë në zhvillimin e DSD të ndryshme 
(tabela 1A-B). 
Protokolli i plote gjendet ne www.tlas.org.al  
Grupi i Ekspertve te TLAS, Korrik  2020 

 
HISTORI TE VËRTETA 
1. Fëmijë që kanë nëvojë për Kujdestar Ligjor 
Edhe pse Viti 2020, njihet si viti i Pndemisë Globale të shkaktuar nga Corona Virusi COVID-19,  Shërbimi 
Ligjor Falas Tiranë, TLAS, ka vazhduar në kushtet e riorganizmit të punës,  veprimtarinë e tij të ofrimit të 
ndihmës juridike falas për personat ne nevojë. TLAS përmes vështirësive dhe pengesave të njohuara 
tashmë  jo vetëm nga pandemia, por dhe nga kufizimet e funksionimit të sistemit gjyqësor ka trajtuar në 
total 300 cështje gjyqësore,  ku një vend të rëndësishëm e zënë çështjet e kujdestarisë së fëmijëve.  
 
Rastet për ndihmë ligjore falas aq më tëpër në kushte të COVID-19, ekzistojnë , lindin të reja aq më 
tepër ne kushtet kur varfëria thellohet nga humja e vendeve të punës, nga nevoja për mjekime të 
kushtueshme, nga kufizimet e masat mbrojtëse përmes higjenës apo maskave,  që në fund të fundit janë  
shpenzime shtesë për ato familje që edhe pa ato janë mjaftueshmërisht të rrënuar. Në këto rrethana  
nevojat ligjore në terren identifikohen dhe referohen nga strukturat mbrojtëse të fëmijëve,  që janë 
aktualisht anëtarët më aktiv të rrjetit të bashkëpunimit që TLAS ka konsoliduar prej vitesh në të gjithë 
vendin, ku bëjnë pjesë partnerë nga strukturat lokale shtetërore dhe partnerë nga shoqëria civile.  
Numri në total i cështjeve gjyqësore që Avokatët e TLAS kanë ndjekur gjatë vitit 2020 në të gjithë 
territorin arriti shifrën 279 raste,  nga të cilat 85 raste janë për cështje Kujdestari fëmijësh.  
Po përqendrohemi  në këtë artikull vetëm te 49 rastet e kujdestarisë që janë referuar nga SoS,  Fshatrat 
e Fëmijëve, Tiranë.  Tabela më poshtë jep të dhëna  për origjinën e fëmijëve, gjininë dhe moshën:  
 

Qyteti Numri i rasteve Vajza Djem 0-5 vjeç 6-10 vjeç 11-16 vjeç 

Tiranë 17 7 10 4 8 5 

Korçë 17 9 8  9 8 

Durrës 13 8 5 2 7 4 

Fier 1 1    1 

Berat 1  1   1 

Total 49 25 24 6 24 19 

       

  
Pse Fshatrat i SoS i kushtuan vëmëndje të posacme çështjeve të kujdestarisë  së fëmijëve që aktualisht  
jetojnë në gjirin e tyre? 
Së pari, deinstitucionalizimi i fëmijëve dhe zhvillimi i kujdesit me bazë familjen. Kjo ka të bëjë me rastet 
kur fëmijët qëndrojnë në institucion dhe nëpërmjet gjykimeve te kujdestarisë synohet që fëmija të 
kthehet në familje dhe kujdestarinë ta marrë një i afërm, siç mund të jetë gjyshja. 
Së dyti, legjitimimi i kujdestarisë së gjyshërve të cilët kujdesen për nipërit/ mbesat, nëpërmjet procesit 
gjyqesor të kujdestarisë. 
Kujdestaria përfshin:  Detyrën  për t’u kujdesur për fëmijën dhe të drejtën për të marrë vendime për 
edukimin, shëndetin, mirërritjen dhe mirëqënien e përgjithshme të fëmijës.  
Në çështjet e ndjekura në gjykatë kërkesa për të marrë në kujdestari fëmijët e mitur është bërë nga 
gjyshërit e fëmijës të cilët janë kujdesur prej vitesh për ta. 

http://www.tlas.org.al/
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Neni 263 i Kodit të Familjes parashikon disa nga rastet më të ndeshura në praktikë të pamundësisë së 
ushtrimit të detyrave prindërore. Sipas kësaj dispozite, fëmijët vendosen në kujdestari dhe gëzojnë 
mbrojtje të veçantë nga shteti kur prindërit e tyre gjenden në një nga këto situata: 
Kanë ndërruar jetë; I mungon zotësia e plotë për të vepruar; Prindërit nuk njihen; I është hequr 
përgjegjësia prindërore;  Janë shpallur të zhdukur; Per arsye te vuajtjes se denimit  ose arsye të tjera të 
cilat sjellin pamundësinë e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore. 
TLAS  ka përfaqësuar 49 cështjet  e kujdestrisë së  referuar nga SoS  për t’i dhënë kujdestarinë gjyshërve  
të tyre për këto arsye: 

• Nëna ka ndërruar jetë dhe babai nuk dihet se kush është pasi nuk ja ka njohur atësinë; 

• Fëmija është braktisur nga prindërit dhe ata kanë krijuar familje tjetër; 

• Prindërit janë në kushte të vështira ekonomike dhe nuk mund të kujdesen për fëmijët; 

• Nëna ka gjendje shumë të vështirë shëndetësore, që e pengon  të kujdeset për fëmijën;  

• Gjyshërit  aktualisht kujdesen prej vitesh për nipërit por pa u legjitimuar si kujdestarë; 
 
Gjykimi i cështjeve të kujdestarisë është shumë kompleks dhe gjykata duhet të bëjë një gjykim të 
gjithëanshëm duke studiuar provat e depozituara në gjykatë, duke marrë mendimin e një eksperti 
psikolog por edhe duke pyetur fëmijën në seancë gjyqësore. E gjithë kjo bëhet në mënyrë që gjykata të 
krijojë bindjen se vendimi për vënien e fëmijës në kujdestari të gjyshes është i drejtë dhe në interesin 
më të lartë të fëmijës. Duke bërë një vlerësim të cështjeve të kujdestarisë dhe rezultateve të arritura 
mund të themi se këto raste kanë qenë të suksesshme, megjithatë duhen përmendur edhe pengesat e 
hasura gjatë proceseve gjyqësore të cilat kanë vënë në pikëpyetje gjykatën në pranimin e kërkesës për 
kujdestari.  
 
Përmendim këtu dy raste të konstatuara nga ekspertja psikologe, në të cilat fëmijët edhe pse mbaheshin 
nga gjyshja, kishin ndërprerë ndjekjen e shkollës për shkak të pamundësive ekonomike. Avokatët e TLAS 
kanë bërë përpjekje për regjistrimin në shkollë të fëmijëve pasi gjykata nuk do e pranonte kërkesën nëse 
fëmijët nuk do regjistroheshin në shkollë, si një privim i të drejtës për arsimim dhe si një provë se 
kërkuesi/gjyshja nuk po e kryen siç duhet detyrën e kujdestarit. Një rast tjetër me të cilën avokatët e 
TLAS janë gjendur para vështirësive ka qenë rasti i fëmijëve M.O, M.O dhe G.O. Prej një viti e gjysëm 
babai i fëmijëve vuan dënimin në burg në Francë. Pas dënimit të babait të fëmijëve, nëna largohet dhe 
tre fëmijët ja lë gjyshes (nënës së babait të fëmijëve). Sipas gjyshes së fëmijëve nëna nuk është 
interesuar për fëmijët prej 1 viti. Gjatë gjykimit dhe pikërisht kur ekspertja psikologe kishte bërë betimin 
dhe kishte marre detyrat nga gjykata, shfaqet nëna e fëmijëve dhe kërkon ti marrë të tre fëmijët. Ajo 
pretendonte se fëmijët i kishte lënë sepse gjyshja e fëmijëve e kishte përzënë nga shtëpia kur babai i 
fëmijëve ishte dënuar. Gjatë kësaj kohe ajo kishte bërë përpjekje për ti marrë fëmijët por kishte hasur 
gjithnjë në rezistencën e gjyshes së fëmijëve. Nga ekspertja psikologe dhe punonjesja e Njesisë për 
Mbrojtjen e Fëmijëve janë bërë disa intervista me nënën e fëmijëve dhe fëmijët, janë kryer vizita në 
banesën e nënës dhe sipas tyre fëmijët kanë shprehur dëshirën të qëndrojnë me nënën e tyre dhe nuk 
dëshirojnë të kthehen tek gjyshja. 
 
Çështja e Kujdestarisë së fëmijëve janë delikate dhe duhet të vlerësohen më seriozisht nga të gjitha 
hallkat e sistemit të mbrojtjes së fëmijës sepse kujdesi dhe investimi në formimin e personalitetit të 
fëmijës do të thotë së pari edukim, mbrojtje nga abuzimi, shfrytëzimi, diskriminimi dhe në finale do të 
thotë të investosh për  progresin e fuqizimin shoqërisë  në tërësi.    
 
Avokate e TLAS 
Mersida Male 
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2. Fëmijët interseks / Rasti i fëmijës E.H 
Prej disa vitesh TLAS po advokon intensivisht për të drejtat e personave interseks në Shqipëri.  Përfshirë 
shërbimet e ndihmës juridike, rreziqet e ndërhyrjeve mjekësore detyruese, praktikat e dëmshme dhe 
forma të tjera të stigmatizimit për shkak të karakteristikave të seksit të personave interseks. 
Termi “Interseks” i referohet karakteristikave atipike të brendshme dhe/ose të jashtme anatomike, ku 
tiparet seksuale që konsiderohen si mashkullore apo femërore mund të shfaqen njëkohësisht dhe të 
ndërthuren me njëra tjetrën deri në njëfarë mase.  
 
Sigurisht qe per familjaret e një fëmije interseks eshte nje goditje shume e madhe kur mesojne se femija 
i tyre ka karakteristika te tilla. Shumica e prinderve nuk e pranojne kete fakt, ndihen konfuze, te shokuar  
e per shkak te mentalitetit mundohen ta fshehin dhe te mos e diskutojne me te aferm te tyre kete 
situate “shokuese” per ta. Me të njëjtën situatë janë përballur edhe D.H dhe S.H, te cilët ne momentin e 
lindjes se femijes gezimi i tyre u gershetua me momente trishtimi, konfuziteti, dileme pasi femija e tyre 
E.H ishte intereseks. Pas ketij lajmi nisen per ta shume peripeci e pikepyetje. Cfare duhet te benin? Cfare 
do ndodhe tani me femijen e tyre? Si duhet ta regjistroje femijen ne gjendjen civile? Cfare do thonë të 
afermit nese e mesojne kete lajm? Ne legjislacionin shqiptar nuk parashikohet “ambiguiteti seksual” por 
vetem “femer “ ose “mashkull”, keshtu qe edhe prinderit e femijeve interseks jane te detyruar qe ti 
regjistrojne ne nje nga keto dy opsione.  
 
Rasti i fëmijës E.H është referuar në zyrën e TLAS nga punonjësja e gjendjes civile Fushë- Kuqe, duke 
qenë një familje me probleme të shumta ekonomike e sociale. Femija E.H erdhi ne jete ne vitin 2014. 
Femija ka lindur me organe genitale te ndryshme nga format klasike te identitetit seksual femeror dhe 
mashkullor, e quajtur ne terma mjekesore si “Ambiguitet seksual”.  Ne çertifikaten e asistences ne lindje 
gjinia e femijes ishte shenuar “mashkull” dhe prindërit e regjistruan në zyën e gjendjes civile me gjini 
“mashkull”. Pas lindjes së fëmijës janë kryer nje sere konsultash, analizash ,trajtimesh mjekesore dhe me 
pëlqimin e prindërve, fëmija i është nënshtruar nje nderhyrjeje kirurgjikale per “korrigjimin e seksit”. 
Pikerisht këtu nisen edhe barierat ligjore, pasi gjinia e fëmijës e regjstruar në gjendjen civile nuk 
përkonte me gjininë e fëmijës pas ndërhyrjes kirurgjikale. Për të ndryshuar gjininë e fëmijës në të dhenat 
e gjendjes civile, avokatëve të TLAS ju desh të nisnin një proces gjyqësor përmes së cilës kërkohej 
deklarimi si i pasaktë i rubrikës “seksi” i aktit të lindjes së fëmijës, duke e korigjuar nga i seksit 
“mashkull”, në seksin “femër” si dhe ndryshimin e emrit të fëmijës. 
 
Me qëllim garantimin e një gjykimi të plotë e të gjithanshëm, gjykata, duke pasur në konsideratë 
mbrojtjen dhe garantimin e interesit më të lartë të fëmijës, siç parashikohet në nenin 2 të Kodit të 
Familjes: “Prindërit, organet kompetente dhe gjykatat, në vendimet dhe veprimtaritë e tyre, duhet të 
kenë në konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës”, vendosi kryerjen e një ekspertimi 
psikologjik dhe një ekspertimi endokrinologjik. Ekspertimi psikologjik ishte i rëndësishëm sepse ekspertja 
psikologe bëri një vlerësim nga ana psikologjike të situatës së fëmijës. Si e ndjen fëmija veten së 
brendshmi, me cilën gjini e identifikon fëmija veten, ndërsa ekspertimi endokrinologjik ishte i 
rëndësishëm sepse nëpërmjet këtij ekspertimi ju dha një orientim dhe sqarim gjykatës në lidhje me 
ndërhyrjen e bërë si dhe gjininë e fëmijës pas ndërhyrjes. Sipas dy akteve te ekspertimit karakteristikat e 
shendetit fizik dhe mendor që gëzon fëmija, i përgjigjen atyre të gjinisë “femër”. Gjykata vendosi të 
pranojë padinë dhe të deklarojë të pasaktë aktin e lindjes së fëmijës e të korrigjojë gjininë nga i pasakti 
“mashkull” në të saktin “femër”, pasi lënia e aktit të lindjes në formën fillestare do të ndikonte 
negativisht dhe në mënyrë të pakthyeshme në procesin e mirërritjes së fëmijës, formimin e zhvillimin e 
personalitetit. 
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Ky ishte një rast suksesi pasi gjykime me të tillë objekt nuk janë gjykuar më parë dhe vetë gjyqtarët 
hezitojnë e janë skeptikë në pranimin e padive të tilla. 
 
Avokate e TLAS 
Mersida Male 
 
3. Ekspertiza e TLAS në Takimet e Grupve Ndërsektoriale 
 
Gjatë vitin 2020 bashkëpunimi me grupet ndërsektoriale ka qënë shumë intesiv edhe pse ka qënë një vit 
me shumë vështirësira për arsye të Pandemise se Covid 19 që preku gjithë botën. Stafi I TLAS ka marrë 
pjesë në 13 takime të grupeve teknike ose të GTN’ve.  Gjatë këtyre takimeve që janë organizuar nga 
Punonjësit për mbrojtjen e femijeve nga 14 Njësitë Administrative në Tiranë janë diskutuar shumë 
problematika të ndryshme pranë familjeve të cilat kanë probleme te veshtira ekonomike .  

 
Nr.  Date  Problematika  Organizuar  
1 03.02.2020 Familja e M.K.  deklaron se eshte prind i tre femijeve, 

por qe ne certifikaten e tij familjare rezultojne vetem 
dy femijet, kjo pasi djali I vogël I familjes ka lindur ne 
Besancon, France dhe per shkak te problematikave 
me aktin e lindjes I cili eshte I palegalizuar me vulen 
Apostille nuk mund te beje dot rregjistrimin e femijes 
ne zyren e gjendjes civile Kamez.  "Nderkohe qe 
banesa e tij rezulton te jete e pabanueshme per 
shkak te termetit te dates 26.11.2019 dhe u 
Urdherua kryefamiljari qe te mos futet ne ambientet 
e baneses se tij pasi paraqet rrezikshmeri per sigurine 
s tyre fizike" vleresim ky i dates 01.12.2019 sipas 
grupit te punes te ngritur nga Bashkia Kamez per 
verfikimin e demeve te termetit te dates 26.11.2019. 
Nderkohe familja aktualisht ndodhet ne kushte te 
veshtira ekonomike dhe kerkon qe te perfitoj nga 
programet sociale te Bashkise Kamez si dhe nga 
demshpeblimi per demet nga termeti I dates 
26.11.2019. Ndersa procedura per marrjen e vules 
Apostille të dokumetit të lëshuar nga autoritet 
franceze është marrë përsipër nga zyra e TLAS-i.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kamez 
Tiranë 

2 21.02.2020 Prinderit e femijes E.D. jane te divorcuar dhe femija i 
mitur i moshes 12 vjec i cili aktualisht  ndjek shkollen 
9 vjecare, nuk e ka perjetuar ne menyre te mire 
ndarjen e prinderve dhe ka shfaqur ne klase sjellje jo 
te mire duke thyer rregulloren e shkolles. Per kete 
arsye u organizua nje takimin nga punonjesja e 
mbrojtjes se femijes per te hartuar nje plan per 
mbeshtetjen psikologjike te femijes. Stafi I TLAS-I ka 
dhene nje mendim duke u bazuar per te miren e 
femijes qe takimet me psikologen e shkolles te jene 
me te shpeshta , qe femija E.D. te kete mundesi per 
te kaluar kete faze te veshtire nga ana psikologjike 
dhe te mos ndihet I diskriminuar per shkak te 
problemeve familjare qe aktualisht ka ne familje e tij.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Nr. 8 
Tiranë 
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3 04.03.2021 I mituri M.B. I cili aktualisht jeton me babain e tij 
biologjik por nuk I eshte njohur atesi per arsye se ky 
femija ka lindur nga bashkejetesa e prinderve dhe 
nena e tj ja ka lene babait biologjik qe kur femija ishte 
6 muajshe  dhe nena eshte larguar per jasht shtetit. 
Problematika qe shfaqte M.B. ishte qe largohej nga 
banesa duke mos u kthyer per disa dite  duke 
ndenjtur rrugeve deri sa skuadrat e terenit e kapen 
ne situate rruge duke lypur. Kontributi qe stafi TLAS-I 
ka dhene ne kete rast duke bashkepunuar me PMF 
kane qene komunikimi me nenen biologjike e cila 
jeton jashte shtetit per te beret e mundur ne rruge 
administrative njohjen e atesise se femijes M.B.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Nr. 11 
Tiranë 

4 05.03.2020 I mituri O.B. I moshes 16 vjec  jeton në një banesë me 
kushte higjeno-sanitare të papërshtatshme së bashku 
me babain dhe vëllain e tij. Prindërit e tij janë lidhur 
në martesë para 20 vitesh, por nëna e tyre është  
largua para 6 vitesh duke braktisur fëmijët. Nga 
martesa e prindërve kanë ardhur në jetë 2 femijë. 
Prindërit e fëmijëve nuk janë të ndarë në divorc, dhe 
kjo ndikon negativisht dhe familja nuk mund të 
perfitoj nga programet sociale që  ofron Bashkia e 
Tiranës. 
Përsa i përket të ardhurave, babai punon me raste 
jashtë shtetit, por edhe fëmijët merren me 
mbledhjen e materialeve të riciklueshme nga ku 
përfitojnë të ardhura minimale. Fëmija ka probleme 
me syrin dhe nëse mund të ndiqet për të parë 
mundësinë e trajtimit dhe orientimit për procedurat 
e kempit. Fëmijët nuk e ndjekin në mënyrë të rregullt 
arsimin 9 vjecar. Ceshtja do shkoj në gjykatë për 
zgjidhjen e martesës.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kashar  

5 21.05.2020 Shtetesja E. H. është nëna e katër fëmijëve dhe  
jetojnë në një banesë me qera në Tiranë. 
Bashkëshorti I saj është larguar nga Shqipëria duke e 
lënë të vetme  në përmbushjen e detyrave prindërore 
ndaj tre fëmijëve të tyre, pasi fëmija më i vogël S.H. 
është fëmijë i ardhur në jetë nga një lidhje 
jashtmartesore e nënës. Duke qenë të martuar 
ligjërisht nëna penalizohet nga programet sociale të 
Bashkisë së Tiranës. Proçeset gjyqësore që do të 
ndiqen nga TLAS-i është proçesi gjyqësor “ Për 
kundërshtimin e atësi së prezumuar për fëmijën e 
mitur S.H.” i ardhur nga një lidhje jashtë martesore, 
në këtë proçes do bëhet ekspertimi i Analizen AND-së  
e cila është një ekspertim shumë I kushtueshëm pasi 
të përfundoj proçesi gjyqësor do të ndiqet në gjykatë 
“Zgjidhja e martesës”, në mënyrë që familja të ketë 
mundësi për të përfituar  nga programet sociale të 
Bashkisë Tiranë. 

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Nr. 9 
Tiranë 

6 05.05.2020 GTN u mbajt për trajtimin e rastit  e fëmijës së mitur 
S.H. U diskutua historiku i familjes, problematikat që 

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
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po ndeshet kjo familje, veshtiresitë social ekonomike. 
Ndër të tjera, problemi kryesor që po ndeshet familja 
e të miturës është çeshtja e strehimit.Pronari i 
shtëpisë ku po jeton aktualisht familja  kërkon ta 
largoj nga shtepia për arsye se nuk është paguar  
detyrimet .  Në takim u diskutua marrëveshja që 
është bërë me pronarin e shtëpisë, sipas së cilës 
familja e të miturës do qëndrojë në shtëpi, me kusht 
që të lidhej një kontratë qeraje midis tyre, dhe 
pagesa e saj për pak muaj të realizohet nga një 
organizatë.Ndërkohë nëna e fëmijës S.H.  do 
ndihmohej që të punësohej, dhe të gjitha detyrimet e 
tjera ajo do mund ti shlyente pak nga pak. Duke u 
bazuar tek kjo marrveshje,gjatë takimit u diskutuan 
shumë alternativa nga palët pjesmarrëse se si mund 
te ndihmohet familja, duke marrë në konsideratë dhe 
pengesat qe hasim per shkak të situatës ku ndodhemi 
të krijuar nga COVID-19, që po e vështirëson punën. 
Një nga problemet kryesore ishin veshtirsite 
ekonomike të familjes  në mënyrë që të sigurohej një 
ambient i përshtatshëm dhe i sigurtë për fëmijët, dhe 
më pas mund të veprohet në zgjidhjen e 
problematikave të tjera,të cilat janë punësimi i nënës, 
kryerja e procesit të divorcit, transferimi i gjendjes 
civile në qyetin e Tiranës, aplikimi për bonusin e 
qerasë, në mënyrë që të arrihet fuqizimi i familjes. Të 
gjitha këto shpenzime per kontraten e qerase që 
lidhet ke zyra e Noterit, si dhe perpilimi I 
dokumentave të duhura për të perfituar nga 
programet sociale të Bashkisë së Tirane dhe 
përfaqesimi në gjykate për zgjidhjen e marteses së 
nënës do mbulohej nga zyra e TLAS-i.  

Administrative Nr. 9 
Tiranë 

7 22.06.2020  Rasti i fëmijës së mitur E.N. i cili është i moshës 15 
vjeçare ka të bëjë me keq trajtimin që babai i  tij bën 
ndaj djalit të mitur,  duke ushtruar dhunë fizike dhe 
psikologjike. Fëmija ka kërkuar që të marri Urdhër 
Mbrojtje ndaj babait të tij dhe ka bërë kallzim në 
Komisariatin e Policisë Kamëz. Arsyeja që babai I 
fëmijëve ka një sjellje agresive janë vështirsitë 
ekonomike dhe problem që ka me pijen alkolike. 
Gjatë takimit me punonjesen e mbrojtjes se femijeve 
ku u diskutua edhe në  prani të babait dhe femijës, u 
hartua një plan monitorimi duke u bazuar në të mirën 
e fëmijës që të mos shkoj në një institucion 
rezidencial, por të arrijmë në një raport të 
konsoliduar për të shmangur problematikat familjare.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kamez 

8 09.09.2020 F.L. është 25 vjec ,nënë e tre fëmijëve nga mosha 9 
deri në 3 vjec. Familja është banuese në Babrru. 
Dhunohet në mënyrë sistematike si fizikisht dhe 
psikologjikisht nga bashkëshorti. Gjatë deklarimit në 
komisariatin e policisë nr.5 ajo ka deklaruar se 
bashkëshorti e ka detyruar të konsumojë lëndë 

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kamez 
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narkotike madje e ka djegur me cigare në pjesë të 
ndryshme të trupit. Dhe pas marrjes së Urdhërit të 
Mbrojtjes , zonja ka qëndruar në të njëjtën banesë 
me dhunuesin dhe ka tentuar ta fal ndërkohë zotëria 
nuk ka zbatuar vendimet e gjykatës duke e dhunuar 
sërisht gruan e tij. Zonja e ka denoncuar sërisht dhe 
zotëria është arrestuar duke kryer dënimin me burg 
për dhunë në familje. Rasti është pajisur me Urdhër 
Mbrojtje  për një periudhë 4 mujore efektet e të cilit 
përfundojnë në muajin Gusht 2020. Zonja ndodhet në 
kushte të vështira ekonomike dhe nuk mund të 
punojë për arsye se fëmijët janë të vegjël. Referim te 
TLAS për procedurat e divorcit, një rast I cili është 
ndjekur në gjykatën e Tiranës duke e mbështetur në 
pagesat e tarifave gjyqësosore  nga TLAS-i.  

9 22.09.2020 E mitura E. H e moshes 8 vjecare  pas vrasjes së nënës 
së saj J.H. nga ish-kunati i saj ( ngjarje e cila është 
zhvilluar në prezencë të saj) pas ngjarjes vazhdon që 
të qëndrojë tek dajat e saj. Për  vajzën aktualisht po 
kujdesen gjyshja e saj dhe E.H. ( daja e vajzës 
sëbashku me bashkëshorten e tij. Prindërit e vajzës 
ishin te divorcuar që prej pesë vitesh dhe gjatë gjithë 
kësaj kohe i ati nuk ka treguar kurrë interes për 
vajzën. Sipas tyre vajza e ka vuajtur shumë mohimin 
që i ka bërë i ati. Gjithashtu në këtë periudhë tepër të 
vështirë i ati nuk ka treguar kurrfarë interesi për 
vajzën e tij. 
Daja i saj deklaron se janë të gatshëm që të marrin 
përsipër kujdestarinë ligjore të mbesës së tyre. 
Ndërkohë thekson se i ati i vajzës kalon cdo muaj 
detyrimin ushqimor që gjykata I ka caktuar mbas 
zgjidhjes se marteses.  Pavarësisht që e gjithë familja 
është në kushtet e një situate shumë të rënduar 
psikologjike po ofrojnë kujdesin maksimalë për 
vajzën.  
Aktualisht pocesi per marrjen e kujdestarise ligjore  
është marre persiper nga TLAS-I dhe ceshtja eshte 
duke u gjykuar prane Gjykates se Tiranes. 

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kamez 

10 02.10.2020 Rasti i fëmijëve të mitur K.R. dhe A.R. të cilët kanë 
qënë për një periudhë të gjatë në Institucion 
Rezidencial në Shtëpinë e Fëmijës Sarande. 
Megjithate , në  kuader te deinstitucionalizimit 
femijet K.R dhe A.R jane vendosur ne kujdestarine e 
gjyshes, këtë procesin gjyqësor për kujdestarinë e 
fëmijëve është ndjekur nga zyra e TLAS-i. Femijet 
kane jetuar ne institucione rezidenciale dhe kane 
problem pershtatjeje. Me te theksuara jane per djalin 
te cilin gjyshja referon se nuk kujdeset dot , pasi djali 
eshte agresiv. Aktualisht djali po mbeshtet nga ana 
psikologjike me një psikologe si dhe punonjësa për 
mbrojtjen e femijeve e cila po monitoron familjen për 
rehabilitimin e tij në komunitet.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Nr. 4 
Tiranë 
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11 25.11.2020 Familja ndodhet me gjendje civile në Gjirokastër dhe 
atje trajtohet me ndihmë ekonomike. Gjithashtu 
nëna atje përfiton pagesën e KMCAP-it sepse vuan 
nga probleme të shëndetit mendor. Fëmija B.R. 
përfiton KMCAP pasi vuan nga epilepsia, ndërsa babai 
i tij përfiton pagesën e kujdestarisë për këtë fëmijë.  
Përveç shërbimeve që ka përfituar në qytetin e 
Gjirokastrës, familla është mbështetur me shërbime 
nga Qendra Komunitare Multidisiplinare  që në vitin 
2015. Përpos faktit që familja ka marrë shërbime 
vazhdon të ndodhet në vështirësi për shkak se është 
në lëvizje të vazhdueshme dhe nuk kanë një 
vendbanin të qëndrueshëm. Në kushte të tilla 
vështirësohet puna për fuqizimin ekonomik të saj. Në 
takim u diskutua se  problemet aktuale të familjes 
janë mosregjistrimi i vajzës së vogël në gjendjen civile 
R.L. e cila ka lindur ne Gjermani  dhe nuk ishte e 
rregjistruar në gjëndjes civile. Akti i lindjes i fëmijës 
R.L. e cila duhet të legalizohet me vulen Apostille, 
dokument i cili duhet per te bërë të mundur 
rregjitrimin e saj në gjëndjen civile. Zyra e TLAS-i  
mori përsipër për të bërë legalizimin e aktit të lindjes, 
procedure e cila u finalizua duke përfunduar 
rregjistrimin e saj në zyrën e gjendjes civile.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Nr. 9 
Tiranë 

12 21.12.2020 E mitura B.Y.  1 vjeç  jeton së bashku me nënën e saj, 
motrën , si dhe me anëtarët e tjerë të familjes  në 
zonën e Mëzez-Fushës. Rasti u referua më 
29.11.2020 nga skuadra e terrenit të Qendrës 
Komunitare të Terrenit, si rast i identifikuar për herë 
të parë në situatë rruge . Menjëherë pas referimit, u 
realizua një vizitë në familje për të vlerësuar situatën 
e familjes dhe kushtet në të cilat fëmija jeton.  Nisur 
nga referimi i skuadrës së QKT, rasti është se 
prindërit e fëmijës nuk janë të lidhur në martesë, 
babai i fëmijëve po vuan dënim me burgim që prej 
afërsisht një vit. S.Y. nëna e fëmijëve të mitur , 
rezulton e martuar në gjendje civile me shtetasin E.Y. 
me të cilin sipas saj nuk ka asnjë kontakt, si dhe 
gjendja e saj civile është pranë Njësisë Administrative 
nr. 11.  Familja jeton në një banesë me shumë 
anëtarë, në një dhomë e cila plotëson kushtet 
minimale për jetesë. Nga kontakti dhe vizita në 
familje u vlerësua se kushtet ekonomike në të cilën 
familja ndodhej ishin shume të vështira. Nëna e 
fëmijës S.Y.na shprehu që ka nevojë për mbështetje 
për punësim për vete si dhe për asistim në 
procedurat e divorcit me personin që rezulton e 
martuar. Nga TLAS-I është mundësuar transferimin I 
gjëndjes civile nga Njesia Administrative Vaqar në 
Njësinë Administrative Kashar.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kashar 
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13 21.12.2020 Fëmija I mitur  I.K. 10 muajsh, nëna e tij F. K. vjen nga 
një familje e madhe, ku ka 10 motra e vëllezër. 
Familja e saj jetonte në kushte të vështira ekonomike 
dhe e siguronin jetesën duke mbledhur materiale të 
riciklueshme dhe duke ushtruar lypje. Në moshën 14-
vjeçare ajo njihet me bashkëshortin e saj dhe së 
bashku nisin bashkëjetesën.  Nga kjo bashkëjetesë 
vijnë në jetë 7 fëmijë, konkretisht R.K. 7 vjeç, S.K. 8 
vjeç, F.K. 5 vjeç, K.K. 4 vjeç, F.K. 2 vjeç, E.K. 2 vjeç, si 
dhe foshnja I.K. 10 muajsh.  Tashmë familja jeton në 
Yzberisht në një banesë private në kushte të 
përshtatshme për jetesë. Familja ka qenë trajtuar më 
parë me ndihmë ekonomike, por tashmë për shkak të 
mungesës së dokumenteve nuk ka aplikuar më për 
ndihmë. Rasti ka qenë i identifikuar që me datë 
14.11.2017 dhe janë marrë hapa për të ofruar 
shërbime në interesin më të lartë të fëmijës. Tashmë 
rasti është identifikuar sërish në rrugë së bashku me 
fëmijën e vogël 10 muajsh në zonën e Astirit duke 
lypur. Duke u nisur nga kjo situatë, e cila vazhdon te 
jetë e njëjtë si përpara disa muajsh që është 
identifikuar nga skuadrat e terrenit, janë kryer 
vlerësimet dhe vizitat përkatëse. Zyra e TLAS-I ka 
dhene mendimin e saj se si mund të ndihmohet 
familja për të qënë përfitues të programeva sociale 
që mbështet Bashkia e Tiranës.  

Njësia për mbrojtjen e 
fëmijës, NJMF e Njësisë 
Administrative Kashar 

 

 
 

 


