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AKTIVITETI I SHËRBIMIT LIGJOR 
FALAS TIRANË (TIRANA LEGAL AID 
SOCIETY), TLAS,  2014

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) 
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Edhe gjatë vitit 2014, Shërbimi 
Ligjor Falas Tiranë (TLAS), ka 

gjetur mbështjetjen e plotë të  
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njerëzve në nevojë dhe perso-
nave të tjerë të interesuar për 
funksionimin e aktivitetve të tij të 
larmishmme. TLAS, edhe pse një 
strukturë modeste 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 2014, TLAS e ka shtrirë 
shërbimin e tij jo vetëm në qarkun 
e Tiranës, por      edhe në Fier, 
Elbasan, Durrës, Shkodër, Korcë, 
Berat. Madje përmes shërbime-

ve ligjore mobile, seminareve të 
trajnimit, aktiviteteteve të street 
law, linjës telefonike lawline, 
�����������
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në individë vulnerabël edhe nga 
rrethe te tjera të largëta si Pesh-
kopia, Gjirokastra, Kukësi, etj.

TLAS edhe pse me staf të ri në 
moshë ka ofruar shërbim të kuali-
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rastet e ndjekura në rrugë ad-
ministrative, në ato me rrugë 
gjyqësore, me rastet Kliniks dhe 
vecanërisht është për t’u theksu-
ar si një risi  puna me rastet strat-
egjike. 

TLAS është anëtar aktiv i ko-
�����������������������������������
të Fëmijëve,  koalicioneve  rajo-
nale BRRLN dhe CHILD PACT dhe  
i ENS. 

Aktiviteti i Shërbimit Ligjor Falas Ti-
ranë (TLAS) gjatë 2014 është bërë 
���������������������������
	
�
të Fondndacionit të Shoqërisë së 
Hapur për Shqipërinë (SOROS/
OSFA); të UNICEF, UNDP, CRD 
(Civil Rights Defenders), Amba-
sada Australiane Rome, Voda-



&	%���'����*

�

fone Albania, Save the Children, 
etj. 

FUSHA E LIGJIT NË OFRIMIN E 
SHËRBIMEVE 

TLAS vazhdoi gjatë vitit 2014 të 
ofrojë shërbime ligjore për çësht-
jet civile, 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 ad-
ministrative edhe në ato gjyqë-
sore. Shërbimi Ligjor Falas i TLAS 
është i fokusuar tek familjet më 

të varfra, tek fëmijët vulnerabël, 
pensionistët, individë me aftësi 
të ndryshme, duke synuar për 
fshirjen e tyre sociale. 
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jtpërdrejtë nga Shërbimi Ligjor 
FAlas Tiranë, TLAS, gjatë 2014 ka 
qënë 1384 klientë, dhe numri to-
���� �� ��������
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-
jtëpërdrejtë në vite ka arritur 
shifrën 18247 klientë, sic tregon 
dhe diagrama akumulative më 
poshtë:

NUMRI TOTAL I ÇËSHTJEVE NË VITE / Janar 1999 - Dhjetor 2014
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e TLAS po japim të dhënat si më poshtë:
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RRITJEN E AKSESIT NË 

DREJTËSI

Shumë qytetarë nuk kanë 
�������� ��������
���� ������-
rë një avokat, që të këshillohen 
apo  përfaqësohen  në Gjykatë.  
����������������������!����
����"��

Kategoria e parë përfshin 
qytetarët e varfër por të ar-
simuar, dhe me aftësi për të 
kuptuar  e zbatuar këshillat lig-
jore të  dhëna nga avokati, dhe 
si rrjedhim të aftë për të ndjekur 

çëshjen në gjykatë  apo admin-
istratë duke u vet-përfaqësuar.

Kategoria e dytë përfshin 
qytetarët e varfër që nuk e kanë 
arsimin e duhur për t’u  vet-për-
faqësuar si  në Gjykatë edhe në 
strukturat përkatëse të Adminis-
tratës.

Ky shkrim i drejtohet kategorisë 
së parë që u përmend më sipër 
dhe që kanë në duart e tyre një 
numër të madh letrash e doku-
mentash, të cila duhen interpre-
tuar, argumentuar dhe bazuar 
në legjislacionin përkatës.
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Dihet  që të  ardhurat ekonomike 
jane një kriter i  rëndësishëm,  jo 
��� ������� #!�
������ ���������
��
��� ��� �������� $������� %������
Falas, prandaj numri i atyre që 
janë të interesuar të përfaqëso-
jnë vetëveten, qpo të shërbe-
hen me kliniks, duke u  aftësuar 
për ta bërë një gjë të tillë, ka ar-
dhur duke u rritur. 

Detyra e avokatit që ofron shër-
bimin kliniks shkon përtej për-
gatitjes së kërkesë padisë, apo 
kërkesës drejtuar strukturave 
administrative, kjo për arsyen 
e thjeshtë se klientit që do të  

vetpërfaqsohet në instancën 
përkatëse, i lindin pengesa dhe 
pyetje te tjera të paqarta gjatë 
proçesit ose do t’i duhet të për-
piqet të gjej apo të sigurojë një 
dokument që lidhet me rastin, 
kështu që ai ka privilegjin të 
rikthehet hap pas hapi te avo-
kati për tu këshilluar në të gjithë 
proçedurën e kërkuar.  

Në të njëjtën kohë avokatët 
përdorin  edhe teknologjinë e 
komunikimit për shkëmbimin 
e informacionit  por më tepër 
se bisedave përmes telefonit 
ata i japin rëndësi përgjigjeve  
me shkrim përmes emailit, në 
mënyrë që qytetarët  të mos 
konfuzohen në rast se nuk e 
mbajnë saktësisht mend kes-
hillën që u jepet me gojë. 

Sigurisht marrëdhëniet me gjy-
qtarin janë një tjetër çështje  
sepse sjellja e tyre nuk është 
gjithmonë favorizuese. Ka raste 
që ata janë çuditërisht shumë të 
durueshëm me klientin e paraqi-
tur, por ka edhe raste që ata nuk 
i kushtojnë vëmëndjen e duhur 
palës që vet-perfaqësohet. 
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E rëndësishme në ofrimin e 
shërbimit kliniks apo të vet-për-
faqësimit nga TLAS,  është se 
avokatit I kërkohet të jetë po aq 
profesional sa edhe me çështjet 
që ai përfaqëson, duke i trajtuar 
ato në mënyrë kualitative. 

4%�9�������������@��������	-
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Shumica e palëve të vetë-për-
faqësuara për çështjet civile, të 
shërbyer nga avokatët e TLAS, 
kur u pyetën se pse ata nuk 
kanë takuar  një avokat, japin 
përgjigjet e mëposhtme:
1. “Unë nuk mund të përballoj 
një avokat”; ose
2. “Rasti im është mjaft i thjeshtë 
dhe mund ta trajtoj edhe per-
sonalisht.”

Duke pasur parasysh tarifat e 
larta të kontraktimit të një avo-
kati, për individët me të ardhura 
të ulëta kjo është e pamundur. 
Madje edhe për individët me 
të ardhura mesatare kostoja e 
avokatit përfaqëson një barrë 
të konsiderueshme që mund të 
kenë ndikime afatgjata mbi sta-
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Nga ana tjetër programet e 
Ndihmës Juridike të ofruara nga 
shteti apo nga OJF, nuk janë në 
gjendje për të plotësuar nevo-
jën për përfaqësim të njerëzve 
të varfër. 

Madje praktika po tregon se deri 
më sot ndihma juridike falas për 
çështje civile u ofrohet  vetëm  
rreth 20 për qind të njerëzve që 
kanë nevojë për këtë ndihmë.
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Pavarësisht përpjekjeve të 
shumta në përmirësimin e qasjes 
në gjykata për të vet-përfaqë-
suarit, ata ende përballen me 
pengesa të shumta si:

'� �����
��� 
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gjore, gjuha e specializuar dhe 
termat ligjorë të përdorur në 
gjykata, veprojnë si një pengesë. 
Njerëzit që vetë përfaqësohen 
shpesh e kanë jashtëzakonisht 
të vështirë për të kuptuar fjalët 
e përdorura në sallën e gjyqit, 

�������� ���� ��!#����� ��
� �����
përdorin edhe terma latine. Kjo 
është edhe më e komplikuar 
për ata që kanë një nivel të ulët 
kulturor.

'� +���
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��� �� 5�!����	
�� ���
palët shpesh e gjejnë veten në 
gjykata si të humbur, përmes 
grumbujve të  njerëzve,  avoka-
tëve,  palëve që duan informa-
cione dhe ndihmë për plotësi-
min e formularëve, depozitimin 
e kërkesave si dhe kryerjen e se-
ancave të ndryshme gjyqësore. 
Palëve shpesh u refuzohen 
shkresat apo kërkesat e tyre si të 
papërshtatshme apo të paplo-
ta, por nuk u jepet asnjë ndih-
më për t’i korrigjuar ato, asnjë 
shpjegim i problemit  si mund 
ta rregullojnë atë, ose ndonjë 
pikë referimi. Palët e vet-për-
faqësuara shpesh janë të hutu-
ara  në lidhje me statusin e rastit 
të tyre, cili duhet të jetë hapi i 
ardhshëm, etj. Rastet mund të 
pushohen, palët e vet-përfaqë-
suara dështojnë të ndërmarrin 
hapat e nevojshme për të  dhe 
jo rralle  gjykatat e konsiderojnë 
çështjen të braktisur duke marrë 
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vendime pushimi.
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meve dhe Urdhrave të gjykatës 
dhe si t’i zbatojnë ato. Palët 
shpesh nuk i kuptojnë kushtet e 
urdhrave të gjykatës dhe ven-
dimeve pa një avokat. Ata nuk 
janë në gjendje t’i  interpretojnë  
termat  apo implikimet e tyre.Për 
më tepër, palëve shpesh u mun-
gon një kuptim i mekanizmave 
ligjore për zbatimin e vendime-
ve  të  marra nga  gjykatësi. 

444%������������@�����	�
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Problem kryesor është njohja e 
palës me  proçedurat e gjykatës.  
Një mënyrë për ta realizuar këtë 
������ ������
�� ��<
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informative përmbledhëse ku 
të ofrohen të  gatshme hapat 
kryesore të një proçesi gjyqësor 
si:
'� =
�>������ �� +���
��?� ��
�
Kërkesë Padisë
'� ���
��� 
� ������� ��!#����
�
pranë sekretarisë së gykatës
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datën e gjykimit nëpërmjet 
faqes zyrtare të gjykatës, ose 
nëpërmjet interesimit direkt në 
sekretarinë e gjykatës.
'������������
��������������
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provuese në seancën përgati-
tore, që shoqërojnë Kërkesë 
Padinë.
'� ���
���� 
� �
����	
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tejshme gjyqësore në datat dhe 
orarin e përcaktuar nga gjykata.
'� ���� ��&�������� ��� ���
����
gjyqësor, tërheqja e vendimit 
përfundimtar të gjykatës.
'� ���
� ����
��� ������ ���>�����
apelimi i këtij vendimi mund 
të bëhet pranë sekretarisë së 
gjykatës që ka dhënë vendimin, 
brenda 15 ditëve nga data e 
shpalljes së vendimit.

46%�Y#�	���#	������!���	����
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Siç e përmendëm dhe më sipër, 
shërbimi kliniks ofrohet nga avo-
katët e Shërbimit Ligjor Falas Tira-
në, TLAS në ato raste kur klientët 
kanë nivelin intelektual për të 
kuptuar njohuritë ligjore bazë 

për të ndjekur dhe përfaqësuar 
vetë çështjet e tyre përpara or-
ganeve administrative ose gjy-
qësore. 

Si pjesë e këtij shërbimi, avokatët 
e TLAS hartojnë te gjithë doku-
mentacionin e nevojshëm ad-
ministrativ ose gjyqësor  që ata 
ta paraqesin sipas nevojave të  
llojit të rastit që kanë. Ndër rastet 
që paraqiten në zyrë përmen-
dim  çështjet që kanë të bëjnë 
me të drejtën e pronës, çështje 
familjare, administrative si dhe 
���<���
� ��� ��
�����	��
�#�� �������
nga zgjidhja e marrëdhënieve 
të punës dhe mosmarrëveshje 
të ndryshme. 

Vlen të theksohet se pothuajse 
çdo vit paraqiten shumë klientë 
të cilët kërkojnë të drejtën e 
tyre në lidhje me pronën dhe 
��!
���������������<���
��������-
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-
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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-
���
�� ���
� ������� #�� ���� ��-
gatitja e kërkesave për tërheqje 
Q
����������� ��� ��Q
�
� ��!-
qësore, përgatitje kërkesash 
��� ����
#�
� Q
����������� ����-
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.
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Para se të nisim të tregojmë këtë 
histori të vërtetë duhet të jemi të 
gjithë të përgatitur qe kjo ndodhi 
është kthyer në një dramë shumë 
të vështirë.  Ne të gjithë e dimë se 
detyra e parë dhe hapat që do 
të ndërmerren pasi një fëmijë lind, 
është që  ai/ajo të regjistrohen 
në regjistrin e zyrës  së gjendjes ci-
vile, të vendoset emri dhe detaje 
të tjera të familjes.  Kjo është një 
proçedurë e cila duhet  të ndiqet 
e të aplikohet  në zyrën më të af-
ërt  gjendjes civile të zonës ku ka 
ndodhur lindja.  Është një veprim 
që  bazuar në ligj mund të bëhet 
nga njëri prej prindërve.  Ky ve-
prim shpesh  herë neglizhohet 
nga prindërit dhe si rezultat ka 
shumë pasoja të cilat ndikojnë 
jetën e fëmijës,  kthehen në kër-
cënuese  duke shkelur çdo të dre-
jtë themelore e fëmijës, bazuar në 
konventat përkatëse ose në  kush-
tetutë. Kur ne ende vazhdojmë të 
ndeshemi në vitin 2014 me raste 

fëmijësh të paregjistruar dhe pa  
identitet sigurisht që befasohemi,  
dhe na vijnë në mëndje pyetje të 
tilla si: 

Çfarë po ndodh që këta fëmijë, 
edhe pse në mosha të rritura nga 
1-18 vjec  mbeten të paregjistru-
ar?
A kanë fëmijët prindër apo 
familje? Ku jetojnë? Pse prindërit 
i mbajnë pa identitet? A e dinë 
këta prindër se kanë përgjegjësi 
për  mbajtjen e fëmijëve të pa-
��
���������� �� �����
��
�� ��-
katëse  që vërtetojnë të drejtat e 
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prindërimit? Nëse prindërit nuk e 
realizojnë këtë detyrim,  kush tjetër 
duhet të  përgjigjet për regjistrimin 
e fëmijëve? A e kanë për detyrë  
strukturat shtetërore dhe policia 
të raportojnë rastet e fëmijëve 
të paregjistruar? Dhe shumë e 
shumë pyetje të tjera.

Duke u kthyer tani përsëri në ras-
tin tonë: Ajo është 14 vjeç, ajo 
po vinte nga Greqia në Korçë së 
bashku me një djalë të ri. Ata nuk 
ishin duke  kaluar përmes postës 
��� ����� ������
� ��� +�������"��
���� �!������ ��� �������� ������� ���
mënyrë të paligjshme, por u  pi-
kasën nga policia. U morën në 

pyetje dhe pasi u intervistuan dhe 
inspektuan, doli që vajza e vogël 
���������
���������
����
��������"
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Unë jetoj në Greqi, në Kretë me 
prindërit e mi dhe motrën time më  
të vogël. Unë kurrë nuk  kam qenë 
në shkollë, nuk mund të lexoj ose 
të shkruaj sepse kam qëndruar 
në shtëpi dhe jam kujdesur për 
motrën time ndërkohë që prindërit  
dilnin nga shtëpia për të punuar.   
Mua me të vërtetë më pëlqen të 
shkoj në shkollë  si shoqet e mija të 
lagjes. Kur unë doja të shoqëro-
hesha me shoqet e moshës sime 
����
���� �
#� �
� ���� <������ ��
�
diskutonin për gjëra që unë nuk i 
dija dhe nuk i kisha dëgjuar kurrë. 
Kështu që unë gjithmonë isha e 
vetmuar.  Prindërit e mi më kanë 
thënë se nuk është e nevojshme  
të shkoj në shkollë, sepse së shpej-
ti unë do të martohem dhe do 
të kem familjen time dhe fëmijët 
e mi. Kjo është arsyeja pse kam 
pranuar që të largohem nga shtë-
pia ime në Kretë me këtë djalë  që 
po më çon në  Korçë.  Prindërit e 
mi dhe une pranuam që unë të 
martohem me këtë njeri.  Ky burrë  



Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

17

më premtoi se pas martesës ne të 
dy do të lëmë Shqipërinë, për të 
shkuar në Belgjikë apo Angli.  Unë 
pranova. 

��� �����	��� @����	���� �� ���K Unë 
dua të martohem me këtë vajzë. 
Prindërit e saj  vendosën vet të 
më jepnin vajzën e tyre dhe unë 
i premtova që pas martesës unë 
të shkoj jashtë Shqipërisë, për të 
punuar në Angli apo Belgjikë, ku 
dhe kam të afërmit e mi  që na 
presin ne.

9���G����>���K Si menduat se mund 
të udhëtonit për në Shqipëri me 
vajzën pa patur asnjë dokument 
��
��������X� � ��� �
� ������ ��� �Y��-
rnit jashtë Shqipërisë po ashtu pa 
pasaportë? Kush janë prindërit e 
vajzës,  ku jetojnë ata,  ku e kanë 
gjendjen  civile  të tyre? Si do të 
mund të martoheni kur vajza  nuk 
ka dokumente që vërtetojnë 
identitetin e saj? Si mund  të  mar-
toheni kur mosha e lejuar për mar-
tesë, bazuar në ligj është 18 vjeç?  
A mund të na jepni emrin e saktë 
të babait dhe të nënës  së vajsës, 
po  kontaktin e tyre të telefonit 
dhe vendbanimin e tyre ne Shqi-
përi?

Policia mblodhi informacionin e  
nevojshëm për vajzën dhe perso-
nin  që e shoqëronte. Vendi i ban-
imit të vajzës është dhënë në Qar-
kun e Korçës, por nuk u gjet asnjë 
familje me emrat e dhënë. Përfun-
dimi ishte se  KK nuk  dilte e regjis-
truar  në Korçë dhe as prindërit 
e saj  për më tepër. Ndërkohë 
policia kërkoi ndihmë nga Drej-
toria e Shërbimit  Social në Korçë 
dhe ata  morën masa për të dër-
guar vajzën e mitur në shelterin e 
Linzës, një strehë  ku vendoseshin  
	��������
� ���������"���� ������������
kohë SHSSH kërkoi ndihmën e TLAS 
��� ��
������������
��
�����������
�
lindjes së vajzës. 
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që e shoqëronte vajzën,  doli se 
��� ������� 
� ���� ��
� ��������� <��-
nin qartë që  vajza e vogël ka 
#
�������
��� ���������������������
të rekordeve të mëparshme të 
������
������� ������� ����
� ��
���������
��������
�����������	
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Elbasanit. 9	���#���������	������	�-
�	�//� ��@������>�@������
������
�� ����@�� �� �	�������� �� G����
�@������ � 
���� ��� �� �����������
��������	���������G�	%

<���[@��� �� 	����� // është mo-
deli më i mirë i koordinimit të ve-
primeve ndërmjet disa strukturave 
shtetërore dhe jo shtetërore për 

të  siguruar  nga njëra anë përku-
jdesen  e përkohshme në sheltër, 
nga ana tjetër për të regjistruar 
dhe  mbrojtur disa të drejta shumë 
të rëndësishme dhe themelore e 
fëmijës si duke ndjekur hapat e 
mëposhtme:

'���������
���
����������
�
���
&
����
te  shërbimet sociale në Korçë.
'� $������
�� ������
� 
� �
&
������
vajzën në  Qendrës e strehimit të 
	������	
� ������� ���������� ��� ��-
ranë dhe në  Shërbimin Ligjor Flas 
Tiranë, TLAS.
'� [
����� � 
� ���
������� %��>�� 
�
mirëpriti vajzën në këtë institucion 
të sigurtë dhe e mbikqyri përmes  
profesionistëve të specializuar  
duke i siguruar kushte të mira.
'��%�$���������������
����
����
*
dhjen e dokumenteve të nevoj-
shme për regjistrimin e saj të 
lindjes. Pasi kreu kërkime  nëpërm-
jet regjistrit elektronik në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Gjendjes Civile 
doli se  origjina e vendbanimit dhe 
regjistrimit të familjes ishte në Peq-
in, Elbasan, por prindërit nuk qën-
dronin atje. Ata kishin jetuar në 
Korçë dhe më vonë ishin  larguar 
nga Korça për në  Kretë, Greqi.
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se asnjëra nga dy vajzat, KK dhe 
motra e saj FK nuk  ishin regjistruar 
në zyrën e gjendjes civile në Peq-
in. Pra, prindërit e tyre i kanë mba-
jtur të dy fëmijë të paregjistruar 
dhe bazuar në atë që i ndodhi KK, 
shumë shpejt edhe fëmija i dytë 
FK do të kishte të njëjtin fat.
'� �%�$� � >������ �
� ��� �!��� 	��>���
kanë lindur në maternitet në Kretë, 
në Greqi, pasi kontaktoi  prindërit. 
\
����������
������
������	��>�	
���
dërguan me postë në adresën 
e TLAS, dhe TLAS i dërgoi ato për 
legalizim në konsullatën shqiptare 
në Athinë. Dokumentet janë kthy-
er nga Konsullata e Athinës  dhe 
dy vajzat KK dhe FK janë regjis-
truar në 01.10.2014 në regjistrin e 
familjes në Peqin.  Disa udhëtime 
janë bërë nga Tirana-Linzë-Peqin  
proçedurat përfunduan.
'� �%�$�������
��#��	��>��++�����
herë të parë në jetën e saj  të apli-
kojë për  pasaportë  dhe të ketë  
���� �����
��� ��
��������� ������
të rëndësishëm për të ardhmen e 
jetës së saj.
'� =�
������� 
� $��������� $������ ���
Korçë u kujdes për të bashkuar 
vajzën KK me prindërit, duke 

ndjekur dhe nënshkrimin e disa 
proçedurave ligjore, shumë të 
rëndësishme për mbrojtjen dhe 
sigurinë e  KK .

7�	�����H4<0
���!���	������
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Ishte një nga  takimet shumë të za-
konshme në komunitetin rom në 
Berat,  morën pjesë  shumë gra të 
cilat rrinin  në pritje për t’u dëgjuar 
nga ekipi  i punës së TLAS,  për të 
paraqitur nevojat e problemet 
e tyre ligjore. Kjo histori e vërtetë 
�����������������
�����������������-
dimi strategjik sepse përfaqëson 
shumë raste të tjera të ngjashme, 
për të cilat mund të aplikohet e 
njëjta rrugëzgjidhjeje.  Në fakt rasti 
kalon përmes  tre proçedurave  të 
njëpasnjëshme gjyqësore,  të sh-
trenjta dhe të gjata,  në mënyrë 

që të strukturojë përfundimisht me 
sukses  një familje. 
Gruaja e quajtur AH, ishte një 
nënë, e cila kishte tre fëmijë me 
një burrë të quajtur BZ, e cila 
kërkoi ndihmë  nga avokatët e 
TLAS të regjistrojë në zyrën civile 
të tre fëmijët e paregjistruar, për-
katësisht 15, 12 dhe 7 vjeç.  Të tre 
fëmijët kanë lindur në maternitet 
në Greqi, por për shkak se ajo nuk 
mund të paguate apo të shlyente  
tarifën e spitalit, ishte larguar të tre 
herët  nga materniteti pa u pa-
jisur me ndonjë  Asistence Lindje. 
Si rezultat ajo i mbante  të gjithë  
fëmijët e saj pa identitet dhe pa 
mundur të aksesojë shërbimet 
sociale, edukimin apo kujdesin 
�����
������������������������
ekonomike si kryefamiljare apo të 
drejta të tjera  të mundshme.

Nga ana tjetër gruaja apo nëna 
që mbante  tre fëmijë të paregjis-
truar,  tashmë klientja  e TLAS, AH, 
ishte ligjërisht e martuar me SH (siç 
kemi përmendur më lart tre fëmi-
jëve nuk ishin fëmijët e tij), por ajo 
ende ishte gruaja e tij për aq kohë 
sa martesa e tyre nuk ishte zgji-
dhur. Martesa e tyre kishte mbetur 
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thjesht formale, për shkak  se të 
dy palët nuk kishin të ardhura të 
mjaftueshme për të punësuar një 
avokat, për të mbuluar shpenzi-
met gjyqësore apo edhe eksper-
tizën e psikologut, të cilin e cakton 
gjykata për të përgatitur raportin 
e vlerësimit të familjes.

Analiza ligjore dhe hapat për këtë 
grup rastesh përmban këto ele-
ment:

'�$�����������
�&�������
���
����-
truar u regjistruan  përmes proçe-
durave gjyqësore, sepse nëna nuk 
posedon asnjë dokument nga 
institucioni shëndetësor i lindjes. 
Ajo duhet të mbledhë për çdo 
fëmijë të paktën tri prova bazuar 
në ligj dhe këshillën e avokatit: 
raporti mjeksor i  nënshkruar nga 
pediatri, një vërtetim i nënshkruar 
nga administratori i komunitetit 
dhe një dëshmitar okular nga 
ana e nënës, që do të përdoren si 
prova para gjyqtarit. Meqë nëna 
nuk ka aftësinë të ndërmarrë 
këto veprime, vet avokati i TLAS 
dhe asistentët  u kujdesen për të 
mbledhur dëshmitë, dhe proçesi 
gjyqësor u krye. 

Pas vendimit të gjykatës për vër-
tetimin e faktit të lindjes, pasi ai 
ka marrë formën e prerë, është 
një çështje tjetër e rëndësishme 
për  t’u zgjidhur:  Ku do të regjistro-
hen të tre fëmijët? Gruaja de jure 
është e martuar me burrin e saj 
dhe fëmijët janë të lindur  jashtë 
martese, në kohën kur ajo është e 
martuar me SH. Nëse i referohemi 
Kodit të Familjes nenit 180 duhet 
që: “Fëmija që ka lindur gjatë 
martesës prezumohet të ketë për 
baba bashkëshortin e ligjshëm të 
gruas edhe nëse fëmijët nuk janë 
fëmijët e tij.“
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Në një situatë të tillë të vështirë 
avokati dhe asistentët  e TLAS ma-
rrin një rol shumë  të rëndësishëm, 
po ashtu  psikologu për të sqa-
ruar dhe bindur bashkëshortin e 
ligjshëm të pranojë me vetëdije 
��� �
���������� ��� <
���� &�������
�
të tijën, tre fëmijë të cilët janë të 
gruas me bashkëjetuesin e saj. 
Edhe pse kjo është një situatë e 
përkohëshme, vet babai i vërtetë 
i fëmijëve e ka po ashtu të vështirë 
të pranojë një hap të tillë të dik-
tuar nga ligji, prandaj puna sqa-
��
�
���
�������
����
���!����
�
�������������������#�����
�����-
tet. Por eksperienca e TLAS na ka 

diktuar që nëse nuk asistohen këto 
tip rastesh hap pas hapi, konkluzi-
oni është se fëmijët mbeten pa 
identitet dhe pa gëzuar të drejtat 
më themelore të njeriut.  Gjithash-
�������>������������������������!�
familje që do të aksesojnë pro-
gramet përkatëse sociale. 
Proçesi i parë gjyqësor u shoqërua 
me nje të dytë, me zgjidhjen 
e martesës së gruas AH nga 
bashkëshorti SH. Pas vendimit të 
gjykatës  AH u martua me  FZ. 

Por edhe një proçedurë e tretë 
gjyqësore u depozitua në gjykatë 
për njohjen e atësisë së ba-
bait bio-logjik për të tre fëmijët. 
Kjo proçedurë ishte edhe më e 
kushtueshme sepse u kërkua nga 
gjykata analiza e ADN-së për njo-
hjen e atësisë së tre fëmijëve.

<�	�����<��7
�
�����������!
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Pse fëmijët e mitur mbeten të 
paregjistruar në regjistrin e gjen-
djes civile ose pa identitet?
Me këtë pyetje sa të cuditshme 
po aq dhe për t’u alarmuar po e 
������
���
������
��������������
����
vërtetë, me të cilin po ndeshet jo 
��������������$���������%������^�������-
ranë, TLAS. Shpresojmë që historia 
konkrete të bëjë të qarta edhe 
arsyet pse veprimet e palegji-
timuara e të papërgjegjshme të 
prindërve sjellin pasoja të rënda 
përjashtuese dhe diskriminuese 
për fëmijët e tyre. 

AS dhe DD, janë nga komuniteti 
Rom, bashkëjetojnë prej 11 vjetësh 
dhe kanë lindur  5 fëmijë.  Nëna e 
fëmijëve, AS,  personalisht është 
e regjistruar në gjendjen civile të 
qytetit të Beratit. Babai i fëmijëve, 
DD, është i regjistruar në gjendjen 
civile të Fushë-Krujës. Por e gjithë 
familja, dy prindërit dhe 5 fëmijët, 
katër vajza dhe një djalë, respe-
ktivisht të moshave 11 vjeç,  9 vjeç, 

6 vjeç, 4 vjeç dhe 2 vjeç, jetojnë 
pranë Urës së Bunës në Shkodër. 
Në Shkodër familja nuk e ka regjis-
truar lejen e banimit, si rrjedhim 
nuk kanë akses në asnjë nga 
shërbimet sociale që ofron shteti 
për familjet e varfra. Jo vetëm 
kaq por të dy prindërit nuk kanë 
karta identiteti sepse nuk kanë 
�������� ��� ��� �
� ������������ #��
���� ����� �������� ��������
� ���
udhëtojnë nga Shkodra në Berat, 
apo nga Shkodra në Fushë-Krujë. 
Si rrjedhim kushtet ekonomike të 
tyre tregojnë se janë ekstremisht 
të varfër dhe jetojnë vetëm duke 
lypur ose duke bërë ndonjë punë 
informale.
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AS i kishte lindur fëmijët të gjithë 
në institucione shëndetësore gjë 
që ishte një lajm shumë i mirë 
për përshpejtimin e proçedurave 
administrative të regjistrimit të 
fëmijëve, por ajo nuk dispononte 
asnjë nga këto dokumenta zyr-
tare. Kështuqë së pari asistenca e 
këshilltarit të “Shërbimit Ligjor Falas 
������{�� �%�$�� ������ �
� ���
���
��
e dokumentave të asistencave 
të lindjeve të fëmiëve në rrugë 
zyrtare, duke ju dërguar kërkesë 
me shkrim marteniteteve përkatë-
sisht në Peshkopi, në Krujë dhe në 
Shkodër ku kanë lindur tre fëmijët 
më të vegjël. 

Ndërkohë që dokumentat nga 
maternitete dërgohen në adresën 
e zyrës së TLAS, u përcaktuan të 
gjitha hapat e njëpasnjëshme që 
duhet të ndërmerren nga asis-
tentët ligjorë për të zgjidhur për-
fundimisht këtë  rast kompleks:
Transportimi i AS me mjetin e TLAS 
nga Shkodra- Berat- Shkodër  për 
të aplikuar për kartën e identitetit, 
dhe përsëri mbas 30 ditësh i njëjti 
udhëtim për AS, për të tërhequr 
kartën personalisht siç e parashi-
kon ligji.
Transportimi i DD me mjetin e 
TLAS nga Shkodra - Fushë-Krujë - 
Shkodër  për të aplikuar për kartën 
e identitetit, dhe përsëri mbas 30 
ditësh i njëjti udhëtim për DD, për 
të tërhequr kartën personalisht siç 
e parashikon ligji.
Mbasi janë paisur me karta iden-
titieti AS dhe DD, mbasi janë sigu-
ruar të 5 dokumentat e asistencës 
në lindje nga maternitete për-
katëse përsëri do te dërgohen me 
mjetin e TLAS nga Shkodra - Berat- 
Shkodër, këtë herë  të dy prindërit 
AS dhe DD,  për të pasqyruar  ak-
tet e lindjes së fëmijëve dhe për 
�|���
�������������}�&����������<
����
familjarë të nënës biologjike, AS. 
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Në të njëjtën kohë babai bilogjik, 
DD,  do të njoh atësinë e fëmijëve 
duke qënë prezent personalisht 
siç e parashikon ligji.
Hapi i katërt është shpallja e mar-
tesës së dy prindërve e cila bën 
që të dhënat e nënës së bashku 
me 5 fëmijët e saj,  transferohen  
së bashku nga zyrat e gjendjes ci-
vile ne Berat në atë të Fushë-Krujës 
������������!
&����������=="
Së fundi meqë kjo familje jeton 
aktualisht në zonën e Urës së Bunës 
në Shkodër dhe meqënëse, duan 
të vazhdojnë të jetojë atje, do të 
bëhet transferimi i të dhënave të 
famijes prej shtatë pjesëtarësh, me 
����
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jari nga Fushë-Kruja në Shkodër. 
Ky është një proçes tjetër që ka 
nevojë të asistohet nga punonjësit 
e TLAS.

Me  këtë hap mbyllet proçesi  për 
të legjitimuar këtë familje Rome, e 
cila edhe pse shume e varfër nuk 
������������������������������-
bimet sociale nëse nuk legjitimo-
het për të aksesuar ato si i parashi-
kon ligji në fuqi. 

Konkluzione për tu patur parasysh 

nga aktivistët e komunitetit, njësitë 
për mbrojtjen e fëmijëve  dhe 
partnerë që punojnë me komu-
nitetin Rom kudo që janë: 

Nga përvoja më shumë se 
dhjetëvjecare e TLAS del 
se raste të tilla përsëriten 
në mënyrë ciklike në komu-
nitetin Rom edhe pse raporto-
het se bëhet një punë e kon-
siderueshme nga organizatat 
komunitare apo partnerë të 
tjerë të rëndësishëm që punoj-
në për këtë komunitet. Kjo do 
të thotë se  këto lloj rastesh  nuk 
zgjidhen vetëm përmes këshillave 



&	%���'����*

��

të drejtëpërdrejta  ligjore që u je-
pen face to face prindërve dhe 
familjeve, të cilat sigurisht janë të 
rëndësishme. 

Rastet ligjore të komunitetit Rom 
���
�� ��� �������
�� ���� ������� ���
fund nga asistentë të dedikuar 
e specializuar për shërbimet ligj-
ore e sociale dhe çka është më 
e rëndësishme duhet të shoqëro-
�
��
��
��
���������������
����
të mbuluar tarifat zyrtare, kostot 
e udhëtimeve nga njëri rreth në 
rrethin tjetër, kartat e identitetit, e  
veprime të tjera të ndërmjetme 
dhe kohën e punës për zgjidhjen 
e secilës çështje qoftë ajo ligjore 

apo sociale. Në rast të kundërt 
situata familjare e familjeve në 
nevojë komplikohet edhe më 
shumë. 

Ata që janë më të humburit në his-
tori të tilla janë fëmijët e porsalin-
dur e të mitur  që ju mohohen të 
gjitha të drejta që i njeh Kushtetu-
ta edhe Ligji lidhur me identitetin, 
shtetësinë, dhe gjithë të drejtat që 
burojnë prej tyre si arsimimi kujdesi 
�����
������������������������*
desja sociale. 

Fëmijë të kësaj kategorie që rriten 
pa identitet jo vetëm prodhojnë 
fëmijë të tjerë pa identitet por ata 
janë shumë më të ekspozuar ndaj 
��&�!��>���������>�������
����������"

6���
��� 
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jëve  vjen si rezultat i papërgjegjsh-
mërisë së prindërve por jo vetëm, 
shteti dhe organizatat jo qeveri-
tare kanë detyrë të marrin masa 
sa shtrënguese aq edhe konkrete 
për të strukturuar familjet që në të 
ardhmen bëhen modeli më i mirë 
për fëmijët e tyre

H������!7�4<4
�
�����������!
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Vasili është shtetas Shqiptar i lindur 
nga dy prindër Shqiptarë në te-
rritorin e Republikës së Shqipërisë. 
Familja e Vasilit (gjyshi i tij, babai 
dhe pjestarët e tjerë të familjes) në 
vitin 1990, ndërsa Vasili ishte ende 
i porsalindur, emigruan në shtetin 
Grek si emigrantë ekonomikë për 
një jetë më të mirë. Pasi ndenjën 
disa kohë në shtetin e huaj, morën 
vesh se po të linin shtetësinë 
$�#����
� ��� ��� ������� ���
����-
në Greke. Në këto kushte gjyshi i 
Vasilit aplikon në emër të familjes 
për lënien e shtetësisë Shqip-
tare. Pas disa proçedurave, me 
dekret të Presidentit bëhet e mun-
dur lënia e shtetësisë Shqiptare 
për të gjithë pjestarët madhorë 
dhe të gjithë të miturit e familjes, 
ndër këta edhe Vasili. Pas lënies 
së shtetësisë Shqiptare, për arsye 
të paqarta asnjë pjestar i familjes 
����
���������������
�������5�
�
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Në këto kushte të gjithë pjestarët 
e familjes mbetën pa shtetësi. Pas 
disa kohësh ata u kthyen sërish në 

shtetin shqiptar ku dhe jetojnë 
aktualisht. Djemtë e familjes emi-
gronin me periudha të shkurtra 
për të punuar në shtetin Grek për 
të siguruar të ardhura për familjen. 
+������ ��������� �
���>��
������������
në mënyrë ilegale, pasi nuk dis-
������������
������
��������"��

Pas një periudhe relativisht të gjatë 
TLAS u vu në dijeni të këtij problemi 
pas një takimi me komunitetin ku 
jetonte Vasili. Ky problem nuk ishte 
referuar asnjëhere duke qënë 
se deri në atë moment vetë per-
sonat nuk e kishin kuptuar që ishin 
pa shtetësi. Ata mendonin se nuk 
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shkak së ata nuk kishin mundësi të 
�������� ��� ��� �������� ���-
portën ose kartën e identitetit. Pas 
���� 	
�������� ��� ��������� �� ������*
tua gjendja e përshkruar më sipër. 
Tashmë, Vasili ishte “martuar” 
dhe kishte sjellë në jetë një fëmijë. 
Fëmija ishte i paregjistruar edhe 
pse nëna e tij ishte shtetase Shqip-
tare dhe e regjistruar. Ajo jetonte 
në një zonë të largët të Shqipërisë 
dhe e kishte të pamundur për ar-
sye ekonomike të udhëtonte dhe 
të bënte regjistrimin e fëmijës, në 
këto kushte fëmija ishte i paregjis-
truar dhe si pasojë pa shtetësi.

Menjëherë pas konstatimit të 
situatës TLAS përgatiti të gjithë 
dokumentacionin e nevoj-
shëm për të gjithë personat 
e familjes për të aplikuar për 
rifitimin e shtëtësisë shqiptare. 
Kjo proçedure është e kompli-
kuar pasi kërkon një numër të 
madh dokumentash dhe po 
ashtu kosto ekonomike, proçe-
dura të cilat personat e kësaj 
familje nuk mund t’i ndiqnin 
vetë, siç e provon edhe fakti 
se kishin jetuar për vite të tëra 
në një situatë të tillë. Pas rreth 
një periudhe një vjeçare per-
sonat e rifituan shtetësinë Shq-
iptare dhe u pajisën me do-
kument identifikimi. Po ashtu 
edhe Vasili u pajis me kartën 
e identitetit dhe u bë i mundur 
regjistrimi i djalit të tij në zyrën 
e gjendjes civile. Gjithashtu ai 
mundi të lidhte martesën li-
gjore me nënën e fëmijës së 
tij. Fëmija mundi të ketë akses 
në institucionet shëndetsore 
për të kryer vaksinat, po ashtu 
të regjistrohet në kopësht. 

Kjo situatë nuk i përket vetëm 
Vasilit dhe familjes së tij. Në situ-
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atën e tyre ndodhen edhe per-
sona të tjerë të cilët i përkasin të 
njëjtit komunitet dhe që aktualisht 
janë të emigruar në shtetin Grek 
ose gjetkë1.  I ngjashëm me per-
sonat e tjerë pa shtetësi në Shqi-
përi, Vasili kishte vështirësi që të 
��������
����
���>�����������
	�����

�����������#�����������������-
ciare. Veçanërisht për kryefamil-
�������������	
������������������-
kimiet, siç janë zakonisht anëtarët 
e komunitetit Rom, aksesi në pro-
gramet sociale apo ndihmë eko-
nomike për të siguruar nevojat më 
bazike, është edhe më e vështirë.  
Për shkak të  mungesës së një ligji 
për pashtetësinë, Vasili dhe famil-
ja e tij, nuk kishin akses në ndihmë 
ekonomike apo programe të tjera 
������
�#���&�������
��"��������������
të shtetësisë Shqiptare, Familja e 
Vasilit duke përfshirë edhe fëmijën 

����������������������������
�����

1 Në rast se prindërit nuk janë rezidentë të 
ligjshëm në një vend, ose nëse ata nuk posedojnë 
�������	
� 	�� �������� ����	�������� 
	
� ���� ����� 	���
regjistrojnë fëmijët e tyre, dhe kjo çon në një situatë 
�
��	�	������ ������	����� �� �������� ����� 	�� 
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������	�����������
������������������������	��
i lehtësuar nga regjistrimi automatik që në spital apo 
��
��
��	�������������	�����������	��!���	��	����������"
shtetasve të paregjistruar. Duhet theksuar se shtetësia 
e një fëmije në regjistrin e lindjes varet nga dokumenta-
������#���
�
#�	��������$!��	���
	�����������
�	������	�	�	��
dhe pashaportë).

shërbime të tjera të vazhdueshme 
apo shërbime shëndetsore, akses 
në kopshte dhe shkolla, akses për 
të aplikuar si i pastrehë, të drejtën 
për t’u punësuar, të drejtën për të 
�������� ��� ������� �����
��
�� 
�
nevojshme për të patur akses në 
shërbimet publike. 

������<7�����
�
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Iliri është i martuar dhe ka një 
fëmijë të seksit mashkull i moshës 
4 vjeçare. Për shumë vite ka qenë 
emigrant në shtetin Grek, atje ka 
lindur edhe fëmija i tij. Në momen-
tin e lindjes, fëmijës nuk i është 
caktuar emri nga prindërit e tij, 
por ai është pajisur me dokumen-
tin e lindjes i cili përmban edhe 
të dhëna të sakta për identitetin 
e prindërve. Më pas Iliri ka bërë 
normalisht regjistrimin e lindjes së 
fëmijës në zyrën e gjendjes civile 

të shtetit të huaj. Më pas për ar-
sye të caktuara Iliri së bashku me 
familjen e tij ëhtë kthyer në shtetin 
Shqiptar. Arsyet të cilat e larguan 
atë nga shteti Grek nuk i japin 
të drejtë që të shkelë më në atë 
shtet. Mirëpo me kthimin në Shqi-
pari, Iliri u përball me problemin 
e fëmijës së mitur i cili nuk ishte i 
regjistruar si shtetas shqiptar. Për 
të bërë regjistrimmin e tij ishte i 
nevojshëm akti i lindjes i legalizuar 
sipas kushteve të përcaktuara të 
aktet ndërkombëtare për vlefsh-
mërinë e dokumentave të huaja. 
Në këto kushte Iliri kërkoi ndihmë 
për regjistrimin e fëmijës së tij, i cili 
për shkak të mungesës së aksesit 
në regjistrimin civil dhe shtetësinë 
Shqiptare i mohoheshin një sërë të 
drejtash dhe shërbimesh. 

Në këto kushte nëpërmjet TLAS 
dhe Ministrisë së Jashtme të Re-
publikës së Shqipërisë u arrit të 
sigurohej një kopje e legalizuar e 
aktit të lindjes për fëmijën. Më pas 
ky akt u dërgua për t’u regjistruar 
pranë zyrës së gjendjes civile. Zyra 
e gjendjes civile mohon regjistri-
min e fëmijës me argumentin se 
mungon emri i fëmijës. Sipas asaj 
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që orienton shteti shqiptar1, Iliri 
duhet të paraqitet personalisht në 
zyrën e gjendjes civile të shtetit të 
huaj, t’i vendosë një emër fëmijës 
e më pas fëmija mund të regjis-
����
�� ��
� ��� ������ ���
�������
shqiptare. Mirëpo në rastin e Ilirit 
kjo gjë është e pamundur pasi ai 
nuk mund të shkelë në territorin e 
shtetit Grek. Në të njëjtën situatë 
ndodhën edhe shumë familje të 
tjera të cilët I kanë aktualisht fëmi-
jët të paregjistruar dhe për arsye 
të ndryshme (qofte dhe thjesht 
ekonomike) nuk mund të udhë-
tojnë në shtetin e huaj. Sipas një 
interpretimi të ligjit shqiptar për 
Gjendjen Civile, emri është një e 
dhënë e ndryshueshme e cila kur 
fëmija është ende i mitur mund 
të ndryshohet me marrëveshje të 
prindërve. I njëjti parim duhet të 
%� ������	������������������	���������������	�����
e shtetësisë që në lindje për shkak të prejardhjes dhe 
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Gjendjes Civile. Ligji për shtëtësinë Shqiptare dhe ligji 
���� '�������� (����� ����
�	����� ����������� ��� ��� ����
i porsalindur regjistrohet. Nëse një fëmijë nuk është i 
������	��
�����&�������'���������������������������	����
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qenie njerëzore dhe si pasojë nuk konsiderohet shtetas 
shqiptar, ai ose ajo është pa shtetësi. Kërkesat për 
������	������ ������ �
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�	�
�
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Gjendjes Civile të vendosura në qytete dhe fshatra, 
�
��� ������������ ���� ����	�������� ���� ������	������ ��
popullsisë që jeton në zonat e tyre. Këto zyra ofrojnë 
���	�
��	������*����	��	���
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zbatohet edhe në këtë rast, ku 
fëmijës nuk duhet t’i mohohet e 
drejta për t’u regjistruar dhe për të 
���������
�����
�$�#����
2.

Kjo çështje është bërë objekt 
shqyrtimi gjyqësor, ndërkohë Iliri 
paraqet shqetësim dhe deklaron 
se fëmija i tij nuk mund të shkojë 
në kopësht dhe as të ketë akses 
/� 0�����
����������	
�����	�	�������
������
të aplikuar për regjistrimin e lindjeve është një çështje 
shumë serioze dhe një barrier për shumë familje vul-
���
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� !��� ��� �
��	�	�����
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arsyeshme dhe janë shpesh herë jot ë përballueshme 
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shpenzime gjyqësore nëse çështja përfaqësohet në 
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tepër, personat pa shtetësi dhe fëmijët nga komunitetet 
�����
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�����������������*���	��������������� �������
gjithashtu ndikon në situata pashtëtësie. 
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në institucionet shëndetsore.
Numri i fëmijëve të paregjistruar 
apo pashtetësi si në situatën e Ilirit 
������������"��%�$������
���������
më shumë se 200 raste të tilla 
dhe ka po ashtu edhe shumë të 
��
��� ��� ���
���������"� \�������
e Ilirit është një çështje strategjike 
shumë e rëndësishme. Zgjidhja e 
kësaj çështje nëpërmjet proçe-
durës gjyqësore do të thotë se 
fëmijë të tjerë në të njëjtën situatë 
do të kenë një precedent tek i cili 
mund të bazohen, bazuar në ven-
dimin përfundimtar të gjykatës të 
cilin Zyrat e Gjendjes Civile janë 
të detyruara ta zbatojnë. Të gjithë 
këta fëmijë që i përkasin komu-
nitetit Rom dhe jo vetëm, u mun-

gon aksesi në shërbime sociale 
kryesore për shkak të mungesës së 
���
���������
������
�������������
regjistrin Kombetar të shtetasve. 
Zgjidhja e përkohshmë e facilitu-
ar nga TLAS si një ofrues i ndihmës 
ligjore, konsiston në pajisjen e djalit 
të Ilirit me një dokument që justi-
����� ��� #
������ ��� ���� ��Q
�����
gjyqësore, e që i mundëson atij 
paraqitjen në organet shtetërore 
për të mundësuar aksesin në shër-
bime të caktuara përkohësisht 
deri sa proçedura gjyqësore të 
përfundojë. Kjo letër apo doku-
ment është pranuar nga auto-
ritetet kompetente deri sa proçe-
dura gjyqësore vazhdon dhe për 
sa kohë është lëshuar bazuar në 
planin strategjik i aprovuar nga 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë që daton në mars 2015 e që 
prek kryesisht minoritetin Rom dhe 
Egjyptian. 
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qënë se emigroi në shtetin Grek 
në një moshë shumë të re. Kur 
ishte pothuajse 13 vjeç, ajo bash-
këjetonte me një burrë në Greqi 
dhe ajo e konsideronte veten 
se “ishte e martuar”. Në fakt ajo 
në atë kohë ishtë minorene dhe 
referuar legjislacionit Shqiptar ajo 
nuk mund të martohej ligjërisht në 
atë moshë duke qënë se martesa 
është e lejueshme pas mbushjes 
së moshës 18 vjeçare. Ndërkohe 
që jetonte me bashkëjetuesin e 
saj, Blerina solli në jetë tre fëmijë 
edhe pse vetë ishte ende në 
moshë mjaft të re. Fëmijët lindën 
në një qendër shëndetsore në 
Greqi. Në një kohë të caktuar 
të jetës së saj, Blerina i jep fund 
marrëdhenies me bashkëjetue-
sin e saj dhe u kthye në Shqipëri 
bashkë me tre fëmijët e saj për të 
jetuar më prindërit e saj në Fier. 
Babai i fëmijëve nuk tregoi asnjë 
interes të veçantë për fëmijët për 
një kohë të gjatë dhe gjithashtu 

nuk kontribuonte ekonomikisht në 
mirërritjen e tyre. 
Pas kthimit të saj në Shqipëri, 
Blerina nuk mund të regjistronte 
tre fëmijët e saj në zyrën e Gjen-
djes Civile në Fier, sepse ajo nuk 
kishte sjelle nga Greqia dokumenta 
për asnjë nga fëmijet të cilat 
mund të ishin lëshuar nga qendra 
spitalore ku kishin lindur fëmijët1. 
Blerina si shumë gra të tjera Shqip-
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për të paguar tarifën përkatëse 
spitalore e kërkuar nga spitalet 
Greke ku ajo kishte lindur fëmijët 
e saj. Ajo në këto kushte u largua 
nga apitali pa paguar tarifën dhe 
pa u pajisur me dokumentacionin 
përkatës të lindjeve. Rrjedhimisht 
fëmijët e Blerinës nuk mund të 
regjistroheshin në zyrën e gjendjes 
civile në Fier, duke mbetur kështu 
të paregjistruar dhe pa shtetësi. 
Si pasojë edhe Blerina nuk njihej 
ligjërisht si një nënë e vetme. 
1 Gra të varfra Shqiptare, veçanërisht nga 
komuniteti rom, që jetojnë si emigrante në Greqi, tipiki-
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të larta për to. Kjo kategori zakonisht largohen nga spit-
ali në mënyrë të fshehtë pa bërë ndonjë pagesë dhe pa 
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���������
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�����������������	�������-
ret më pas si provë që përmban të gjitha të dhënat për 
��������������������������������
���
�
#�	�	������������
�������������������
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Statusi i saj në gjendjen civile kishte 
mbetur i pandryshuar dhe ajo 
tregohej si beqare dhe nuk njihej 
si kryefamiljare e tre të miturve. Kjo 
situatë e bën Blerinën të paaftë 
për të patur akses në programet 
sociale. Familjarët e Blerinës kanë 
kërkuar ndihmë në mënyrë të 
vazhdueshme nga autoritetet 
vendore përkatëse sepse fëmijët 
e paregjistruar nuk mund të vak-
sinoheshin, nuk mund të regjis-
troheshin në shkolla e kopshte, 
nuk njiheshin në zyrën e ndihmës 
ekonomike etj. Këta fëmijë të cilët 
janë të paregjistruar që nga lindja 
në zyrën e gjendjes civile, janë të 
panjohur përpara ligjit, për ta nuk 

ka as gjurme të dokumentuar për 
lindjen apo vdekjen, ata thjesht 
konsiderohen sikur nuk ekzistojnë. 
Në rastin e Blerinës, asnjë për-
faqësues i autoriteteve lokale nuk 
ofronte ndonjë asistencë në lidhje 
me këta tre fëmijë të paregjistruar. 
Çështja mund të ndiqej vetëm me 
proçedurë gjyqësore. Nëpërmjet 
gjykimit civil u bë e mundur që 
të regjistroheshin vetëm dy nga 
fëmijët e Blerinës. Përgjatë proçe-
durave gjyqësore, papritur, ba-
bai i fëmijëve u kthye në Shqipëri 
dhe pa vullnetin e Blerinës mori 
me vehte ne Greqi në mënyrë 
të paligjshme djalin e madh. Ai 
fëmijë është ende i paregjistruar, i 
���
���������������������
���
shtetësi2.
Pas proçedurave gjyqësore, dy 
prej fëmijëve të Blerinës u regjis-
��������
�������������������
����-
në shqiptare. Referuar atyre që 
thote Blerina, shqetësimi i saj më i 
madh është se fëmijët e saj janë 

/� &
������	� ������	� �� �
������	��
�� �
��� ���
vulnerabël dhe të ekspozuar ndaj dhunës në familje 
���� 	�� 	���
� ����
�� 	�� �������� ��	��
� 	�� 	�
�����	��
punës së detyruar dhe shume formave të tjera të abuz-
���	��5��+�#��������
�������!���	���	�� ����	����
�
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���������
���	��
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���	��	������	������	��
���	�
�-
kuar, shitur e abuzuar këta fëmijë por nuk ka të dhëna 
	���������	�
�
� 	�����
	������ 	�������������� 	�����
	�
mund të hapet një çështje gjyqësore.
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të ndarë. Ajo mendon që është 
normale që ish-bashkëjetuesi i saj 
e njëkohësisht babai i fëmijëve, të 
mbajë njërin prej fëmijëve, por ajo 
�
�����#������������&���������
��
të regjistrohet në Zyrën e Gjen-
djes Civile. Blerina gjithashtu uron 
të ketë mundësinë të komunikojë 
������������
����<�����
��������
�
saj. Duhet të theksohet se prindër 
vulnerabël si Blerina shpesh herë 
nuk janë të ndërgjegjësuar plotë-
sisht për rrezikun dhe barrierat  me 
të cilat fëmija i saj i paregjistruar 
mund të përballet  dhe me faktin 
se si pasojë e mungesës së shtetë-
sisë  cënohen të drejtat themelore 
dhe interesi më i lartë i fëmijës.

������<7�����
�
�����������!
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Pesë klientët e komunitetit Rom 
të cilët kërkuan ndihmë nga 
TLAS janë nga qyteti i Fierit. Ata 
jetojnë në  fshatin Drizë, zonë 
në të cilën jeton kryesisht komu-
niteti Rom. Më datë 13.12.2013 
katër nga klientët N.A, B.A, P.A, 
N.A, në lidhje të afërt gjinie, 
kanë qenë në shtëpinë e tyre. 
Rreth orës 19.00 të darkës, e 
gjithë familja si zakonisht ishin 
mbledhur për të ngrënë darkë në 
banesën e tyre. Në një moment 
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u dëgjua një zhurmë në derën e 
shtëpisë. Një nga gratë e familjes 
ishte jashtë dhe ajo u dëgjua 
duke bërtitur me zë të lartë. Në 
këtë moment menjeherë të gjithë 
anëtarët e familjes që ishin bren-
da, dolën pasi dëgjuan  zhurmat. 
Kur dolën e gjetën veten përballë 
me 4 (katër) persona me maska 
në kokë, pa uniforma dalluese, 
dhe që përpiqeshin të shtynin 
gruan e familjes që u kishte dalë 
përballë.  Një nga katër personat 
ishte i armatosur, dhe tre të tjerët 
mbanin shkopinj të mëdhenj druri 
në duart e tyre. Një nga meshkujt 
e shtëpise reagoi duke i pyetur 
njerëzit e maskuar, çfarë bënin 

çfarë kërkonin? Pse ata po silleshin 
si terroristë etj? …Katër personat e 
maskuar nuk janë ndalur por kanë 
������� ��� ���!���� &���������� ��
�
këta të fundit kanë reaguar për 
t’u mbrojtur. Përleshja ka zgjatur 
për disa kohë për shkak se person-
at e maskuar nuk ndaleshin. Disa 
persona që ndodheshin në afërsi 
të banesës së klientëve pasi kanë 
dëgjuar zhurmat janë afruar në 
oborr ku po ndodhte ngjarja. 

B. A. nderkohë ishte i plagosur dhe 
kishte gjakderdhje.  Duke qënë se 
mënjëhërë në vendin e ngjarjes 
ishin mbledhur shumë persona të 
komunitetit që ndodheshin afër, 
personat e maskuar duke e parë 
	
�
�� ��� 	����������� ����� �������
��� ������
���
�	�������������� ��
�
prej tyre arritën të largohen me 
vrap nga vendi i ngjarjes. Personi i 
katërt hoqi maskën dhe  u tha me 
zë të lartë të gjithëve të ndalonin, 
sepse ai ishte polic dhe është pre-
zantuar me emrin e tij. Kur panë 
fytyrën, njerëzit e kuptuan që per-
soni  me maskë ishte me të vërtetë 
punonjës policie i cili operonte 
në lagjen e tyre. Në këto kushte 
klientët janë tërhequr, dhe e kanë 
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pyetur policin për të sqaruar situ-
atën, përse ai ndodhej aty me tre 
persona të tjetë të maskuar dhe 
pa uniforma. Polici nuk ka pranuar 
të japë shpjegime, si dhe akuzoi e 
kërcënoi klientët dhe familjarët e 
tyre se ata do të arrestohen për 
shkak se ata  kanë vepruar kundër  
policisë së rendit, dhe pastaj u 
largua pa dhënë shpjegime të 
mëtejshme.

Më pas në vendngjarje ka mbër-
ritur edhe kryetari i fshatit duke u 
përpjekur që t’i japë një shpjegim 
situatës. Klientët ishin të gjakosur 
nga dëmtimet që kishin marë nga 
përleshja me personat e maskuar. 
Ata nuk bënë kallzim në polici pasi 
ishin të frikësuar por të nesërmen i 
kërkuan ndihmë zyrës së Avokatit 
të Populit. Gjithashtu ata shkuan 
��� ��� ��������������
� ��
��������
në natën e ngjarjes në vendin e 
tij të punës, me qëllim që të mer-
rnin disa shpjegime në lidhje me 
situatën e krijuar, përse ata ishin 
dhunuar, pse ata kishin hyrë në 
mënyrë të dhunshme në banesën 
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policie veproi në atë mënyrë dhe 
nuk ishte i veshur me uniformën 

përkatëse të punës. 

Sipas punonjësit të policisë ai dhe 
kolegët e tij kishin qënë në një 
mision për të kapur një person që 
ishte në kërkim në atë zonë. Ai nuk 
i dha shpjegime te mëtejshme 
klientëve por i ka kërkuar atyre falje 
duke i thënë njëkohësisht që këtë 
ngjarje ta mbyllnin me aq dhe ‘të 
ndaheshin si miq’. Pas kësaj, duke 
pasur parasysh fjalën e punonjësit 
të shtetit, klientët menduan se kjo 
ishte rruga e duhur për të kuptu-
ar situatën. Ata nuk ndërmorën 
asnjë veprim të mëtejshëm dhe 
nuk kërkuan një kontroll mjekësor 
për lëndimet e tyre të marra nga 
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hyrja e dhunshme e personave të 
armatosur në banesë.  
Pas disa ditësh klientët janë thirrur 
�������
���������������!#����
"����
i pyeti ata për natën  kur kishte 
ndodhur ngjarja dhe gjithashtu u  
bëri të ditur se ata ishin përgjegjës 
për një vepër penale, duke qënë 
�
����������������������������
����
e policies përgjatë detyrës së tyre. 
Shumë të tronditur dhe të alar-
muar, klientët ju drejtuan zyrës 
tonë për ndihmë.
Situata ishte se policët, disa ditë 
pasi ngjarja kishte ndodhur, kishin 
raportuar kundër komunitetit rom, 
��� �
��������� ������� ���
���	
�
N.A, B.A, P.A, N.A, E.B. Sipas 

deklaratës së punonjësve të poli-
cisë atë natë, ata kishin një plan 
operativ për kapur një person i 
cili ishte dënuar me një vendim 
gjykate. Ata kishin informacion se 
personi ishte i fshehur në komu-
nitetin rom të vendosur në fshatin 
Drizë. Me këtë informacion ata 
kishin organizuar operacionin. Si-
pas tyre ata shkuan në këtë mis-
ion me uniformat e tyre të punës. 
Pasi ata hynë në lagje, ata pre-
tendojnë të kenë parë personin 
e kërkuar dhe në momentin që 
ata e kanë evidentuar ata kanë 
pretenduar se komuniteti Rom 
��
� �
��������� ���
����� �"��� �"���
P.A, N.A, E.B  kanë ndërhyrë për 
të ndaluar policinë për të kapur 
personin që po kërkohej prej tyre. 
Ata gjithashtu kanë pretenduar 
se janë rrahur nga anëtarët e ko-
munitetit Rom. Për këtë shkak ndaj 
klientëve nisi proçedimi penal dhe 
çështja përfundoi në gjykatë ku 
klientët akuzoheshin për kundërsh-
timin e punonjësit të Rendit publik, 
vepër për të cilën parashikohet 
një dënim në maksimum deri në 7 
(shtatë) vjet.

Pas këtij momenti rasti u bë pjesë 
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e një grupi pune, që përfshiu 
gjithashtu një grup institucionesh, 
të tilla si zyra e Avokatit të Popullit, 
organizatave të ndryshme për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si 
dhe përfaqësues të medias.
Seanca ishte gjithë kohës  e moni-
torouar nga organizmat e sipër-
përmendur në mënyrë që të vënë 
më shumë vëmendje mbi këtë 
rast të pashembullt shkeljeje të të 
drejtave të njeriut.
Disa nga argumentat e përdorura 
prej nesh për mbrojtjen e çështjes 
në gjykatë ishin:
Nga aktet shkresore të veprimeve 
hetimore nuk kishte asnjë provë 
bindëse për të provuar fajsinë e 
klientëve. Po ashtu veprimet he-
timore janë kryer në kushte një-
anshmërie serioze pasi Policia Gjy-
qësore ka përpiluar vendimet për 
kryerjen e ekspertimeve mjeko-lig-
jore vetëm për punonjësit e policisë 
dhe jo për klientët të cilët morën 
plagë gjithashtu nga përleshja. 
Detyrimi ligjor i Policisë Gjyqësore 
ka qënë dhe marrja e kallzimeve 
të shtetasve të dëmtuar, të pa-
ndehur në këtë gjykim. 

Një provë e rëndësishme për gjy-

kimin ishte edhe raporti i bërë për 
ngjarjen nga Avokatit i Popullit i cili 
pas analizimit të ngjarjes ka reko-
manduar: 
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Këto rekomandime jo vetëm që 
nuk janë zbatuar nga organet 
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policore por po ashtu nuk është 
vlerësuar as nga organet heti-
more si dhe gjykata. Bazuar në 
nenin 61 të ligjit “Për Policinë e 
Shtetit” i titulluar “Detyrimi për 
të kryer detyrat pa diskriminim” 
parashikohet se: %&�����
�� ��&���-
��
��������'�������������
�������
	���� ���������������������
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Bazuar në mënyrën se si janë zhvil-
luar ngjarjet në çështjen në fjalë, 

bazuar në dëshmitë e dhëna nga 
dëshmitarët e thirrur nga mbrojtja 
ka dyshime serioze se punonjësit e 
policisë e kanë nënvlerësuar zbat-
imin e ligjit pikërisht duke marrë në 
konsideratë se ata po operonin 
në një zonë që njihet se është e 
populluar nga anëtarë të komu-
nitetit Rom e këta të fundit konsid-
erohen si një shtresë e dobët dhe 
e margjinalizuar e shoqërisë pa 
mundësi efektive për t’u mbrojtur 
aftësi për të kuptuar e perceptuar 
të drejtat e tyre.

Referuar dhe praktikës së ndjekur 
nga Avokati i Popullit, nga deklari-
met e mara në komunitet, banor i 
zonës, ka raportuar se edhe herë 
të tjera punonjësit e policisë kishin 
shkuar në banesën e këtij shtetasi 
duke kërkuar të kontrollonin, gjë 
të cilën e kanë kryer, pa asnjë akt 
ligjor si dhe po ashtu të veshur civil. 
Vetëm pasi kishin kontrolluar ata i 
kishin thënë se ishin punonjës poli-
cie dhe se po kërkonin një person. 
Një fakt i tillë nuk mund të jetë i 
����������������
�����������
�
mbi mënyrën si mund të jetë ope-
ruar në rastin në fjalë nga puno-
njësit e policisë.
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Në çështje të tilla, Gjykata 
duhet të mbajë në konsideratë 
respektimin e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut, të sank-
sionuara me ligj e akte nderkom-
bëtare si dhe nëpërmjet vendi-
meve të Gjykatës Europiane për 
të Drejtat e Njeriut në çështje të 
ngjashme: 
Në çështjen “Gutsanovi v. Bul-
garia” +,���������������./0123(45 
gjykata ka arritur ne konkluzionin 
se:
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Po ashtu në çështjen “Iljina and 
$�����
�~� 	"� %��������{� +,������-
����� ���� .112.3405, Gjykata ndër 
të tjera ka theksuar se %/.�� #
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	����;�������$. Sikurse u përmend 
edhe në çështjen tonë, nga ana 
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e organit hetues nuk është marrë 
asnjë dëshmi nga dëshmitarët 
okularë në ngjarje, nuk janë kryer 
as aktet mjeko-ligjore për të pa-
ndehurit të cilët ishin dëmtuar nga 
veprimet e policisë, por janë marë 
vetëm dëshmitë e punonjësve të 
policisë.

Në të njëjtën cështje “Iljina and 
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Po ashtu në çështjen “Mikiash-
vili v. Georgia” +,����������� 7���
()22<34<5 të GJEDNJ parag. 74-
76 ku ndër të tjera thuhet: %6<��7�
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Në përfundim të gjykimit në 
Gjykatën e Shkallës së Parë, kjo 
Gjykatë gjithësesi pavarësisht pro-
vave të paraqitura e argumen-
tave të përmendura më sipër dhe 
mënyrës se si ngjarja kishte ndo-
dhur vendosi deklarimin fajtor të 
të pandehurve duke vendosur 
dënimin e sejcilit prej klientëve me 

disa muaj burg.
Për këtë arsye çështja u apelua 
në Gjykatën e Apelit. Bashkë me 
kundërshtimin e vendimit të më-
sipërm ku është kërkuar pafajësia 
e klientëve, u kërkua edhe pezul-
limi i ekzekutimit të vendimit pe-
nal. Kishte një rrezik të lartë për 
çështjen mosmarrja e kësaj mase 
sigurie pasi në të kundër klientët 
do të ishin të detyruar të burgose-
shin dhe të vuanin dënimin e cak-
tuar nga Gjykata e Rrethit.

Pas përfundimit të Gjykimit në 
Gjykatën e Apelit të Vlorës, nuk ar-
ritëm të ndryshonim vendimin e 
Gjykatës së Rrethit për të deklaruar 
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të pafajshëm klientët tanë, por 
������� ��� ������� ����
���� 
�
bërë për pezullimin e dënimit me 
burgim. Pranimi i kësaj mase kishte 
mjaft rëndësi për jetën e klientëve 
tanë, pasi ata tashmë janë të lirë 
dhe vazhdojnë jetën normalisht. 
Në të kundërt, burgosja e tyre do 
të passillte ndër të tjera rëndesë 
e komplikime të mëtejshme në 
jetën e tyre. 

Çështja aktualisht është rekursuar 
në Gjykatën e Lartë dhe lufta ligj-
ore për deklarimin e pafajshëm 
të klientëve tanë do të vazhdojë 
deri në fund, deri në ezaurimin e 
të gjitha mjeteve ligjore për riven-
dosjen në vend të të drejtës së 
shkelur. 
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Shërbimi ligjor Falas Tiranë, TLAS, 
punon në bazë të një programi 
ose sistemi të dhënash të instaluar  
që në vitin 1999. Prej më shumë 
se 15 vjetësh, avokatë dhe para-
legal të TLAS, komunikojnë dhe 
konsultohen në network me njëri 
tjetrin duke aksesuar programin e 
klientëve dhe përdorur modelet 
e kërkesë padive, të ankimime-
ve, rekurseve apo dokumente të 
tjera të nevojshme në proçesin 
e zgjidhjes së rasteve. Nga viti 
në vit është vënë re që prioritet e 
grup rasteve të trajtuara nga TLAS 
kanë qënë të ndryshme dhe ato 
i përgjigjen dhe mbështeten në 
planet strategjike tre vjeçare mbi 
bazën e të cilëve është ndërtuar 
dhe funksionon e gjithë veprim-
taria e TLAS.  
Në këtë shkrim unë do të eviden-
tojë në mënyrë krahasimore tre-
ndin e llojit të çështjeve të trajtuara 
�����	���������
����������
�����
gjatë dy viteve të njëpasnjëshme 
respektivisht 2013 dhe 2014, për 
individët që plotësojnë kriteret e 

pranimit për t’u trajtuar me ndih-
më ligjore falas.
�% Grup çëshjta më prioritare për 
TLAS janë rastet e regjistrimit të 
lindjeve të fëmijëve në gjendjen 
civile. Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, i ka kushtuar dhe vazhdon t’i 
kushtojë një vëmëndje shumë të 
vecantë fenomenit të  shfrytëzimit, 
���>�������
��������������&�����	
�
(por dhe të të rriturve) që vijnë nga 
segmente të varfëra të popullsisë  
dhe nga i gjithë territori i vendit. Kjo 
nuk ka qënë  dhe nuk është  parë 
vetëm si një fushatë ndërgjegjësi-
mi. Ajo  është  shoqëruar me  asis-
tencën konkrete ligjore që në 
përfundim siguron vizibilitetin, iden-
tititen, shtetësinë e fëmijëve (apo 
të rriturve), i bën ata të ligjshëm  
të aksesojnë të Drejtat Themelore 
që burojnë prej tyre, mohimi i të 
cilave i bënë të marginalizuar dhe 
vulnerabël para fenomenve te 
rrezikshme të sipërpërmenduara.  
Tashme prej vitesh në Shqipëri 
vazhdon të ekzistojë problemi i 
fëmijëve të paregjistruar në zyrën 
e gjendjes civile. Arsyet pse ka 
ekzistuar dhe vazhdon te ekzistojë 
ky problem kanë qënë dhe  janë 
të ndryshme, por  efektet  janë 
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mohimi i të drejtave themelore 
të fëmijës, apo i kujdesit  tërësor  
si subjekt që gëzon mbrojtje të 
veçantë nga shteti1.  Ky problem 
ka qënë dhe është i njohur për 
shtetin, por qasja dhe zgjidhja me 
holistike e problemve komplekse 
te regjistrimit civil bëhet edhe nga 
Organizatat  jo Fitimprurëse, ndër 
të cilat Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, mban një peshë të konsid-
erueshme.  
Arsyet pse këtë boshllek e plotëson 
një organizatë qeveritare si TLAS 
janë të ndryshme por kryesorja 
%� 5���� 67"%�� 8�����	�� 	�� ����	��� ��
	�� ��	
	���
� ����
nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të 
veçantë nga shteti. Ligj, Nr.8417, Dt.Aktit:21.10.1998, 
@	�0��
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konsiton në: Zgjidhja e cëshjeve 
ligjore që lidhen me regjistrimin e 
lindjes së fëmijës është shpesh e 
lidhur me zgjidhjen e një sërë prob-
lemesh të tjera të ndërmjetme që 
kërkojnë jo vetëm ndihmën ligj-
ore falas të avokatit por edhe të 
ekspertëve të tjerë si të psikologut, 
të nevojës për  analiza mjeksore të 
siguruara në laboratore shkecore, 
nevoja për legalizuar dokumenta 
në konsullatat  tona jashtë vendit, 
e shumë të tjera. Të gjitha këto ve-
prime kanë nevojë të asistohen si 
��&
����������� 
��
� �������������
sepse ato nuk mund të mbulohen 
nga kategoria e  individëve  që e 
kanë realisht këtë problem. 
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mosur që në 2011 midis TLAS dhe  
Ministrisë  së Punëve të Jashtme 
ka funksionuar shumë pozitivisht, 
gjë që do të thotë se qindra fëmi-
jë janë regjsitruar me mbështetjen 
e Drejtorisë Konsullore në Ministrinë 
Punëve të Jashtme, e cila merr 
zyrtarisht dokumentat e fëmijëve 
të dërguara dhe asistuara nga 
TLAS dhe i përcjell në konsullatat 
përkatëse, të cilat i legalizojnë 
ose i freskojnë dokumentat në 
rast nevoje dhe stacioni I fundit 
është përsëri në TLAS. Pastaj TLAS 
i për-kthen, i noteron dhe i der-
gon në zyrat e gjendjes civile në 
të gjithë vendin. Të gjitha kostot  
��������
� ��� ������ ��Q
���
�
mbulohen nga TLAS.  Kjo përvojë 
e sukseshme ka bërë që shumë 
aktorë që punojnë në fushën e 
mbrojtjes së fëmijëve shtëtëror 
apo jo shtetëror i rekomandojnë 

rastet në TLAS, kjo është arsyeja 
që numri  i paraqitur më lartë 
është i madh sepse rekoma-
ndimet dhe referimet vijnë nga 
shumë burime. 
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në qendrën e lindjes të dhëna të 
gabuara. Për shkak të paplotësisë 
së dokumentave  nëna nuk mund 
të vërtetojë lidhjen prindërore me 
fëmijën, dhe në këtë rast është e 
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detyruar ti nënshtriohet proçedu-
arave gjyqësore. 4�������� �� �	�-
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e fëmijëve të lindur në Greqi që 
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toria e Sttaistikave ne Ministrinë e Shëndetësisë, të 
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letitit për nevojëndhe mundësinë e raportimit elektronik 
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alizueshëm. Mos aplikimi i këtij studimi  edhe në ditët e 
sotme vazhdon të passjellë përsëri raste të fëmijëve të 
paregjistruar për arsye të  gabimeve manuale në mar-
rjen e të dhënave personale të nënës. 

disponojnë vetëm dokumentin e 
maternitetit Grek dhe asnjë doku-
ment tjetër, edhe këto raste po 
zgjidhen vetëm në rrugë gjyqë-
sore sepse fëmijët e kësaj katego-
rie janë edhe të moshave nga 
5-18 vjec. 
'� ���� ������ � �� �������
��
�����
fëmijësh në këtë kategori janë 
edhe ata që disponojne doku-
mentin e gjendjes civile nga shteti 
Grek, por që në atë dokument 
mungon emri fëmijës. Edhe pse 4 
të dhënat e tjera të fëmijës janë 
të sakta, dmth data e lindjes, seksi, 
emri i nënës dhe vendi i lindjes, 
mungesa e emrit të fëmijës e 
bën të pavlefshëm këtë doku-
ment bazuar në legjislacinin shq-
iptar.  Për këtë qëllim TLAS ka ni-
��	��	�k���	�����>?���	����	�����
	����të tillë strategjik, në mënyrë që 
të përdoret si precedent  për zgji-
dhjen e qindra  rasteve të tjera, ku 
si model do merret zgjidhja e dhë-
në nga vendimi I gjykatës. Çështja 
është në Gjykatën administrative 
të Apelit e cila edhe pse duhet 
të ece më shpejtë si proces,  po 
vonohet jashtë limiteve të parashi-
kuara. E gjithë kjo stërzgjatje është 
me pasoja për regjistrimin e kësaj 
kategorie fëmijësh. 
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kanë lidhje me zgjidhjen e mar-
tesës, amësinë, atësinë, kujdes-
tarinë, veçimet familjare, lidhjen e 
martesës dhe transferimet e lejeve 
të banimit. Pse dhe a janë ato të 
���������
��
����������������
����-
kimin e  fëmijëve?  Përgjigjia është 
se janë shumë të lidhura, shpesh 
janë shkaku kryesor i neglizhimit 
të regjistrimit të lindjeve  dhe  pa I 
zgjidhur  ato nuk mund të zgjidhen 
të drejtat themelore të fëmijës.
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kostueshme për individët në nevojë, ndërsa ato gjyë-
sore sigurisht nuk mund të përballohen prej tyre. Pore 
dhe donatorët janë të interesuar më shumë në zgjidhjen 
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numrin e fëmijëve të paregjistruar dhe të rrezikuar.
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tabelës më sipër
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Shërbimi Ligjor Falas Tiranë

**

Rastet e ndërmjetme të paraqituar më poshtë janë të një rëndësie  
shumë të vecantë sepse kanë ndikim të drejtpërdrejtë në strukturimin 
e sigurimin e mjeteve të jetesës së  famijeve vulnerabël të cilat shpesh 
nuk mund të aksesojnë shërbimet sociale sepse nuk plotësojnë kriteret 
e legjitimitetit të tyre si familje apo banorë të vendit ku ata jetojnë, siç 
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Duke i krahasuar këto rezultate të dy viteve të njëpanjëshme, del si 
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nga  viti i mëparshën në atë pasardhës,  dhe kjo rritje mund të spjegohet 
me ndikimin e disa faktorëve vendimtarë: 
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donatorët  në vitin 2014 kanë qënë më të mëdha se ato të vitit 2013, gjë që do 
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!���>��, angazhimi i asistentëve vullnetarë nga Fakulteti i Drejtësisë dhe ai i 
Psikologjisë ka ndikuar ndjeshëm në  uljen e kostos së rastit, duke zëvëndësuar 
orët  më të shtrenjta të  punës së avokatit me orët pro bono të asistenteve të 
cilët janë shumë të interesuar të praktikohen pranë Shërbimit Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS.
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encën shumëvjecare të zyrës ka synuar përdorimin më të mirë të të  ardhurave 
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kase dhe shërbimin kliniks për qytetarët e varfër që janë në gjendje të vetpre-
zantohen përpara strukturave administrative dhe gjyqësore, mbasi janë këshi-
lluar  hap pas hapi apo janë ndihmuar të përgatisin kërkesat e nevojshme për 
këtë qëllim.
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