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Përmbledhje
ekzekutive

Raporti “Heqja e zotësisë për të vepruar të personave me aftësi 
të kufi zuara” synon të ofrojë një panoramë të përgjithshme mbi 
konceptin e njohjes së barabartë para ligjit të personave me aftësi 
të kufi zuara dhe ta paraqesë atë në kontekstin shqiptar. Përmes 
monitorimit në gjykata të aspekteve kryesore dhe procedurave e 
heqjes së plotë apo kufi zimit të zotësisë juridike për të vepruar 
të personave me aftësi të kufi zuara, si pjesë thelbësore e njohjes 
së barabartë para ligjit, u evidentuan problemet kryesore dhe 
mospërputhshmëritë me Konventën për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufi zuara. 

Metodologjia e përdorur për arritjen e objektivave ka qënë e tipit 
cilësor dhe sasior. Për arritjen e tyre, janë rishikuar dokumentët 
ligjorë ndërkombëtarë dhe vendas dhe të drejtat e personave 
me aftësi të kufi zuara dhe është monitoruar praktika gjyqësore 
e heqjes/zotësisë së zotësisë për të vepruar. Në përfundim, 
janë ofruar dhe disa rekomandime të përgjithshme për qasjen 
e legjislacionit kombëtar me atë ndërkombëtar. Ky raport është 
shkruar me fokusin tek personat me aftësi të kufi zuara mendore 
intelektuale dhe probleme të shndetit mendor), të cilët janë edhe 
grupimi më i madh që vuan pasojat e heqjes e zotësisë për të 
vepruar.

Neni 12 i KDPAK i njeh personat me aftësi të kufi zuara para 
ligjit në mënyrë të barabartë pa diskriminim duke iu njohur atyre 
jo vetëm zotësinë juridike por edhe zotësinë për të vepruar. 
Kjo e drejtë garanton dhe gëzimin e të drejtave të tjera në 
KDPAK. Tashmë, heqja e zotësisë për të vepruar e personave 
me aftësi të kufi zuara dhe vendosja e tyre në kujdestari ligjore 
konsiderohet shkelje e të drejtave. Vendosja në kujdestari është 
e padrejtë dhe e panevojshme. Në vend të heqjes së zotësisë 
juridike ka alternativa të ndryshme, të cilat mund të ndihmojnë 
personin me aftësi të kufi zuara në vendimarrjen e përditshme 
dhe veprimet e tij.

Raporti evidenton që legjislacioni shqiptar nuk është në përputhje 
me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara. 
Përveçse me KDPAK, legjislacioni shqiptar është në kundërshtim 
edhe me standartet dhe vendimet e GjEDNj. 

Përveç mospërputhshmërisë me standardet ndërkombëtare u 
evidentuan probleme në zbatimin e legjislacionit edhe kështu 
siç është. Personi me aftësi të kufi zuara mendore i cili është 
dhe objekt dhe subjekt i procesit të heqjes/kufi zimit të zotësisë 
për të vepruar, nuk është i përfshirë në mënyrë të përshtatshme 
dhe të plotë në proces. Procesi orientohet tërësisht nga një 
qasje mjekësore, e cila nuk arrin dhe nuk ka mjete efektive për 
të vlerësuar aftësitë apo paaftësitë e një personi në të gjitha 
fushat e jetës dhe rrjedhimisht për të vendosur mbi zotësinë për 
të vepruar. Kriteret dhe mënyrat e vlerësimit me qëllim heqjen e 
zotësisë për të vepruar janë të papërshtatshme.

Figura thelbësore në procesin e heqjes së zotësisë për të vepruar 
siç janë prokurorët, punonjësit e shërbimeve sociale pranë njësive 
vendore, mjekët ekspertë e të tjerë, shpeshherë nuk paraqiten 
në proces. Ata, duhet të jenë garantët e një procesi ku personi 
vetë, objekt dhe subjekt njëkohësisht, nuk është i mundur të 
sigurojë mbrojtjen e tij. Kostot e proceseve gjyqësore janë të 
larta dhe vetëm rriten në vazhdim për shkak të zvarritjeve të tyre. 

Profesionistët që marrin pjesë në proces nuk kanë njohuri 
në lidhje me zhvillimet e fundit në të drejtën ndërkombëtare, 
Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara apo 
vendimet e Gjykatës Europianë të të Drejtave të Njeriut.

Padyshim, bazuar në kompleksitetin e njohjes së barabartë 
para ligjit të personave me aftësi të kufi zuara mendore, nevojitet 
të reformohen shumë aspekte, duke filluar pikësëpari nga 
ndryshime të kodeve e ligjeve kryesore në Shqipëri. 



Heqja e zotësisë për të vepruar e personave me aftësi të kufi zuara 7

Objektivat kryesorë të këtij raporti janë: 

 Ofrimi i një panorame mbi konceptin e njohjes së barabartë 
para ligjit të personave me aftësi të kufi zuara në frymën e 
Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara 
dhe standarteve të tjera ligjore ndërkombëtare;

 Përshkrimi i praktikës dhe procedurat e heqjes së plotë apo 
kufi zimit të zotësisë juridike për të vepruar të personave 
me aftësi të kufi zuara dhe evidentimin e mungesës së 
përputhshmërisë me standartet e KDPAK;

 Paraqitja e nevojave për ndërhyrje.

Metodologjia e përdorur për arritjen e objektivave ka qënë e 
tipit cilësor dhe sasior. Me qëllim ndërtimin e këtij raporti janë 
rishikuar dokumentë që përmbajnë koncepte të barazisë para 
ligjit, zotësisë juridike dhe asaj për të vepruar; janë rishikuar 
dokumentë ligjorë domethënës për të drejtat e njeriut dhe të 
drejtat e personave me aftësi të kufi zuara, ligjet kryesore në 
Shqipëri të cilët përmbajnë dispozitat kryesore në lidhje me 
sa më sipër. Në këtë kuadër gjithashtu është monitoruar edhe 
praktika gjyqësore e heqjes/zotësisë së zotësisë për të vepruar. 
Në përfundim, janë ofruar dhe disa rekomandime të përgjithshme 
për qasjen e legjislacionit kombëtar me atë ndërkombëtar. 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike kanë përfshirë 
termin ‘personalitet juridik’, duke nënkuptuar me të kryesisht 
zotësinë juridike, pra të drejtën për të pasur të drejta dhe detyrime, 
duke anashkaluar e duke mos adresuar zotësinë juridike për të 
vepruar, pra ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve që i njeh 
njerëzve në mënyrë universale. Tashmë, KDPAK këto dy koncepte 
i përfshin brenda konceptit të personalitetit juridik (kapacitetit ligjor) 
dhe jo të ndara sikurse në dy dokumentët e sipërpërmendur. 

Një parim themelor i fi lozofi së liberal-demokratike është se shteti 
ka një rol parësor në mbrojtjen e autonomisë dhe të drejtave 
të individit për të zgjedhur e për të marrë vendime në lidhje 
me marrëdhëniet personale, si për shembull vendin ku do të 
jetojë, ku do të arsimohet, ku do të punojë, çfarë ndërhyrjesh 
shëndetësore do të kryejë ose refuzojë e shumë vendime 
të lidhura me pronën apo të ardhurat. Pavarësisht kësaj, 
personat me aftësi të kufi zuara intelektuale dhe me probleme 
të shëndetit mendor përballen me kufi zime të konsiderueshme 
në vendimarrje. Ata, shpesh mendohen si persona pa aftësi për 
jetesën, si persona që duhet të ‘rregullohen’ apo të‘mbrohen’, 
pra si persona të cilët nuk mund të marrin vendime. Shumë prej 
tyre, madje janë të izoluar fi zikisht, janë të përjashtuar nga jeta 
shoqërore dhe ekonomike dhe për rrjedhojë mbeten pa zgjedhje 
ose mundësi për të zhvilluar një vizion dhe për të marrë drejtimin 
e jetës së tyre. Shërbimet e ofruara bazohen shpeshherë në 
bamirësi. Ndërsa, modelet e mbrojtjes shoqërore bazohen në 
supozimin, që për shkak se njerëzit kanë nevojë për mbështetje 
dhe përkujdesje, të tjerët duhet të marrin vendime në emër 
të tyre. Shpesh, ofruesit e shërbimeve gjithashtu kërkojnë që 
të kenë kujdestarinë ligjore në mënyrë që të marrin vendime 
dhe të menaxhojnë vendimarrjen, aktivitete të ndryshme, 
kujdesin shëndetësor të personit etj. Kjo tendencë për të 
kufi zuar vendimarrjen vihet re edhe tek mosha e tretë. Me 
rritjen e moshës dhe zvoglimin e funksionalitetit, familjarët dhe 
ofruesit e shërbimeve i kufi zojnë fushën e vendimarrjes këtyre 
personave. Kufi zimi ndodh shpeshherë në forma jozyrtare, por 
edhe i zyrtarizuar, në formën e vendosjes në kujdestari. Kohët 
e fundit ka një rritje të kritikës ndaj kësaj forme të vendimarrjes, 
pra marrjes së vendimit nga ana e kujdestarit ligjor1. Heqja dhe/
ose kufi zimi i zotësisë juridike kritikohet tashmë prej disa vitesh 
nga persona me aftësi të kufi zuara, aktivistë dhe organizata. Ata 

Hyrje

1. Një paradigmë e re për mbrojtjen e autonomisë dhe të drejtës për zotësi juridike për të vepruar, Michael Bach and Lana Kerzner, Komisioni i Ligjit Ontario, 2010. 
 http://www.lco-cdo.org/disabilities/bach-kerzner.pdf
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ngrenë dyshime në lidhje me faktin, a është heqja apo kufi zimi 
i zotësisë juridike qasja më e mirë apo e përshtatshme për të 
zgjidhur situatat me të cilat përballen personat me probleme 
të shëndetit mendor apo me aftësi të kufi zuara intelektuale, 
situata këto në të cilat personat shfaqen si “të paaftë” për të 
marrë vendime2.

Zhvillimet e fundit, sidomos ato të sjella nga Konventa për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara3, orientojnë për një 
njohje më të gjerë të zotësisë për të vepruar të personave me 
aftësi të kufi zuara mendore. 

Që nga kohët e lashta e deri në shekullin e nëntëmbështjetë, 
duke pasur parasysh që njohuritë mjekësore ishin të kufi zuara, 
heqja e zotësisë juridike për të vepruar fi llimisht është bazuar në 
pjesëmarrjen e personit në jetën shoqërore, që do të thoshte, në 
qoftë se sjellja e këtij personi respektonte dhe përputhej me disa 
zakone dhe norma fetare e morale; në bazë të tyre vlerësohej 
nëse personi kishte zotësinë për të vepruar. Madje, në shumë 
raste, edhe zotësia pasive (zotësia juridike)4 e personit hiqej.5

Zhvillimet e shekullit të nëntëmbëdhjetë në mjekësi (veçanërisht 
në fushën e neurologjisë dhe psikiatrisë) përcaktuan epërsinë e 
qasjes mjekësore në lidhje me trajtimin e aftësisë së kufi zuar në 
fi llimet e shekullit të njëzetë. Sipas kësaj qasjeje, çdo person me 
një diagnozë neurologjike ose psikiatrike klasifi kohej si person 
me aftësi të kufi zuara. Aftësia e kufi zuar mendore dhe zotësia 
juridike (edhe ajo për të vepruar) janë parë si çështje mjekësore 
dhe ligjore. Megjithatë, për shkak se qasja mjekësore nuk mund 
të adresojë të gjithë rrethanat jetësore, ajo nuk është zbatuar 
asnjëherë plotësisht. Për më tepër, impakti i kushteve të veçanta 
mjekësore mbi aftësitë konjitive apo njohëse të personave të 
ndryshëm nuk ishin të njëjta. Sistemet e të drejtës civile i kanë 
rregulluar këto rrethana me anë të një dispozite të përgjithshme, 
duke i dhënë në mënyrë efektive gjyqtarëve ‘dorë të lirë’. Në 
gjykime përdoret mënyrë të përgjithshme formula, ‘Mungojnë 
aftësitë njohëse për arsye të tjera’6

Siç mund të konstatohet lehtësisht nga historiku i sipërpërshkruar, 
sistemet aktuale të kujdestarisë ligjore vazhdojnë të mbështeten 
në disa përkufi zime tashmë të vjetruara në lidhje me barazinë 
para ligjit të personave me aftësi të kufi zuara.

Barazia para ligjit tashmë po analizohet në një kontekst tjetër 
dhe ka marrë një dimension të ri. Aftësia e kufi zuar gjithashtu 
ka ndryshuar krejtësisht në përkufizim. Si pasojë, zotësia 

juridike për të vepruar, si pjesë e barazisë para ligjit e lidhur me 
aftësinë e kufi zuar (kryesisht intelektuale dhe shëndetin mendor) 
domosdoshmërisht duhej të pësonte ndryshime rrënjësore. 
Ndryshimet kanë të bëjnë jo vetëm me përparimet e njohura në 
fushën e mjekësisë dhe teknologjisë, por dhe me ndryshimet 
shoqërore. Avancimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore 
ka qënë një element thelbësor në ndryshimin e qasjes ndaj 
personave me aftësi të kufi zuara. Aplikimi i modelit të të drejtave 
të njeriut po hedh poshtë modelet të bazuara në paternalizëm 
e në qasjet mjekësore.

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara është 
dokumenti ligjor, në të cilin mishërohen parimet më të larta të 
mbrojtjes së të drejtave dhe si i tillë, është duke ndikuar dhe 
udhëhequr reforma e ndryshime në të gjithë botën. Sfi dat në 
lidhje me zbatimin efektiv të saj janë të mëdha dhe komplekse, 
jo vetëm për shkak të kushteve social-ekonomike të ndryshme 
të vendeve të ndryshme, por edhe për shkak të kulturave dhe 
praktikave ligjore të ndryshme. 

Miratimi i kësaj konvente kërkon një riinterpretim të zotësisë 
juridike të personave me aftësi të kufi zuara nga ana e Shteti 
Shqiptar, duke u mbështetur në parimin e mosdiskriminimit.

Rëndësia

Njohja e barabartë para ligjit është një çështje thelbësore, 
parakusht për realizimin e të gjitha të drejtave. Mosnjohja si 
persona para ligjit(heqja e zotësisë për të vepruar), pra mosnjohja 
si persona të aftë për të kryer veprime që sjellin pasoja juridike, 
do të thotë ndër të tjera, pamundësi për të shitur apo blerë, 
investuar, nisur një proces gjyqësor apo ngritur një padi, marrë 
pjesë në mënyrë të barabartë me të tjerët, për të votuar, për t’u 
martuar, për të punuar, veprime të ndryshme që kanë të bëjnë 
me pasuritë e paluajtshme, pamundësi për të lidhur kontrata për 
qëllime të ndryshme e veprime të tjera. Heqja e mundësisë për 
të marrë vendime nënkupton edhe pamundësinë për një jetesë 
të pavarur, pasi shpeshherë personat pa zotësi për të vepruar, 
me kërkesën e kujdestarit vendosen në qendra apo spitale dhe 
nuk jetojnë në komunitet. Heqja e zotësisë për të vepruar dhe 
vendosja automatikisht nën kujdestari, nënkupton heqjen e të 
drejtave në praktikë, pra pamundësinë për të ushtruar të drejtat 
themelore.

2. Vendime, vendime: Promovimi dhe mbrotja e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara, të cilët janë subjekte të kujdestarisë, Komisionit i Ligjit Ontario. http://www.
lco-cdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-arch-sectionI.

3. Neni 12 Njohje e barabartë përpara ligjit 1. Shtetet Palë riafi rmojnë se personat me aftësi të kufi zuar kanë të drejtën e njohjes kudo si persona përpara ligjit. 2. Shtetet Palë 
pranojnë që personat me aftësi të kufi zuar gëzojnë kapacitetina njësoj si pjesa tjetër e popullsisë në të gjitha aspektet e jetës. 3. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura 
për tu siguruar personave me aftësi të kufi zuar akses në lidhje me mbështetje që ata mund të kërkojnë në ushtrimin e kapacitetit të tyre ligjor. 4. Shtetet Palë në përputhje me 
ligjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut do të sigurohen që të gjitha masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor përmbajnë standarde të përshtatshme dhe efi kase 
për të parandaluar abuzimin,. këto standarde do të bëjnë të mundur që masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor respektojnë të drejtat, vullnetin dhe preferencat e 
personit nuk kanë konfl ikt interesi dhe ndikim të panevojshëm, janë në propocion dhe të përshtatura sipas rrethanave të personit, aplikohen për periudhën më të shkurtër të 
mundshme dhe u nënshtrohen shqyrtimeve të regullta nga një autoriteti kompetent, i pavarur dhe i paanshëm apo një trupe gjyqësore. Standardet do të jenë proporcionale 
më masën që këto masa cënojnë të drejtat dhe interesat e personit. (Në gjuhët arabe, kineze dhe ruse, termi “kapacitet ligjor” i referohet “kapacitetit ligjor për të drejtat” 
dhe jo “kapacitetit ligjor për të vepruar”). 5. Në varësi të dispozitave të këtij neni, Shtetet palë do të marrin të gjitha masat e duhura dhe efektive për të siguruar të drejtën 
e barabartë e personave me aftësi të kufi zuar për të patur në pronësi apo për të trashëguar prona, për të kontrolluar çështjet e tyre fi nanciare dhe për të pasur akses të 
barabartë në kreditë bankare, hipoteka dhe forma të tjera të kredive fi nanciare dhe do të sigurohet që personave me aftësi të kufi zuar nuk iu hiqet në mënyrë arbitrare prona.

4. Zotësia pasive nënkupton zotësinë juridike, e cila lind dhe vdes me njeriun sikurse sqarohet përgjatë tekstit. Ndërsa zotësia juridike aktive nënkupton zotësinë juridike për 
të vepruar, e cila mund të jetë subjekt heqjeje apo kufi zimi.

5. Istvan Hoffman, György Konczei, Rregullime ligjore në lidhje me zotësinë juridike pasive dhe aktive të personave me aftësi të kufi zuara intelektuale dhe me probleme të 
shëndetit mendor në këndvështrimin e Konventës mbi të Drejtat e PersonavemeAftësi të Kufi zuaradhe reformën e Kodit Civil Hungarez33 Loy. L.A. Int’l& Comp. L. Rev. 
143 (2010).

6. Ibid.
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Tashmë vendosja e personave me aftësi të kufizuara në 
kujdestari konsiderohet si shkelje e të drejtave, i të drejtës 
ndërkombëtare. Vendosja në kujdestari është veprim i padrejtë 
dhe i panevojshëm. Ajo prezumon që personi është i paaftë në 
të gjitha fushat e jetës.7 Në vend të heqjes së zotësisë juridike 
ka alternative të ndryshme. Vendosja nën kujdestari ligjore është 
një masë ekstreme, e cila kufi zon të drejtat më shumë sa se 
ndalon ose parandalon abuzimet me personat nën kujdestari8.

Neni 12 i KDPAK i njeh personat me aftësi të kufi zuara para ligjit, 
duke i njohur atyre zotësinë juridike dhe zotësinë për të vepruar. 
Njëkohësisht, ai vendos mbi shtetet detyrimin për të siguruar 
mbështetjen e nevojshme që kanë personat për të ushtruar 
zotësinë juridike e gjithashtu për të siguruar mjete mbrojtëse në 
raste abuzimi. Pra, konventa përmes këtij neni, jep mesazhin, 
që heqja e zotësisë nuk është më përgjigje ndaj personave me 
aftësi të kufi zuara mendore, të cilët shfaqin probleme në kuptimin 
apo marrjen e vendimeve Zgjidhja ështè mbështetja që duhet t’u 
jepet në mënyrë që ata t’i marrin këto vendime.9

Duhet theksuar, që kur KDPAK përmend personat me aftësi 
të kufi zuara në nenet e saj, duke përfshirë sidomos nenin 12, 
ka parasysh përkufi zimin që jep ajo.10 Në nenin 12 edhe pse 
nuk përmenden specifi kisht personat me aftësi të kufi zuara 
mendore dhe intelektuale, ata janë të përfshirë në përkufi zimin e 
personave me aftësi të kufi zuara dhe në praktikë ata janë ‘pre’e 
heqjes së zotësisë juridike për të vepruar. Shumë argumentojnë11 
që pasja e aftësive të kufi zuara mendore apo intelektuale nuk 
nënkupton në mënyrë automatike që një individ të mos ketë 
zotësi juridike për të vepruar, pasi duhet që kjo aftësi e kufi zuar 
të ketë sjellë paaftësinë për të kuptuar veprimet dhe pasojat e 
këtyre veprimeve. Por në fakt, heqja e saj i adresohet kryesisht 
këtyre grupimeve. Nëse legjislacioni lejon që ekzistenca e një 
aftësie të kufi zuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
përbën bazë për heqjen e zotësië juridike (për të vepruar), ky 
legjislacion bie ndesh me nenin 12 të KDPAK.12 Pra, në kuptimin 
e kësaj konvente dhe në mënyrë të veçantë në kuptimin e këtij 
neni, heqja e zotësisë juridike për të vepruar personave me 
aftësi të kufi zuara mendore dhe intelektuale përbën diskriminim. 

7. Për më shumë sqarime Komenti i Përgjithshëm më poshtë.

8. Zotësia juridike (kapaciteti ligjor) në të drejtën ndërkombëtare, Leëis, Oliver, Universiteti i Leiden, 2015.
 https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/33834

9. Ibid.

10. Personat me aftësi të kufi zuar përfshijnë individët me dëmtime fi zike, mendore, intelektuale apo shqisore afatgjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të 
pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë. http://www.qbz.gov.al/botime/fl etore_zyrtare/2012/PDF-2012/157-2012.
pdf.

11. Kapaciteti ligjor i personave me aftësi të kufi zuara intelektuale dhe me probleme të shëndetit mendor, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2013
 http://fra.europa.eu/sites/default/fi les/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-problems.pdf.

12. Raport vjetor i Kombeve të Bashkuara Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut dhe Raporteve të Zyrës së Komisionerit të Lartë dhe Sekretarit të Përgjithshëm; Studimi 
tematik nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut mbi rritjen e ndërgjegjësimit dhe të kuptuarin e KDPAK, 2009.

 http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.10-48.doc.
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Metodologjia e përdorur për hartimin e këtij raporti ishte e një 
tipologjie cilësore dhe sasiore. Të dhënat cilësore janë mbledhur 
në bazë të rishikimit të kuadrit rregullator, ligjor dhe politik, 
studimeve dhe punimeve kërkimore ndërkombëtare. Është kryer 
një vlerësim dhe analizë e legjislacionit ndërkombëtar, kombëtar 
e i literaturës ekzistuese. Në nivel kombëtar janë analizuar: Kodi 
Civil, Kodi i Familjes, Kodi i Procedurës Civile, Ligji për Përfshirjen 
dhe Aksesueshmërinë, Ligji për Shëndetin Mendor.

Ndërsa në nivel ndërkombëtar u shqyrtuan: Konventa për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara Komenti i përgjithshëm 
i Komitetit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, 
Konventa për të Drejtat Civile dhe Politike, Konventa për 
Eliminimin e Formave të Diskriminimit kundër Grave, Konventa 
për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Konventën 
Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe vendimet e kësaj gjykate 
në lidhje me njohjen e barabartë para ligjit të personave me 
aftësi të kufi zuara.

Në kuadrin e mbledhjes të të dhënave cilësore janë zhvilluar 
gjithashtu edhe 10 (dhjetë) intervista me përfaqësues të 
gjykatave, përfaqësues të Ministrisë të Mirëqënies Sociale dhe 
Rinisë, përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të 
kufi zuara mendore (intelektuale dhe me probleme të shëndetit 
mendor), organizata, që ofrojnë ndihmë ligjore, përfaqësues të 
shërbimeve sociale në njësitë bashkiake. Intervistat patën si fokus 
marrjen e informacionit në lidhje me modelin e kujdestarisë ligjore/
heqjes së zotësisë juridike për të vepruar, procedurat, praktikën 

e ndjekur nga profesionistë të fushës dhe në përgjithësi për të 
marrë perspektivën e personave, të përfshirë në këto procese 
e për të përcaktuar njohuritë e tyre në lidhje me vendimarrjen e 
mbështetur dhe modelin që ofron KDPAK.

Të dhënat sasiore u mblodhën nga monitorimi i vendimeve 
për çështjet me objekt heqjen / kufi zimin e zotësisë për të 
vepruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për periudhën 
kohore 01.01.2013-31.10.2015 si dhe për vendimet, si dhe 
monitorimin e ecurisë së seancave gjyqësore për periudhën 
01.01.2015-31.10.2015. Gjatë këtyre afateve kohore janë 
monitoruar 100 vendime gjyqësore dhe 100 seanca gjyqësore. 
Nga faqja zyrtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës janë 
shkarkuar 100 vendime, ndër të cilat në 99 raste kërkuesi i është 
drejtuar gjykatës me kërkesën për heqjen e plotë të zotësisë 
për të vepruar dhe në një rast ka kërkuar kufi zimin e saj; ato 
janë analizuar për të identifi kuar procedurat, mënyrën e marrjes 
së vendimit, kohëzgjatjen dhe në përgjithësi për të zbuluar 
karakteristikat e proceseve me objekt heqjen e zotësisë për të 
vepruar. Ndërkohë, janë ndjekur/monitoruar 100 (njëqind) seanca 
gjyqësore drejtëpërdrejtë në sallat e gjykimit, në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor të Tiranës, ku janë mbajtur shënime për të gjitha 
seancat për të përcaktuar modelet e vendimarrjes në gjykatë 
në lidhje me rastet me objekt heqjen/kufi zimin e zotësisë për të 
vepruar, procesin në tërësi, pjesëmarrjen e palëve, aktivizimin, 
ndërveprimin me personat për të cilët kërkohet heqja/kufi zimi, 
vështirësitë në një proces të tillë e të tjera. 

Metodologjia
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Njohja e barabartë para ligjit, si e drejtë është përfshirë në DUDNj 
dhe në KNDCP. Në DUDNj dhe KNDCP ‘njohja e barabartë para 
ligjit’ është përdorur si zotësi juridike, duke nënkuptuar vetëm 
të drejtat dhe përgjegjësitë, e jo ushtrimin e tyre. Më vonë, atë e 
gjejmë gjithashtu të shprehur në CEDAW, por në këtë të fundit 
ka fi llesat e veta përdorimi i konceptit të ‘kapacitetit ligjor’ në 
çështje civile, si koncept ku përfshihen zotësia juridike dhe zotësia 
për të vepruar së bashku. Më pas e gjejmë në KDPAK ku termi 
i kapacitetit ligjor përfshin zotësinë juridike dhe zotësinë për të 
vepruar, si pjesë të pandashme të këtij koncepti.

Ky kapitull përshkruan nenin 12 të KDPAK dhe Komentit të 
Përgjithshëm.

1.1 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufi zuara (KDPAK)

KDPAK afi rmon që të gjithë personat kanë të drejtën e njohjes 
së barabartë para ligjit. Në këtë mënyrë, neni 12 sfi don të gjithë 
sistemet që lejojnë heqjen apo kufi zimin e zotësisë juridike për 
të vepruar.13

Ky nen vendos mbi shtetet detyrimin që të sigurojnë 
mbështetje për personat, që ata të ushtrojnë zotësinë e tyre 
juridike. Ky nen ka qënë pa dyshim neni më i debatuar gjatë 
hartimit të KDPAK. Shpeshherë, duke pasur parasysh edhe 
sqarimet e mësipërme në lidhje me zbatimin e konceptit të 
zotësisë juridike për të vepruar, ka pasur dyshime për mënyrën 
e të kuptuarit të këtij neni. Sidomos, është dyshuar mbi atë 
që a kërkon me të vërtetë ky nen që të shfuqizohet koncepti i 
kujdestarisë ligjore? Hartuesit kanë pasur në vëmendje gjatë 
gjithë kohës faktin që kujdestaria ligjore, në shumë vende të 
botës, nënkupton marrjen e vendimeve për llogari të personit 
nën kujdestari, nga ana e kujdestarit, pa u konsultuar me 
personin vetë dhe pa marrë parasysh dëshirat e tij. Madje 
kujdestari mund të veprojë edhe në kundërshtim të plotë 
me atë ç’ka dëshiron personi. Në të tilla kushte, krijohet një 
situatë gati e pamundur për personin nën kujdestari për të 
kundërshtuar kujdestarin e tij ligjor.14

Titulli i nenit 12 është‘Njohja e barabartë para ligjit’. Edhe në 
paragrafi n e parë theksohet, që ‘Shtetet Palë riafi rmojnë se 
personat me aftësi të kufi zuar kanë të drejtën e njohjes kudo 
si persona përpara ligjit’. Në paragrafi n pasardhës përmendet 

Kapitulli I.
Kuadri ligjor
ndërkombëtar

13. Njohja e barabartë para ligjit: „1. Shtetet Palë riafi rmojnë se personat me aftësi të kufi zuar kanë të drejtën e njohjes kudo si persona përpara ligjit. 2. Shtetet Palë pranojnë 
që personat me aftësi të kufi zuar gëzojnë kapacitetin ligjor njësoj si pjesa tjetër e popullsisë në të gjitha aspektet e jetës. 3. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për 
tu siguruar personave me aftësi të kufi zuar akses në lidhje me mbështetjen që ata mund të kërkojnë në ushtrimin e kapacitetit të tyre ligjor. 4. Shtetet Palë në përputhje me 
ligjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut do të sigurohen që të gjitha masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor përmbajnë standarde të përshtatshme dhe efi kase 
për të parandaluar abuzimin,. këto standarde do të bëjnë të mundur që masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor respektojnë të drejtat, vullnetin dhe preferencat e 
personit nuk kanë konfl ikt interesi dhe ndikim të panevojshëm, janë në propocion dhe të përshtatura sipas rrethanave të personit, aplikohen për periudhën më të shkurtër të 
mundshme dhe u nënshtrohen shqyrtimeve të regullta nga një autoriteti kompetent, i pavarur dhe i paanshëm apo një trupe gjyqësore. Standardet do të jenë proporcionale 
më masën që këto masa cënojnë të drejtat dhe interesat e personit 5. Në varësi të dispozitave të këtij neni, Shtetet palë do të marrin të gjitha masat e duhura dhe efektive 
për të siguruar të drejtën e barabartë e personave me aftësi të kufi zuar për të patur në pronësi apo për të trashëguar prona, për të kontrolluar çështjet e tyre fi nanciare dhe 
për të pasur akses të barabartë në kreditë bankare, hipoteka dhe forma të tjera të kredive fi nanciare dhe do të sigurohet që personave me aftësi të kufi zuar nuk iu hiqet në 
mënyrë arbitrare prona.”

 http://www.qbz.gov.al/botime/fl etore_zyrtare/2012/PDF-2012/157-2012.pdf.

14. Arlen S. Kaner , Zhvillimi i aftësisë së kufi zuar në të drejtën ndërkombëtare: Rruga nga mëshirimi tek të drejtat e njeriut, Nëntor 2014https://books.google.al/books?id=ay
ecBQAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq=legal+capacity+international+laë&source=bl&ots=_iugNQSë5ë&sig=x94rq2ze7UBoi40dyfovHyiVDSY&hl=en&sa=X&ved=0ah
UKEwjt0MO1mrHKAhXD8A4KHZPgB-U4ChDoAQgwMAM#v=onepage&q=legal%20capacity%20international%20law&f=false.
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kapaciteti ligjor, ‘Shtetet Palë pranojnë që personat me aftësi 
të kufi zuar gëzojnë kapacitetin ligjor15 njësoj si pjesa tjetër e 
popullsisë në të gjitha aspektet e jetës’.

Sikurse u diskutua gjatë tekstit më lart, njohja e barabartë para 
ligjit do të thotë për një person që ai është bartës i të drejtave dhe 
detyrimeve, pra ka zotësi juridike. Me njohjen e barabartë para 
ligjit, vjen dhe zotësia për të vepruar, me mbushjen e kriterit të 
moshës madhore, e cila nënkupton mundësinë për të ushtruar 
të drejtat16.

Neni 12, duke mandatuar njohjen e barabartë para ligjit, pra 
gëzimin e plotë dhe ushtrimin e kapacitetit ligjor, prezanton 
vendimarrjen e mbështetur. 

Në një studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konstatohet 
që vendimarrja e mbështetur mund të realizohet përmes miqve, 
shokëve, profesionistëve të ndryshëm, rrjeteve të personave të 
zgjedhur e të besuar, të cilët ndihmojnë personat me aftësi të 
kufi zuara që t’i marrin vetë vendimet17. Këto forma nuk mund 
të përcaktohen, pasi ato mund të jenë të ndryshme në varësi 
të rasteve dhe të nivelit të kërkuar për mbështetje. Heqja 
e mundësisë për vetëvendosje, sikurse ndodh në rastet e 
personave me aftësi të kufi zuara, ndikon në uljen e vetëbesimit 
dhe nxit ndjesi të tilla si paaftësia për të marrë vendime apo 
pasiviteti. Bazuar në studime të ndryshme, është provuar lidhja 
pozitive mes vendimarrjes nga vetë personi dhe rezultateve 
pozitive që personi ka, si në punësim për shembull, si pasojë e 
vendimarrjes.18

1.2 Komenti i Përgjithshëm Numër 119 (2014) 

Neni 12: E drejta për njohje të barabartë para ligjit. Komiteti për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara (Komiteti), Sesioni 
11, 31 Mars- 11 Prill 2014.

‘Kapaciteti ligjor’ ose zotësia juridike është një koncept injohur 
nga DUDNj, KNDCP dhe CEDAW. Njohja e barazisë para ligjit 
është parim i të drejtës ndërkombëtare dhe zbatimi i këtij parimi 
është i domodoshëm në ushtrimin e gëzimin e të gjithë të drejtave 
të njeriut. Ndërkohë, Komiteti sqaron që kapaciteti ligjor përfshin 
edhe zotësinë juridike, si edhe zotësinë juridike për të vepruar 
dhe që me kapacitetin ligjor duhet të kuptohet pikërisht kjo 
përbërje, me dy elementë, edhe në dokumentët ndërkombëtarë 
më sipër. Komiteti thekson më tej universalitetin e kapacitetit ligjor 
dhe thekson që ajo i njihet njerëzve vetëm nga fakti i të qënit 
njerëz, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufi zuara. Në 
mënyrë që ata të gëzojnë kapacitetin ligjor, duhet të kenë të dy 
elementët: zotësinë juridike dhe zotësinë juridike për të vepruar. 
Këto dy elementë nuk mund të ndahen.20

Kapaciteti mendor (në bazë të të cilit hiqet zotësia juridike për 
të vepruar) është aftësia për të marrë vendime, aftësi e cila 
ndryshon nga individi në individ dhe e cila varet nga një sërë 
faktorësh mjedisorë dhe socialë. Ky koncept është në vetvete 
shumë kontradiktor. Ai nuk është objektiv apo i bazuar në 
fakte shkencore, sikurse prezantohet shpeshherë, por është 
i vendosur në një kontekst të caktuar shoqëror ose politik. 
Ndër raportet e Shteteve dorëzuar pranë këtij Komiteti, është 
vënë re që konceptet e kapacitetit ligjor dhe atij mendor janë 
të ndërthurur apo kombinuar me njëri tjetrin, në mënyrë të 
atillë që kur një person ka aftësi të reduktuara apo të kufi zuara 
për të marrë vendime, kjo përbën arsye për heqjen e zotësisë 
(për të vepruar). Kjo tashmë konsiderohet e palejueshme nga 
ky Komitet.

Përsa i përket vendimarrjes së mbështetur, Komiteti jep një 
orientim të rëndësishëm. Ajo duhet të bazohet çdo herë në 
vullnetin dhe preferencat e personit dhe jo sipas modelit të 
interesit më të lartë (sikurse veprohet në rastin e të miturve). ‘Me 
mbështetje’ kuptohen një sërë formash formale dhe joformale 
të asistencës, qoftë kjo në lehtësimin e komunikimit apo në 
forma të tjera, si dhënie e informacionit në mënyrë të përshtatur, 
aksesi i përgjithshëm në institucione si banka apo institucione 
të tjera private. Personat zgjedhin një person ose disa persona, 
familjarë ose jo, si persona ndihmës në ushtrimin e zotësisë 
juridike. Ata mund të planifi kojnë para në kohë se kush apo si 
do të marrë vendimet në situatat kur ata vetë nuk do të mund 
të shprehin vullnetin dhe preferencat e tyre, si për shembull 
delegimi përmes një kontrate apo deklarate i vendimarrjes 
për situata të caktuara. Komenti sqaron më tej, që Shtetet në 
bazë të nenit 12, kanë detyrimin për të shfuqizuar ligjet të cilat 
lejojnë heqjen e zotësisë juridike për të vepruar, në mënyrë të 
plotë apo të pjesshme, dhe t’i zëvëndësojnë ato me modelin 
e vendimarrjes së mbështetur.

 

1.6 Standardet e vendosura nga Gjykata Europiane të 
Drejtave të Njeriut (GjEDNj)

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut21 nuk përmban 
konceptin e njohjes së barabartë para ligjit apo personalitetit 
juridik, sikurse dokumentët dhe konventat e sipërpërmendura. 
Megjithatë, ajo e ka shqyrtuar atë në kuadër të shkeljes së të 
drejtave që përmban kjo konventë, kryesisht në kuadër të të 
drejtës për një jetë familjare të qetë, proces të rregullt ligjor 
apo dhe lirisë dhe sigurisë individuale. Tashmë kjo gjykatë ka 
trajtuar një sërë rastesh për zotësinë juridike për të vepruar, të 
trajtuara këto më shumë në aspektin procedurial dhe jo bazuar 
në thelbin e zotësisë juridike për të vepruar. KDPAK e njeh 
zotësinë juridike për të vepruar si pjesë e njohjes së barabartë 

15. Kapaciteti ligjor është term i cili përdoret në të drejtën ndërkombëtare. Siç u sqarua edhe më lart, sipas disa interpretimeve ai nënkupton vetëm zotësinë juridike, ndërsa në 
të tjerë zotësinë juridike për të vepruar. KDPAK e përdor termin, duke i përfshirë të dy këto elementë.

16. Arlen S. Kaner , Zhvillimi i aftësisë së kufi zuar në të drejtën ndërkombëtare: Rruga nga mëshirimi tek të drejtat e njeriut, Nëntor 2014 https://books.google.al/books?id=ay
ecBQAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq=legal+capacity+international+law&source=bl&ots=_iugNQSw5w&sig=x94rq2ze7UBoi40dyfovHyiVDSY&hl=en&sa=X&ved=0a
hUKEwjt0MO1mrHKAhXD8A4KHZPgB-U4ChDoAQgwMAM#v=onepage&q=legal%20capacity%20international%20law&f=false.

17. Peter Blanck and Jonathan G. Martinis (2015) E drejta për të zgjedhur.Qendra Burimore Kombëtare për vendimarrjen e mbështetur.Përfshirja, Mars 2015, Vol. 3, Nr. 1, faqe. 
24-33. http://bbi.syr.edu/publications/2015/SDM_Overview.pdf.

18. Ibid.

19. Koment i Përgjithshëm Nr. 1, 2014 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx.

20. Komentin i përgjithshëm Numër 1, Neni 12: E drejta për njohje të barabartë para ligjit, Komiteti për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara (Komiteti) Sesioni 11, 31 
Mars- 11 Prill 2014 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx.

21. Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SQI.pdf.
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para ligjit dhe si një element, i cili nuk mund të kufi zohet ose 
hiqet, ndërsa GjEDNj me anë të vendimeve që ka lëshuar, 
edhe pse i referohet KDPAK-së në mënyrë të vazhdueshme, 
lejon kufi zimet apo heqjen sipas legjislacioneve kombëtare, 
megjithëse vendos masa shumë herë më të rrepta dhe kërkon 
një analizë më gjithëpërfshirëse. Pra, GjEDNj vazhdon të lejojë 
heqjen apo kufi zimin përsa kohë është sipas standardeve të 
vendosura nga vetë ajo, ndërsa KDPAK nuk lejon heqjen apo 

kufi zimin në asnjë rast dhe konsideron atë diskriminim. Një 
nga kritikat e vazhdueshme ndaj vendimeve të GjEDNj në 
lidhje me trajtimin e zotësië juridike për të vepruar është që 
ajo ka dështuar në mënyrë të vazhdueshme për ta parë atë si 
diskriminim ndaj personave me aftësi të kufi zuara mendore.

Në Shtojcën I, paraqitet një përmbledhje e rasteve të gjykuara 
nga GjEDNj, në lidhje me zotësisë juridike për të vepruar.22

22. Përmbledhja nuk është ezauruese dhe synon të përmbledhë disa nga standardet e vendosura nga GjEDNj në lidhje me zotësinë juridike për të vepruar.Teksti është përshtatur 
nga një përmbledhje e mbështetur nga PNUD, ‘Përmbledhje e Jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut, Dajena Kumbaro, Nëntor 2015.



Heqja e zotësisë për të vepruar e personave me aftësi të kufi zuara14

Ky kapitull ofron një analizë të përgjithshme të ligjeve kryesore 
në Shqipëri, të cilët përmbajnë dispozita në lidhje me konceptin 
e njohjes së barabartë para ligjit, zotësinë juridike dhe zotësinë 
për të vepruar. Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të identifi kojë 
kodet dhe ligjet kryesorë, të prezantojë çfarë ato parashikojnë për 
personat me aftësi të kufi zuara mendore; cilat janë procedurat që 
ndiqen, aktorët kryesorë pjesëmarrës në proces, kriteret e të tjera. 
Në këtë kapitull identifi kohet gjithashtu edhe mospërputhshmëria 
e këtyre ligjeve me sdanardet ligjore ndërkombëtare. Këto gjetje 
përforcohen më tej në kapitullin vijues „Gjetjet nga monitorimi i 
praktikës gjyqësore“.

1.1 Kodet dhe zotësia për të vepruar

Sikurse edhe në pjesën më të madhe të legjislacioneve, edhe 
në legjislacionin shqiptar ka një dallim mes zotësisë juridike dhe 
zotësisë juridike për të vepruar. Sipas nenit 1 të Kodit Civil, çdo 
person fi zik gëzon zotësi të plotë e të barabartë për të pasur të 
drejta dhe detyrime civile dhe kjo zotësi fi llon me lindjen e personit 
gjallë dhe mbaron me vdekjen e tij. 

Në të drejtën civile shqiptare një nga kushtet për të marrë pjesë në 
marrëdhëniet juridiko-civile është zotësia juridike për të vepruar, 
madje pjesë e kësaj është edhe zotësia procedurale civile për të 
vepruar si palë në proceset gjyqësore.

Nga neni 9 i Kodit Civil fi llon trajtimi i ‘sëmundjeve psiqike’ në 
raport me zotësinë për të vepruar. Kështu, edhe gjatë periudhës 
moshore 14-18 vjeç, nëse një person ka sëmundje psiqike ose 
zhvillimi mendor23, atij mund t’i hiqet ose kufi zohet zotësia për 

të vepruar me vendim gjykate. Edhe personit madhor (mbi 18 
vjeç), që për shkak sëmundjeje psiqike ose zhvillimi të metë 
mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset 
për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufi zohet zotësia për të 
kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Në Kodin Civil 
përkufi zimet e gjendjeve shëndetësore përfshijnë edhe probleme 
ose çrregullime të shëndetit mendor, sikurse quhen tanimë në 
Ligjin për Shëndetin Mendor dhe gjithashtu personat me aftësi 
të kufi zuara intelektuale.

Referuar nenit 10 të Kodit Civil Heqja ose kufi zimi i zotësisë për 
të vepruar mund të vendoset vetëm me vendim të gjykatës dhe 
shoqërohet gjithmonë me vendosjen në kujdestari. Rregullat, 
procedurat e inicimit dhe gjykimit të çështjeve për heqjen ose 
kufi zimin e zotësisë për të vepruar janë parashikuara në pjesën e 
Gjykimeve të Posaçme. Kemi të bëjmë me një kërkesë njohjeje, 
vërtetimi me karakter deklarativ-konstatues. Të drejtën për t’iu 
drejtuar gjykatës, personat që legjitimohen, janë përcaktuar në 
nenin 382 i Kodit të Procedurës Civile. Ata janë: bashkëshorti, 
gjinia e afërt, prokurori dhe persona që kanë interes të ligjshëm 
për këtë fakt. Por këtu legjitimohen edhe persona që kanë interes 
të ligjshëm për këtë fakt. 

Kërkesa për heqje/kufi zimi të zotësisë për të vepruar gjykohet 
kurdoherë, pa përjashtim, me trup gjykues të përbërë nga tre 
gjyqtarë (neni 35 i Kodit të Procedurës Civile). Kërkesa duhet 
të tregojë fakte dhe të jetë e bazuar në prova që mbështesin 
pretendimet e kërkuesve. Për gjykimin e çështjes njoftohet 
kurdoherë prokurori, të cilit i dërgohet një kopje e kërkesës dhe 
e të gjithë provave që janë depozituar në gjykatë.24

Kapitulli II.
Legjislacioni
kombëtar

23. Terminologjia e përdorur është bazuar në legjislacionin ekzistues dhe i referohet në mënyrë të drejtëpërdrejtë kodeve.

24. Alban Abaz Brati, “Procedura Civile”, Shtëpia Botuse “Dudaj”, Tiranë 2008.
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Pjesëmarrja e prokurorit në këtë proces, pa qënë palë direkte, 
konsiderohet si e llojit sui generis, e veçantë, pasi nuk merr 
përsipër pasoja siç i marrin palët. Ai më tepër ka rol ruajtës.25

Gjithashtu, gjykata thërret në cilësinë e palës së tretë, edhe 
sektorin e ndihmës dhe shërbimeve sociale pranë bashkisë ose 
komunës së vendit ku zhvillohet gjykimi, në bazë të nenit 267 
të Kodit të Familjes. Shërbimi social paraqet në proces një akt 
vlerësimi, i cili përmban ekzaminimin e zhvillimit të personalitetit 
të personit të cilit kërkohet t’i hiqet/kufi zohet zotësia për të 
vepruar në kontekstin familjar, edukativ, e social dhe vlerëson 
kushtet dhe përshtatshmërinë e kujdestarit të ardhshëm ose 
institucionit të përkujdesjes.

Në gjykimin e këtyre çështjeve gjykata duhet të realizojë një 
hetim të gjerë dhe sa më të detajuar. Asaj i është caktuar një 
rol aktiv në gjykim për shkak të pozitës së personit që i hiqet 
apo kufi zohet zotësia për të vepruar. Kjo pozitë ka të bëjë me 
personalitetin e tij juridik, pasi ky person nuk mund të mbrojë 
vetë si në gjykimet e tjera të zakonshme. Pasi shqyrton kërkesën 
dhe dëgjon kërkuesin, gjykata detyrimisht pyet personin për të 
cilin kërkohet heqja ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar. Ajo 
e thërret në gjykatë ose ngarkon një anëtar të trupit gjykues ta 
pyesë atë aty ku ndodhet, kur është në pamundësi për të marrë 
pjesë në proces në gjykatë. 

Procedurën e heqjes apo kufizimit të zotësisë juridike për 
të vepruar të personave madhorë me aftësi të kufi zuara e 
parashikon Kodi i Familjes, nenet 307-313.

Nëse shkalla e sëmundjes së personit është e tillë sa marrja në 
pyetje e tij është e vështirë ose e pamundur, atëherë gjykata 
duhet ta kqyrë vetë këtë person aty ku ai ndodhet, qoftë edhe 
në prani të një mjeku si p.sh në spital ku është shtruar për kurim, 
në banesë, institucion ku mund të jetë izoluar etj. Por kurrsesi 
gjykata nuk mund të shmangë këtë veprim procedurial, pasi do 
të kishim të bënim me një shkelje të rëndë të ligjit në proces. 
Gjithashtu, gjykata duhet të pyesë familjarët e tij të ngushtë nëse 
ka, persona nga gjinia e tij e afërt, mjeku kurues kur sëmundja e 
tij ka qënë e evidentuar dhe ka vazhduar për një kohë të caktuar. 
Nuk përjashtohet mundësia që gjykata të pyesë dhe persona të 
tjerë të njohur me të sëmurin e madje kur është e mundshme të 
administrohet si provë shkresore edhe kartela mjekësore, nëse 
është ndjekur për kurim në kushte spitalore.

Gjithashtu, i detyrueshëm për gjykatën është ekzaminimi mjeko-
ligjor i personit për të cilin kërkohet heqja ose kufi zimi i zotësis për 
të vepruar nga një grup mjekësh ekspert, specialistë të fushës si 
edhe administrimi i një akti ekspertimi mjeko-ligjor, i cili paraqitet 
në formë mendimi, por që argumenton në mënyrë shkencore 
llojin, shkallën e sëmundjes dhe ndikimin e sajë në veprimtarinë 
e personit në fjalë. Nuk ka kritere mjekësore të veçanta të 
përcaktuara. Nga ekspertiza mjeko-ligjore përdoren teste të 
inteligjencës, Wechsler IQ Test, i cili është i vetmi i standardizuar 
dhe gjithashtu bazë është intervista klinike e zhvilluar me dy 
mjekë psikiatër.26

Me heqjen së zotësisë për të vepruar, personi që e ka patur të 
plotë ose të kufi zuar, barazohet me të miturin deri në 14 vjeç. 

Ndërsa me kufi zim e zotësisë për të vepruar, ai barazohet me 
të miturin 14-18 vjeç. Megjithatë, duhet theksuar që në praktikë 
heqja e plotë ose vetëm kufi zimi nuk kanë ndryshime. Efektet 
juridike janë të njëjta për të gjithë veprimet juridike që kryhen 
në emër të personit të vendosur nën kujdestari ligjore. Kjo vjen 
si pasojë e mospërcaktimit të kufi zimit të pjesshëm, fushave 
të tij. Nga intervistat e zhvilluara rezulton që gjyqtarët nuk dinë 
si të veprojnë për heqjen e pjesshme, nuk arrijnë dot ata vetë 
apo mjekët e ekspertizës fushat në të cilat duhet të veprojë 
personi. Kodet gjithashtu nuk shprehen në lidhje me preferencat 
e personit por vetëm me mbrojtjen e interest më të lartë, i cili 
vendoset nga kujdestari.

Në lidhje me fi gurën e kujdestarit ligjor, Kodi i Familjes përcakton 
disa kushte apo rrethana që nuk lejojnë vendosjen si kujdestarë. 
Konkretisht, neni 270 i Kodit të Familjes parashikon kushtet 
përjashtuese për të ushtruar funksionet e kujdestarit, të cilat 
janë: a) është vetë në kujdestari personi i cili kërkon të fi tojë 
kujdestarinë; b) ka konfl ikt interesash me të miturin; c) nuk ka 
administrimin e lirë të pasurisë së tij; ç) është përjashtuar nga 
kujdestaria për shkak të deklarimit me shkrim të prindit që ka 
ushtruar i fundit përgjegjësinë prindërore; d) ka humbur ose i 
është hequr përgjegjësia prindërore, ose i është hequr detyra e 
kujdestarit në një rast tjetër; dh) është i dënuar me burgim për 
një vepër penale dhe është gjatë kohës së vuajtjes së dënimit, si 
dhe kur është dënuar për krime ndaj të miturve. e) ka mbushur 
moshën 65 vjeç; ë) për shkak të gjendjes së tij shëndetësore nuk 
mund ta ushtrojë me lehtësi kujdestarinë; (f) ushtron përgjegjësinë 
prindërore në më shumë se tre fëmijë; g) është i ngarkuar me më 
shumë se dy kujdestari; gj) nuk jep pëlqimin për të qenë kujdestar.

 

1.2 Ligji për ‘Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e 
Personave me Aftësi të Kufi zuara’

ky ligj refl ekton disa nga parimet e KDPAK dhe do të ishte më 
i avancuar nga ligjet e tjerë ekzistuese, sidomos kodet bazë, 
pasi është një ligj i miratuar rishtazi. Në nenet 5 dhe 6, ligji 
adreson çështjen e jetesës së pavarur në mënyrë të veçantë, 
duke parashikuar edhe shërbime konkrete të cilat duhet të 
mundësohen nga shteti, sipas këtij ligji. Në shërbimet, të cilat 
garantojnë jetesën e pavarur, përfshihet edhe vendimarrja e 
mbështetur. Kështu sipas tij, “vendimarrje e mbështetur” është 
ushtrimi i vullnetit nga një person me aftësi të kufi zuara nëpërmjet 
një kompetence specifi ke të shtuar, që mbështet qëllimin dhe 
interesin e tij më të mirë, duke i mundësuar kryerjen e veprimeve 
për të fi tuar të drejta dhe për të marrë përsipër detyrime. Është 
e qartë përpjekja për të përkufi zuar vendimarrjen e mbështetur 
sipas standardave ndërkombëtare, përfshirja e të dy koncepteve, 
atij të zotësisë juridike dhe atij të zotësisë për të vepruar. Nuk ka 
kufi zime për të drejtat apo detyrimet në këtë përkufi zim. 

Mospërputhshmëria e këtij neni me KDPAK qëndron tek fraza: 
“…që mbështet qëllimin dhe interesin e tij më të mirë…” Sikurse 
u theksua gjatë analizës së bazës ligjore ndërkombëtare dhe më 
specifi kisht Komentit të Përgjithshëm të nenit 12 nga Komiteti 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, duhet të 
shfuqizohen të gjitha qasjet dhe ligjet të cilat lejojnë marrjen 

25. Çlirim Gjata “Procedura Civile”, Universiteti Luarasi, Tiranë 2009.

26. Përveç raportit të mjekëve ligjorë, në mënyrë të përmbledhur pyetjet që i drejtohet atyre nga gjykata janë: - A vuan shtetasi për të cilin kërkohet heqja/kufi zimi i zotësisë për 
të vepruar nga ndonjë sëmundje mendore? - Nëse vuan nga ndonjë sëmundje nga cila konkretisht dhe a është i aftë shtetasi të kuptojë rëndësinë e veprimeve juridike që 
kryen? - Nga sëmundja që vuan shtetasi, a është në gjendje të kujdeset vetë apo ka nevojë për përkujdesje familjare?
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e vendimeve në emër të personave me aftësi të kufi zuara, 
duke u bazuar në ‘interesin më të lartë’ apo ‘më të mirë’, apo 
thjesht në interesin e personit. Mbështetja duhet të jepet vetëm 
bazuar në dëshirat dhe preferencat e personit. Në mungesë të 
shprehjes së vullnetit, atëherë mbështetësit në vendimarrje bëjnë 
interpretimin më të mirë të mundshëm të vullnetit, gjithmonë 
bazuar në dëshirat dhe preferencat e personit, duke iu referuar 
njohjes, eskperiencës, historikut të personit, njohjeve nga njerëz 
të tjerë etj. Interesi më i mirë është në përdorim referuar modelit të 
trajtimit të fëmijëve dhe ushtrimit të të drejtave dhe përgjegjësive 
prindërore dhe kjo konsiderohet e papërshtatshme për personat 
me aftësi të kufi zuara të rritur.

Ky nen më tej përcakton, që çdo person me aftësi të kufi zuara, 
që ka nevojë për ndihmë në vendimmarrje, merr mbështetjen e 
duhur nga një individ ose grup individësh të besuar. Mbështetja 
mund të sigurohet në një sërë mënyrash, përfshirë mbështetjen 
me anë të interpretimit dhe gjuhës së thjeshtë, si dhe ndihmën 
në marrëdhëniet e personit me palë të treta, që nuk mund të 
kuptojnë mënyrat e tij të komunikimit. Pra, mënyrat janë të njëjta 
me ato që përshkruhen dhe në Komentin e Përgjithshëm.

Mbështetja jepet gradualisht, duke u dhënë kohë të mjaftueshme 
personave që e kërkojnë atë, për të mësuar se si mund ta 
përdorin mbështetjen për më të mirën e tyre. Sërish, shprehja 
‘për më të mirën e tyre’ duket sikur favorizon interpretimin e 
‘interesit më të lartë’.

Ligji përcakton që, rregullat, procedurat dhe kriteret e ofrimit 
të këtyre shërbimeve përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave 24 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligjit, i cili është 
botuar në Fletoren Zyrtare në Gusht të vitit 2014, çka nënkupton 
që vendimi të jetë programuar për miratim në Gusht të vitit 2016.

Duhet theksuar, që ky ligj nuk rregullon plotësisht dhe 
përfundimisht çështjen e zotësisë për të vepruar, Siç u sqarua 
edhe më lart, çështja i përket më tepër një sistemi të caktuar, 
të bazuar mbi modelin e kujdestarisë ligjore në bazë të të cilit 
janë ndërtuar dhe ligjet kryesore themelore, si Kodi Civil, Kodi i 
Familjes, Kodi i Procedures Civile. Këto ligje qëndrojnë më lart 
në hierarkinë ligjore në krahasim me Ligjin për Përfshirjen dhe 
Aksesueshmërinë dhe për sa kohë ato nuk ndryshojnë, do të 
vazhdojë të jetë në përdorim modeli i heqjes së zotësisë për të 
vepruar. Megjithatë, ligji për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë 
mbetet një mundësi e mirë për të fi lluar aplikimin e disa modeleve 
të vendimarrjes së mbështetur, të cilat mund të udhëheqin në 
mënyrë progesive edhe ndryshimet ligjore të kërkuara.

1.3 Ligji për Shëndetin Mendor

Një ligj tjetër, në bazë të të cilit vazhdon të lejohet heqja e zotësisë 
juridike për të vepruar është Ligji për Shëndetin Mendor.27 Ky 
ligj, që në përkufi zimet lejon trajtimin pa miratimin e personit. 
“Trajtim i pavullnetshëm” është trajtimi i një personi që vuan nga 
një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin 
e tij dhe konfi rmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor. Në nenin 
9, ligji përshkruan situatën e heqjes së zotësisë për të vepruar, 
duke iu referuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë procedurave të 
Kodit të Procedurës Civile. 

Ligji parashikon për rastet e trajtimit të vullnetshëm, për personat 
me zotësi të kufi zuar për të vepruar, që vendimin për këtë lloj 
trajnimit e jep kujdestari ligjor. Qartazi, ky parashikim bie ndesh 
me standardet, të cilat u përmendën më sipër, duke i lënë në 
dorë zgjedhjen e trajtimit mjekësor kujdestarit ligjor. Nuk ka 
ndonjë parashikim në lidhje me preferencat e vetë personit. 
Nga ana tjetër, edhe pse ligji perfshin konceptin e miratimit të 
informuar, nuk ka parashikime për përdorimin e formateve të 
përshtatura për personin. Situata ndërlikohet sidomos në rastet 
e trajtimit të pavullnetshëm. Trajtimi i pavullnetshëm bëhet në 
kushte të veçanta, sipas përcaktimit të mjekut specialist dhe 
nëse plotësohen tre kushte njëkohësisht: a) kur ka një çrregullim 
të rëndë mendor, që kufi zon aftësinë e tij për të kuptuar ose 
kontrolluar sjelljen e tij; dhe b) pa trajtimin e pavullnetshëm personi 
rrezikon jetën shëndetin ose sigurinë e vetes ose të tjerëve; dhe 
c) janë shteruar mundësitë ekzistuese për trajtimin shëndetësor 
në komunitet dhe mjekimi i nevojshëm jepet vetëm nëpërmjet 
shtrimit në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar me 
shtretër, në përputhje me parimet e alternativës sa më pak 
kufi zuese. 

Në këtë procedurë, nuk duket të bëhet fjalë për heqje/kufi zim 
të zotësisë për të vepruar (edhe pse në praktikë procedura 
nënkupton pikërisht kufi zimin e të drejtave të personit) por për një 
vendim të gjykatës në lidhje vetëm më trajtimin e pavullnetshëm. 
Ligji në vazhdimësi i referohet interesit më të lartë të personit 
edhe për procedura të tjera, përveç trajtimit të pavullnetshëm. 
Gjithashtu ligjit mjaftohet me dhënien e miratimit nga ana e 
kujdestarit ligjor, në rastet kur ka një të tillë, dhe anashkalon vetë 
personin me çrregullime të shëndetit mendor. 

27. Ligji për Shëndetin Mendor Nr. 44/2012 http://www.shendetesia.gov.al/fi les/userfi les/shendeti_mendor/Ligji_Nr.44,_2012_per_shendetin_mendor.pdf.
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Ky kapitull paraqet gjetjet kryesore të përftuara gjatë shqyrtimit 
të vendimeve gjyqësore dhe monitorimit të drejtëpërdrejtë të 
seancave të zhvilluara në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës 
për çështjet me object gjykimi ‘Heqje/kufi zim i zotësisë për 
të vepruar”. Monitorimi është kryer duke pasur në vëmendje 
një perspektivë krahasimore me standadet ndërkombëtare të 
prezantuara në këtë raport dhe nga ana tjetër ka monitoruar 
respektimin e procedurave ligjore sipas parashikimeve aktuale. 
Edhe në këtë pjesë, sikurse në kapitullin e mësipërm, qëllimi 
kryesor është që të identifi kohen mospërputhshmëritë dhe 
aspektet problematike ekzistuese.

Të dhënat e përftuara fl asin për një praktikë gjyqësore e cila ka 
një tendencë shumë të lartë në heqjen e zotësisë për të vepruar, 
duke vendosur për marrjen e kësaj mase ekstreme. Në shumë 
pak raste (pothuajse aspak) përdoret mundësia e dhënë nga 
Kodi Civil për heqjen e pjesshme të saj. Por edhe sikurse do të 
shohim më poshtë, heqja e pjesshme e zotësisë për të vepruar, 
nuk ka në Shqipëri kuptimin që ka në një sërë vendesh të tjerë 
ose dhe kuptimin që duket sikur i jep vetë Kodi Civil, që do të 
thotë mundësi për të kryer disa veprime të kufi zuara në disa fusha 
të përcaktuara. Nga praktika gjyqësore e monitoruar rezulton që 
kufi zimi vendoset në pak raste në kohë, pra për një periudhë 

Kapitulli III.
Gjetjet nga 
monitorimi 
i praktikës
 gjyqësore

Figura 1.

Marrëdhënia e kërkuesit me personin për të cilin kërkohët heqja/kufi zimi i zotësisë për të vepruar
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të caktuar kohore dhe nuk vendoset për fusha të caktuara, 
në të cilat supozohet që personi nuk kupton veprimet juridike. 
Problem tjetër që rezulton, është që nuk ka parashikime në lidhje 
me kthimin e zotësisë juridike për të vepruar pas kësaj periudhe. 
A kthehet ajo automatikisht pas mbarimit të kufi zimit të pjesshëm? 
A duhet bërë një rivlerësim pas mbarimit të periudhës? Në praktikë 
në fakt nuk ndodh një rikthim apo rivlerësim pasi nuk ekzistojnë 
parashikime ligjore për vlerësimin apo rikthimin e zotësisë për të 
vepruar. Siç u theksua dhe më lart, janë shumë të rralla rastet e 
heqjes së pjesshme dhe në praktikë heqja e pjesshme nuk ka 
ndonjë domethënie të veçantë në praktikë, krahasuar me heqjen e 
plotë. Në një rast të deklaruar gjatë intervistave të zhvilluara, është 
dhënë një vendim gjyqësor për një heqje trevjeçare (në kohë) të 
zotësisë për të vepruar, pra të kufi zuar në kohë, dhe gjykatësit 
nuk u shprehën dot në lidhje me atë që mund ose do të ndodhte 
pas mbarimit të kësaj periudhe. 

Figura 1 paraqet të dhënat mbi profi lin e kërkuesit për heqjen 
apo kufi zimin e zotësisë për të vepruar. Kërkuesi rezulton që në 
të gjithë rastet është një familjar i gjinisë së afërt, prindi ose vëllai/
motra. Në pjesën më të madhe të rasteve, 33% (n=33) kërkuesi 
është vëllai ose motra, duke vijuar me prindërit në 18% të rasteve 
(18%=18); fëmijët janë kërkuesit në 14% të rasteve (n=14) dhe 
në 12% (n=12) janë bashkëshortët/et. Ndërsa në 22% për shkak 
të pushimit të vendimit nuk fi guron marrdhënia me kërkuesit dhe 
personit për të cilin kërkohet heqja/kufi zimi i zotësisë për të vepruar.

Kërkuesi në 99% n=99) të rasteve ka kërkuar që ai të caktohet 
kujdestari ligjor i personit që do t’i hiqet ose kufi zohet zotësia për 
të vepruar. 

Ashtu siç vihet re nga Figura 2, kërkuesi/kujdestari ligjor në pjesën 
më të madhe të rasteve i përket grupmoshës 46-55 vjeç (34%, 
n=34) e cila përkon me faktin që në pjesën më të madhe të 
rasteve kërkuesi është vëllai/motra dhe kjo për arsye se prindërit 
janë në pamundësi, pasi nuk përmbushin kriterin e moshës për 
t’u caktuar kujdestarë ligjorë. Në më pak raste kërkuesit janë të 
grupmoshave 22-35 vjeç (9%, n=9). Në 10% të çështeve (n= 
10) kërkuesi i përkiste moshës mbi 65 vjeç dhe në këto raste ai 

kishte hequr dorë nga kërkesë padia ose gjykata kishte vendosur 
pushimin e gjykimit, pikërisht si pasojë e mospërmbushjes së 
kushtit të moshës. Nuk ka parashikime ligjore për rastet kur i vetmi 
familjar i afërt, i cili është përkujdesur në mënyrë të vazhdueshme 
për personin me probleme të shëndetit mendor, nuk mund të 
caktohet kujdestar ligjor pasi nuk përmbush kushtin e moshës 
ose edhe për raste kur kujdestari i caktuar, arrin moshën 65 vjeç 
gjatë ushtrimit të kujdestarisë ligjore.

Siç shihet nga Figura 3 dhe 4 dhe pse në këto procese gjyqësore 
nuk kërkohet nga ligji apo procedura që të ketë përfaqësim me 
avokat, është vënë re që në pjësën më të madhe të rasteve 
kërkuesi ka kërkuar asistencën e një avokati. Kjo për vetë faktin 
e kompleksitetit të këtyre çështeve. Në 52% (n=52) të rasteve 

Figura 2.

Mosha e Kërkuesve

Figura 3.

Përfaqësimi me avokat
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kërkuesit kanë zgjedhur të përfaqësohen nga një avokat, i cili në 
48% (n=48) të këtyre rasteve ka qënë i punësuar privatisht, në 4% 
(n=4) të rasteve nga avokatë të punësuar pranë OJF-ve. Në rastet 
kur kërkuesit janë vetëpërfaqësuar, në 30% e rasteve, çështjet 
janë pushuar. Në asnjë nga vendimet e monitoruara nuk fi guron 
që personi të ketë përfi tuar nga ndihma ligjore ,nga Komisioni 
i Ndihmës Juridike. Duhet të theksojmë këtu, që personat me 
aftësi të kufi zuara, janë përfi tues potencialë nga Ligji për Ndihmën 
Juridike Shtetërore, i miratuar në vitin 2008.

Figura 5 ofron informacion në lidhje me gjininë e personit për 
të cilin kërkohet heqja e zotësisë për të vepruar. Nuk ka ndonjë 
ndryshim të madhe mes gjinive, por janë pak më shumë femra 
ato që vendosen në kujdetari. Ndërsa 4% (n=4) janë raste janë 

vendime për të cilat gjykata ka vendosur pushimin pasi kërkesë 
paditë kanë qënë me të meta ose palët kanë hequr dorë nga 
gjykimi. Në këto çështje ato kanë vendosur si objekt të kërkesës 
për heqjen e zotesisë por nuk kanë vendosur emrin e personit 
për të cilin kërkohet heqja/kufi zimi e zotësisë.

Edhe pse në pjesën më të madhe të rasteve personi për të 
cilin kërkohet heqja/kufizimi i zotësisë për të vepruar është 
diagnostifikuar që në moshë të vogël me aftësi të kufizuar 
intelektuale (dhe problem të shëndetit mendor), përkatësisht 
në 76% (n=76) të rasteve dhe kërkuesi deklaron se gjendja 
shëndetësore e tij/saj ka qënë e pandryshuar, grafi ku i moshës 
së personit për të cilin kërkohet të hiqet zotësia për të vepruar, 
tregon që kërkesa i është drejtuar gjykatës më vonë. Këtu 

Figura 4.

Përfaqësimi me avokat

Figura 5.

Gjinia e personit që kërkohet t’i hiqet/kufi zohet 
zotësia për të vepruar

Figura 6.

Mosha e personit që kërkohet t’i hiqet/kufi zohet zotësia për të vepruar
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kujtojmë, që deri në moshën 18 vjeçare, edhe personave të cilëve 
u hiqet zotësia për të vepruar, personat që janë nën përgjegjësinë 
prindërore vazhdojnë të mbeten nën këtë përgjegjësi. 

Natyrshëm lind pyetja se si janë konsideruar veprimet juridike të 
këtij personi deri në këto momente? A ka vepruar ai ne interesin 
e tij më të mirë? Pse kërkuesi i është drejtuar gjykatës në këto 
momente? Në 77% (n=77) të rasteve personi të cilit kërkohet t’i 
hiqet ose kufi zohet zotësia është përfi tues i pagesës si person 
me aftësi të kufi zuar.

Në një rast kërkuesi ka deklaruar se: “Nëna e saj përfi ton pension 
pleqerie, por nuk mund të tërheqë apo të autorizojë dikë tjetër për 
të marre ato të ardhura që i takojnë, pasi gjendja e saj psiqike është 
e dukshme. Gjithashtu ajo nuk ka përfi tuar pagesë për shkak të 
aftësisë së kufi zuar nga K.M.C.A.P. pasi nuk ka pasur mundësi 
të kryejë procedurat e nevojshme, pikërisht për shkak të gjendjes 
së palëvizshme të saj.”

Në Figurën 7 refl ektohet marrëdhënia e afërt e personit për të cilin 
kërkohet të hiqet zotësia për të vepruar me kërkuesin. 

Në ndër problematikat e hasura gjatë monitorimit të seancave 
gjyqësore dhe të vendimeve gjyqësore është mungesa në proces 
e prokurorit. Në 52% të rasteve procesi gjyqësor (n=52) është 
zhvilluar në mungesë të prokurorisë, pavarësisht përpjekjeve të 
vazhdueshme të gjykatës për ta njoftuar për zhvillim e procesit 
gjyqësor. Gjithashtu, është vënë re që prokuroria edhe në ato 
çështje në të cilat ka marrë pjesë, prezenca e saj ka qenë vetëm 
në disa seanca dhe jo përgjatë gjithë procesit.

E njëjta problematikë qëndron edhe për pjesëmarrjen e Shërbimit 
Social në nivel lokal në proces. Shërbimi Social nuk është i 
pranishëm në të gjitha seancat por mjaftohet, me paraqitjen 
e raportit të vlerësimit vetëm në seancën e fundit, si pasojë e 
detyrimit ligjor që ka për të paraqitur këtë raport vlerësimi. 

Mospjesëmarrja e të gjithë aktorëve të përfshirë në procesin e 
heqjes së zotësisë për të vepruar shkakton zgjatjen e proceseve 
gjyqësore dhe rrit koston e procesit, ku kërkuesit duhet të 
përballojnë shpenzimet e njoftimeve dhe shpenzimet e lidhura 
me pjesëmarrjen, si transporti, avokati, koha e humbur e të tjera. 
Nga ana tjetër, sikurse u theksua në analizën ligjore të mësipërme, 
pjesëmarrja e këtyre aktorëve i jep rëndësi thelbësore procesit 
gjyqësor në të cilin një personi i hiqet zotësia për të vepruar, pra ai 
nuk njihet më si person i aftë për të kryer veprime e për të ushtruar 
të drejtat e tij. Prokurori duhet të ‘ruajë’ procesin, nga ana tjetër 
shërbimet sociale në nivel lokal njohin dhe vlerësojnë situatën e 
familjes dhe të të personit, për të cilin po kërkohet heqja e zotësisë 
juridike për të vepruar. Mungesa e tyre ose prezenca formale mund 
të ketë ndikim në procesin e dhëniës së vendimit. Nga ana tjetër, 
mungesa e tyre ‘i zhvesh’ ose ‘minimizon’ rëndësinë procesit të 
heqjes së zotësisë për të vepruar, rëndësi të cilën ia jep vetë Kodi 
Civil, Kodi i Procedures Civile dhe Kodi i Familjes. 

Zhvillimi i procesit gjyqësor

Me inicimin e procesit gjyqësor, kërkuesi duhet të depozitoje 
dokumentat të cilat mbështesin kërkesën e tij. Dokumentat të cilat 
kërkohen janë: Çertifi kata; Vendimet e KMCAP; Kartela Klinike 
e spitalit; Kartela mjekësore e qendrës shendetësore; Dëshmi 
penaliteti e kërkuesit; Vërtetim nga KML për aftësinë si kujdestare 
i kërkuesit; Vërtetim të ardhurash të kërkuesit.

Megjithatë, përveç dokumentëve të sipërlistuar, gjykata merr dhe 
çdo provë tjetër që çmon të nevojshme. Me këtë kemi parasysh 
rolin aktiv që gjykata ka në këto procese, e cila kërkon çdo 
herë që gjykon si të nevojshme çdo provë, të cilën e çmon si të 
tillë.28 Thirrja e të afërmve, të njohurve, dokumentë mjekësorë, 
raporte nga burime të ndryshme janë disa nga provat që mund 
të kërkohen, të cilat kërkohen përtej provave bazë që mbledh 

Figura 7.

Marrëdhënia e personit për të cilin kërkohët heqja/kufi zimi i zotësisë për të vepruar me kërkuesin

28. Kodi i Procedurës Civile, neni 383
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gjykata. Të gjitha këto veprime bëhen me qëllimin e krijimit të 
bindjes së plotë të gjykatës për rastin në gjykim.

Gjatë monitorimeve të vendimeve dhe proceseve gjyqësore të 
realizuara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, është vënë re 
që arsyet e parashtruara nga kërkuesi në kërkesën për heqje/
kufi zim të zotësisë për të vepruar janë: (a) Probleme të shëndetit 
mendor;(b) Personi është plotësisht ipaaftë për të kuptuar 
rëndësinë e veprimeve që kryen dhe ka të nevojshme për të 
patur në mënyrë të vazhdueshme një person që të kujdeset 
për të; (c) Përfi ton pension pleqërie, por nuk mund ta tërheqë 
apo të autorizojë dikë tjetër për ta tërhequr atë, pasi gjendja e 
tij/saj psiqike është e dukshme; (d) Nuk ka përfi tuar pagesë për 
shkak të aftësisë së kufi zuar nga KMCAP pasi nuk ka pasur 
mundësi të kryeje procedurat e nevojshme për shkak të gjendjes 
së palëvizshme të saj; (e) Manipulohet lehtë nga të tjerët dhe 
kërkon kujdes nga familjarët në mënyrë të vazhdueshme; (f) Kryen 
veprimeve të pakontrolluara në dëm të interesave ekonomike, 
personale dhe familjare, manifestuar në lidhje kontratash të 
pafavorshme për tjetërsim pasurie dhe në këto kushte e ka të 
nevojshme që të caktohet një kujdestar ligjor.

Gjatë monitorimit u vunë re disa vështirësi në lidhje me njoftimin 
e mjekëve të Institutit të Mjeksisë Ligjore. Mungesa e tyre është e 
shpeshtë në seanca, është një ndër arsyet kryesore të tejzgjatjes 
së procesit, përveç aktorëve të tjerë të sipërpërmendur. Në 
disa raste, gjykata i është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për të 
marrë masa. Në këto kushte, në disa raste janë caktuar ekspertë 
psikiatër privatë, kostoja fi nanciare e të cilëve është shumë e 
lartë dhe për shumë individë, e papërballueshme.

U vu re gjithashtu edhe një praktikë e re, që ishte caktimi e një 
eksperti psikolog, i cili duhet të përgatisë një akt psikologjik për 
kërkuesin dhe për personin për të cilin kërkohet që t’i hiqet/
kufi zohet zotësia. Kjo praktikë ka fi lluar të aplikohet për pjesën 
dërrmuese të rasteve gjatë vitit 2015 dhe vetëm në disa raste 
(shumë rrallë) në vitin 2014, përkatësisht në 3 raste. Duhet 
theksuar, që kërkuesi paraqet paraprakisht një raport vlerësimi 
nga Komisioni Mjeko- Ligjor për aftësinë për t’u caktuar kujdestar 
ligjor. Ndërsa personi për të cilin kërkohet heqja/kufi zimi i zotësisë 
për të vepruar ekzaminohet nga një grup mjekësh psikiatër. Në 
këto kushte, caktimi i një psikologu është një provë mbështetëse 
tjetër, e përsëritur, e cila rrit gjithashtu kostot e procesit.

Personi të cilit kërkohet t’i hiqet/kufi zohet zotësia pyetet në 
seancë gjyqësore nga trupi gjykues ose nëse ai është në 
pamundësi për t’u paraqitur, një anëtar i trupit gjykues e pyet atë 
në institucionin apo banesën ku ndodhet. Në proces-verbalet 
që mbahen gjatë zhvillimit të këtyre takimeve gjyqtarët shprehen 
ndër të tjera se: “Pamja e jashtme e personit nuk paraqiste një 
person normal dhe binte në sy pamja e një njeriu jonormal nga 
pikëpamja e shëndetit mendor”.

Në disa nga vendimet gjykata në arsyetim është shprehur: “Në 
këto kushte heqja e zotësisë për të vepruar personit të sëmurë, 
kur kriteri shkencor dhe juridik autorizon një gjë të tillë, është 
domosdoshmëri, sepse kryerja e veprimeve juridike prej tij do 

të shkaktonte pavlefshmërinë e tyre dhe si rrjedhojë ndalim të 
qarkullimit civil.”

Siç vihet re, argumentimet janë të papërshtatshme, paragjykuese 
dhe diskriminuese. Nuk ka ndonjë thellim të veçantë në të 
kuptuarit realisht të vetë personit. Ekzistenca e sëmundjes duket 
të jetë e mjaftueshme për të dhënë një gjykim mbi zotësinë për 
të vepruar, e shoqëruar kjo dhe me një pamje të përcaktuar 
si “jonormale”, një përcaktim shumë i përgjithshëm dhe i 
papërshtatshëm. Vlerësimi është i drejtuar krejtësisht nga një 
model mjekësor, ku mendimi i ekspertëve duket të përkthehet 
në vendim për gjykatësit, pavarësisht faktit që është gjykata, e 
cila jep vendimin përfundimtar mbi rastin. Gjyqtarët e intervistuar 
u shprehën: “Nuk mund ë marrim një vendim pa ekspertizën 
mjeko-ligjore. Ajo është e domosdoshme për të marrë një vendim 
për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar.”

Procesi nga ana tjetër rëndohet edhe për shkak të kërkesave 
të Shërbimit Social në nivel lokal, i cili kërkon një numër të lartë 
dokumentesh për të kryer vlerësimin.29 Shërbimi Social cakton 
një afat 15 ditor për të depozituar këto dokumenta në zyrat e tyre. 

Akti i vlerësimit zhvillohet në bazë të të dhënave të përftuara gjatë 
periudhës 15 ditore. Pra, akti vlen vetëm për periudhën aktuale 
gjatë së cilës kryhet vlerësimi. Siç doli në pah, proceset me 
objekt heqjen/kufi zimin e zotësisë për të vepruar janë procese që 
zgjasin për një kohë të gjatë. Një aspekt i rëndësishëm i munguar 
i vlerësimit social-ekonomik, janë kontrollet (rivlerësime), me 
qëllim përditësimin e të dhënave për situatën sociale/ekonomike 
të familjes dhe të kujdestarit, kushte të cilat mund të ndryshojnë 
në rastet kur procesi zgjat për 1-3 vite. Nuk ekzistojnë në 
legjislacionin shqiptar dhe në praktikë mekanizma që garantojnë 
mbikqyrjen për periudhën gjatë së cilës është kërkuar heqja/
kufi zimi i zotësisë për të vepruar apo i punës së kujdestarit ligjor, 
kur përcaktohet si i tillë. Sipas intervistës në shërbimet sociale 
në nivel lokal, raporti i Shërbimit Social në nivel lokal verifi kon 
kushtet sociale të kërkuesit dhe të personit, për të cilin është 
kërkuar heqja e zotësisë juridike. Ky raport, ndër të tjera përmban 
dhe rekomadimin, se cila do të ishte alternativa më e mirë për 
t’u caktuar kujdestar ligjor, në referim me provat e marra dhe 
kushtet ligjore. 

Gjatë monitorimit u vu re që 62% të rasteve (n=) të gjykuara, 
personat për të cilët është kërkuar t’i hiqet ose kufi zohet zotësia 
për të vepruar, janë vlerësuar nga KMCAP si persona që kane 
nevojë për asistent (person që të përkujdeset). Në 6% të rasteve 
(n=) personi ndodhet në spital psikiatrik dhe vetëm në një rast 
kërkuesi ka deklaruar që e dërgon personin për të cilin kërkon 
heqjen e zotësisë për të vepruar në një qendër ditore gjatë kohës 
që ai është në punë dhe nuk ka mundësi të përkujdeset.

Një tjetër aspekt interesant, i cili rithekson mbështetjen e plotë 
të vendimit të gjykatës në ekspertizën mjeko-ligjore, evidentohet 
nga fakti që të gjitha vendimet gjyqësore të monitoruara janë të 
njëjta me konkluzionet e ekspertëve psikiatër, duke e vlerësuar 
raportin e tyre si provë kryesore. Pa dyshim, që nuk është objekt 
i këtij raporti të vlerësojë ekspertizën, por sikurse u sqarua dhe në 

29. Dokumentë që vërtetojnë shëndetin e aplikantit, analiza të ndryshme; Vërtetim nga KMCAP; Dëshmi Penaliteti për të gjithë të rriturit që jetojnë në familjen e personit i cili 
do të marrë kujdestarinë; Çertifi katë personale dhe familjare e aplikantit; Fotografi  e personit që do të vendoset në kujdestari (në këmbë); Çertifi katë Personale me foto dhe 
familjare të personit me aftësi të kufi zuar; Vërtetim nga zyra e Ndihmës Ekonomike të Njësisë ku banon, që vërteton nëse është përfi tues i ndonjë pagese; Çdo vërtetim tjetër 
në ndihmë të të interesuarit (mendime të komshinjëve, mendime të kryeplakut dhe të të afërmve me shkrim); Vërtetim të personit të sëmurë nga institucioni ku qëndron i 
shtruar; Çertifi katë vdekje të prindërve apo të pjestarëve të tjerë të familjes nëse personi jeton vetëm;Vërtetim që vërteton të ardhurat totale të familjes së personit që kërkon 
të marr kujdestarinë.
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kapitujt pararendës gjykata është ajo që duhet të marrë vendimin 
dhe përcaktimi sado i saktë i diagnozës mjekësore apo gjendjes, 
nuk është asnjëherë i mjaftueshëm për të vlerësuar zotësinë e 
një personi për të ndërmarrë veprime juridike, dhe për më tepër 
në të gjithë fushat e jetës. Ekspertët psikiatër në disa raste në 
aktin e vlerësimit përdorin si mënyrë vlerësimi, caktimin e moshës 
mendore ose koefi çentin intelektual të personit që ekzaminojnë.

Figura 8 tregon se kostoja e procesit gjyqësor është e lartë në 
kushtet kur për këto persona, të ardhurat e vetme janë nga 
pagesa si persona me aftësi të kufi zuar dhe ajo e kujdestarit. 
Në 35% (n=35) shpenzimet janë nga 10 200-20 000. Në një 
numër të lartë rastesh, 39% (n=39) nuk ka informacion në lidhje 
me shumën e shpenzimeve.

Sikurse doli në pah edhe më sipër një ndër problematikat e 
vërejtura gjatë monitorimit të proceseve gjyqësore është shtyerja 
dhe/ose moszhvillimi i seancave gjyqësore.

Arsyet kryesore më të shpeshta të shtyrjeve apo moszhvillimittë 
seancave: a) Mosformim i trupit gjykues; b) Kërkesa për të marrë 
prova të reja; c) Thirrja(mungesa) e ekspertëve psikiatër për të 
bërë vlerësimin e personit për të cilin kërkohet heqja/kufi zimi 
e zotësisë për të vepruar dhe relatimi i aktit të vlerësimit. Këtë 
problematikë e gjejmë të pasqyruar edhe të vendimet gjyqësore, 
ku gjykata ka zhvilluar mesatarisht 15 seanca gjyqësore deri 
në momentin e shpalljes së vendimit. Në afate kohore procesi 
gjyqësor zgjat mesatarisht 13 muaj.

Figura 8.

Shpenzimet Gjyqësore

Figura 9.

Numri i seancave gjyqësore të zhvilluara
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Figura 10.

Kohëzgjatja e proceseve gjyqësore deri në momentin që Gjykata shpall vendimin

Kërkuesi A.S pas një procesi 2 vjeçar, ku janë zhvilluar 25 
seanca gjyqsore, për shkak të mungesës në një seancë 
çështja i është pushuar. Pak ditë më vonë, pasi pushimit të 
çështjes ai i është ridrejtuar përsëri gjykatës me të njëjtën 
kërkese. Ka zhvilluar +12 seanca te tjera me riperseritjen 
e kërkeses dhe çështja vazhdon të jetë në process.

Në procesin gjyqësor me kërkuese shtetasen D.B, gjykata 
ka vendosur: Meqënëse nga ana e grupit te mjekeve – ligjore 
u konkludua se zotësia për të vepruar duhet t`i hiqet për një 
afat të caktuar për të parë nëse ka përmiresime të shtetasit 
për të cilin kërkohet heqja e zotesisë për të vepruar. Gjykata 
vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar për një afat prej 3 
vjetesh por nuk cakton se kur duhet të bëhet një rivlerësim.

Çështja me kërkues shetasin J.Q i cili ka kërkuar kufi zimin 
e zotësisë së djalit të tij shtetasin K.Q dhe caktimin 
e shtetases A.F (motra e e personit që kërkohet t’i 
kufi zohet zotësia për të vepruar) si kujdestare ligjore.Ai 
kërkon që kujdestaria ligjore të jetë përfaqësuese dhe 
administratore e pasurisë së paluajtshme të personit që 
i kufi zohet zotësia për të vepruar.Gjykata ka vendosur t’i 
kufi zohet zotësia për të kryer veprime juridike për tjetërsim 
të pasurisë së paluajtshme. Personi që është vendosur 
kujdestar ligjor nuk jeton në Shqipëri. Duhet të mbajmë 
në vëmendje që referuar nenit 31030 të Kodit të Familjes 
duhet të kujdeset sidomos për mjekimin e tij, por në 
rastin e sipërcituar kujdestari jeton në një kontinent tjetër.

Në asnjë rast gjykata nuk i është referuar legjislacionit 
ndërkombëtar, si Konventa e OKB për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufi zuar e ratifi kuar nga Shteti Shqiptar apo GjEDNj.

Siç vihet re në Figurën 9 numri i seancave të zhvilluara është 
shumë i lartë dhe nënkupton një tejzgjatje në kohë të procesit. 
Në 35% (n=35) të rasteve janë zhvilluar 10-15 seanca gjyqësore; 
në 30% (n=30) të rasteve 16-20 seanca gjyqësore, ndërsa në 
23% (n=23) të rasteve 4-10 seanca. 

Siç shihet nga Figura 10, në 55% (n=55) të rasteve procesi 
ka zgjatur nga 3-10 muaj. Këtu duhet theksuar, që ky numër 
rastesh përfshin dhe rastet kur gjykimi është pushuar për arsye të 
ndryshme. Në 22% (n=22) kohëzgjatja e procesit ka qënë 11-15 
muaj. Ka pasur vetëm një rast 1% (n=1) i cili ka zgjatur 36 muaj. 

Disa çështje të cilat u konsideruan si të veçanta:

Në një çështje ku janë zhvilluar 8 seanca gjyqësore (10 
muaj), në seancën e nëntë kërkuesi ka hequr dorë nga 
gjykimi me pretendimin se, pas konsultimit me mjekët e 
Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe progresit të gjendjes 
shëndetësore, duhej kërkuar pushimi i gjykimit.

30. Neni 310 i Kodit të Familjes” Kujdestari i personit, të cilit i është hequr ose 
kufi zuar zotësia për të vepruar, detyrohet të kujdeset për personin dhe 
sidomos për mjekimin e tij.”
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Sikurse vihet re nga legjislacioni shqiptar i shqyrtuar dhe nga 
monitorimi i praktikës gjyqësore, evidentohen probleme serioze 
në dy aspekte kryesore. E para, legjislacioni nuk është në 
përputhje me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufi zuara. Sistemi i kujdestarisë ligjore vazhdon të përdoret. Për 
më tepër, nuk janë marrë masa domethënëse për zëvëndësimin e 
këtij sistemi me vendimarrjen e mbështetur, me përjashtim të disa 
parashikimeve në Ligjin për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, 
ende të pazbatuara. Përveç KDPAK, legjislacioni është në 
kundërshtim edhe me standardet dhe vendimet e GjEDNj. Nuk 
ekzistojnë mekanizma procedurialë dhe ligjorë për të kontrolluar 
ushtrimin e detyrave nga ana e kujdestarit. Edhe pse në dukje, 
është një proces i cili siguron mbrojtjen dhe masa të larta sigurie 
për personin objekt/subjekt gjykimi, përmes pjesëmarrjes të një 
grupi të madh ekspertësh të angazhuar, prokurorit dhe rolit aktiv 
që i jepet gjykatës, sërish mbetet një proces ku vetë personi, për 
të cilin kërkohet heqja/kufi zimi nuk është i përfshirë sa duhet, 
nuk ka mënyra të cilat do ta përfshinin atë në mënyrë të plotë 
dhe reale. Gjykata nuk angazhohen apo thellohen në çëshjet 
në shqyrtim, por bazohen në pjesën dërrmuese të rasteve 
në ekspertë mjeko-ligjorë. Pyetjet drejtuar ekspertëve janë 
pyetje shumë të përgjithshme. Një takim me personin është i 
pamjaftueshëm për të krijuar një mendim në lidhje me të gjithë 
aspektet jetësore të personit. Seancat gjyqësore janë tepër të 
shkurtra për ta lejuar këtë gjë, takimet gjithashtu janë të shkurtra, 
nuk ka ndjekje të mirëfi llta ta rasteve apo një ndërveprim me 
persona të tjerë nga ana e ekspertëve. Përdoren vetëm teste 
inteligjence, të cilët nuk arrijnë dot të mbulojnë të gjithë aspektet 
jetësore. Takimi me personin mbetet më shumë formal.

Aspekti i dytë problematik ka të bëjë me faktin, që edhe kështu 
siç është, sistemi apo procedura ka probleme në zbatim, 
ngërçe proceduriale si pasojë e mosparaqitjes së personave, 
si prokurorët, punonjësit e shërbimeve sociale pranë njësive 

vendore, mjekët ekspertë etj. Kostot në procese të tilla janë të 
larta dhe vetëm rriten në vazhdim për shkak të zvarritjeve të 
procesit. Edhe pse janë bërë përpjekjet e para për të përfshirë 
konceptin e vendimarrjes së mbështetur dhe për ta vënë atë 
në zbatim, përmes Ligjit për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, 
akoma parashikimet nuk janë realizuar. Sikurse u përmend më 
lart, dispozitat e ligjit, të cilat sigurojnë mënyra për vendimarrje 
të mbështetur nuk janë zhvilluar. 

Sigurisht, që problemet e mospërputhshmërisë së legjislacionit 
dhe moszbatimit nuk mund të zgjidhen vetëm përmes Ligjit për 
Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë. Problemet ekzistuese janë 
probleme të sistemit tonë, të bazave mbi të cilat marrim vendimet 
për personat me aftësi të kufi zuara mendore. Problemet nuk janë 
thjesht probleme të reformavetë thella ligjore që kërkohen për 
të përqasur legjislacionin tonë me standardet ndërkombëtare. 
Padyshim, reforma kërkon pikësëpari ndryshime të legjislacionit 
dhe padyshim ky është hapi i parë që duhet të ndërmerret. 
Një reformë e tillë kërkon çrrënjosjen e parimeve kryesore 
në të cilat bazohet sistemi juridik. Një aspekt i cili nuk mund 
të anashkalohet këtu,është impakti i parë në komunitete të 
ndryshme profesionistësh, juristë, komunitetin e personave me 
aftësi të kufi zuara, familjarë, punonjës socialë, prindër e të tjerë të 
cilëvë i shpjegohet për herë të parë njohja e barabartë para ligjit 
dhe kuptimi i saj në praktikë. Qasjet ekzistuese ndaj personave 
me aftësi të kufi zuara janë tërësisht të bazuara në një model 
mjekësor dhe në një model paternalist/tutelor. Ndryshimet ligjore 
me qëllim përqasjen e legjislacionit duhet të jenë të paraprihen 
nga trajnime të thelluara të grupimeve të ndryshme duke fi lluar 
nga personat me aftësi të kufi zuara, prindër dhe profesionistë 
të fushës së drejtësisë dhe shkencave sociale. Njëkohësisht, 
bazuar në një një orientim të qartë për të gjithë aktorët për të 
pranuar atë çfarë përcaktohet nga ekspertiza mjekësore si e 
padiskutueshme dhe përfundimare, nevojiten trajnime me mjekët 

Kapitulli IV.
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psikiatër të ekspertizës ligjore por edhe të tjerë, të punësuar në 
shërbime spitalore apo qendra. Në vazhdimësi konstatohet nga 
profesionistët e fushës që standardi i kërkuar nga kjo konventë 
është tepër i lartë dhe i paarritshmë në kushtet e mungesës së 
shërbimeve bazike dhe infrastrukturës në tërësi.

Kërkohet që shoqëria dhe shteti të rikonceptojnë marrëdhënien 
me personat me aftësi të kufizuara mendore, qasjen ndaj 
tyre dhe të mundësojë komunikimin dhe mbështetjen. Siç u 
konstatua pëgjatë tekstit të këtij raporti çështja e zotësisë për të 
vepruar, njohjes së barabartë paraligjit është një një çështje tejet 
komplekse. Edhe pse tashmë Komiteti për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufi zuara e ka përcaktuar atë si të drejtë civile, 
subjekt i një realizimi të mënjehershëm, shoqëria, institucionet 
publike dhe komuniteti i personave me aftësi të kufi zuar gjenden 
përballë një situat krejtësisht të re për ta dhe nuk kanë krijuar një 
bindje minimale për nxitur apo për të pranuar këto ndryshime. 
Ata kanë dëgjuar shumë pak në lidhje me këtë ndryshim që 
propozon KDPAK dhe paraqiten të shqetësuar në lidhje me 
format e reja të rregullimit të çështjes, forma të cilat i orientojnë 
sërish ose i kthejnë prapa në konceptin e kujdestarisë ligjore. 
Bazuar në intervistat e zhvilluara personat me aftësi të kufi zuara 
mendore janë të pambrojtur, janë subjekt abuzimesh, shfrytëzimi, 
janë të paaftë për tu përballur me jetën apo për të marrë vendime 

e një pjesë të madhe të rasteve, ata janë të dhunshëm. Këto 
paragjykime janë thellë të ngulitura në mendësinë e shoqërisë 
dhe pa luftuar paralelisht me këto stereotipe, ndryshimet ligjore, 
nuk do të kenë efektin e dëshiruar.

Bazuar mbi gjetjet dhe standardet ndërkombëtare të prezantuara 
më lart, do të paraqesim në vijim një grup rekomandimesh, 
të cilët i shërbejnë përqasjes së legjislacionit me standardet 
ndërkombëtare.

 Shfuqizimi i legjislacionit ekzistues, duke fi lluar nga Kodi i 
Familjes, Kodi Civil, Kodi i Procedurës Civile në lidhje me 
heqjen e plotë të zotësisë juridike për të vepruar;

 Miratimi dhe zbatimi i akteve nënligjore në zbatim të Ligjit 
për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, të cilat mundësojnë 
shërbimet vendimarrjes së mbështetur;

 Krijimi dhe zbatimi i projekteve pilot për vendimarrjen e 
mbështetur;

 Rritja e ndërgjegjësimi te profesionistët e fushës, sidomos 
duke u fokusuar te punonjësit e sistemit të gjyqësorit, duke 
vijuar më tej me punonjësit e shërbimeve sociale në nivel 
qendror dhe lokal.
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PËRMBLEDHJE E RASTEVE NGA GJYKATA EUROPIANE 
E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Ivinović k. Kroacisë

Në rastin në fjalë, kërkuesja ishte e paralizuar dhe përdorte karrige 
me rrota. Qendra e përkujdesjes në të cilën kërkuesja gjendej 
e shtruar, fi lloi procedurën përpara gjykatave vendase për të 
kufi zuar zotësinë e saj për të vepruar. Gjykata mori vendimin për 
t’ia hequr asaj zotësinë juridike për të vepruar, duke u shprehur 
se ajo nuk mund të administronte paratë dhe pasuritë në pronësi, 
por nuk mund të merrte as vendime të pavarura për kujdesin 
shëndetësor. Gjykata u bazua në mendimin e dy psikiatërve, 
të cilët cilësuan se kërkuesja nuk mund të bënte zgjedhje të 
pavarura pa nevojën e një kujdestari. Pas shterrimit të mjeteve 
të brendshme, kërkuesja u ankua përpara GjEDNJ-së për shkelje 
të së drejtës së saj për jetë të qetë private, garantuar nga neni 
8 i KEDNj dhe të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor, 
garantuar nga neni 6.

Sipas GjEDNj, heqja e zotësisë juridike për të vepruar mund 
të përbëjë një ndërhyrje në jetën private të individit.GjEDNj e 
sheh cënimin e privatësisë edhe në rastet kufi zimit të zotësisë 
juridike (heqje e pjesshme), pra jo vetëm të heqjes së plotë të 
saj. Në këtë drejtim, Gjykata ka theksuar dhe vendosur për një 
shqyrtim shumë strikt, që zbatohet në rastet kur bëhet fjalë për 
kufi zime serioze të jetës private të një individi. Sipas vlerësimit 
të Gjykatës, heqja e zotësisë për të vepruar e një individi, qoftë 
edhe pjesërisht, është një masë shumë serioze dhe duhet të 
merret vetëm në situata përjashtimore. Duke mbajtur parasysh 
rëndësinë e pasojave të një mase të tillë për jetën private të 
kërkueses, Gjykata ka theksuar se procedurat përpara gjykatave 
duhet të jenë në përputhje me shtetin e së drejtës dhe duhet të 
identifi kohen me administrimin e mirë të drejtësisë dhe gjykatat 

e brendshme duhet të shtjellojnë argumentat për marrjen e një 
vendimi të tillë; në të kundërt të drejtat e garantuara nga Konventa 
do të ishin teorike dhe të pa vërteta. Gjykata ka theksuar se 
veçanërisht në rastet që kanë të bëjnë me persona me aftësi 
të kufi zuara mendore, autoritetet shtetërore kanë detyrimin të 
sigurojnë që këta persona të mbështeten nga një përfaqësues 
i pavarur, duke bërë të mundur që ankesat e tyre në bazë të 
Konventës të trajtohen në mënyrën e duhur.

Lashin k. Rusisë

Kërkuesit, i cili vuante nga skizofrenia, iu hoq zotësia për të 
vepruar me vendim gjykate në vitin 2000. Babai i tij u caktua si 
kujdestar ligjor. Pas këtij vendimi, kërkuesi bëri dy apelime për 
rikthimin e zotësisë për të vepruar. Në vitin 2002, ai u shtrua 
në një spital psikiatrik në bazë të një urdhri mjekësor. Ndërsa 
në vitin 2003 vajza e tij u caktua si kujdestare ligjore dhe ai doli 
nga spitali spikiatrik. Kërkuesi u ankua përpara GjEDNj për 
shkelje të të drejtave të garantuara nga neni 8, neni, neni 12 
dhe neni 13 i Konventës. Gjykata edhe në këtë rast ka rikujtuar 
se heqja e zotësisë juridike mund të përbëjë një ndërhyrje në 
jetën private të individit në fjalë. Gjykata ka pranuar se heqja e 
zotësisë së një individi për të vepruar dhe mosndryshimi i kësaj 
mase mund të ndiqet nga një numër qëllimesh të ligjshme, të 
tilla si mbrojtja e interesave të individit të prekur nga kjo masë. 
Autoritetet kombëtare kanë një hapësirë të caktuar vlerësimi në 
marrjen e vendimit, nëse një individi i duhet kthyer ose jo zotësia 
për të vepruar. Detyra e parë e gjykatave të brendshme është 
që të vlerësojnë provat e paraqitura përpara tyre. Hapësira e 
vlerësimit, që kanë autoritetet në këtë rast varet nga dy faktorë 
të rëndësishëm. Së pari, kur masa në shqyrtim ka një efekt 
vendimtar për autonominë personale të kërkuesit si në rastin 
konkret, Gjykata duhet të shqyrtojë arsyetimin që autoritetet 
kombëtare kanë bërë për të justifi kuar këtë masë të rreptë. Së 

Shtojca

Shtojca I.
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dyti, Gjykata do t`i kushtojë vëmendje të veçantë cilësisë së 
procedurave të brendshme. 

Përsa i përket anës proceduriale të vendimeve të brendshme, 
Gjykata ka vërejtur se gjykata vendase refuzoi t`i kthente kërkuesit 
zotësinë për të vepruar. Kjo gjykatë e dha këtë vendim pa e 
dëgjuar kërkuesin në seancë. Gjykata ka theksuar se në raste 
të tilla, individi nuk është vetëm një palë e interesuar, por është 
objekt i vetë shqyrtimit nga gjykata. Ka disa raste përjashtimore 
nga rregulli i përgjithshëm. Megjithatë, këto përjashtime lejohen 
vetëm kur gjykata vendase e ka shqyrtuar me kujdes çështjen. 
Në rastin konkret objekt gjykimi, gjykata vendase është shprehur 
se pjesëmarrja e kërkuesit në seancë do të “dëmtonte shëndetin 
e tij”, por nuk ka asnjë provë që kjo gjykatë të ketë kërkuar 
mendimin e një mjeku specialist për këtë çështje. Gjykata 
(GjEDNj) ka vlerësuar se supozimi se për shkak se një person 
vuan nga skizofrenia, ai duhet të përjashtohet nga procedurat 
gjyqësore, nuk është i mjaftueshëm.

Aspekti i dytë i procedurave të brendshme me interes për t`u 
shqyrtuar nga Gjykata është refuzimi i gjykatës vendase për të 
kryer një ekzaminim të ri psikiatrik të kërkuesit. Gjykata ka arritur 
në përfundimin se në kuadër të rrethanave të çështjes, kërkuesi 
kishte të drejtë t`i nënshtrohej një rishikimi tërësor të statusit të tij, 
procedurë e cila në parim duhet të kishte përfshirë një vlerësim 
të gjendjes së tij nga një mjek i ri. 

Gjykata ka theksuar se në rastet kur vlerësimi i një eksperti 
pritet të luajë një rol tepër të rëndësishëm në procesin gjyqësor, 
paanësia e ekspertit bëhet një nga kriteret më të rëndësishme, 
që duhet marrë në konsideratë.

Gjykata nuk ka vënë në dyshim raportin mjekësor vendas. 
Megjithatë, Gjykata ka risjellë në vëmendje rastin Shtukaturov, ku 
ajo u shpreh se „ekzistenca e një çrregullimi mendor, madje edhe 
një çrregullimi të rëndë, nuk mund të jetë arsyeja e vetme për të 
justifi kuar heqjen e plotë të zotësisë për të vepruar”. Për analogji 
me rastet që kanë të bëjnë me kufi zimin e lirisë, në mënyrë që 
të justifi kohet heqja e plotë e zotësisë për të vepruar, çrregullimi 
mendor duhet të jetë „i një lloji apo shkalle të tillë“ që të justifi kojë 
ndërmarrjen e një mase të tillë. Kodi Civil rus nuk parashikon 
asnjë masë të përkohshme të kufi zimit të zotësisë për të vepruar 
për personat që vuajnë nga sëmundje të shëndetit mendor – 
këto masa ekzistonin vetëm për personat që kanë varësi nga 
droga ose alkoli. Për rrjedhojë, gjykata vendase, ashtu sikurse 
në çështjen Shtukaturov, nuk kishte mundësi tjetër përveçse t`i 
hiqte kërkuesit zotësinë për të vepruar – masë tepër e rreptë, 
e cila derivon humbjen e autonomisë së plotë gati në të gjitha 
fushat e jetës. Në vlerësim të Gjykatës, duke u bazuar edhe tek 
rrethanat e çështjes konkrete, kjo masë nuk ishte në proporcion 
me qëllimin legjitim për të cilin u ndërmor. 

Në përfundim, Gjykata ka vlerësuar se rikonfi rmimi i mungesës 
së zotësisë për të vepruar për kërkuesin nuk ishte i justifi kuar 
për të paktën dy arsye: së pari, sepse nuk u bë një vlerësim i ri 
i gjendjes së shëndetit mendor të kërkuesit dhe ky i fundit nuk 
ishte personalisht i pranishëm gjatë gjykimit; dhe së dyti, në bazë 
të raportit te vjetër, aftësitë e kërkuesit nuk ishin aq të kufi zuara, 
sa për t`i hequr atij zotësinë për të vepruar. Për rrjedhojë, ka 
pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit të garantuar nga neni 
8 i Konventës.

Gjykata ka theksuar se në shumicën dërrmuese të rasteve, 
kur aftësitë e një individi për të vepruar dhe arsyetuar varen 

nga sëmundje të shëndetit mendor, gjendja e tij është subjekt i 
ndryshimeve. Për këtë arsye, parimet e mbrojtjes së personave 
që iu është hequr zotësia për të vepruar, rekomandojnë një 
rivlerësim të herëpas-hershëm të gjendjes së këtyre personave. 
Një kërkesë e tillë parashikohet edhe nga neni 12 (4) i Konventës 
së OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara. Në 
çështjen Stanev, cituar më lart, Gjykata ka vërejtur se ekziston 
tashmë një tendencë në nivel europian për t`i dhënë personave 
që iu është hequr zotësia për të vepruar një akses direkt në 
gjykata për të kërkuar rikthimin e zotësisë së tyre.

Për sa i përket dy kushteve të mësipërme, një individ nuk mund 
të privohet nga liria e tij si i „sëmurë mendërisht“, nëse tre 
kushtet e mëposhtme, që konsiderohen si garanci minimale, 
nuk përmbushen: së pari, duhet të vërtetohet se personi vuan 
nga sëmundje të shëndetit mendor; së dyti, çrregullimi mendor 
duhet të jetë i një lloji apo shkalle që të legjitimojë izolimin e 
detyrueshëm (si p.sh kur individi ka nevojë për terapi, mjekim ose 
trajtime të tjera klinike në mënyrë që të kurojë ose përmirësojë 
gjendjen e tij, ose në rastet kur ai ka nevojë për kontroll për 
shkak se mund të dëmtojë veten ose të tjerët) dhe vlefshmëria 
e izolimit të vazhdueshëm varet nga kohëzgjatja e një çrregullim 
të tillë. Gjykata ka ritheksuar se vendosja në një spital psikiatrik 
nuk do të konsiderohet si veprim i kryer me „vullnet“ në kuadër 
të Konventës për shkak se pëlqimi i kujdestarit është marrë. 
Megjithëse ndonjëherë është e vështirë për të dalluar vullnetin 
e vërtetë të një personi, që vuan nga sëmundje të shëndetit 
mendor, Gjykata është e bindur se në rastin konkret, kërkuesi 
nuk ka shprehur vullnetin e tij për t`u shtruar në spital. Për 
rrjedhojë, kërkuesi nuk ka pasur mundësi të mbrojë të drejtat e 
tij gjatë procesit gjyqësor. Vetëm ky fakt i marrë më vete është 
i mjaftueshëm që Gjykata të vlerësojë se ndalimi i tij nuk është 
bërë në përputhje me nenin 5 § 1 të Konventës. Për më tepër, 
kujdestar i kërkuesit është i njëjti institucion, që ka kërkuar 
shtrimin e tij në spital dhe që ishte përgjegjës për trajtimin e 
kërkuesit dhe i cili është paditur nga kërkuesi gjatë procesit 
gjyqësor. Me fjalë të tjera, mungesa e paanësisë së kujdestarit 
të ri ligjor vis-a-vis kërkuesit është e qartë. Gjykata vërejti se 
pamundësia e një pacienti të një spitali psikiatrik për të kërkuar 
vetë ose përmes kujdestarit daljen nga spitali, kur nuk është bërë 
asnjë rishikim periodik gjyqësor i ligjshmërisë së shtrimit të tij në 
spital, përbën shkelje të nenit 5 të KEDNj.

Shtukaturov k. Rusisë 

Kërkuesi vuante nga një sëmundje e shëndetit mendor dhe për 
këtë iu hoq zotësia për të vepruar. Nëna e tij paraqiti një kërkesë 
në gjykatën e rrethit gjyqësor për lëshimin e një vendimi për t’i 
hequr zotësinë juridike për të vepruar, me arsyetimin se ai kishte 
aftësi të kufi zuara për të patur një jetë të pavarur dhe e kishte të 
nevojshëm caktimin e një kujdestari. Kërkuesi nuk ishte njoftuar 
zyrtarisht për procesin gjyqësor që zhvillohej për të. Në dhjetor 
të vitit 2004, gjykata vendase shqyrtoi kërkesën në një seancë, 
e cila u ndoq nga prokurori i rrethit dhe një përfaqësues i një 
spitali psikiatrik, ku kërkuesi kishte qenë pacient përgjatë vitit. 
Gjykata vendase vendosi për heqjen e zotësisë për të vepruar. 
Për marrjen e këtij vendimi, gjykata u mbështet në raportin 
psikiatrik, i cili përcaktonte se individi vuante nga skizofrenia. 
Nëna e kërkuesit u caktua kujdestarja e tij ligjore. Pas kësaj, 
kërkuesi kontaktoi një avokat me të cilin diskutoi rastin e tij 
dhe përgatiti një ankesë. Avokati deklaroi se kërkuesi ishte 
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plotësisht i aftë për të kuptuar çështjet ligjore. Ankesa u refuzua 
pa u shqyrtuar, pasi kërkuesi nuk kishte zotësi për të vepruar 
dhe mund ta ankimonte një vendim gjyqësor vetëm nëpërmjet 
kujdestares së tij ligjore. Në nëntor të vitit 2005, nëna e kërkuesit 
e shtroi atë në një spital psikiatrik. Kërkuesit ju refuzua mundësia 
(leja) për të takuar avokatin e tij, por ai arriti të merrte një formular, 
ku e autorizonte avokatin e tij për të paraqitur një kërkesë pranë 
GjEDNJ-së në emër të tij. Nga dhjetori 2005 e tutje, kërkuesit i 
janë refuzuar të gjitha kontaktet me botën e jashtme. Kërkuesi 
u ankua përpara GjEDNJ për shkelje të neneve 6, 8, 5 § 1, 5 § 
4, 13 dhe 14 të KEDNj.

Në kuadër të nenit 6 të KEDNj, Gjykata ka pranuar se në rastet 
që përfshijnë personat me sëmundje të shëndetit mendor, 
edhe gjykatat e brendshme gëzojnë një hapësirë të caktuar 
vlerësimi. Kështu për shembull, ato mund të vendosin për 
aspekte procedurale, me qëllim që të sigurojnë administrimin e 
mirë të drejtësisë dhe të mbrojnë shëndetin e individit në fjalë 
e të tjera. Megjithatë, këto masa nuk duhet të cënojnë thelbin 
e të drejtës së kërkuesit për një proces të rregullt ligjor, sikurse 
garantohet nga neni 6 i Konventës. Për të përcaktuar nëse një 
masë e ndërmarrë, si për shembull përjashtimi i kërkuesit nga 
seanca gjyqësore për heqjen e zotësisë së tij për të vepruar, ka 
qenë e nevojshme, Gjykata mori në konsideratë të gjithë faktorët 
e relevantë (siç janë kompleksiteti dhe natyra e çështjes përpara 
gjykatave kombëtare, çfarë e drejte i rrezikohej kërkuesit, nëse 
prezenca e tij do të dëmtonte atë vetë ose të tjerët etj.). Në 
një sërë çështjesh të mëparshme, Gjykata ka konfi rmuar se 
një person me sëmundje të shëndetit mendor duhet të lejohet 
të dëgjohet personalisht, ose kur është e nevojshme përmes 
përfaqësimit. Çështja konkrete ishte shumë e rëndësishme për 
kërkuesin, sepse autonomia e tij në pjesën më të madhe të 
veprimtarive jetësore vihej në diskutim duke përfshirë këtu edhe 
kufi zimin e lirisë së tij. Më tej, Gjykata ka vërejtur se kërkuesi 
luante një rol të dyfi shtë në procesin gjyqësor: ai ishte palë e 
interesuar dhe në të njëjtën kohë subjekt kryesor i shqyrtimit. 
Prezenca e tij ishte e domosdoshme jo vetëm për ta lejuar që 
të përfaqësohej në çështjen e tij, por edhe për t`i lejuar gjyqtarit 
të krijonte bindjen mbi aftësitë e tij mendore.

Gjykata arriti në përfundimin se zgjedhja e gjyqtarit vendas për të 
arritur në një vendim përfundimtar vetëm mbi bazën e vlerësimit të 
dokumentave, pa e parë ose dëgjuar kërkuesin, ishte një vendim 
i paarsyeshëm dhe në shkelje të parimit të kontradiktoritetit, 
garantuar nga neni 6. Gjykata arriti në përfundimin se në rrethanat 
e çështjes konkrete, procesi gjyqësor përpara gjykatës së rrethit 
nuk ka qenë i drejtë.

Në kuadër të nenit 8, autoritetet shtetërore duhet të mbajnë një 
balancë të drejtë ndërmjet interesit të individit me probleme të 
shëndetit mendor dhe qëllimeve të tjera të ligjshme. Megjithatë, 
në vlerësimin e një çështjeje kaq komplekse sa është përcaktimi 
i aftësive mendore të një individi, autoritetet duhet të gëzojnë 
një hapësirë të caktuar vlerësimi. Kjo shpjegohet me faktin se 
autoritetet kombëtare kanë kontakte të drejtpërdrejta me individin 
në fjalë dhe për rrjedhojë kanë mundësi të marrin vendime për 
çështje të tilla. Megjithatë, sipas këndvështrimit të Gjykatës 
ekzistenca e një sëmundjeje të shëndetit mendor, qoftë kjo edhe 
një sëmundje serioze nuk mund të jetë arsyeja e vetme për heqjen 
e zotësisë për të vepruar. Në analogji me çështjet që lidhen me 
kufi zimin e lirisë, në mënyrë që të justifi kohet heqja e zotësisë 
për të vepruar, çrregullimi mendor i një individi duhet të jetë “i një 
shkalle apo lloji të tillë”, e cila e imponon marrjen e një mase të 

tillë. Megjithatë, pyetja që i`u drejtua mjekëve nga gjyqtari ishte 
formuluar në mënyrë të tillë, që nuk tregonte “shkallën apo llojin” 
e sëmundjes së shëndetit mendor të kërkuesit. Në përfundim, 
duke shqyrtuar procesin e vendim-marrjes dhe arsyetimin e 
gjykatave vendase, Gjykata vlerësoi se ka pasur një ndërhyrje 
jo proporcionale me qëllimin që legjitimonte atë, në të drejtën 
e kërkuesit për të gëzuar një jetë të qetë private. Për rrjedhojë, 
duke i hequr kërkuesit zotësinë e plotë për të vepruar është 
shkelur e drejta e garantuar nga neni 8 i Konventës. Gjykata ka 
përcaktuar tre kushte minimale, të cilat duhet të përmbushen 
në mënyrë, që të kemi të bëjmë me një vendosje të ligjshme 
të një personi që vuan nga sëmundje të shëndetit mendor 
në institucion të mbyllur, në kuptim të nenit 5: përveç se në 
rastet emergjente, individi në fjalë duhet të duket qartë që vuan 
nga aftësi të kufi zuara mendore, pra duhet të përcaktohet një 
çrregullim i vërtetë mendor përpara autoriteteve kompetente 
në bazë të ekspertizës së një mjeku të specializuar; çrregullimi 
mendor duhet të jetë e atij lloji apo shkalle, që detyron izolim të 
menjëhershëm; si edhe vlefshmëria e izolimit të vazhdueshëm 
varet nga vazhdimësia e një çrregullimi të tillë. 

Duke u kthyer në çështjen konkrete, Gjykata vlerësoi se kërkuesi 
pretendon se kufi zimi i tij kishte qenë arbitrar sepse nuk ishte 
provuar në mënyrë të besueshme se ai vuante nga çrregullime 
të shëndetit mendor në kohën kur u izolua. Në mungesë të 
dokumentave justifi kuese, që duhet të paraqiste qeveria në lidhje 
me gjendjen e shëndetit mendor të kërkuesit në kohën e izolimit, 
Gjykata arriti në përfundimin se nuk “u provua në mënyrë të qartë” 
se gjendja e shëndetit mendor të kërkuesit detyroi izolimin e tij.

Gjykata vërejti se në bazë të nenit 5 të KEDNj, një individ që 
vuan nga probleme të shëndetit mendor e që mbahet në një 
institucion psikiatrik për një periudhë të gjatë dhe të papërcaktuar, 
gëzon në parim të drejtën që të ndërmarrë procedura juridike për 
rivendosjen e zotësisë së tij për të vepruar, në rast se kontrolli 
gjyqësor nuk është parashikuar të bëhet automatikisht në 
intervale të caktuara kohe. Procesi gjyqësor, në të cilin kërkuesit 
iu hoq zotësia për të vepruar, ishte me të meta serioze dhe në 
çdo rast gjykata vendase nuk e shqyrtoi nevojën e kërkuesit për 
t`u vendosur në atë institucion. Në kuadër të rrethanave të tilla, 
pamundësia e kërkuesit për të iniciuar procesin e rishikimit juridik 
të zotësisë së tij për të vepruar sjell shkelje të nenit 5 të KEDNj.

D.D. k. Lituanisë

Kërkueses, e cila ishte diagnostikuar me skizofreni në vitin 2000, 
i ishte hequr zotësia për të vepruar me kërkesë të babait të saj 
birësues, i cili më vonë u emërua kujdestari i saj ligjor. Kujdestari 
kërkoi që kërkuesja të pranohej në një qendër për personat me 
aftësi të kufi zuara. Në korrik të vitit 2004, kërkuesja u pranua në 
këtë qendër përkujdesjeje kundër vullnetit të saj, pas një vendimi 
të një komisioni të caktuar nga shërbimet sociale. Komisioni 
kishte arritur në përfundimin se kërkuesja nuk ishte në gjendje 
të kujdesej për nevojat e saj themelore, nuk e kuptonte vlerën e 
parave dhe kishte patur raste krizash. Në vitin 2005, me ndihmën 
e ish-psikiatrit të saj dhe më pas shokut të saj D.G., kërkuesja 
kërkoi rihapjen e procesit gjyqësor për kujdestarinë dhe emërimin 
si kujdestar të saj të D.G.-së. Ajo pohoi se kurrë nuk kishte qenë 
e informuar apo të ishte thirrur në seancën gjyqësore, ku ishte 
caktuar si kujdestar i saj babai birësues dhe se marrëdhënia e 
saj me babain birësues ishte shumë e tensionuar. Gjithashtu, ajo 
pretendoi se ishte dërguar në shtëpinë për personat me aftësi të 
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kufi zuara me iniciativën e tij dhe po ashtu i ishte hequr zotësia 
për të vepruar pa dijeninë e saj. Gjykata e brendshme mbajti një 
seancë me dyer të mbyllura dhe e rrëzoi kërkesën e kërkueses 
për t’u asistuar nga një avokat, me arsyetimin se avokati i 
kujdestarit të saj do të ishte ai që do të përfaqësonte edhe 
interesat e saj. Kërkuesja pretendon se ajo u dërgua në zyrën e 
gjyqtarit gjatë kohës së pushimit të seancës dhe u paralajmërua 
që të mos thotë asgjë negative për babain e saj birësues. Pas 
pushimit dhe gjatë seancës ajo ra dakord që babai i saj birësues 
të mbetej kujdestari i saj, por kërkoi që të largohej nga qendra 
e përkujdesjes. Më pas, gjykata refuzoi të rihapë gjykimin për 
kujdestarinë. Kërkuesja u ankua përpara GjEDNJ-së për shkelje 
të të drejtave të garantuara nga neni 6 dhe neni 5 të KEDNj.

Në pjesën më të madhe të vendimeve të mëparshme të Gjykatës, 
të cilat kanë përfshirë persona me “probleme të shëndetit 
mendor”, vlerësimi i procesit të ndalimit të tyre është shqyrtuar në 
kuadër të nenit 5 të KEDNj. Megjithatë, Gjykata është shprehur 
në mënyrë të vazhdueshme se garancitë procedurale të nenit 5 
janë të ngjashme me ato të nenit 6 të KEDNj. 

Në kuadër të nenit 6 të KEDNj, Gjykata pranoi se në rastet që 
përfshijnë personat me sëmundje të shëndetit mendor, gjykatat 
kombëtare gëzojnë një hapësirë të caktuar vlerësimi për të bërë 
rregullimet përkatëse procedurale, me qëllim që të sigurojnë 
administrimin e mirë të drejtësisë, të mbrojnë shëndetin e individit 
në fjalë dhe shëndetin e të tjerëve

Gjykata pranoi se mund të ekzistojnë situata ku një person, të cilit 
i është hequr zotësia për të vepruar është tërësisht i pamundur 
të shprehë një mendim koherent ose t`i japë udhëzimet e duhura 
avokatit të tij. Megjithatë, Gjykata vlerësoi se në shumë çështje, 
fakti që një individ duhet të vendoset nën kujdestari për shkak 
se ka aftësi të kufi zuara, nuk nënkupton se ai është i paaftë për 
të shprehur një mendim për situatën në të cilën ndodhet dhe të 
kundërshtojë kujdestarin e tij ligjor. Në raste të tilla, kur potenciali 
i konfl iktit ka një impakt të rëndësishëm në situatën e tij juridike, 
si në rastin kur kërkon ndryshim të kujdestarit, është tepër e 
rëndësishme që individi në fjalë të ketë akses dhe mundësi për 
t`u dëgjuar nga gjykata drejtpërsëdrejti, ose përmes një forme 
përfaqësimi. Sëmundjet e shëndetit mendor mund të ndryshojnë 
ose kufi zojnë mënyrën e ushtrimit të një të drejte të tillë, përveç 
rasteve shumë të veçanta. Garanci të veçanta proceduriale mund 
të sigurohen, në mënyrë që të mbrohet interesi i individit i cili, për 
shkak të sëmundjeve të shëndetit mendor, nuk është plotësisht 
i aftë për të ushtruar zotësinë për të vepruar.

Gjykata nënvizoi se parimi kryesor që udhëheq nenin 6 është 
drejtësia. Pyetja nëse procedurat e zhvilluara kanë qenë të 
rregullta, mund të shtrohet edhe në rastet kur kërkuesi ose 
kërkuesja kanë marrë pjesë në gjykim, pavarësisht mungesës 
së ndihmës juridike nga një avokat dhe arrin të përfaqësohet, 
pavarësisht të gjitha vështirësive. Gjykata theksoi se është e 
rëndësishme dukja e administrimit të drejtë të drejtësisë dhe një 
palë në procesin gjyqësor civil duhet të ketë mundësi efektive 
të marrë pjesë në këtë proces, inter alia, të ketë mundësi të 
mbështesë argumentet e tij ose të saj. Ashtu si me aspekte të 
tjera të nenit 6, rëndësia e asaj që ka vlerë për kërkuesin ka lidhje 
me vlerësimin e përshtatshmërisë dhe rregullsisë së procedurave.

Gjykata vërejti se nuk ka asnjë të dhënë, që tregon se në atë 
kohë kërkuesja vuante nga ndonjë aftësi e kufi zuar e një shkalle 
të tillë që të pengonte pjesmarrjen e saj në këtë proces. 

Siç rezulton nga materialet e dosjes objekt gjykimi, marrëdhënia 
mes kërkueses dhe babait të saj birësues nuk ka qenë gjithmonë 
e mirë. Rrjedhimisht, Gjykata e vlerësoi të vlefshëm argumentin e 
kërkueses se mes saj dhe kujdestarit të saj ligjor ekzistonte një 
konfl ikt interesi dhe avokati i përfaqësuesit të saj nuk mund ta 
përfaqësonte kërkuesen në mënyrën e duhur. Sipas vlerësimit të 
Gjykatës, në kuadër të një procesi gjyqësor të drejtë, do të duhej 
që kërkueses t`i ishte caktuar një avokat, qoftë edhe kryesisht. 

Në përfundim, Gjykata theksoi se kërkuesja duhet të kishte marrë 
pjesë në të gjithë procesin. Gjykata nuk mund të nënvlerësojë 
as ankesën e kërkueses se ajo është detyruar të largohet nga 
salla e gjyqit për të shkuar në zyrën e gjyqtarit dhe më pas për 
të deklaruar në seancë se ajo nuk kishte asnjë kundërshtim për 
kujdestarin ligjor. Në këtë kuadër, Gjykata vlerësoi se situata e 
përgjithshme gjatë seancës ka krijuar tek kërkuesja ndjenjën e 
izolimit dhe të inferioritetit, duke krijuar një shqetësim emocional 
për të, i cili nuk do të kishte ekzistuar, nëse kërkuesja do të 
ishte përfaqësuar vetë gjatë gjykimit. Në kuadër të gjetjeve të 
mësipërme dhe duke marrë në konsideratë ngjarjet që kanë 
ndodhur para rishqyrtimit të kujdestarisë së kërkueses, Gjykata 
arriti në përfundimin se procesi gjyqësor ka qenë i rregullt. Për 
rrjedhojë, Gjykata rrëzoi pretendimin e qeverisë se kërkuesja ka 
ngritur pretendime abuzive dhe vlerëson se ka pasur shkelje të 
nenit 6 të KEDNj.

Parimet që udhëheqin jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me 
respektimin e nenit 5 për individët me “sëmundje të shëndetit 
mendor” janë: 

(a)  një individ me sëmundje të shëndetit mendor, i cili është 
shtruar në një institucion psikiatrik për një kohë të gjatë ose 
të papërcaktuar është në parim i legjitimuar, në çdo rast kur 
nuk ka një afat periodik automatik për rishikimin e zotësisë 
së tij për të vepruar, të ndërmarrë një proces për shqyrtimin 
e “ligjshmërisë” së heqjes së zotësisë së tij për të vepruar 
dhe të ndalimit të tij në “afate të arsyeshme kohore” – sipas 
kuptimit të Konventës; 

(b)  neni 5 § 4 kërkon që procedura e ndjekur të ketë 
karakter juridik dhe t`i sigurojë individit në fjalë garancitë e 
përshtatshme me llojin e kufi zimit të lirisë. Në mënyrë që 
të përcaktohet nëse procedura e ndjekur i siguron këto 
garanci, duhen marrë parasysh rrethanat e veçanta të çdo 
rasti; 

(c)  procedurat juridike të referuara nga neni 5 § 4 nuk duhet 
që në çdo rast të shoqërohen nga të njëjtat garanci, si ato 
të kërkuara nga neni 6 § 1 për proceset civile ose penale. 
Megjithatë, është thelbësore që personi në fjalë të ketë të 
drejtën e aksesit në gjykatë dhe të dëgjohet nga gjykata 
personalisht ose përmes përfaqësuesit. Duhet të sigurohen 
garanci të veçanta procedurale, në mënyrë që të mbrohen 
të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara mendore, të 
cilët nuk mund të vetë-përfaqësohen.

Në rastin konkret, qeveria pretendonte se kërkuesja mund të 
kishte nisur procedurën ligjore në fjalë përmes kujdestarit të 
saj. Megjithatë, ky mjet nuk ishte i aksesueshëm për të, sepse 
kërkuesja varej plotësisht nga vullneti i kujdestarit të saj që në 
atë kohë ishte babai i saj birësues, i cili për më tepër, që në krye 
të herës, kishte kërkuar shtrimin e saj në qendrën Kedainiai. 
Gjykata vërejti gjithashtu se kujdestari aktual i kërkueses është 
pikërisht kjo qendër sociale, ku kërkuesja është e shtruar dhe 
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ndaj të cilës ajo është ankuar në shumë raste, duke përfshirë 
këtu edhe procesin gjyqësor përpara gjykatave të brendshme. 
Në këtë kontekst, Gjykata vlerësoi se kur një individ i aftë për të 
shprehur një pikëpamje të vetën, pavarësisht se i është kufi zuar 
zotësia për të vepruar, i është cënuar liria si pasojë e kërkesës 
së kujdestarit ligjor, i duhet dhënë mundësia për ta kundërshtuar 
këtë vendim përpara një gjykate duke u përfaqësuar nga një 
person i tretë. 

Stanev kundër Bullgarisë (Dhoma e Madhe) 

Z. Stanev ishte diagnostikuar me skizofreni dhe për rrjedhojë 
gjykatat vendase i kishin hequr zotësinë për të vepruar. Në vitin 
2002, me dëshirën e kujdestarit të tij ligjor, kërkuesi u vendos 
në qendrën sociale Pastra, e cila ndodhej në një zonë malore 
të veçuar dhe qëndroi aty për 9 vjet. Kujdestari i tij ligjor e mori 
vendimin për shtrimin e kërkuesit në këtë qendër pa u konsultuar 
me Z. Stanev dhe pa asnjë vendim gjyqësor. Kërkuesi pretendoi 
se ky institucionalizim i detyrueshëm cënonte të drejtën e tij për 
të jetuar i lirë. Z. Stanev u ankua se atij i ishte mohuar e drejta për 
të jetuar në komunitet, se kushtet e jetesës në qendrën sociale 
ishin çnjerëzore dhe poshtëruese, si edhe atij iu mohua e drejta 
për t`ju drejtuar gjykatave për të kërkuar rivendosjen e zotësisë 
së plotë për të vepruar. Para GJEDNJ-së, kërkuesi pretendoi 
shkelje të lirisë dhe sigurisë.

Gjykata theksoi se ndryshimi mes heqjes së lirisë, që bie në 
fushën e mbrojtjes së nenit 5 të KEDNj dhe kufi zimit të saj, që 
bie në fushën e zbatimit të nenit 2 të Protokollit 4 të KEDnj, 
është shkalla e intensitetit të veprimit dhe jo veprimi në vetvete. 
Megjithëse, procesi i klasifi kimit të veprimit në njërin rast apo në 
tjetrin shpesh herë nuk është një detyrë e thjeshtë, sepse kufi ri 
mes njërës dhe tjetrës është vetëm çështje opinioni, Gjykata 
nuk mund të mos e bëjë këtë klasifi kim, në bazë të të cilit do 
të varet zbatimi ose jo i nenit 5 të Konventës. Në mënyrë, që të 
përcaktohet, nëse dikujt i është hequr liria, pika e nisjes duhet 
të jetë gjendja e tij specifi ke dhe vlerësimi duhet të bëhet duke 
marrë në konsideratë të gjitha rrethanat e faktit si lloji, kohëzgjatja, 
efektet dhe mënyra e zbatimit të masës në fjalë.

Në kontekstin e kufi zimit të lirisë për shkak të shëndetit mendor, 
Gjykata është shprehur se një individ duhet të konsiderohet 
njësoj sikur është “i ndaluar” edhe gjatë periudhës kur ai ka 
qenë i shtruar në një spital civil në një pavion të zakonshëm i pa 
mbikqyrur nga roje të veçanta, edhe nëse ka patur mundësi të 
largohet nga spitali i pashoqëruar.

Gjykata është shprehur se do të kemi cënim të lirisë në situatat 
e mëposhtme: (a) kur kërkuesi, të cilit i është hequr zotësia për 
të vepruar dhe është pranuar në një spital spikiatrik me kërkesë 
të përfaqësuesit të tij ligjor, është përpjekur të lar gohet nga 
spitali; kur një kërkues ka kërkuar të shtrohet në një klinikë, por 
më pas është munduar të largohet dhe kur kërkuesi ka qenë 
madhor, por i pa zoti për të dhënë miratimin e tij për t`u shtruar 
në një institucion psikiatrik, pavarësisht se nuk është munduar 
asnjëherë të largohet prej aty 

Gjithashtu, Gjykata është shprehur edhe më parë se e drejta 
për liri është shumë e rëndësishme në një shoqëri demokratike 
dhe një individ nuk mund ta humbasë përfi timin e mbrojtjes 
nga Konventa për arsyen e vetme se ai mund t’i jetë dorëzuar 
autoriteteve veçanërisht kur nuk është vënë në diskutim se 

personi nuk ka zotësi për të vepruar në lidhje me pranimin ose 
kundërshtimin e veprimit në fjalë

Për më tepër, Gjykata ka pasur rastin të vërejë se fjalia e parë e 
nenit 5 § 1 duhet të interpretohet pasikrijon një detyrim pozitiv 
për shtetin për të mbrojtur lirinë e individëve brenda juridiksionit 
të tij. Në të kundërt, do të ketë një boshllëk në mbrojtjen nga 
arrestimet arbitrare, gjë e cila do të binte në kundërshtim me 
rëndësinë e lirisë personale në një shoqëri demokratike. Pra, 
shteti është i detyruar të marrë masa për të siguruar një mbrojtje 
efektive për personat në gjendje të brishtë, duke përfshirë këtu 
dhe masa të arsyeshme për të parandaluar cenimin e lirisë nga 
autoritetet që kanë ose duhet të kishin djeni për brishtësinë e 
këtyre individëve.

Gjykata vërejti se në çështjen konkrete është e domosdoshme 
të përcaktohet, nëse në terma të përgjithshëm, vendosja e një 
personi me zotësi të kufi zuar për të vepruar në një qendër sociale 
përbën “kufi zim të lirisë” në kuptim të nenit 5 § 1.

Bazuar në faktet e çështjes në shqyrtim, Gjykata vërejti 
se vendosja e kërkuesit në një qendër sociale i atribuohet 
autoriteteve kombëtare. Mbetet për të përcaktuar nëse kufi zimet, 
që pasuan nga ky veprim kanë sjellë “kufi zim të lirisë” në kuptim 
të nenit 5. 

Për sa i përket anës subjektive të masës, duhet theksuar se në 
ndryshim nga parashikimet e legjislacionit vendas, kërkuesit nuk 
i`u kërkua të jepte mendimin e tij për t`u vendosur në qendrën 
sociale. Ndërkohë, që ai nuk e konfi rmoi asnjëherë në mënyrë 
eksplicite vendosjen aty. Për më tepër, ai u dërgua në qendrën 
sociale me ambulancë dhe u vendos aty pa u njoftuar për arsyet 
ose kohëzgjatjen e kësaj mase, e cila ishte marrë nga kujdestari 
i tij ligjor. Gjykata vërejti se ekzistojnë disa situata, në të cilat 
dëshirat e individit me aftësi të kufi zuara mendore mund të 
zëvendësohen në mënyrë të ligjshme me dëshirat e një individi 
tjetër i cili vepron në kontekst mbrojtës dhe ndonjëherë është e 
vështirë për të konstatuar se cila ishte dëshira e individit në fjalë. 
Megjithatë, Gjykata është shprehur edhe më parë se fakti, që 
një indvid nuk ka zotësi të plotë për të vepruar, nuk nënkupton 
detyrimisht se ai është i paaftë për të kuptuar situatën në të 
cilën ndodhet. Në çështjen konkrete, legjislacioni vendas i jep 
një hapësirë të caktuar dëshirave të kërkuesit dhe duket se ky 
i fundit duhet të jetë në dijeni të situatës në të cilën ndodhet. 

Këto rrethana e largojnë çështjen konkrete objekt gjykimi nga 
H.M. k. Zvicrës, në të cilën Gjykata është shprehur se nuk kishte 
privim të lirisë, pasi kërkuesja ishte vendosur në një qendër 
shëndetësore vetëm për të mirën e saj dhe më vonë shprehu 
në mënyrë të qartë vullnetin për të qëndruar aty. Në çështjen 
konkrete në gjykim, qeveria nuk arriti të provonte se, pasi 
kërkuesi kishte mbërritur në qendrën sociale, ai të kishte shprehur 
menjëherë ose në një moment të mëvonshëm vullnetin e tij për 
të qëndruar aty. Në këto rrethana, Gjykata nuk krijoi bindjen se 
kërkuesi kishte rënë dakord ose kishte pranuar në mënyrë të 
heshtur vendosjen e tij në qendrën sociale.

Duke mbajtur parasysh të gjitha rrethanat e veçanta të çështjes 
konkrete, veçanërisht përfshirjen e autoriteteve në vendimin e 
shtrimit të kërkuesit në qendrën sociale, rregullat e dhënies 
së lejes, kohëzgjatja e qëndrimit në qendër dhe mungesa e 
pëlqimit të kërkuesit, Gjykata arriti në përfundimin se situata 
në fjalë përbën një kufi zim të lirisë në kuptim të nenit 5 § 1 të 
Konventës. 
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Gjykata theksoi se ndalimi në fjalë duhet të ketë qenë para së 
gjithash i “ligjshëm” në mënyrë që të jetë në përputhje me të 
drejtën e garantuar nga neni 5 § 1, duke shtuar këtu edhe faktin 
se procedura e ndalimit duhet të jetë e parashikuar në ligj. Kështu, 
Konventa referon te legjislacioni vendas dhe përcakton detyrimin 
e zbatueshmërisë së rregullave të tij materiale dhe procedurale. 
Megjithatë, ajo kërkon që çdo cënim i lirisë së individëve të 
jetë në përputhje me parashikimet e nenit 5, në mënyrë që të 
mbrojë individët nga arbitrariteti shtetëror). Për më tepër, ndalimi 
i një personi është një masë aq serioze, sa mund të justifi kohet 
vetëm në rast se masat e tjera më të lehta janë konsideruar si të 
pamjaftueshme për ta mbrojtur atë individin ose për të mbrojtur 
interesin publik, i cili mund të kërkojë që personi në fjalë të 
ndalohet. Kjo nënkupton se nuk mjafton vetëm që ndalimi i një 
personi të bëhet në përputhje me legjislacionin vendas, por duhet 
të jetë edhe i nevojshëm për rrethanat konkrete 

Personave që vuajnë nga sëmundje të shëndetit mendor, nuk 
mund t`ju kufi zohet liria si të “sëmurë mendorë”, përveç rasteve 
kur plotësohet një nga kushtet e mëposhtme: së pari, personi 
duhet të ketë treguar në mënyrë të qartë se ka probleme të 
shëndetit mendor; së dyti, çrregullimi mendor duhet të jetë i atij 
lloji ose shkalle që të detyrojë izolimin; së treti, vlefshmëria e një 
izolimi të tillë varet nga kohëzgjatja e një çrregullimi të tillë.

Në lidhje me kushtin e dytë cituar më lart, privimi i lirisë së 
një personi që vuan nga çrregullime mendore duhet të jetë i 
nevojshëm, jo vetëm në rastet kur individit i nevojitet terapi, 
mjekim ose trajtim klinik, për të kuruar ose lehtësuar gjendjen e 
tij, por edhe kur individi ka nevojë për kontroll dhe mbikqyrje në 
mënyrë, që të parandalohet për shembull, dëmtimi që mund t`i 
bëjë vetes ose personave të tjerë 

Në bazë të instrumentave ligjore vendase, Gjykata vërejti se 
legjislacioni bullgar parashikon se individët mund të vendosen në 
qendra sociale si masë mbrojtëse, vetëm kur shprehin pëlqimin 
e tyre, duke mos e parashikuar si urdhër shtrëngues nga ata që 
listohen në nën-paragrafët (a) deri në (f) të nenit 5. Megjithatë, në 
rrethanat e veçanta të çështjes konkrete objekt gjykimi, masa që 
është ndërmarrë ka shkaktuar një kufi zim të konsiderueshëm të 
lirisë personale, duke sjellë kështu një privim të lirisë pa u marrë 
parasysh vullneti apo dëshirat e kërkuesit.

Edhe në rast se do të ishte ndjekur procedura e parashikuar 
nga ligji, Gjykata vëren se sipas legjislacionit vendas, kujdestari 
i një personi me zotësi të kufi zuar për të vepruar, nuk është i 
legjitimuar për të ndërmarrë veprime ligjore në emër të personit, 
që ka në kujdestari. Kontratat e lidhura në një rast të tillë do 
të jenë të vlefshme, nëse kanë nënshkrimin e kujdestarit dhe 
personit që është në kujdestari të pjesshme. Për rrjedhojë, 
Gjykata arriti në përfundimin se vendimi i marrë nga kujdestari i 
kërkuesit, për ta shtruar këtë të fundit në një qendër sociale për 
personat me sëmundje të shëndetit mendor është i pavlefshëm 
në bazë të legjislacionit bullgar. Ky përfundim në vetvete është 
i mjaftueshëm, që Gjykata të përcaktojë se kufi zimi i lirisë së 
kërkuesit ka qenë në kundërshtim me nenin 5. 

Duke marrë në konsideratë të gjitha rrethanat e çështjes, Gjykata 
vërejti se vendosja e kërkuesit në qendrën në fjalë nuk ishte 
urdhëruar “në bazë të procedurës së parashikuar nga ligji” dhe se 
ky kufi zim lirie nuk është i justifi kuar nga nën-paragrafi  (e) i nenit 
5 § 1. Për më tepër, përfaqësuesit e qeverisë nuk kanë treguar 
ndonjë nga shkaqet e tjera listuar në nën-paragrafët (a) deri në (f), 
të cilët mund të kishin justifi kuar kufi zimin e lirisë në rastin konkret.

Gjykata theksoi se neni 5 § 4 i jep të drejtë individëve, të cilëve 
i është privuar liria të iniciojnë një proces për të kontrolluar anën 
proceduriale dhe materiale të kufi zimit të lirisë, që i është bërë 
atyre, të cilat janë thelbësore për “ligjshmërinë” e ndalimit në 
kuadër të Konventës. Kuptimi i ligjshmërisë sipas paragrafi t 4 
të nenit 5 është i njëjtë me atë të paragrafi t 1 të po këtij neni, 
prandaj një individ legjitimohet të rishikojë ligjshmërinë e ndalimit 
të tij, jo vetëm në bazë të legjislacionit të brendshëm, por edhe 
në kuadër të Konventës, sipas parimeve të përgjithshme të 
parashikuara në të dhe qëllimit të kufi zimeve të lejuara nga neni 
5 § 1. Neni 5 § 4 nuk garanton të drejtën e kontrollit gjyqësor, me 
qëllim që t`i japë më tepër pushtet gjykatës, në lidhje me të gjitha 
aspektet e çështjes, përfshi çështje thjesht pragmatiste, për të 
zëvendësuar me diskrecionin e vet autoritetin vendim-marrës. 
Megjithatë, kontrolli gjyqësor duhet të jetë mjaftueshmërisht 
i detajuar për të evidentuar kushtet e nevojshme, të cilat 
legjitimojnë ndalimin e një personi në mënyrë të ligjshme në 
kuadër të nenit 5 § 1. Gjykata “kontrolluese” nuk duhet të 
ketë vetëm funksione këshilluese, por duhet të vendosë mbi 
“ligjshmërinë” e ndalimit dhe të urdhërojë lirimin e personit në 
rastet kur, ndalimi nuk ka qenë i ligjshëm. 

Format e kontrollit gjyqësor, që përmbushin kriteret e nenit 5 
§ 4, mund të variojnë nga një fushë në tjetrën dhe do të varen 
nga lloji i kufi zimit të lirisë. Nuk është detyrë e Gjykatës, që të 
përcaktojë se cili do të ishte sistemi më i përshtatshëm i kontrollit 
në çështjen në shqyrtim. 

Ndër parimet që kanë dalë në pah nga jurisprudenca e Gjykatës 
në kuadër të nenit 5 § 4 në lidhje me personat, të cilët kanë 
“probleme të shëndetit mendor” janë: 

(a)  një individ të cilit i është privuar liria për një periudhë të 
papërcaktuar apo të gjatë është në parim i legjitimuar për të 
nisur procedura në intervale kohe “të arsyeshme”, përpara 
një gjykate për të kërkuar ligjshmërinë e ndalimit të tij sipas 
Konventës, në çdo rast kur nuk bëhet një kontroll gjyqësor 
automatik i ndalimit në mënyrë periodike; 

(b)  neni 5 § 4 kërkon që procedura e ndjekur të ketë karakter 
gjyqësor dhe t`i sigurojë individit garanci të përshtatshme me 
llojin e kufi zimit të lirisë në fjalë; në mënyrë që të përcaktohet 
nëse procesi ka siguruar garanci të përshtatshme, duhet 
të mbahen në vëmendje edhe rrethanat e veçanta të rastit 
që shqyrtohet; 

(c)  procesi gjyqësor sipas nenit 5 § 4 nuk duhet të përmbajë 
gjithmonë të njëjtat garanci që kërkohen në kuadër të nenit 
6 § 1 të KEDNj për mosmarrëveshjet civile ose penale. 
Megjithatë, është thelbësore që subjekti i interesuar të ketë 
akses në gjykatë dhe të ketë mundësinë të dëgjohet nga 
ajo personalisht ose përmes një përfaqësuesi.

Për rrjedhojë, Gjykata arriti në përfundimin se mjetet ligjore të 
referuara nga përfaqësuesit e qeverisë ishin të paaksesueshme 
nga kërkuesi ose nuk kishin natyrë gjyqësore. Për më tepër, 
asnjëra prej tyre nuk jep mundësinë për një kontroll gjyqësor 
për ligjshmërinë e vendosjes së kërkuesit në qendrën sociale, 
në kuadër të legjislacionit vendas dhe të KEDNj. 

Duke mbajtur parasysh gjetjet e saj, Gjykata rrëzoi pretendimin 
e qeverisë se kërkuesi nuk ka ezauruar rrugët e brendshme të 
ankimit në lidhje me shkeljen e nenit 5 § 4 të Konventës dhe 
vlerëson se ka pasur një shkelje të këtij neni. 



Heqja e zotësisë për të vepruar e personave me aftësi të kufi zuara32

Neni 3 i KEDNj garanton një prej vlerave më thelbësore të 
shoqërive demokratike. Ai ndalon në terma absolutë torturën 
ose trajtimin çnjerëzor ose poshtërues ose ndëshkimin e tillë, 
pavarësisht rrethanave dhe sjelljes së viktimës

Keqtrajtimi duhet të përmbajë një nivel minimal ashpërsie në 
mënyrë, që të përfshihet në kuadrin e mbrojtjes që garanton 
neni 3 i Konventës. Vlerësimi i këtij niveli minimal është relativ, ky 
vlerësim varet nga të gjithë rrethanat e rastit, siç janë kohëzgjatja 
e trajtimit, efektet e tij fi zike dhe mendore, si edhe në disa raste 
gjinia, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës 

Trajtimi është konsideruar nga Gjykata, “çnjerëzor”, nëse inter 
alia, ai ka qenë i paramenduar, është përdorur për orë të tëra 
dhe ka shkaktuar dëmtime fi zike ose vuajtje të shumta fi zike 
ose psikologjikeGjykata e konsideron një trajtim “poshtërues” 
në kuptim të nenit 3, kur ky trajtim e ka bërë viktimën të ndjejë 
frikë, ankth dhe inferioritet, ndjenja të cilat e kanë poshtëruar 
dhe përulur atë. Për të kryer një vlerësim të tillë, Gjykata do 
të marrë parasysh, nëse trajtimi ka pasur për qëllim të fyejë 
dhe poshtërojë personin në fjalë. Edhe në rastet kur veprimi 
nuk është ndërmarrë në mënyrë të qëllimshme shkelja e nenit 
3 të Konventës nuk mund të përjashtohet. Vuajtja dhe përulja 
e pësuar duhet, që në çdo rast të shkojnë përtej shkallës së 
pashmangshme, që lidhet drejtëpërdrejt me me një formë të 
legjitimuar trajtimi ose ndëshkimi. Masat e sigurimit personal, 
që i privojnë personit lirinë e tij mund të përmbajnë një element 
të tillë.Neni 3 i Konventës nuk mund të interpretohet se krijon 
një detyrim të përgjithshëm për të liruar të burgosurit dhe për t`i 
transferuar ata në një spital civil, edhe në rastet kur ata vuajnë nga 
sëmudje të vështira për t`u trajtuar. Megjithatë, ky nen i vendos 
shtetit detyrimin për të siguruar, që kushtet e burgimit të jenë 
në përputhje me dinjitetin njerëzor, si dhe ekzekutimi i masës së 
sigurimit të mos e nënshtrojë viktimën ndaj stresit ose vuajtjes 
përtej nivelit të pashmangshëm të këtyre ndjesive, të cilat janë 
të qenësishme për burgosjen dhe duke patur parasysh kërkesat 
praktike të burgosjes, të sigurojë që shëndeti dhe mirëqënia e 
tij të sigurohen në mënyrë të përshtatshme nëpërmjet, ndër të 
tjera, duke i siguruar ndihmën mjekësore të nevojshme.Për të 
përcaktuar kushtet e kufi zimit të lirisë në kuadër të nenit 3 të 
Konventës, duhet të merren në konsideratë pasojat kumulative të 
këtyre kushteve dhe kohëzgjatja e masës së marrë.Si përfundim, 
ndërsa merr parasysh përmirësimet e bëra në qendrën sociale 
të Pastrës që prej fundit të vitit 2009, Gjykata konsideron se, në 
tërësi, kushtet e jetesës me të cilat u përball kërkuesi gjatë një 
periudhe afërsisht shtatë vjeçare përbënin një trajtim poshtërues.

Në lidhje me nenin 6, e drejta për të aksesuar gjykatën nuk është 
absolute dhe mund të jetë subjekt kufi zimesh, të cilat janë të 
lejuara, sepse e drejta për akses “nga vetë natyra e saj kërkon 
rregullim nga shteti, rregullim i cili ndryshon në kohë dhe vend 
sipas nevojave dhe burimeve të komunitetit dhe të individëve”. 
Shtetet Kontraktore gëzojnë një hapësirë vlerësimi në hartimin e 
këtij lloj rregullimi.Në kuadër të fakteve të çështjes objekt gjykimi, 
Gjykata vërejti se kërkuesi e kishte të pamundur të bënte kërkesë 
për rifi timin e zotësisë së plotë për të vepruar, përveç se ta bënte 
këtë kërkesë përmes kujdestarit të tij ose një prej personave të 
listuar në Kodin e Procedurës Penale.

Gjykata theksoi gjithashtu se përsa i përket të drejtës për të 
aksesuar një gjykatë, legjislacioni vendas nuk bën ndryshim mes 
personave që kanë zotësi të pjesshme për të vepruar dhe atyre, 
që nuk kanë zotësi për të vepruar. Për më tepër, legjislacioni 
vendas nuk parashikon ndonjë mundësi për rishikim periodik të 
zotësisë për të vepruar të personave që e kanë atë pjesërisht 
të kufi zuar. Së fundmi, në rastin e kërkuesit, masa në fjalë nuk 
ishte e kufi zuar në kohë.

Gjykata thekson se në kuadër të rëndësisë gjithmonë e më 
shumë në rritje të instrumentave ndërkombëtare për mbrojtjen e 
personave, të cilët vuajnë nga sëmundje të shëndetit mendor, po 
i jepet gjithmonë e më shumë autonomi ligjore këtyre individëve. 
Në këtë vështrim mund të referohet Konventa e OKB-së e vitit 
2006 për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuar dhe 
Rekomandimi nr. R (99) të Komitetit të Ministrave të Këshillit të 
Evropës mbi parimet në lidhje me mbrojtjen ligjore të të rriturve 
pa zotësi për të vepruar.

Në kuadër të konsideratave të mësipërme, veçanërisht në lidhje 
me përshtatjen e legjislacionit kombëtar me instrumentet ligjore 
ndërkombëtare, Gjykata vlerësoi se neni 6 § 1 i Konventës 
duhet të interpretohet se garanton në parim se çdokush, që 
është deklaruar pjesërisht me aftësi të kufi zuar, sikurse në 
rastin konkret kërkuesi, të ketë akses direkt në gjykatë për të 
kërkuar rikthimin e zotësisë së tij të plotë për të vepruar. Në 
çështjen objekt gjykimi, Gjykata vërejti se një akses i tillë nuk 
garantohet në mënyrë të mjaftueshme nga legjislacioni bullgar.
Kjo gjetje është e mjaftueshme për të konstatuar se kërkuesit i 
është shkelur e drejta e garantuar nga neni 6 i KEDNj. Gjykata 
vlerësoi se në mënyrë që të drejtat e kërkuesit të rivendosen 
për aq sa është e mundur në gjendjen e mëparshme, autoritetet 
duhet të sigurojnë marrjen e vullnetit të personit për të qëndruar 
në qendrën sociale.
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Shtojca

Shtojca II.

LEGJISLACIONI KOMBËTAR

Korniza ligjore

Kodi Civil

Kodi i Familjes

Kodi i Procedures Civile

PADIA

Neni 33 

Nuk mund të ngrihet padi nga një person që i mungon zotësia 
juridike për të vepruar

PËRBËRJA E GJYKATËS 

Neni 35

Gjykata e shkallës së parë gjykon me trup gjykues të përbërë 
nga një gjyqtar ose tre gjyqtarë. Me trup gjykues të përbërë nga 
tre gjyqtarë gjykohen këto çështje:

ç) Paditë për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të vepruar të 
personave.

Neni 91

Zotësia për të vepruar 

Kanë zotësi për të vepruar në një gjykim civil personat që 
ushtrojnë lirisht të drejtat, të cilat duhet të respektohen nga të 
tjerët. Personat, që nuk kanë zotësi për të vepruar në një gjykim 
civil, mund të marrin pjesë në gjykim vetëm kur përfaqësohen, 
sipas dispozitave që rregullojnë zotësinë e tyre

Neni 93 

Personat që kanë zotësi për të vepruar, mund t’i kryejnë vetë të 
gjitha veprimet procedurale, përveç kur ligji parashikon ndryshe.

KREU XII 

PEZULLIMI E PUSHIMI I GJYKIMIT 

a. Pezullimi i gjykimit 

Neni 297 

Gjykata vendos pezullimin e gjykimit kur: 

ç) njëra nga palët nuk ka ose më vonë ka humbur zotësinë juridike 
për të vepruar si palë dhe shihet e nevojshme t’i emërohet një 
përfaqësues ligjor; 

Gjatë pezullimit nuk mund të kryhen veprime procedurale.

Neni 298 

Në rastet e parashikuara nga shkronjat “c” dhe “ç” të nenit të 
mësipërm, pezullimi i gjykimit vazhdon gjersa të paraqitet për 
të marrë pjesë në çështje, ose të thirret nga pala kundërshtare, 
personi që hyn në të drejtat ose përfaqësuesi ligjor i palës që ka 
humbur zotësinë për vepruar si palë. 

KREU VII 

Heqja ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar
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Neni 382

Kush e bën kërkesën 

Heqja ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar bëhet me kërkesë të 
bashkëshortit, gjinisë së afërt, të prokurorit, si dhe të personave 
që kanë interes të ligjshëm për këtë fakt.Kërkesa i paraqitet 
gjykatës së vendit ku ka banimin personi që kërkohet t’i hiqet 
ose kufi zohet zotësia për të vepruar.

Neni 383 

Procedura e gjykimit 

Kërkesa për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të vepruar i 
njoftohet prokurorit.Kërkesa duhet të përmbajë faktin në të cilin 
ajo bazohet si dhe provat e nevojshme.Gjykata vendos lidhur me 
kërkesën, pasi të ketë pyetur personin për të cilin kërkohet heqja 
ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar, persona nga gjinia e afërt 
e tij, mjekun që e ka kuruar ose pasi të ketë marrë mendimin e 
mjekëve të tjerë ekspertë, si dhe prova të tjera që do t’i çmojë 
të nevojshme.

Pyetja e personit të cilit i kërkohet t’i hiqet ose kufi zohet zotësia 
për të vepruar, bëhet në institucionin që është shtruar për mjekim 
ose në banesën e tij nga një gjyqtar i deleguar, kur nuk është e 
mundur të paraqitet vetë në gjykatë.

Neni 384 

Kujdestari i përkohshëm 

(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, datë 8.5.2003) 

Neni 385

Ankimi 

Kundër vendimit për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të 
vepruar, mund të bëjnë ankim vetë personi i mësipërm, kujdestari 
i përkohshëm i tij, personi që ka bërë kërkesën, si dhe të gjithë 
personat e tjerë që sipas nenit 382 të këtij Kodi kanë të drejtë 
të kërkojnë heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të vepruar, 
pavarësisht nga pjesëmarrja ose jo e tyre në gjykimin e kësaj 
çështjeje. Në këtë rast gjykata i lejon ata të njihen me materialet 
e dosjes gjyqësore.

Neni 386 

Dispozitë referuese 

Dispozitat e parashikuara në këtë kre zbatohen edhe për kthimin 
e zotësisë për të vepruar.

Neni 387 

Marrja dijeni e personave të interesuar për vendimin e gjykatës

Pasi vendimi me të cilin hiqet, kufi zohet ose kthehet zotësia për të 
vepruar merr formë të prerë, një shkurtim i tij u dërgohet të gjithë 
gjykatave, për t’u regjistruar në një formë të veçantë, me të cilën 
mund të marrë dijeni cilido që ka interes. Gjykata i dërgon një 
shkurtim të këtij vendimi edhe Dhomës Kombëtare të Noterëve, 
e cila ua bën të njohur dhomave të noterëve nëpër rrethe

Kodi Civil

ZOTËSIA PËR TË VEPRUAR

Neni 6

Personit, kur mbush moshën tetëmbëdhjetë vjeç, i lind zotësia e 
plotë që me veprimet e tij të fi tojë të drejta dhe të marrë përsipër 
detyrime civile. 

Zotësinë e plotë për të vepruar e fi ton me anë të martesës 
edhe gruaja që nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç.
Ajo nuk e humbet këtë zotësi edhe kur martesa është deklaruar 
e pavlefshme ose është zgjidhur para se të mbushë moshën 
tetëmbëdhjetë vjeç.

Neni 7

I mituri, që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, mund 
të kryejë veprime juridike vetëm me pëlqimin e mëparshëm të 
përfaqësuesit të tij ligjor. Megjithatë ai mund të bëjë pjesë në 
organizata shoqërore, të disponojë atë që fi ton me punën e 
tij, të depozitojë kursimet dhe t’i disponojë vetë këto depozita. 

Neni 8

I mituri që nuk ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, është 
i pazoti për të vepruar.Ai mund të kryejë veprime juridike që i 
përshtaten moshës së tij dhe që përmbushen aty për aty, si 
dhe veprime juridike që i sjellin dobi pa asnjë kundërshpërblim.
Veprimet e tjera juridike i kryen në emër të tij përfaqësuesi ligjor.

Neni 9

I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë 
vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak 
sëmundjesh psiqike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet 
zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës.
Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit 
të tij ligjor.

Neni 10

Personit madhor, që për shkak sëmundjeje psiqike ose zhvillimi të 
metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset 
për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufi zohet zotësia për të kryer 
veprime juridike me vendim të gjykatës.

Neni 11

Veprimi juridik që kufizon zotësinë për të vepruar është i 
pavlefshëm.

Neni 13

Personi të cilit i është hequr zotësia për të vepruar dhe fëmijët 
nën kujdestari kanë për banim atë të përfaqësuesit të tyre ligjor.
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Neni 64

Nuk mund të veprojë si përfaqësues personi që nuk ka zotësi 
të plotë për të vepruar.

Veprime juridike që shpallen të pavlefshme

Neni 94

Të anulueshme quhen veprimet juridike të cilat janë të vlefshme 
gjersa gjykata me kërkesën e të interesuarit i shpall të pavlefshme. 
Të tilla janë veprimet juridike të kryera nga: 

(b)  personat, të cilët për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi 
të metë mendor u është hequr ose kufi zuar zotësia për 
të vepruar, kur veprimin juridik e kanë kryer pa pëlqimin e 
kujdestarit;

(c)  personat, të cilët në kohën e kryerjes së veprimit juridik nuk 
ishin të ndërgjegjshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre, 
megjithëse në atë kohë nuk u ishte hequr zotësia për të 
vepruar;

Anulimi i këtyre veprimeve mund të kërkohet edhe pas vdekjes 
së personit përkatës, por vetëm kur para vdekjes është kërkuar 
heqja e zotësisë së tij për të vepruar.

Afati i parashkrimit të padisë për pavlefshmërinë e veprimeve 
juridike

Neni 104

Afati për ngritjen e padisë fi llon: a) për veprime juridike të kryera 
nga persona që u është hequr ose kanë patur zotësi juridike të 
kufi zuar për të vepruar, që nga dita që janë bërë madhorë ose 
që u është kthyer zotësia për të vepruar;

Neni 109

Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se është kryer 
nga një person, të cilit i është hequr krejt zotësia për të vepruar 
ose për arsye se është kryer nga një person të cilit i është kufi zuar 
zotësia për të vepruar e pa patur pëlqimin e kujdestarit të tij, 
ose për arsye se është kryer nga një person i cili në kohën e 
kryerjes së veprimit juridik nuk ka patur ndërgjegjen e rëndësisë 
së veprimeve të tij, secila nga palët detyrohet t’i kthejë palës 
tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e mundur 
t’i kthejë po atë gjë, t’i paguajë vleftën. Përveç kësaj, pala që 
ka patur zotësinë për të vepruar detyrohet t’i shpërblejë palës 
tjetër dëmin që kjo palë ka pësuar për shkak të veprimit juridik 
që është shpallur i pavlefshëm, në rast se dinte ose duhet të 
dinte se pala tjetër nuk ka patur zotësi për të vepruar ose nuk 
ka patur ndërgjegjen e rëndësisë së veprimeve të saj.

PEZULLIMI DHE NDËRPRERJA E PARASHKRIMIT

A. Pezullimi i parashkrimit

Neni 129

Parashkrimi pezullohet: d) për paditë e të miturve dhe personave 
të tjerë, që nuk kanë zotësi për të vepruar gjersa t’u emërohet 
përfaqësuesi ose të fi tojnë këtë zotësi, si edhe për gjashtë muaj 

pasi është emëruar përfaqësuesi ose pasi kanë fi tuar zotësinë 
për të vepruar;

Zotësia për të disponuar me testament

Neni 373

Testament mund të bëjë çdo person që ka mbushur moshën 18 
vjeç, si dhe gruaja nën këtë moshë kur është e martuar.

I mituri nga 14 gjer në 18 vjeç mund të bëjë testament vetëm 
për pasurinë që ka fi tuar me punën e tij.

Personi të cilit me vendim gjyqi i është hequr zotësia për të 
vepruar, si dhe ai që në kohën e bërjes së testamentit nuk është 
në gjendje për të kuptuar rëndësinë e veprimit të tij, nuk mund 
të bëjë testament.

Ekzekutimi ndaj kreditorit të pazotë për të vepruar

Neni 468

Kur ekzekutimi i detyrimit i është bërë një kreditori që nuk ka 
zotësi për të vepruar, shkarkon debitorin po aq sa ka vajtur në 
dobi të këtij kreditori, ose të përfaqësuesit të tij ligjor.

Dëmi nga të miturit dhe personat e pazotë për të vepruar

Neni 613

I mituri që nuk ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç dhe 
personat që janë krejt të pazotë për të vepruar nuk përgjigjen 
për dëmin e shkaktuar. Prindërit, kujdestari ose ata të cilëve u 
janë besuar ose kanë në mbikëqyrje persona të pazotë për të 
vepruar, janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga veprimet 
e paligjshme të fëmijve nën moshën katërmbëdhjetë vjeç, të 
personave nën kujdestarinë e tyre dhe të atyre që i kanë nën 
mbikëqyrje e me të cilët banojnë, por që nuk kanë zotësi për të 
vepruar, përveç kur provojnë se nuk kanë mundur të ndalonin 
shkaktimin e dëmit.

Padia e kthimit

Neni 627

Personi që ka shpërblyer dëmin ka të drejtë të kërkojë nga 
secili shkaktar i dëmit pjesën e tij në përpjesëtim me shkallën 
e fajësisë të secilit dhe të tërësisë së pasojave të rrjedhura.Kur 
kjo nuk mund të përcaktohet, prezumohet se shkalla e fajësisë 
është e barabartë.

Prindërit ose kujdestarët që kanë paguar shpërblimin e dëmit të 
shkaktuar nga të miturit ose nga personat të cilëve u është hequr 
krejt zotësia për të vepruar, nuk kanë të drejtë të kërkojnë nga 
këta kthimin e shpërblimit të dëmit që kanë paguar.

Shuarja e porosisë

Neni 927

Porosia shuhet me vdekjen, pazotësinë për të vepruar 
ose falimentimin e porositësit ose të të porositurit, përveç 
marrëveshjes tjetër ose kur rezulton ndryshe nga natyra e 
rrethanave të krijuara.Megjithatë, kur shuarja e porosisë mund 
të cenojë interesat e porositësit, i porosituri, trashëgimtarët ose 
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përfaqësuesit detyrohen të vazhdojnë administrimin deri kur 
porositësi, trashëgimtarët e tij ose përfaqësuesit e vet, të jenë 
në gjëndje të merren vetë drejtpërdrejt me çështjen.

Heqja dorë nga porosia dhe efektet juridike

Neni 928

I porosituri mund të heqë dorë nga kontrata por, po qe se në 
marrëveshje është parashikuar e kundërta, ai përgjigjet për 
dëmet, përveç kur heqja dorë bëhet për një shkak të drejtë. 

Porosia e dhënë në interes të të porositurit ose të tretëve nuk 
shuhet me revokim nga ana e porositësit, përveç kur është 
vendosur ndryshe në kontratë ose ajo bëhet për një shkak të 
drejtë, por nuk shuhet për shkak të vdekjes ose për pazotësinë 
për të vepruar që i ndodh porositësit.

Kodi i Procedurës Civile

HEQJA OSE KUFIZIMI I ZOTËSISË PËR TË VEPRUAR

Neni 382

Kush e bën kërkesën

Heqja ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar bëhet me kërkesë të 
bashkëshortit, gjinisë së afërt, të prokurorit, si dhe të personave 
që kanë interes të ligjshëm për këtë fakt.

Kërkesa i paraqitet gjykatës së vendit ku ka banimin personi që 
kërkohet t’i hiqet ose kufi zohet zotësia për të vepruar.

Neni 383

Procedura e gjykimit

Kërkesa për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të vepruar i 
njoftohet prokurorit. Kërkesa duhet të përmbajë faktin në të cilin 
ajo bazohet si dhe provat e nevojshme.

Gjykata vendos lidhur me kërkesën, pasi të ketë pyetur personin 
për të cilin kërkohet heqja ose kufi zimi i zotësisë për të vepruar, 
persona nga gjinia e afërt e tij, mjekun që e ka kuruar ose pasi të 
ketë marrë mendimin e mjekëve të tjerë ekspertë, si dhe prova 
të tjera që do t’i çmojë të nevojshme.

Pyetja e personit të cilit i kërkohet t’i hiqet ose kufi zohet zotësia 
për të vepruar, bëhet në institucionin që është shtruar për mjekim 
ose në banesën e tij nga një gjyqtar i deleguar, kur nuk është e 
mundur të paraqitet vetë në gjykatë.

Neni 384

Kujdestari i përkohshëm

(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, datë 8.5.2003)

Neni 385

Ankimi

Kundër vendimit për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të 
vepruar, mund të bëjnë ankim vetë personi i mësipërm, kujdestari 
i përkohshëm i tij, personi që ka bërë kërkesën, si dhe të gjithë 

personat e tjerë që sipas nenit 382 të këtij Kodi kanë të drejtë 
të kërkojnë heqjen ose kufi zimin e zotësisë për të vepruar, 
pavarësisht nga pjesëmarrja ose jo e tyre në gjykimin e kësaj 
çështjeje. Në këtë rast gjykata i lejon ata të njihen me materialet 
e dosjes gjyqësore.

Neni 386

Dispozitë referuese

Dispozitat e parashikuara në këtë kre zbatohen edhe për kthimin 
e zotësisë për të vepruar.

Neni 387

Marrja dijeni e personave të interesuar për vendimin e gjykatës

Pasi vendimi me të cilin hiqet, kufi zohet ose kthehet zotësia për 
të vepruar merr formë të prerë, një shkurtim i tij u dërgohet të 
gjithë gjykatave, për t’u regjistruar në një formë të veçantë, me 
të cilën mund të marrë dijeni cilido që ka interes.

Gjykata i dërgon një shkurtim të këtij vendimi edhe Dhomës 
Kombëtare të Noterëve, e cila ua bën të njohur dhomave të 
noterëve nëpër rrethe.

Kodi i Familjes

KUJDESTARIA MBI PERSONAT QË U ËSHTË HEQUR OSE 
KUFIZUAR ZOTËSIA PËR TË VEPRUAR 

Neni 307

Gjykata, në vendimin për heqjen ose kufi zimin e zotësisë për 
të vepruar, cakton dhe kujdestarin për personin që i hiqet ose i 
kufi zohet zotësia për të vepruar.

Neni 308

Dispozitat e kujdestarisë për të miturit zbatohen edhe për 
kujdestarinë e personave, të cilëve u është hequr ose kufi zuar 
zotësia për të vepruar, përveçse kur parashikohet ndryshe në 
këtë Kod.

Neni 309

Kujdestari i personit, të cilit i është hequr zotësia për të vepruar, 
përfaqëson dhe administron pasurinë e tij, ashtu si prindi 
përfaqëson dhe administron pasurinë e të miturit që nuk ka 
mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç.

Kujdestari i personit, të cilit i është kufi zuar zotësia për të vepruar, 
jep pëlqimin dhe administron pasurinë e tij, ashtu si prindi jep 
pëlqimin dhe administron pasurinë e të miturit që ka mbushur 
moshën katërmbëdhjetë vjeç.

Neni 310

Kujdestari i personit, të cilit i është hequr ose kufi zuar zotësia 
për të vepruar, detyrohet të kujdeset për personin dhe sidomos 
për mjekimin e tij.
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Neni 311

Të miturit që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç dhe 
ndodhet nën përgjegjësinë prindërore, kur i hiqet zotësia për 
të vepruar, nuk i caktohet kujdestar, por vazhdon të jetë nën 
kujdesin e prindërve, si i mituri që nuk ka mbushur moshën 
katërmbëdhjetë vjeç.

Kur i mituri bëhet madhor dhe nuk i është kthyer zotësia për të 
vepruar, gjykata i cakton një kujdestar, që mund të jetë një nga 
prindërit ose një person tjetër.

Neni 312

Të miturit që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, kur 
ndodhet në kujdestari dhe gjatë kësaj kohe i hiqet zotësia për 
të vepruar, gjykata i cakton një kujdestar të ri ose vendos që 
kujdestari i tij të mbajë përsëri këtë detyrë. 

Neni 313

Kujdestaria mbi personin, të cilit i është hequr ose kufi zuar 
zotësia për të vepruar, pushon kur kjo zotësi i është kthyer me 
vendim të gjykatës.


