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                Islam Azemi                                              Behar Ymeri  
 

 
ADOPTIMI, ME NJË VËSHTRIM TË VEÇANTË NË TË DREJTËN 

TONË 
 
Historik i shkurtër  
 
Adoptimi (birësimi) është një institut i lashtë juridik dhe shoqëror. Në 
kuptimin sociologjik, adoptimi paraqitet qysh para lindjes së shtetit dhe të 
drejtës, por që ka ndryshuar me zhvillimin e shoqërisë375.  Nga aty janë edhe 
karakteristikat e këtij instituti dhe qëllimet e tij kanë qenë të ndryshme në 
periudha dhe vende të ndryshme. Për këtë arsye edhe në kohën tonë ky 
institut është rregulluar juridikisht në mënyrë të ndryshme në vende të 
ndryshme376.  
 
Ky institut ka qenë i njohur që në Romën e lashtë, në Greqi, Egjipt, 
Mesopatomi dhe Babiloni. Gjatë kohës, ka ndryshuar edhe qëllimi i 
adoptimit, si p.sh. në kohën e lashtë qëllim dominues i adoptimit  të 
fëmijëve të kushërinjve ose fëmijëve të proletarëve të varfër, ka qenë nevoja 
e mbrojtjes së pasurisë së qytetarëve të pasur dhe ruajtja e vazhdimësisë së 
familjes, të traditës dhe të kultit të familjeve të qytetarëve pa fëmijë.  
 
Kjo tregon se adoptimi i meshkujve madhorë atëherë nuk bëhej për 
mbrojtjen e interesave të të adoptuarit, por para së gjithash për shfrytëzimin 
e punës së tij dhe për mbrojtjen e interesave të gjenit, pra të familjes e cila 
adoptonte (birësonte) personat meshkuj madhorë377. Disa vende të botës nuk 
e njohin adoptimin si institut juridik dhe shoqëror. Madje, adoptimi është i 
ndaluar edhe me norma ligjore.  
 

                                                 
375 Vojislav Bakić, E Drejta Familjare fq. 267 
376 Po aty, fq. 268 
377 Prof. Dr. Hamdi Podvorica, E Drejta Familjare, fq. 203 
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Në vendet ku u zhvillua ky institut i rëndësishëm ka dominuar qëllimi privat 
juridik i adoptimit, ndonëse ka qenë i shprehur edhe qëllimi i tij shoqëror.  
 
Nuk ka dyshim se adoptimi ka rëndësi edhe për birësuesit, ngase ata në këtë 
mënyrë plotësojnë dëshirat e veta për të qenë prindër dhe për të pasur 
fëmijë378.  
 
Pengesën objektive të quajtur mospasje të fëmijëve, pa të cilën askush nuk 
ka mundur të bëhej prind, ata e eliminojnë me rrugë ligjore, duke i adoptuar 
fëmijët e mitur të lindur nga persona të tjerë dhe të mbetur pa përkujdesje 
prindërore.  
 
Në shekullin e kaluar, ndryshe nga kohët e lashta, qëllimi parësor i 
adoptimit bëhet mbrojtja e interesave të fëmijëve të mitur në legjislacionet e 
shumë vendeve të botës, pra ndryshon qëllimi i adoptimit. Arsyet janë nga 
më të shumtat, sepse pas luftës së dytë botërore, një numër i madh i 
fëmijëve të mitur mbetën bonjakë (jetimë), pa përkujdesjen e domosdoshme 
të prindërore.  
 
 Në të drejtën e tanishme, adoptimi është një mënyrë shoqërore e mbrojtjes 
së fëmijëve të mitur. Qëllimi kryesor i adoptimit është që fëmijët pa prindër 
të fitojnë mbrojtjen prindërore dhe përkujdesjen, dhe që ata persona nga 
arsye të ndryshme nuk kanë fëmijë, të munden ta kompensojnë këtë me 
adoptimin e fëmijëve të huaj379.  
 
Mirëpo, që kjo mënyrë e mbrojtjes së fëmijëve të realizohet, duhet që ajo të 
bëhet në rrugën ligjore. Duke pasur parasysh pasojat juridike që shkakton 
adoptimi, shkallën e integrimit të të adoptuarit në familjen e adoptuesit, 
doktrina juridike njëh dy lloje të adoptimit: 1. adoptimin e plotë dhe 2. 
Adoptimin jo të plotë.  
 
Adoptimi i plotë (adoptio plena). Adoptimi i plotë themelohet kur në mes 
adoptuesit dhe të adoptuarit krijohen marrëdhënie të njëjta sikurse mes 
prindërve natyror dhe fëmijëve, por edhe në raport me persona të tjerë si në 
gjini gjaku. I adoptuari shkëput plotësisht lidhjet me familjen e tij të 
origjinës. Ai hyn në familjen e adoptuesit, me të drejta dhe detyrime të plota 
sikurse të kishte lindur nga vetë adoptuesi.  
 

                                                 
378 Po aty 
379 Veliki Pravni Prirucnik 2, Beograd 1972, fq 848 
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Me adoptimin e plotë fëmija humb të gjitha të drejtat dhe detyrimet ndaj të 
afërme biologjikë, si: të drejtat familjare, trashëgimore dhe të drejtat e tjera. 
Mirëpo, në të njëjtën kohë, këto të drejta dhe detyrime i fiton ndaj 
adoptuesit dhe të afërmve të tij biologjikë.  
 
Adoptimi jo i plotë (adoptio semi plena). Me adoptim jo të plotë duhet 
kuptuar vendosjen e marrëdhënieve prindërore vetëm mes adoptuesit dhe 
fëmijës që adoptohet si dhe pasardhësve të fëmijës, mirëpo te ky lloj i 
adoptimit janë të mundshme kufizimet që kanë të bëjnë me të drejtat lidhur 
me mbiemrin dhe të drejtën trashëgimore. Te ky lloj i adoptimit fëmija edhe 
më tej mbetet anëtar i familjes së vet biologjike. Kjo do të thotë se fëmija i 
adoptuar edhe më tej ruan marrëdhëniet gjinore me familjen e origjinës dhe 
me persona të tjerë në gjini të gjakut. Adoptimi jo i plotë është i 
shkëputshim, ndërsa adoptimi i plotë është i pashkëputshëm380.  
 
Adoptimi në të drejtën tonë ligjore 

 
Ligji për Familjen i Kosovës, nuk e bënë ndarjen në adoptim të plotë dhe 
adoptim jo të plotë. Duke mos i pasur parasysh kriteret e njohura dhe të 
pranuara shkencore, rregullimi normativ i institutit të adoptimit në të drejtën 
tonë është specifik, dallon nga shumë të drejta të tjera, ngase përzien 
karakteristikat dhe veçoritë e veçanta të dy llojeve të birësimit, gjë kjo që 
është në papajtueshmëri me traditën dhe përvojën historike të zhvillimit të 
adoptimit381.  
 
Sipas nenit 167 të Ligjit për Familjen i Kosovës, me adoptim mes palës 
adoptuese dhe të adoptuarit themelohen të njëjtat të drejta dhe detyrime që 
ekzistojnë mes prindërve dhe fëmijëve382. Me adoptim fëmija shkëput lidhjet 
me familjen e origjinës. Në bazë të nenit 11.1 të Ligjit për Trashëgimin e 
Kosovës, i adoptuari trashëgon në mënyrë të barabartë sikurse edhe 
pasardhësit i tij. Pra, ai humb të drejtën që të trashëgojë në familjen e 
origjinës prej momentit të adoptimit383.  
 
Kush mund të jetë i adoptuar. Për të adoptuar një person duhet të plotësohen 
disa kushte: a) të jetë i lindur gjallë, b) të jetë fëmijë i mitur, c) të mos jetë 
në gjini gjaku me adoptuesin. Vetëm fëmija i lindur gjallë mund të 
adoptohet. Sipas nenit 189 të LFK, nuk mund të ketë themelim të adoptimit 
                                                 
380 Prof. Dr. Hamdi Podvorica, E Drejta Familjare fq. 205 
381 Po aty, fq.205 
382 LFK, neni 167   
383 Ligji për Trashëgimin e Kosovës, neni 11.1 
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pas vdekjes së fëmijës. Sipas nenit 166 të LFK-së, është paraparë një 
periudhë provuese tremujore brenda së cilës duhet të provohet nëse mundet 
apo nuk mundet të arrihet qëllimi i adoptimit. 
 
Nëse gjatë kësaj kohe provuese, mund të konstatohet se mund të arrihet 
qëllimi i adoptimit atëherë mund të lidhet  adoptimi. Periudha provuese, do 
të iniciohet, mbikëqyret dhe vlerësohet vazhdimisht nga Organi i 
Kujdestarisë që gjykatës i siguron raport sipas nevojës. Disa vende kanë 
paraparë që fëmija mund të adoptohet vetëm pasi që të ketë mbushur 
moshën e caktuar me ligj. P.sh. Britania e Madhe ka paraparë që fëmija 
mund të adoptohet pasi të ketë mbushur moshën 6 mujore të jetës, 
Çekosllovakia – një vit.    Me nenin 169 të LFK, është paraparë që pëlqimi 
për adoptim nuk mund të jepet para se fëmija të ketë mbushur tetë javë të 
jetës384.  
 
Kusht tjetër për të adoptuar fëmijën është që fëmija i cili adoptohet të jetë i 
mitur. LFK ka paraparë në nenin 174 se mund të adoptohet vetëm fëmija i 
mitur. Mosqenia në gjini gjaku. Nuk mund të adoptohet fëmija i mitur që 
është në gjini gjaku me adoptuesin. Ky ndalim ka të bëjë me personat në 
gjini gjaku në vijë të drejtë pa kufij, pavarësisht nga shkalla e afërsisë, pra 
për të gjithë të paralindurit dhe të paslindurit. Po ashtu nuk mund të 
adoptojë as vëllai as motra vëllaun apo motrën e vet.  
 
Kjo do të thotë se adoptimi është i ndaluar edhe mes personave në gjini 
gjaku në vijë të tërthortë deri në shkallë të dytë. Në nenin 177 të LFK-së, 
është paraparë se nuk mund të adoptohet personi në vijën e drejtë, as vëllai 
dhe motra. Kujdestari nuk mund të adoptojë të kujdesurin e vet përderisa 
organi kompetent të mos e shkarkoj nga detyra e kujdestarit385 Kush mund të 
jetë adoptues. Edhe adoptuesi duhet ti plotësoj disa kushte për të mundur me 
adoptuar fëmijën e mitur.  
 
Ai duhet të plotësojë këto kushte, të cilat janë të precizuara me dispozita 
ligjore:  
 

1. Adoptuesi duhet të ketë zotësinë për të vepruar,  
2. Të ketë cilësitë e nevojshme personale për ushtrimin e suksesshëm të  

të drejtave dhe detyrimeve prindërore (neni 175 i LFK),  

                                                 
384 LFK, neni 189, neni 166, neni 169 
385 prof Dr. Hami Podvorica, E Drejta Familjare fq. 2007 
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3. Të mos vuajë nga ndonjë sëmundje psikike e diagnostifikuar ose ka 
ngecje në pikëpamje psikike si dhe personi që lëngon nga ndonjë 
sëmundje ngjitëse që do të rrezikonin shëndetin e fëmijës, 

 4. Të ketë mbushur moshën 21 vjeçare.  
 
Fëmijën e mitur mund ta adoptojnë edhe bashkëshortët. Në rastet kur 
bashkëshortët adoptojnë fëmijë, njëri prej tyre duhet të ketë mbushur 
moshën 25 vjeçare kurse tjetri moshën 21 vjeçare (neni 176 par. 1 dhe 2 i 
LFK). Nëse fëmijën e adopton vetëm njëri nga bashkëshortët, atëherë 
kërkohet edhe pëlqimi i bashkëshortit tjetër. Mirëpo, mund të ndodhë që 
njëri bashkëshort ta adoptojë fëmijën e bashkëshortit tjetër. 
 
Në këtë rast fëmija i adoptuar, fiton statusin e fëmijës së përbashkët të 
bashkëshortëve. Po ashtu, është e nevojshme që të ekzistoj edhe dallimi në 
moshë në mes të fëmijës së mitur dhe adoptuesit, sepse me adoptim krijohet 
ato raporte që krijohen në mes të prindërve dhe fëmijëve. Diferenca tepër e 
madhe në moshë mes adoptuesit dhe të adoptuarit, nuk është e lejueshme, 
ngase ndryshimi i theksuar në moshë pengon qëllimin e vërtetë që synon 
adoptimi386.  
 
Pëlqimi i prindërve. Sipas dispozitave ligjore, kur fëmija i mitur ka gjallë të 
dy prindërit, ose njërin prej tyre kërkohet pëlqimi i tyre për adoptimin e 
fëmijës. Dhënia e pëlqimit ka rëndësinë e heqjes dorë nga e drejta 
prindërore. Sipas nenit 172 të LFK, deklarata e pëlqimit duhet ti deklarohet 
gjykatës dhe bëhet e plotfuqishme në kohën e dorëzimit. 
 
Pëlqimi nuk mund të bëhet me kusht dhe me përcaktimin e kohës e as mund 
të bëhet nga përfaqësuesi. Ky pëlqim është i parevokueshëm, por mund të 
anulohet nëse është dhënë në lajthitje, shtrëngim ose mashtrim. Duke pasur 
parasysh faktin se adoptimi është në funksion të mbrojtjes së interesave të 
fëmijës të mitur dhe pa përkujdesje prindërore, kur është fjala për fëmijët e 
braktisur dhe lënë pa përkujdesje prindërore, ligjvënësi ka përcaktuar afatin 
kohor prej një viti për kthimin e prindit dhe për dhënien e pëlqimit për 
adoptim, por nëse brenda këtij viti prindi nuk kthehet dhe nuk jep pëlqimin 
për adoptim, adoptimi mund të bëhet edhe pa pëlqimin e tij, sepse pritja më 
e gjatë do të cenonte interesat e fëmijës387.  
 
 

                                                 
386 LFK, neni 175, neni 176.1.2, neni 172 
387 Prof, Dr. Hamdi Podvorica, E Drejta Familjare, fq. 209 



 

 265

Procedura e adoptimit  
 

Procedura e adoptimit është në kompetencë të gjykatës. Gjykata mund të 
kërkojë këshilla nga organi i kujdestarisë gjatë marrjes së vendimit mbi 
adoptim. Adoptimi themelohet me akt juridik. Ai themelohet në procedurë 
jo kontestimore para gjykatës me parashtrimin e propozimit nga prindi 
adoptues. Kompetenca tokësore për themelimin e adoptimit caktohet në 
bazë të vendbanimit të adoptuesit ose ku ata e kanë pasur vendbanimin e 
fundit të përbashkët si dhe para gjykatës sipas vendbanimit të të adoptuarit. 
  
Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave  
 
Në procedurën e adoptimit përjashtohet publiku. Kjo bëhet për faktin se 
duhet të ruhen interesat e fëmijës së mitur që adoptohet dhe ruajtja e 
fshehtësisë. Procesverbali dhe dokumentet e themelimit të adoptimit 
paraqesin sekret zyrtar. Vendimi për adoptim u dorëzohet vetëm palëve të 
cilat marrin pjesë në procedurën e adoptimit në pajtim me ligjin. Gjykata 
kompetente dhe Organi i kujdestarisë janë përgjegjës për mbrojtjen e të 
dhënave dhe privatësinë e informacioneve, të mbledhura gjatë procesit të 
adoptimit388.  
 
Shtetësia 
 
Adoptues mund të jetë vetëm qytetari i Kosovës, përjashtimisht shtetasi i 
huaj mund të jetë palë adoptuese nëse fëmija nuk mund të adoptohet në 
Kosovë dhe ekzistojnë arsye të bazuara për veprimin e tillë nëse fëmija ka 
nevoja të veçanta dhe ka nevojë për trajtim të specializuar, që nuk mund ti 
ofrohet në Kosovë. Procedura për inicimin e kërkesës për adoptim. (neni 
182 i LFK). 
 
Procedura për adoptim fillon me propozimin për adoptim nga ana e personit 
adoptues. Personi i cili kërkon të adoptojë, së bashku me prindërit e fëmijës 
së mitur që do të adoptohet, propozimin ia dorëzojnë gjykatës. Propozimit i 
bashkëngjitet pëlqimi i shkruar i prindërve biologjikë të fëmijës dhe 
dokumentet e tjera relevante. Pas paraqitjes së kërkesës në gjykatë, gjykata 
e përcjell lëndën për vlerësim profesional në Qendrën për Punë Sociale. 
Menaxheri i rastit, i caktuar nga QPS për vlerësimin e familjes, duhet të 
kërkoj nga prindërit adoptues ti plotësojnë dokumentet e nevojshme. 

                                                 
388 LFK, neni 162 
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Prindërit të cilët duan të adoptojnë fëmijë duhet ti dorëzojnë në MPMS 
këto dokumente:   
 
kërkesën me shkrim të prindërve potencial adoptues, certifikatën e lindjes 
(për të dy prindërit), certifikatën e martesës (jo më të vjetër se gjashtë 
muaj), certifikatën e mjekut me të cilën dëshmohet aftësia e prindërve 
potencialë adoptues për adoptim të fëmijës, mendimin e psikologut 
(përshkrim i detajuar për prindërit potencialë adoptues), mendimin e 
ekspertëve profesionalistë nga shërbimi profesional brenda QPS, 
certifikatën ose vërtetimin mbi gjendjen ekonomike (përfshirë pasurinë), 
dokumentin mbi të ardhurat personale të prindërve adoptues (kontratat e 
punës, certifikatat për ushtrimin e veprimtarisë/biznesit etj.) fotokopjet e 
dokumenteve të identifikimit (letërnjoftimin), certifikatën nga gjykata se 
prindërit adoptues nuk janë nën hetime për ndonjë vepër penale, certifikatën 
nga gjykata me të cilën vërtetohet se nuk i është marrë e drejta prindërore 
dhe zotësia e veprimit389.   
 
Gjykata ka të drejtë të mbledhë të dhëna dhe dëshmi të tjera nga organi i 
kujdestarisë, nga shërbimet shoqërore dhe nga ekspert të tjerë në lëmin e 
përkujdesjes së fëmijës mbi kushtet e adoptimit.  
 
Miratimi i kërkesës për adoptim 
 
Nëse gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet për adoptim të parapara me 
LFK, do të themelojë adoptimin. Për themelimin e adoptimit nevojitet 
prania e adoptuesit, e bashkëshortit të tij, e prindërve, përkatësisht 
kujdestarit të të adoptuarit, si dhe prania e të adoptuarit kur është më i vjetër 
se 10 vjet, me përjashtim kur deri në këtë moshë ka qenë në kujdes juridik, 
ruajtje dhe edukim te personi që dëshiron të adoptojë.  
 
Deklarata e pëlqimit të palëve pjesëmarrëse duhet të shënohet në 
procesverbalin e procedurës. Pas përfundimit të procedurës së adoptimit 
duhet të nënshkruhet procesverbali nga palët dhe duhet t’u lexohet 
personave prezentë. Gjykata është e detyruar që të mbajë të gjitha shënimet 
dhe ti ruaj dokumentet për personat e adoptuar dhe procesin e adoptimit.  
 
 
 
 
                                                 
389 Gazeta “Kosova sot” dt. 12 korrik 2011, fq 8-9 –vaji që e përcjell nënën gjithë jetën 
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Regjistrimi  
 
Në bazë të nenit 188 të LFK, gjykata kompetente ia dërgon menjëherë 
procesverbalin për themelimin e adoptimit organit kompetent për regjistrim 
në librin amëz të të lindurve, palës dhe organit të kujdestarisë. Adoptuesi 
regjistrohet si prind i të adoptuarit. Me këtë rast organi i kujdestarisë mund 
të ndryshojë emrin e parë të fëmijës ose atij t’ia bashkëngjisë një ose më 
shumë emra të tjerë. Ai mund ta bëjë këtë vetëm kur konstaton se është në 
interesin më të mirë të fëmijës390.  
 
Periudha provuese  
 
Adoptimi, si rregull nuk do të themelohet derisa adoptuesi të kujdeset për 
fëmijën për një kohë të arsyeshme të përcaktuar nga gjykata por që nuk 
kalon periudhën tre mujore. Kjo periudhë kohore do të iniciohet, mbikëqyret 
dhe vlerësohet vazhdimisht nga Organi i Kujdestarisë e cila gjykatës i 
siguron raport sipas nevojës. Gjykata merr vendim në fund të gjykimit. 
Mirëpo, gjykata mund të vazhdoj gjykimin për një periudhë shtesë deri në 
tre muaj nëse në mes palëve ka mospajtime ose për shkak të rrethanave të 
tjera të arsyeshme, të cilat janë vënë në dijeni nga organi i kujdestarisë ose 
nga ekspertët për fëmijë të përfshirë në procedurë391.  
 
Refuzimi i kërkesë për adoptim  
 
Nëse gjykata, pas çmuarjes së të gjitha rrethanave dhe provave të siguruara 
dhe mendimit të marrë sipas detyrës zyrtare, gjen se adoptimi do të jetë i 
dëmshëm për të adoptuarin, apo se me adoptim do të dëmtohen interesat e 
fëmijës që adoptohet, ajo me aktvendim do ta refuzojë kërkesën për 
adoptim.  
 
Shuarja e adoptimit 
 
Me nenin 198 të LFK, është paraparë mundësia që adoptimi të shuhet ex 
officio, që nënkupton faktin se adoptimi është i shkëputshim. Gjykata 
kompetente mund të shuajë marrëdhënien e adoptimit me procedurë të 
veten, nëse për çfarëdo arsye kjo bëhet e nevojshme për mirëqenien e 
fëmijës392.  
                                                 
390 LFK, neni 188 
391LFK, neni 166 
 
392 LFK, neni 198 
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Pasojat e shuarjes 
 
Sipas nenit 199, shuarja e adoptimit ka efekt vetëm në të ardhmen. Me 
shuarjen e adoptimit marrëdhënia e fëmijës dhe pasardhësve të tij me 
kushërinjtë e mëparshëm bazuar në adoptim ndërprehet së bashku me të 
drejtat dhe detyrat e krijuara 393.  
 
Pasojat në mbiemër. Me shuarjen e adoptimit, fëmija humb të drejtën që të 
bartë mbiemrin e adoptuesit si mbiemër të tij. Gjykata kompetente mundet 
me kërkesë të fëmijës, të vendosë që fëmija të mbajë mbiemrin që ka fituar 
përmes adoptimit, nëse fëmija ka interes të arsyetuar që ta bartë këtë 
mbiemër394.  
 
Adoptimi - si parashihet me Konventën evropiane për adoptim  
 
Sipas Konventës Evropiane për Adoptim (2008) dhe Konventës Evropiane 
për Adoptimin e Fëmijëve të vitit 1967, parashikohet adoptimi i fëmijës, i 
cili në momentin paraqitjes së kërkesës për adoptimin e tij/saj nga ana e 
adoptuesit, të mos ketë mbushur moshën 18 vjeçare, të cilët nuk janë dhe 
nuk kanë qenë në martesë, nuk janë dhe nuk kanë hyrë në partnership të 
regjistruar (këtë e parasheh vetëm Konventa e re evropiane për adoptim e 
vitit 2008) dhe sipas ligjit mos të llogariten madhor395.  
 
Praktika aktuale e adoptimit të fëmijëve në Kosovë 
 
Një Raport i OSBE-së ( Edicioni i gjashtë - gusht 2010) për adoptimin e 
fëmijëve në Kosovë, zbulon një shumëllojshmëri konfuze të praktikave. Në 
këtë raport thuhet se, birësimet nuk gjykohen ekskluzivisht nga gjykatat, siç 
parashihet me Ligjin për Familjen, përderisa gjykatat gjykojnë disa raste të 
birësimit, shumica e birësimeve sot gjykohen nga organet administrative, në 
rend të parë nga QPS-të, por në disa raste nga Paneli për Vendosjen e 
Fëmijëve pa Përkujdesje Prindërore në Strehim dhe Birësim (Adoptim), i 
cili panel është themeluar me Udhëzimin Administrativ Nr. 5/2006, nga 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, që vepron sipas autoritetit në 
kuptim të këtij udhëzimi.  
 
Prandaj, në këtë raport më tej thuhet se, OSBE është në veçanti e brengosur 
për këtë praktikë për tri arsye. 
                                                 
393 LFK, neni 199 
394 LFK, neni 200 
395 Arta Selmani  Adoptimi – mbrojtja juridike për fëmijët pa prindër.... material i marrë nga interneti fq. 8 
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Së pari, Udhëzimi Administrativ është një urdhër i lëshuar nga dega e 
ekzekutivit, dhe si i tillë është formë dytësore ose plotësuese e legjislativit. 
Është shkelje serioze e sundimit të ligjit që të lejohet një legjislacion 
plotësues ta mbizotërojë legjislacionin parësor me të cilin është 
drejtpërdrejtë në konflikt.  
 
Së dyti, Udhëzimi Administrativ ishte lëshuar në bazë të Ligjit mbi 
Shërbimet Sociale dhe Familjare në kohën kur ky i fundit ka përfunduar së 
rregulluari çfarëdo kategorie të birësimeve, pasi që Ligji për Familjen hyri 
në fuqi katër muaj të plota para lëshimit të Udhëzimit Administrativ.  
 
Së treti, tipari qendror i Udhëzimit Administrativ është dallimi që bënë 
ndërmjet dy kategorive të fëmijëve, fëmijëve të braktisur dhe atyre prindërit 
e të cilëve janë të njohur, një dallim që përmban diskriminimin pa kurrfarë 
justifikimi të arsyeshëm, dhe i cili, si i tillë shkel ligjin ndërkombëtar për të 
drejtat e njeriut, konstatohet në këtë raport396.  
 
Adoptimet brenda Kosovës  
 
Ligji për Familjen nuk bënë dallim ndërmjet procedurës që duhet të ndiqet 
në rast të fëmijës së braktisur dhe procedura që duhet të ndiqet në rast të 
fëmijës prindërit e të cilit janë të njohur (përveç pjesëve të veçanta lidhur 
me atë se si duhet të iniciohet kërkesa për birësim – neni 182 i LFK). 
Përkundër kësaj, OSBE ka mësuar se në Kosovë është de fakto i vendosur 
sistemi i adoptimit në dy nivele, ku shumica e rasteve që përfshijnë fëmijët 
prindërit e të cilëve janë të njohur gjykohen nga gjykatat, ndërsa shumica e 
rasteve që përfshijnë fëmijët e braktisur vendosen ose nga QPS-të ose nga 
paneli për vendosjen e fëmijëve, që është në kundërshtim si me Ligjin për 
Familjen ashtu edhe me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut397. 
 
Përfundimi 

 
Në përfundim  të këtij raporti të OSBE, nxirret ky konstatim: Korniza 
ligjore në Kosovë parasheh që birësimet të gjykohen nga gjykatat. Kur 
organet administrative vazhdojnë të vendosin birësimet përkundër mungesës 
së mandatit ligjor, sundimi i ligjit zbehet në masë. Kur ato e bëjnë këtë, 
mbështetur në institucionin e legjislacionit dytësor, i cili bie drejtpërdrejtë 
                                                 
396 Raporti i OSBE – Edicioni i 6, 2010, Procedura e birësimit të fëmijëve në Kosovë, - Seksioni për Monitorimin 

e Sistemit Juridik,   fq.8 
397 po aty, fq. 8 
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në konflikt me legjislacionin parësor që rregullon fushën e birësimeve, 
ndarja e pushteteve – aq vitale për funksionim të çfarëdo shoqërie 
demokratike – dobësohet. Kur kjo praktikë bëhet me aprovim të heshtur të 
gjykatave, pavarësia e gjyqësorit vihet në pikëpyetje.  
 
Kjo do të thotë se praktika aktuale për adoptime bie në kundërshtim me 
ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, në radhë të parë për shkak se 
përbënë shkelje të kornizës ligjore në Kosovë. Masa më e mirë për mbrojtje 
të të drejtave të njeriut në çfarëdo shoqërie është ajo se në çfarë mase janë 
ato mbrojtje në dispozicion të anëtarëve më të ndjeshëm të shoqërisë. 
Fëmijët e braktisur janë në mes anëtarëve më të ndjeshëm të shoqërisë në 
Kosovë, dhe si të tillë duhet t’u jepet mbrojtja maksimale që është në 
dispozicion sipas ligjit. Kur institucionet zgjedhin të përjetësojnë atë që në 
efekt është sistem diskriminues i birësimeve në dy nivele, ku fëmijët e 
braktisur bien në nivelin e poshtëm, komprometohet zotimi i Kosovës për të 
drejtat e njeriut398. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
398 po aty, fq. 15 


