
 

     NDARJA DHE DIVORCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ndarja 

 Prindërit e ndarë mbeten prindë 

 Ndërmjetësimet familjare 

 Divorci 

 Shpenzimet e jetesës së çiftit bashkëshortor 

 Shpenzimet e jetesës së fëmijëve 

 E drejta e vizitave 

 E drejta e kujdesit / E drejta e kujdesit të përbashkët 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sikur format e familjës që janë të shumëllojshme, edhe 

arsyet për ndarje dhe divorc mund të jenë të 

ndryshme. Ato mund të jenë nevojat e parealizuara 

emocianale të çiftëve, qasjet e ndryshme edukative 

dhe mirëkuptimi i roleve në kuader të familjës. Mirpo 

edhe mungesa e komunikimit dhe aftësisë për 

zgjidhjen e konflikteve mund të çojnë në ndarje. Në 

shumicën e rasteve ndarja është rezultat i një peshimi 

të gjatë të gjendjes. Frika, që ndarja do të ketë pasoja 

të fëmijët, pasiguria financiare, eventualisht humja e 

pasurisë që posedojn, bëjnë që të ketë ngarkesë tepër 

të madhe. Për këto arsye shumica e çiftëve vendosin 

së pari për ndarje për një kohë, i cili vendim është 

kuptimplot, me qëllim që të krijohet qartësia lidhur me 

fatin e bashkëshortësisë dhe një mundësi e mirë që me 

një distancë t'i peshojnë përparësitë dhe të metat e 

lidhjës. Nëse në këtë periodë kohore nuk gjindet një 

bazë e përbashkët, merret – kryesisht femrat- vendimi 

për ndarje përfundimtare. 

 

 

 

 

 

 



 

Trennung und Scheidung 

N D A R J A  

 

Ndarjet kanë pasoja të shumëfishta. Ato janë hapi paraprak 

për divorc bashkëshortor. Me jetë të ndarë fillon koha 

dyvjeqare e ndarjës, pas së cilës mund të kërkohet divorci 

edhe kundër vullnetit të partnerit. 

Përpos përpunimit emocional të përfundimit të 

bashkëshortësisë, tani duhet shumë të mendohet, 

organizohet dhe të përshtatet situata e re. Partnerët 

bashkëshortor duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët 

lidhur me modalitetin e ndarjës , si p.sh. kush do të 

qëndron në banesën bashkëshortore?  Si e ndajmë pasurin 

shtepiake? Në përkujdesjen e kujtë mbesin fëmijët? A i 

takon njërit prind- dhe në rast se po, në çfarë përmase – e 

drejta për vizitë? Sa i lartë duhet të jetë kontributi financiar 

për fëmijë? Ka të drejtë gjithashtu gruaja apo edhe burri në 

përkrahje financiare? 

E drejta e prindërve për përkujdesje përgjatë kohës së 

ndarjës ushtrohet parimisht së bashku. Nëse çifti 

bashkëshortor nuk gjenë gjuhë të përbashkët për çështjet 

kryesore, njëri nga partnerët mund të kërkoj me shkrim 

mbrojtjen gjyqësore të bashkëshortësisë. Ja vlen në keso 

raste të kërkohet ndima e avokatit. Gjyqi i rrethit të 

vendbanimit të bashkëshortes apo të bashkëshortit është 

instanca e duhur për procedim gjyqësor. Procedura e 

lartpërmendur është e thjeshtë dhe e shpejtë. Shpenzimet 

gjyqësore përcaktohen nga gjyqi. Nëse bashkëshortët 

sjellin dëshmi se nuk kanë mundësi financiare për të 

paguar shpenzimet e procedurës gjuqësore, mund të 

kërkohet nga gjuqi lirimi nga taksat procedurale. Gjyqi 

mandej verifikon gjendjen ekonomike të palëve. Nëse vjen 

deri te lirimi nga taksat gjyqësore, arka shtetërore i merr 

përsipër shpenzimet e gjyqit si dhe të mbrojtes 

(avoketëve). 

Pas ndarjës shumë çiftëve u krijohet ndjenja e vetmisë, 

pendimit dhe fajit. Ndihmë në trajtimin e këtyre ngarkesave 

shpirtërore mund të gjeni te  psikologet /gët. Mirpo edhe 

këshillimoret për familje, për çështje të edukimit si dhe për 

të rinjë dhe prindër në Basel dhe rrethinë (beider Basel) 

ofrojn në disa komuna përkrahje për fëmijë, të rinjë dhe 

prindër si dhe informata dhe shoqërim në situata të 

ndarjës. Këshillimet janë sipas komunave për banueset / sit 

pa pagesë. Të rriturit munden të marrin përkrahje përmes 

librave, kurseve, grupeve për vetndihmë ( 

Selbshilfegruppen) si dhe shoqatave për njërëz të 

vetëmuar dhe njerëz që vetëm rrisin fëmijë. 

 
FAQET/ADRESAT 

Beratungsstellen: 
• Familien-, Erziehungs- und Jugendberatungsstellen beider Basel 
  www.fejb.ch 

• Frauenplus Baselland hat eine eigene Beratungsstelle für    
  Rechtsfragen: 
  www.frauenplus.ch > Was bieten wir 

• Beratungsstelle für Partnerschaft, Ehe und Familie der Evangelisch  
  reformierten Kirche BL: 
  www.paarberatung-refbl.ch 

• Einen Psychologen oder eine Psychologin finden Sie auf der  
  Homepage des Verbandes der Psychologinnen und Psychologen  
  beider Basel: 
  www.ppb.psychologie.ch > Suche  PsychologIn > Wo finde ich  
  PsychologIn 

• Ein Muster einer Trennungsvereinbarung erhalten Sie unter: 

  www.berechnungsblaetter.ch > Download Mustervorlagen >  
  Mustervorlage Trennung 

• Eine Übersicht über die Bezirksgerichte und die dazugehörigen  
  Gemeinden finden Sie unter: 
  www.bl.ch > Gerichte > Bezirksgerichte > Adressen > Bezirksgerichte 
 

LITERATUR 

• «Trennung und Scheidung. Tipps und Informationen zum  
  praktischen Vorgehen»   
  Hg. Infra Bern, Paul Haupt Verlag, 2000 

• «Scheidung – wie muss ich vorgehen?» 
  www.bl.ch > Gerichte > Bezirksgerichte > Scheidung - wie muss ich  
  vorgehen 
 

 

PRINDËRIT  E  NDARË MBET EN PRINDËR 

 

Fëmijët e përjetojnë ndarjën shumë më ndryshe se 

prindërit. Ata i duan të dy prindërit dhe ata nuk duan të 

humbin as babain  dhe as nënën. Prindërit munden shpesh 

të nënvlerësojnë mirëqenjën e fëmijëve në këto situata. Për 

shkak të zemërimit dhe dëshprimit të tyre, ata e kanë 

vështirë të bëjnë dallimin në mes të rrafshit bashkëshortor 

dhe atij prindëror. Prindërit grinden në mes veti për të 

përfituar mirëdashje te fëmijët dhe kështu fillojn ti 

instrumentalizojnë ata. Kjo mënyrë e sjelljës i demton të 

gjithë – e më së shumti fëmijët, tek te cilët rrezikojn që të 

humbin besimin në vetvete. Në këtë rast mund të zhvillohet 

ndenja e fajësisë dhe frikës. 

Për fëmijët ka vetëm oferta të veqanta, të cilët i ndihmojn 

që përjetimet e ndarjës ti përpunojnë. 

 

Psikiatria për fëmijë e të rinjë në Baselland i ofron fëmijëve 

në moshën 8-12 vjet një terapi grupore. Gjatë dhjetë 

takimeve i ndihmohet fëmijëve, para së gjithash të shprehin 

ndjenjat e tyre në raport me ndarjen e prindërve. Ata do të 

mbështeten para së gjithash në procesin e përpunimit dhe 

përjetojnë se me përvojat e tyre nuk janë vetëm. Përvec 

kësaj ofrohet shërbimi i psikologjisë shkollore Basel Stadt 

si dhe institucioni për mbrojtjen e fëmijës dhe të rriturve 

Basel-Stadt, reparti i mbrojtjes së fëmijës dhe rinisë për një 

periudhë kohore prej 10 viteve një trajnim grupor për 

fëmijët gjithashtu në moshën nga tetë deri dymbëdhjetë 

vjet.  

 
Fëmijët gjejnë ndihmë edhe te këshillimorja e fondacioni 

Birman (Birman – Stiftung), e cila atyre ju ndihmon që të 

përballojnë sa më lehtë situatat e ndarjës dhe divorcimit.  

„ Pro Juventute“ ofron për  fëmijët dhe të rinjët në situata të 

vështira të jetës gjatë gjithë kohës këshillime telefonike. Po 

ashtu edhe Kinderlobby Schweiz ofron për fëmijë dhe të 

rinjë këshilla juridike përmes telefonit. Këshillimi i parë 

është falas. 

 
FAQET/ADRESAT 

• Psychiatrie Baselland 

   www.pbl.ch > Kinder- und Jugendpsychiatrie > Behandlungsangebote 

• Schulpsychologischer Dienst des Kantons Basel-Stadt: 
  Austrasse 67, 4051 Basel, Tel. 061 267 69 00 

• Birmann-Stiftung: 
  Kanonengasse 33, 4410 Liestal, Tel. 061 927 84 84, 

mailto:info@kinderlobby.ch 



 

Trennung und Scheidung 

  www.birmann-stiftung.ch > Angebot 

• Pro Juventute, Telefon 147 für Kinder und Jugendliche 

  Tel. 147 (gratis): www.147.ch > Telefon 147 

• Kinderlobby Schweiz: 
  Tel. 062 888 01 88, info@kinderlobby.ch 
  www.kinderlobby.ch 
 
• Internetportal für betroffene Kinder und Jugendliche: 
  www.scheidungskind.ch 
 

LITERATUR 

• «Eltern bleiben – Informationen und Tipps für Eltern in Trennung»,    
  Broschüre der Pro Juventute, Einzelexemplare gratis zu bestellen:  

  info@projuventute.ch 

• «Glückliche Scheidungskinder: Trennung und wie Kinder damit 
  fertig werden» 
  Remo H. Largo, Monika Czernin, Piper Verlag, 2003 
 

 

N D Ë R M J E T Ë S I M E T  F A M I L J A R E  

 

Nëse çiftët bashkëshortor kanë vendosur për ndarje dhe 

parimisht janë të gatshëm që me marrëveshje të pajtohen 

për përkujdesjën e fëmijëve, për detyrimin për nevojat 

jetësore financiare,  

për të drejtën e pronës dhe të ngjajshme, mund të kyqet 

ndërmjetësimi familjar. Ndërmjetësimi  familjar është një 

procedim jashtëgjyqësore për të zgjedhur konflikte. Kjo nuk 

ka të bëj as me terapi apo me këshillime familjare. Shumë 

më tepër ka të bëj me ndihmën neutrale të palës së tretë, 

që është ndërmjetësuesi apo ndërmjetësuesja, për një 

zgjidhje me marrëveshje dhe rezultatet të vendosën në një 

marrëveshje me shkrim. 

 

FAQET/ADRESAT 
 
• Genaue Informationen über Mediation sowie Adressen von  
  Mediatoren und Mediatorinnen erhalten Sie bei: 

  Schweizerischer Dachverband Mediation:  www.infomediation.ch 
• Schweizerischer Verein für Mediation SVM 
  www.mediation-svm.ch 
 
 
D I V O R C I  

 

Sa më shumë çështje që rregullohen me marrëveshje në 

ndarje, aq më tjeshtë rrjedh procedura e divorcimit.  

Janë tri rrugë për divorcim: 
• padia ( apo hedhja në gjyq) të divorcit pas kalimit 

të afatit dyvjeqar të ndarjës, apo 
• Nëse të dy bashkëshortët duan të divorcohen me 

marrëveshje 
• divorcimi sipas deshirës së përbashkët (me 

pajtimin e plotë apo të pjesëshëm lidhur me 
pasojat juridike dhe financiare të divorcit). 

Sikur divorci me marrëveshje të përbashkët ashtu dhe 

padia e divorcit munden të procedohen në gjyqin e 

vendbanimit të njërit çift bashkëshortor. Këshilloheni me 

një avokat nëse ekzistojnë paqartësi lidhur me kërkesat 

tuaja ose me formulimin e marrëveshjës së divorcit. 

Shpenzimet për divorcim përbehën nga shpenzimet për 

avokatin / en tuaj dhe taksa për procedurat gjyqësore. 

Gjyqi i përcakton nivelin e taksave sipas rregullores 

kantonale të taksave. Për shpenzimet e avokatit arrihet një 

marrëveshje individuale( honorari për një orë mund të 

kushtoj prej 180 deri në 400 Franka) ose ato rregullohen 

sipas tarifave kantonale. 

Nëse bashkëshortët nuk kanë mjete të mjaftueshme 

financiare për të paguar shpenzimet e gjyqit dhe të avokatit 

për divorcim, mundet avokati / ja e juaj ta bënë kërkesën 

në gjyq për lirimin nga taksat gjyqësore. Gjyqi verifikon 

mundësitë financiare të bashkëshortëve në bazë të 

dëshmive të depozituara. Nëse bëhet lirimi nga taksat, arka 

e shtetit i merr përsipër shpenzimet gjyqësore dhe të 

avoketëve. 

 

FAQET/ADRESAT 
 
• www.bl.ch > Gerichte > Bezirksgerichte 
• Kostenlose Erstberatung zu Scheidung, Unterhalt und Sorgerecht: 
  Anlaufstelle Scheidungsrecht, Tel. 061 270 83 33 

• Umfassende Informationen: 
  www.scheidungskonvention.ch 

• Mehrere Kantone stellen Merkblätter und Musterdokumente rund um   
  die Scheidung zur Verfügung, zum Beispiel:  
  www.bezirk-schwyz.ch > Dokumente > Rechtspflege > Merkblatt  
  Scheidungsarten 

• Muster für ein Scheidungsbegehren 
  www.jgk.be.ch > Scheidung > Scheidungsbegehren 

• Muster für eine Scheidungsvereinbarung 
  www.ur.ch > Scheidungsvereinbarung mit Kindern 

• Muster für eine Scheidungsklage 
  www.gerichte.lu.ch > Scheidungsklage mit Kindern 

• Eine Anwältin oder einen Anwalt suchen Sie am besten auf    
  Empfehlungen aus Ihrem Bekanntenkreis oder über den Schweizerischen  
  Anwaltsverband:  
  www.akbs.ch > Anwaltsverband Baselland > Anwaltssuche 
 

LITERATUR 

• «Scheidung – was tun? Das neue Scheidungsrecht» 
  Valentina Baviera u.a., Paul Haupt Verlag, 2000 

• «Scheidung: Alles was Sie wissen müssen» 
  Daniel Trachsel, Ratgeber aus der Beobachter-Praxis, Beobachter-   
  Buchverlag, 2007 

• «Entschieden. Geschieden. Was Trennung und Scheidung für Väter  
  bedeuten» Lu Decurtins, Peter C. Meyer, Rüegger Verlag, 2001 

 

S H P E N Z I M E T  E  J E T E S Ë S  S Ë  Ç I F T I T  

B A S H K Ë S H O R T O R  

Divorcimi nuk nënkupton që secili çift bashkëshortor do te 

pavarsohet ekonomikisht. Ka rrethana, në të cilat  njëri nga 

bashkëshortët nuk mund të pritet që të punoj. Njëri nga 

bashkëshortët – të paktën për një kohë të caktuar - e ka të 

drejtën e përkrahjës financiare nga bashkëshorti tjetër. Kjo 

varet nga ndarja e detyrave në kohën e bashkëshortësisë, 

posaqërisht varet, se në përgjigjësin e kujt është 

përkujdesja dhe edukimi i fëmijës / ve. Poashtu këtu luajnë 

rol edhe mosha, shëndeti dhe shkollimi. Pretendimi për 

përkrahje financiare ka edhe parakushtin që bashkëshorti 

qe ka detyrimin  për pagesë të ketë mundësitë ta bëj atë. 

Kjo d.m.th se ai /ajo nuk jeton në kushte të vështira 

ekonomike. 

 
Në bazë të dëshmive që i janë deponuar gjyqit, ata bashkë 

me bashkëshortët e bëjnë llogaritjen e shumës, të cilën 

njëri bashkëshort duhet ti paguaj tjetrit.  

Bashkëshortët munden edhe pa ndihmën e gjyqit në mes 

vete ti rregullojnë çështjen e përkrahjës financiare. 



 

Trennung und Scheidung 

Nëse bashkëshorti që ka detyrimin të paguaj nuk kryen 

obligimet në rregull ose vetëm pjesërisht, bashkëshorti i 

tjetër mundet te autoritetet sociale të kantonit të kërkoj 

pagesën e alimenteve. Autoriteti social i tërheq vërejtjen 

obliguesit të pagesës dhe pas vërejtjeve të pasuksesshme, 

zbaton  detyrimin e pagesës. Kyqja e instancave 

(Betreibungsamt) për të detyruar palën për të shlyer borgjet 

shkakton edhe taksa të inkasimit. Këto janë detyrime 

shtesë dhe te zbatimi i suksesshëm arrin në 10% të 

shumës së borgjit. Kjo taksë e shtuar nuk mund të jetë më 

e lartë se 1000 Franka. 

 
 
 
FAQET/ADRESAT 
 
• Kantonales Sozialamt Baselland 
  Gestadeckplatz 8, 4410 Liestal, Tel. 061 552 56 45  
  www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt 
 
 

S H P E N Z I M E T  E  J E T E S Ë S  S Ë  

F Ë M I J Ë V E  

 

Prindërit janë të obliguar që ti mbulojnë shpenzimet e 

jetesës së fëmijëve. Fëmijët e moshës jomadhore nuk 

munden vetë të përkujdesen për vetvetën. Ata e gëzojnë të 

drejtën  që ti kenë të siguruara shpenzimet e jetesës - para 

se gjithash nga prindërit. Prindi, nën përkujdesjen e të cilit 

jetojnë fëmijët kontributin e tij e jep përmes përkujdesjës 

dhe edukimit. Prindi i tjetër është i obliguar që të paguaj 

çdo muaj për nevojat jetësore të fëmijëve, nëse këtë e 

lejojnë kushtet ekonomike të tij. Fëmijët e rritur kanë të 

drejtën për përkrahje vetëm nëse janë ende në shkollë, 

nëse ende nuk e ka përmbyllur shkollimin profesional dhe 

prinërit janë në gjendje të mirë financiare. Për fat të keq, 

shumë obligues nuk i paguajnë kontributet mujore. Në ketë 

rast, prindi që i ka nën përkujdesje fëmijët është i detyruar 

ti drejtohet autoritetit për inkasim dhe njëherit është i varur 

nga parapagimi i alimenteve të fëmijëve. Nëse rregullimi i 

ndërsjelltë i kontributeve mujore ka hyrë në fuqi ligjore, 

prindi që i ka nën përkujdesje fëmijët mund të kërkojë 

ndihmë nga autoriteti social i  kantonit. Ky i fundit mandej e 

këshillon prindin qe i ka fëmijët nën përkujdesje dhe i 

dergon vërjtje   prindit tjetër që ti paguaj obligimet dhe i 

procedon borgjet e mbetura.  

Për shkak të mospagesës me kohë shpesh vie deri te 

gjendja e rëndë financiare. Nëse fëmijët e kanë 

vendbanimin në kantonin e Baselland-it mundet të bëhet 

lajmërimi për  Alimente paraprake te autoriteti social. 

Lajmërimi sa më i shpejtë është shumë i rëndesishëm, 

sepse kështu përshpejtohet pagesa. 
 
FAQET/ADRESAT 
 
• Kantonales Sozialamt Baselland 
  Gestadeckplatz 8, 4410 Liestal, Tel. 061 552 56 45  
  www.bl.ch > Finanzen, Kirche > Sozialamt 

• Unterhaltsbeiträge für Mündige in Ausbildung 
  www.bl.ch > Finanzen, Kirche > Sozialamt > Handbuch >    
  Stichwortverzeichnis > Unterhaltsbeiträge 

• Ausbleiben der Unterhaltsbeiträge 
  www.gerichte.lu.ch > Rechtsgebiete > Ehe und Familie >  
  Unterhalt 

• Berechnungstabelle für Unterhaltsbeiträge 
  www.berechnungsblaetter.ch 

 

E  D R E J T A  E  V I Z I T A V E  

Prindi i cili nuk i ka fëmijët në përkujdesje, e ka të drejtën 

që përsonalisht të ketë lidhje me ta, pra të ashtaqujturen të 

drejtën për vizita. Parimisht prindërit janë të lirë që të 

rregullojnë të drejtën e vizitave, ku mendimi dhe e mira e 

fëmijëve duhen të jenë përherë në qendër të ndonjë 

marraveshje. Fëmijët i kalojnë te prindi që ka të drejtën e 

vizitës çdo të dytën fundjavë dhe një pjesë të pushimit – 

zakonisht dy deri katër javë në vit – si dhe çdo të dytën 

festë zyrtare. 

Etërit ( baballarët) kanë shpesh veshtirësi që të drejtat për 

vizita t'i vëjnë në praktikë. Nënat i kanë fëmijët nën 

përkujdesje në shumicën e rasteve dhe këtë e keqpërdorin 

si faktor fuçije në kuader të drejtës së vizitave. Kështu p.sh. 

oraret e caktuara për vizita anulohen pa arsye ose bëhët 

lajmërimi se gjoja fëmiu është semur. Shpesh thuhet 

thjesht se gjoja fëmiu nuk ka deshirë që të takohet me 

prindin tjetër. Këtu prinderit e kanë detyrimin e lojalitetit të 

dyanshëm. Secili prind duhet të përkushtohet që edhe 

prindit tjetër ti mundësohet kontakti me fëmiun. 

 
FAQET/ADRESAT 
 
• Begleitete Besuchstage Baselland 
  Tagesheim Binningen, In den Schutzmatten 6, 4102 Binningen,  
  Tel. 061 421 92 05 
  www.bbt-bl.ch 
 
• Birmann-Stiftung 
  Die Stiftung bietet Beratungen zur Regelung des Besuchsrechts 
  Kanonengasse 33, 4410 Liestal,  
  Tel. 061 927 84 84 
  www.birmann-stiftung.ch > Angebot 
 
• www.eifam.ch 

• www.vev.ch 

• www.igm.ch 
 
 

E  D R E J T A  E  K U J D E S I T  /  E  D R E J T A  E  

K U J D E S I T  T Ë  P Ë R B A S H K Ë T  

 

Kujdesi prinderor përfshin kujdesin personal dhe të 

pasurisë së fëmiut. Kjo d.m.th. prindërit e kanë të drejtën 

dhe detyrimin që fëmiun ta mbikqyrin, ta edukojnë, 

pasurinë e tij ta administrojnë si dhe ta perfaqësojnë atë 

ligjërisht. Për të drejtën e kujdesit vendoset vetëm gjatë 

divorcimit. Përgjatë kohës së ndarjes së prindërve e drejta 

e kujdesit mbetet e përbashkët. 

Në kuadër të procedurës së divorcit, kujdesi i përbashkët i 

prindërve mund të mbetet, nëse për këtë  ka një 

marraveshje në mes të prindërve dhe ky rregullim është 

zgjidhja më e mirë për fëmiun. Në këtë rast, prindërit duhet 

bashkërisht të shtrojnë një kërkesë gjyqit dhe paraprakisht 

të pajtohen  për shpenzimet e jetesës dhe për përkujdesjen 

e fëmiut. Një marraveshje e tillë ka kuptim vetëm nëse 

prindërit edhe pas divorcimit flasin njëri me tjetrin dhe 

munden së bashku të veprojnë. Në të kundertën, kujdesi i 

përbashkët është i pamundur ( i përjashtuar). Kështu e 

drejta e kujdesit prindëror në të shumtën e rasteve bartet te 

prindi i cili e ka në përkujdesje fëmiun. Megjithatë, e drejta 

e kujdesit nuk bartet përgjithmonë te nëna apo babai. Njëri 



 

Trennung und Scheidung 

prind mund të kërkoj qe e drejta e kujdesit prindëror të 

rishikohet nëse ndodhin ndryshime të raporteve. 

 
FAQET/ADRESAT 
 
• www.bj.admin.ch  

• Situation von Kindern binationaler Paare 
  www.binational.ch > Fragen > Kinder 
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