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I. EMËRTIMI, SELIA DHE KOHËZGJATJA 

 
Neni 1 
Komuniteti Shqiptar i Gjenevës (në tekstin e mëtejmë KShGj) është shoqatë, veprimtaria e 
së cilës është e bazuar në nenin 60 dhe në vijim, të Kodit Civil të Zvicrës dhe në këtë 
Statut.  
 
Neni 2 
Selia e KShGj-së është e vendosur në kantonin e Gjenevës dhe adresa e saj postare është e 
përcaktuar nga kryesia e KShGj-së.  
 
Neni 3 
Kohëzgjatja e veprimtarisë së KShGj-së është e pakufizuar.  
 
 

II. QËLLIMI I KRIJIMIT 
 
Neni 4 
Komuniteti Shqiptar i Gjenevës ka për synim: 
1. Që brenda vetës të bashkoj shqiptarët që duan vullnetshëm të bashkohen, sidomos ata 

që jetojnë në Gjenevë dhe në rrethinën e saj, duke përfshirë edhe pjesën franceze;  
2. Zhvillimin dhe përforcimin e ndjenjës së vëllazërimit, solidaritetit dhe ndihmës reciproke 

ndërmjet anëtarëve të vet, pavarësisht se nga cili regjion i trojeve shqiptare vijnë, sepse 
ne kemi një të kaluar dhe një të tashme shume te ngjashme që shprehet fuqishëm në 
preokupimet tona, në jetën tonë;  

3. Integrimin sa më efikas të komunitetit shqiptar të Gjenevës në shoqërinë zvicerane duke:  
a) Inkurajuar mësimin e gjuhës shqipe nga fëmijët,  
b) Inkurajuar mësimin e gjuhës frënge nga të rriturit, 
c) Inkurajuar vazhdimin e shkollimit në nivele sekondare dhe terciare,  
d) Ndihmuar shoqëritë kulturore dhe artistike që punojnë në ruajtjen e veçorive 
shqiptare, por që njëkohësisht bashkëpunojnë me shoqata të ngjashme të komuniteteve 
tjera duke e begatuar shumëllojshmërinë kulturore të Gjenevës, 
e) Ndihmuar aktivitetet sportive të klubeve ku shumicën e përbëjnë shqiptarët dhe duke 
f)   Luftuar dukuritë ksenofobe; 

4. Të shndërrohet në një vend ku çdo familje apo individ i komunitetit tonë do të gjen: 
a) Informacione dhe udhëzime të sakta dhe të paanshme për preokupimet e veta siç 
janë puna, shkollimi i fëmijëve, realizimi i të drejtave dhe obligimeve ligjore ndaj shtetit 
ku jetojmë apo atij të origjinës, sikurse edhe shumë informacione tjera, dhe  
b) Shërbime profesionale të të gjitha llojeve, me çmim të volitshëm;     

5. Përkrahjen materiale për anëtarët e vet në rast nevoje, sikurse edhe, në raste të 
veçanta, përkrahjen materiale për bashkatdhetarët tanë në atdhe;   

6.  Ndërlidhjen e bizneseve me pronarë shqiptarë, me qëllim të rritjes së fitimeve dhe  
7. Të zhvilloj dhe përforcoj bashkëpunimin ndërmjet KShGj-ës me komunitete tjera 

shqiptare dhe jo shqiptare, anembanë Zvicrës dhe më gjerë;   
 
Neni 5 
KShGj është shoqatë jofitimprurëse, jopolitike, jofetare dhe pa dallime krahinore.  
 
Edhe pse jopolitike, në raste të ndryshme kur kërkohet deklarimi i qytetarëve në nivel 
komunal, kantonal apo federal, KShGj-ja mund të pozicionohet rreth një çështjeje, në 
pajtim me interesat e saj.      

 
III. TË ARDHURAT 

 
Neni 6 
Të ardhurat e KShGj-së grumbullohen nga: 
a)  Anëtarësia e anëtarëve,  
b)  Subvencionet publike dhe/ose private, 
c)  Aktivitetet e organizuara nga KShGj-ja, 
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d)  Donacionet e ndryshme dhe  
e)  Të gjitha burimet tjera të autorizuara me ligj.  
 

Është e ndaluar që cilido anëtar i KShGj-ës të kërkon para në dorë nga kushdo në emër të 
ndihmave për KShGj-ën, apo në emër të anëtarësisë. Të gjitha mjetet financiare duhet të 
kalojnë nëpërmjet xhiro llogarisë dhe të shfrytëzohen në pajtim me synimet dhe nevojat e 
KShGj-së. 
    

IV. ANËTARËSIA 
 
Neni 7 
Anëtarët e KShGj-ës mund të janë:  
a) Anëtarë aktiv. Anëtarë aktiv janë ata që paguajnë anëtarësi, që marrin pjesë në 

organizime të ndryshme dhe si të tillë kanë drejt vote;  
b) Anëtarë nderi. Anëtarë nderi mund të janë ata persona që gjatë veprimtarisë së tyre, 

të tashme dhe të mëhershme, kanë treguar se janë të përkushtuar ndaj qëllimeve të 
KShGj-ës. Këta anëtarë nuk paguajnë anëtarësi dhe nuk kanë drejt vote. Pavarësisht 
këtij fakti, ata japin mendime dhe këshilla që nuk duhet anashkaluar.        

 
Neni 8 
a) Anëtar aktiv i KShGj-ës mund të jetë çdo person që pranon dhe zbaton Statutin e 

KShGj-ës, që paguan anëtarësinë vjetore dhe që nuk është i punësuar në KShGj. 
Pranimi i Statutit nënkuptohet në momentin e plotësimit dhe të nënshkrimit të 
fletanëtarësisë.  

b) Anëtar nderi mund të bëhet personi i propozuar nga një apo më shumë anëtarë të 
KShGj-ës, me arsyetim të shkruar dhe nënshkruar, por i votuar me vota të fshehta 
nga kuvendi, me shumicë të thjesht votash. Nga propozimi gjer te votimi ai mbetet 
kandidat për anëtarë nderi.  

 
Neni 9 
Çdo anëtar i KShGj-ës, përveç obligimeve tjera të parapara me këtë Statut, ka për obligim 
të punoj me përkushtim edhe në masivizimin e KShGj-ës  
 
Neni 10 
Cilësia e anëtarit humbet në rast : 

- të kërkesës me shkrim të paraqitur nga vet anëtari, drejtuar kryesisë së KShGj-ës, 
- të pezullimit nga ana e kryesisë së KShGj-ës për shkaqe të arsyeshme, si për 

shembull në rast të shkaktimit të dëmit serioz material ose jo material ndaj KShGj-
ës. I pezulluari ka drejtë ankese para kuvendit në afat prej 30 ditësh. Kuvendi bie 
vendim përfundimtar për përjashtim ose rikthim në KShGj,   

- të mos pagesës së anëtarësisë për më shumë se 12 muaj,  
- të vdekjes së anëtarit. 

 
Anëtarët që kanë humbur cilësinë e anëtarit të KShGj-ës nuk gëzojnë asnjë të drejtë në të 
mirat materiale të KShGj-ës.  
 
Neni 11 
Në rast të vdekjes së një anëtari aktiv, bashkëshortja/i e/i tij/saj apo një nga fëmijët në 
moshë madhore, me kërkesën e tyre, trashëgojnë të drejtën e anëtarit aktiv.   
 
Neni 12 
Anëtarët aktiv apo të nderit të KShGj-ës nuk janë personalisht përgjegjës me pasurinë e 
tyre ndaj obligimeve të krijuara nga KShGj.  
 

V. ORGANET E KShGj-së DHE FUNKSIONIMI 
 
Neni 13 
Organet e KShGj-ës janë: 
a) Kuvendi 
b) Kryesia dhe  
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c) Organi i kontrollit të kontos  
 

V.1. Kuvendi 
 
Neni 14 
Kuvendi është organi më i lartë i KShGj-ës dhe është i përbërë nga të gjithë anëtarët aktiv 
të KShGj-ës. Kuvendi bie vendime të rëndësishme siç janë: 
a) Modifikimi i Statutit, 
b) Aprovimi i rregulloreve të ndryshme, 
c) Zgjedh kryetarin e KShGj-ës,  
d) Zgjedh dhe shkarkon anëtarët e kryesisë së KShGj-ës dhe anëtarët e organit të 

kontrollit të kontos, 
e) Vendos mbi ankesat e anëtarëve ndaj vendimeve të kryesisë së KShGj-ës, 
f) Miraton raportet vjetore të punës dhe ato financiare, 
g) Vendos mbi lartësinë e anëtarësisë,   
h) Vendos mbi shpërbërjen e KShGj-ës, 
i) Përcakton shoqatat që kanë të drejtë të delegojnë nga një anëtar në kryesi të KShGj.  

 
Neni 15 
Kuvendi mblidhet njëherë në vit në sesion të rregullt. Sipas nevojës mund të mblidhet edhe 
më shpesh në sesione të jashtëzakonshme. Kuvendi mblidhet për sesion zgjedhor njëherë 
në dy vjet për të zgjedhur kryetarin dhe anëtarët e kryesisë. Në të gjitha rastet ai thirret 
nga kryesia ose me kërkesë të nënshkruar nga 1/5ta e anëtarëve aktiv, dhe me rend dite të 
bashkangjitur.  
 
Ftesat për pjesëmarrje në kuvend, i dërgohen anëtarëve aktiv dhe të nderit më së paku 20 
ditë përpara mbajtjes së kuvendit, në formë të shkruar, me dërgesë postare ose postë 
elektronike, dhe me rend dite të bashkangjitur. 
 
Neni 16 
Rendi i ditës për një kuvend të rregullt duhet të përmbaj domosdoshmërish këto pika: 
a) Aprovimi i procesverbalit nga kuvendi paraprak, 
b) Paraqitja e raportit të punës për periudhën ndërmjet dy kuvendeve  
c) Paraqitja e raportit financiar në formë të qartë rreth prejardhjes së të hyrave dhe 

shpenzimeve dhe aprovimi i raportit, 
d) Paraqitja e raportit të verifikuesve të kontos, 
e) Aprovimi i raporteve të punës dhe atij financiar, 
f) Përcaktimi i lartësisë së anëtarësisë, 
g) Përcaktimi i shoqatave të cilat e kanë të drejtën të delegojnë nga një anëtar në 

kryesinë e KShGj-ës. 
h) Të ndryshme.  

 
Neni 17 
Kuvendi mbahet pavarësisht nga numri i anëtarëve te pranishëm. Mbledhjet e kuvendit 
kryesohen nga kryetari i KShGj-ës ose nga ndonjë anëtar i kryesisë. 
 
Kuvendi nxjerr vendime të plotfuqishme me shumicë të thjesht votash (50% + 1 votë), nga 
numri i anëtarëve aktiv të pranishëm. Çdo anëtar aktiv ka një votë. Në rast të numrit të 
barabartë të votave, vota e kryesuesit vlen dyfish.  
 
Neni 18 
Në kuvend votohet me ngritje të dorës, kurse me vota të fshehta votohet në raste kur: 
a) këtë e kërkojnë më së paku 5 anëtarë të pranishëm në kuvend; 
b) kur votohet për rastin e paraparë në nenin 8, pika b) dhe 
c) kur votohet për kryetar dhe për anëtarë të kryesisë.  

Një anëtar aktiv mund të privohet nga e drejta e votës, nëse vendimi përkatës ka të bëj me 
atë personalisht, apo me ndonjë anëtarë tjetër me të cilin është në lidhje farefisnore, siç 
janë: bashkëshort, prind, fëmijë, vëlla, motër, nip, gjysh, gjyshe, xhaxha, dajë, hallë dhe 
teze.     
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V.2. Kryesia 
Neni 19 
Kryesia e KShGj-ës është organ ekzekutiv i KShGj-ës. Ajo kryesohet nga kryetari, kurse në 
mungesë të tij nga sekretari, respektivisht nga arkëtari.  
 
Kryesia ka më së paku 9 anëtarë. Ata duhet të pasqyrojnë, sa më mirë që të jetë e mundur, 
heterogjenitetin e komunitetit tonë.  
 
Kryesia e KShGj-ës është e autorizuar të ndërmarrë të gjitha veprimet që janë në pajtim me 
qëllimet e krijimit të KShGj-ës. Ndër detyrat e ndryshme që mund të paraqiten, kryesia ka 
edhe këto detyra: 
a) Përfaqëson KShGj-ën në raport me të tjerët, 
b) Thërret dhe përgatit materialet për kuvend, 
c) Paraqet raportet vjetore para kuvendit, 
d) Kujdeset për zbatimin e Statutit të KShGj-ës, 
e) Emëron së paku sekretarin dhe arkëtarin, por mund të krijoj edhe poste tjera 

eventuale për të rritur efikasitetin e punës së kryesisë, 
f) Mban regjistrin e anëtarëve aktiv,  
g) Në rast nevoje propozon ndryshime në Statut dhe bie rregullore të ndryshme, 
h) Administron me të ardhurat e KShGj-ës, 
i) Bie vendime për angazhim të përkohshëm të ekspertëve nga lëmi të ndryshme, për 

realizimin e ndonjë projekti konkret, 
j) Pranon dorëheqjet me shkrim të anëtarëve të KShGj-ës dhe vendos mbi ankesat e 

anëtarëve të KShGj-ës, të bëra sipas nenit 10 të këtij statuti,  
k) Bie vendime mbi zëvendësimin e anëtarëve të kryesisë sipas nenit 20, duke përfshirë 

edhe ata të deleguar, sipas nenit 22 të këtij statuti, dhe 
l) Propozon anëtarët e merituar të KShGj-ës për mirënjohje. 

 
Neni 20  
Anëtarët e kryesisë janë të obliguar të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e kryesisë. 
Nëse pa ndonjë arsye ose pa e informuar kryetarin nuk vijnë tre herë rresht në mbledhje, 
do të zëvendësohen nga kandidati i pazgjedhur me më së shumti vota, sipas nenit 23, 
paragrafi 2, të këtij Statuti.   
 
Neni 21 
Kryesia mblidhet sa herë që ka nevojë me ftesë të kryetarit, apo me kërkesë me shkrim të 
drejtuar kryetarit dhe të nënshkruar nga 1/5-a e anëtarëve të kryesisë dhe me rend dite të 
përcaktuar. Kur 1/5 jep një numër decimal, ai rrumbullakohet në numrin e parë më të 
madh. 
 
Kryesia bie vendime të plotfuqishme me shumicë të thjesht votash nga numri i anëtarëve të 
pranishëm. Në rast të numrit të barabartë të votave, vota e kryesuesit vlen dyfish. Çdo 
vendim shënohet në procesverbal që duhet të nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari.  
 
Të punësuarit në KShGj mund të marrin pjesë në mbledhjet e kryesisë me ftesë të kryesisë, 
por nuk kanë drejtë vote. Anëtarët e nderit mund të marrin pjesë edhe pa ftesë, por as ata 
nuk kanë drejt vote.           
 
Neni 22 
Shoqatat e përcaktuar nga kuvendi, sipas nenit 16 pika g), kanë të drejtë të delegojnë nga 
një përfaqësues në kryesinë e KShGj-ës me të drejta të plota. Personat e emëruar nga këto 
shoqata, duhet të janë anëtarë aktiv të KShGj-ës dhe të plotësojnë të gjitha kushtet e 
parapara me këtë statut, për të qenë anëtarë të kryesisë. Delegimi i tyre bëhet me shkrim, 
sikurse edhe zëvendësimi me anëtarë të rinj.  
 
Në momentin e themelimit të KShGj-ës këtë të drejtë e gëzojnë këto shoqata: Lidhja e 
Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar, Universiteti Popullor Shqiptar, Rinia Kontakt, ansambli 
“Gëzuar”, Qendra Islame Kulturore Shqiptare “Dituria”, Shoqata e Studentëve Shqiptar në 
Gjenevë, shoqata “Vitia”, Rrethi Shqiptar-Mejrinas dhe Klubi Futbollit “Kosova”.  
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Neni 23 
Përveç anëtarëve të deleguar, të gjithë anëtarët tjerë të kryesisë zgjidhen nga kuvendi, nga 
radha e anëtarëve aktiv, me mandat dyvjeçar.  
 
Anëtarët e kryesisë që zgjidhen nga kuvendi, zgjidhen me vota të fshehta, nga një listë që 
ka më së paku 3 kandidatë më shumë se sa duhet zgjedhur. Në rast se, për çfarëdo arsye, 
ndonjë vend në kryesi mbetet bosh, ai plotësohet nga një kandidat i pazgjedhur që ka pasur 
më së shumti vota.  
 
Neni 24 
Anëtarë te kryesisë mund të janë vetëm ata persona që kanë shtetësi zvicerane, që kanë 
leje të përhershme qëndrimi në Zvicër (viza C ose B), ose që kanë shtetësi të ndonjë vendi 
të bashkimit evropian.  
 
Për kryetar të KShGj-së mund të zgjidhet vetëm ai që ka qenë më së paku një mandat 
anëtar i kryesisë së KShGj.  
 
Neni 25 
Anëtarët e kryesisë nuk mund të janë në lidhje të afërt farefisnore mes veti, siç janë: 
fëmijë, prind, bashkëshort, vëlla, motër.  
 
Për anëtarë të kryesisë nuk mund të zgjidhen ata anëtarë të KShGj-ës të cilët kanë çfarëdo 
funksioni në cilëndo parti politike, apo janë deputet të cilësdo parti në cilindo vend dhe 
cilindo nivel të pushtetit.  
 
Kryetari i KShGj-ës nuk mund ta ushtroj këtë funksion pa ndërprerje, më shumë se në dy 
mandate të njëpasnjëshme.   
        
Neni 26 
Anëtarët e kryesisë janë vullnetarë dhe nuk mund të paguhen për punën e tyre. Ata mund 
të kompensohen për harxhimet e tyre faktike, në bazë të faturave të prezantuara. Me 
vendim të kryesisë, për aktivitetet që tejkalojnë punët e zakonshme, cilido anëtar i kryesisë 
po ashtu mund të kompensohet.  
 
Neni 27 
Në momentin e themelimit të KShGj-ës, për mandatin e parë, nuk është e domosdoshme që 
të respektohen domosdoshmërish të gjitha procedurat e parapara me këtë statut, për 
zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të kryesisë.    
 

V.3. Organ i kontrollit të kontos 
 
Neni 28 
Organi i kontrollit të kontos është i përbërë nga më së paku 3 anëtarë, që caktohen çdo vit 
nga kuvendi. Ata mund të mos janë fare anëtarë të KShGj-ës. Ata kontrollojnë aktivitetet 
financiare të KShGj-ës dhe paraqesin raportin vjetor para kuvendit, i cili këtë raport e 
aprovon ose refuzon.  
 
Organi i kontrollit duhet të ketë qasje në të gjitha dokumentet dhe të dhënat nga 
kontabiliteti që mundësojnë kontrollin e detajuar.   
  
Viti financiar përputhet me vitin kalendarik. 
 
Neni 29 
Të gjitha veprimet bankare të KShGj-ës bëhen me nënshkrime kolektive, së paku me dy 
nga tre sosh, që nënkuptojnë nënshkrimet e kryetarit, sekretarit dhe arkëtarit.  
 
Transparenca dhe qasja ndaj raporteve mujore nga xhiro-llogaria është e garantuar, në çdo 
kohë dhe për çdo anëtarë të KShGj-ës. 
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Neni 30 
Përgjegjësia e KShGj-ës është e kufizuar në mjetet e saja.  
 

VI. DISPOZITA TË NDRYSHME 
 
Neni 31 
Për shpërbërjen e KShGj-ës mund të vendoset vetëm në një kuvend të thirrur për këtë 
qëllim. Vendimi bëhet i plotfuqishëm nëse për të votojnë  2/3tat e anëtarëve aktiv nga 
numri i anëtarëve aktiv të pranishëm. Në të njëjtin kuvend duhet të emërohen dy 
ekzekutues të vendimit që do ndërmarrin veprimet e duhura.  
 
Neni 32 
Në rast të shpërbërjes së KShGj-ës, mjetet me të cilat disponon KShGj i kalohen një 
shoqate tjetër me qëllime të ngjashme ose ndonjë institucioni me interes publik. Në asnjë 
rast këto mjete nuk mund t’i kthehen anëtarëve të KShGj-ës, as në tërësi, as pjesërisht.  
 
Neni 33 
Ky Statut është miratuar në Kuvendin Themelues të KShGj-ës, të mbajtur me datë 14 prill 
2013 në Gjenevë.  
 
 
 
 
         Kryetari                                   Sekretari                                   Arkëtari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


