
Në mes të kësaj mërzije të madhe ne duhet ti kryejm disa obligime të cilat kanë 

të bejnë me vdekjen e të afërmit. Për kët arsyje ne kemi bër një listë e cila do të 

na lehtesoj se si të veprojmë në këto kohë të veshtira. 

 

Në ditën e vdekjës 

 

* Mjeku e shkruan certifikaten e vdekjes. Mundën ti kerkoni kopjen e certifikatë në 

menyrë që vorrimi të kryhet sa më shpejtë. 

 

* Kontaktojeni kryesinë e xhamisë e cila do të ju ndihmojë në larjen e xhenazës dhe 

mbarvajtjen e varrimit. 

 

* Kontaktojeni sallonin e varrimit dhe socialin, nese keni nevoj për ndihmë financiare. 

Salloni i varrimit organizon transportin e xhenazes, qështjet e varrimit dhe nese ka nevojë 

për certifikatat zyrtare. 

 

* Xhenazës duhet ti blehet qefini. Qefinin munden të bleni p.sh te Eurokangas, qefini 

duhet të jetë i bardhë. Për meshkuj, qefini duhët të jetë 7metra ndersa për femra duhët 

të jetë 10 metra. 

 

* Mos harro të lajmërosh familjen dhe të afërmit 

 

Në ditën e varrimit 

 

* Nëse dikush nga familja deshiron ta pastrojë xhenazën, atëherë duhet të lajmeroni atyre 

që organizojnë larjen. Shpeshëherë ka nevojë për ndihmë në larjen e xhenazës. 

 

* Qefini duhet të jetë me kohë te vendlarja e xhenazës, sepse xhenazja vorroset të njejtën 

ditë kur pastrohet. 

 

Në javën e vdekjes 

 

* Posrosite certifikaten zyrtare te të vdekurit nga zyra e gjendjes civile (Maistraatti). Kjo 

certificate është e domosdoshme për kryerjen e qështjeve zyrtare të të ndierit/ndierës, psh 

Bank, tatimin mbi pasuri për trashëgimi ‘’Perunkirja’’ etj. Me certifikatën zyrtare mund 

ti kryeni edhe shpenzimet nga kontoja e ndierit/es. 

 

* Anuloj pagesat direkte, internetin, numrat e telefonit, abonimet etj. Sistemi i gjendjes 

civile i merr të dhënat nga spitali dhe kartela e bankes dhe kontoja anulohet. 

 

* Kontaktoje kelan për mbështetje financiare të mundshme, p.sh pensioni familjar etj. 

 

Brenda 3 muajve 

 

* Certificata zyrtare për tatimin mbi pasuri të trashigimisë ‘’Perunkirja’’ duhët të 

konfirmohet në zyrën e gjendjes civile, pra në Maistraatti. Në bazë të këtij dokumenti, 

zyra e tatimeve e cakton tatimin e mundëshëm mbi pasurin e trashigimisë. 

 



Organizimi dhe mbarëvajtja e varrimit 
 

* Të bësh dua për të vdekurin 

 

* Kontaktoje kryesinë e xhamisë 

 

* Kontaktoje sallonin për varrim 

 

* Kontaktoje socialin nëse ke nevojë për ndihmë financiare 

 

* Informo familjen dhe shokët 

 

* Kujdesu për borxhin e të vdekurit 

 

* Bleje qefinin para se të pastrohet xhenazja 

 

* Porositi të gjitha certifikatat zyrtatre nga komunat ku i/e ndieri/a ka banuar (për ta 

klarifikuar pasurinë, borxhin etj.) Nëse keni nevojë punësoje një profesionist për kryerjen 

e mbarëvajtjes se varrimit. 

 

 

. ...Allahu është me durimtarët! 

Surja El-Bekare 2: 153 

 

 

O ti shpirt i qetësuar! Kthehu te Zoti yt, ti i kënaqur me Atë dhe Ai kënaqur me ty! 

Bashkohu me robërit e Mi. Dhe hyr në Xhenetin Tim! 

Surja El-Fexhr 89: 27 - 30 

 

 

 

“Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai doVdekja e të afërmit është një eksperienc që na 

stangon dhe na e përkujton të ardhmën. Njeriu i cili ishte pranë neve deri sot, nuk është 

më në mesin tonë. 

Surja el-Bekare 2:156 
 

 


