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Ky raport u botua nga Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi.

Zyra e UNICEF-it në Shqipëri në partneritet me QSHRT-në vunë
në zbatim Programin “Ndërtimi i kapaciteteve të Komisionerit
për Mbrojtjen nga Diskriminimi për monitorimin e vendimeve
gjyqësore që kanë të bëjnë me fëmijët, nga pikëpamja e
diskriminimit dhe barazisë”. Në kuadër të këtij Programi,
UNICEF dhe QSHRT e mbështetën zyrën e Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi për të hartuar metodologjinë dhe
instrumentat për rishikimin e vendimeve gjyqësore që kanë të
bëjnë me fëmijët, nga pikëpamja e diskriminimit dhe barazisë.
Mendimet e shprehura në këtë botim janë përgjegjësi e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Qendrës
Shqiptare për Rehabilitimin e Traumës dhe Torturës (QSHRT)
dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të zyrës së
UNICEF-it në Shqipëri.

Falenderime
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpreh mirënjohjen për
bashkëpunimin me Qendrën Shqiptare për Rehabilitimin e Traumës dhe
Torturës dhe UNICEF, Shqipëri në procesin e përgatitjes së këtij raporti.

Ky raport është bërë i mundur nëpërmjet punës së përbashkët të Grupit
të Ekspertëve Ligjorë të QSHRT-së, ekspertëve të pavarur kombëtarë dhe
ndërkombëtarë që u angazhuan me përgatitjen e metodologjisë, specialistëve
ligjorë të angazhuar me përgatitjen e grupeve të fokusit si dhe studiuesve që
morën në shqyrtim të dhënat e mbledhura gjatë procesit të monitorimit dhe
dokumentimit gjyqësor të praktikave diskriminuese ndaj fëmijëve që përballen
me sistemin gjyqësor.
Falenderime shkojnë për profesionistët e sistemit të drejtësisë që ndihmuan
në identifikimin e rasteve/situatave diskriminuese, punonjësit ligjzbatues të
sistemit të drejtësisë penale që lehtësuan procesin e monitorimit nëpërmjet
marrëveshjeve të përbashkëta, dhënies së informacionit dhe shkëmbimit të
ideve gjatë takimeve të ndryshme.
Një falenderim i veçantë shkon për mbështetjen e ofruar nga UNICEF,
Shqipëri, nëpërmjet mundësisë së krijuar për konsolidimin e kapaciteteve të
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në ushtrimin e mandatit të tij
ligjor.
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Lista e shkurtimeve
BE- 		
DUDNJ PNDCP –
PNDSEK 		
KEDR - 		
		
KEDG –		
		
KDF - 		
KEDNJ –
		
GJEDNJ –
GJED – 		
GJK – 		
KMD - 		
KiE -		
UNODCUNICEF-

Bashkimi Evropian
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 		
Kulturore
Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit
Racial
Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit
ndaj Grave
Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Konventa Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 		
Themelore të Njeriut
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Gjykata Evropiane e Drejtësisë
Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Këshilli i Evropës
Zyra e Kombeve të Bashkura për Drogat dhe Krimin
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Lista e Tabelave dhe Grafikëve
Tabela.1

Tabela 2.
Grafiku 1.
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Çështje gjyqësore për veprat penale kundër fëmijëve, martesës
dhe familjes 2014-2015
Të dhëna për fëmijët si të dëmtuar në proceset penale
Disavantazhet kumulative që sjellin qasje diskriminuese ndaj të
miturit në drejtësinë penale

1

Për fëmijët

•
•
•
•
•

•

•

Në cilat raste fëmijët
përballen me diskriminim?
Çfarë nënkupton
diskriminimi?
Çfarë të drejtash kanë fëmijët
në një proces gjyqësor ?
Kujt mund t’i drejtohen në një
rast të tillë?
Si mund t’i drejtohet një
fëmijë një gjykatësi për t’i
vënë në pah pozicionin e tij si
fëmijë?
Çfarë vuri re Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi
nga rishikimi i vendimeve
gjyqësore? A kishte
diskriminim ndaj fëmijëve ose
disa grupe fëmijësh?
Çfarë ka për t’u thënë
Komisioneri gjykatave dhe
Qeverisë lidhur me to?

Ky raport analizon konceptin e
diskriminimit ndaj fëmijëve në
përballje me sistemin e drejtësisë
(si psh, gjykatat). Diskriminimi në
Shqipëri ndalohet me ligj. Qëllimi i
ligjit “Për mbrojten nga diskriminimi”

është të sigurojë të drejtën e çdo
personi për: a) barazi përpara ligjit
dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; b)
barazi të mundësive për të ushtruar
të drejtat, për të gëzuar liritë dhe
për të marrë pjesë në jetën publike;
c) mbrojtje efektive nga diskriminimi
dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit
diskriminimin.
Diskriminimi është dallimi ose
përjashtimi që i bëhet një personi,
në krahasim me të tjerët. Në jetën e
përditshme, format e diskriminimit
mund të jenë të hapura ose të fshehta,
të drejtpërdrejta ose të tërthorta,
të kryera me anë të veprimeve ose
mosveprimeve. Edhe kur preferojmë
një person, midis të tjerëve, ose kur
ndaj një personi vendosim kufizime
dhe ndaj disa të tjerëve jo, kur
janë në kushte të barabarta, jemi
përpara diskriminimit ose trajtimit të
pabarabartë të personave.
Kryerja e një akti diskriminues
duhet adresuar pranë Komisionerit
për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi (shkurt Komisioneri)
është titullari i një institucioni
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të pavarur, që gjatë ushtrimit të
detyrës së tij i nënshtrohet vetëm
Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi dhe që
është krijuar nga Ligji “Për mbrojtjen
nga diskriminimi”. Komisioneri ka staf
të specializuar dhe mundësi konkrete
për mbrojtjen e të drejtave të cënuara.
Këto mundësi përbëjnë misionin e tij
të caktuar me ligj.

Në këtë raport shqyrtohen raste dhe
të dhëna të mbledhura nga sistemi i
drejtësisë, institucione ligjzbatuese
(si policia); institucionet e vuajtjes
së dënimeve penale (si paraburgimi
dhe qendra korrektuese), si dhe
nga Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, të cilat përfshijnë
fëmijët në forma të ndryshme. Këto të
dhëna evidentojnë raste të trajtimit
diskriminues për shkak të moshës,
statusit shoqëror, statusit familjar,
gjinisë, aftësisë së kufizuar apo
orientimit seksual, në faza të ndryshme
të proceseve gjyqësore administrative,
civile apo penale.

Komisioneri gjeti këto probleme
nga rishikimi i rasteve gjyqësore që
kishin të bënin me fëmijët: për disa
kategori fëmijësh, si p.sh.: fëmijët e
varfër, fëmijët me aftësi të kufizuara,
pakicat rome, dhe vajzat paraqiten
pengesa më të mëdha në krahasim
me të tjerët. Për fëmijët në konflikt
me ligjin “... të drejtat për gjykim të
barabartë, të drejtë dhe pa vonesë
nuk zbatohen si duhet në praktikë
duke krijuar shkelje në gëzimin e
të drejtave të tyre”. Për disa raste
të tjera, mosadresimi ligjor i këtyre
shkeljeve nxit sjelljet diskriminuese
dhe për rrjedhojë, evidenton nevojën
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për ndryshime ligjore dhe masa ndaj
shkelësve në nivele të ndryshme.
Në raste të tjera, Komisioneri ka
konstatuar se mekanizmat ekzistues
nuk janë të mjaftueshëm për të marrë
në konsideratë nevojat e fëmijëve. Kjo
qasje e pamjaftueshme për fëmijët
ndikohet kryesisht nga mosha e tyre,
perceptimet kulturore, shoqërore apo
statusi familjar.

Analiza dhe paraqitja e rasteve përshkruhen përmbledhtazi, në respekt të
fshehtësisë së të dhënave; ato kanë për
qëllim ndërgjegjësimin e gjyqtarëve,
prokurorëve dhe punonjësve të policisë; avokatëve dhe edukatorëve, politikëbërësve dhe vendimmarrësve për
reduktimin e rasteve të diskriminimit,
dhe garantimin e respektimit të barazisë para ligjit ndaj kategorive dhe
grupmoshave të fëmijëve në lidhje me
raste të ngjashme.
Ky raport ofron rekomandime
për (a) respektimin e parimeve
ndërkombëtare në kuadër të sistemit
të drejtësisë dhe parandalimin e
rasteve diskriminuese ndaj të miturve,
(b) forcon pozitën e Komisionerit
në dhënien e rekomandimeve
për organet përkatëse, me qëllim
reduktimin e sjelljeve diskriminuese
ndaj fëmijëve që përballen me
drejtësinë; (c) ofron terminologji në
lidhje me sjelljet diskriminuese, (d)
fuqizon angazhimin e politikëbërësve,
institucioneve
ligjzbatuese
dhe
organizatave që mbrojnë të drejtat
e fëmijëve si të drejta themelore me
qëllim përmirësimin e politikave dhe
njohurive për realizimin praktik të
të drejtave të fëmijëve në qasjen në
drejtësi.

2

Përmbledhje ekzekutive

Analiza e faktorëve që ndikojnë në
sjelljet diskriminuese ndaj fëmijëve
në fazat të ndryshme të drejtësisë,
evidentuan dukshëm që problematika e diskriminimit ndaj fëmijëve
në qasjen në drejtësi prezantohet
shumë komplekse e mbart cilësi të
shumëfishta për shkak të kombinimit të elementeve të ndryshëm si
mosha, gjinia, statusi familjar, statusi shoqëror, arsimimi, orientimi
seksual etj.

Qasja në drejtësi për fëmijët nërealitetin e sotëm, kombinon ne-vojën
për të garantuar gjithmonë të drejtat e fëmijës në lidhje me informacionin, pjesëmarrjen dhe përfaqësimin në procedurat administrative
dhe gjyqësore, në të gjithafazat e
procedimit, duke pasur parasysh
se jeta private, interesat, nevojat e
veçanta, dinjiteti individual të fëmijës duhet të respektohen dhe të
mbrohen.

Barazia është një nga parimet bazë të
sanksionuara që në ligjin themelor të
shtetit tonë, Kushtetutën.Gjithashtu
kemitë sanksionuar edhe parimin
emosdiskriminimit. Për fëmijët,
fundmi janë hartuar ligje specifike,
sësi ai “Për të drejtat dhe mbrojtjene
fëmijës” si dhe “Kodi i Drejtësisë
Penale për të Mitur”, për të garantuar
mbrojtje efektive ndaj fëmijëve.

Ky ligj sanksionon detyrimin e
autoriteteve për marrjen e masave
pozitive që do të mundësonin a)
barazi para ligjit dhe mbrojtje të
babartë nga ligji; b) barazi të
mundësive për ushtrimin e këtyretë
drejtave, gëzimin e lirive; c)
mbrojtje efektive nga diskriminimi

•

Fëmijët kanë të drejtë
të gëzojnë të drejtat e
përcaktuara nga ligji dhe nuk
mund të përjashtohen apo
diskriminohen nga askush.

•

Zbatimi efektiv i ligjit “Për
mbrojtjen nga diskriminimi”
ofron një mundësi mjaft
të mirë për parandalimin
e të gjitha formave të
diskriminimit dhe trajtimit të
diferencuar.
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dhe çdo formë sjelljeje që inkurajon
diskriminimin.

Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi është një derë e hapur
për të gjithë fëmijët që dëshirojnë
të ankohen për forma të ndryshme
diskriminimi me të cilat përballen,
përfshi edhe në ndërveprimin e
tyre me organet e drejtësisë dhe
zbatimit të ligjit.
•

Qasja në drejtësi duhet të jetë
e barabartë për çdo fëmijë,
dhe jo vetëm në formë por
edhe në përmbajtje.

Nevoja për një qasje mbrojtëse
ndaj të miturve paraqitet si
domosdoshmëri. Në mungesë të
politikave në favor të të miturve,
sistemi gjyqësor shfaqet indiferent
dhe shpesh diskriminues për rastet
kur prania e të miturve kërkon
mbrojtje efektive, gjykim të drejtë
dhe të paanshëm, masa që shkojnë
në interesin më të lartë të fëmijës.

Qasja e barabartë në drejtësi përfëmijët kërkon reforma ligjoredhe
politika miqësore për ta, duke përfshirë ndërtimin e kapaciteteve dhe
ofrimin e stafit dhe shërbimeve të
përshtatura dhe të specializuara për
të përmbushur nevojat efëmijëve.
•

Mbrojtja ligjore dhe
ballafaqimi i fëmijëve me
sistemin e drejtësisë

Në sytë fëmijëve
interpretohet
si
një
tërësi
institucionesh dhe funksionesh që
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ndikojnë në mënyra të ndryshmenë
lidhje me familjen, arsimimin,
identitetin dhe mirëqenien e tyre.
Mosbesimi ndaj institucioneve dhe
mekanizmave pasqyron realitetet
dhe qëndrimet shoqërore dhe
kulturore që pengojnë fëmijët për
të aksesuar plotësisht sistemin e
drejtësisë. Atje ku varfëria është
një faktor, fëmijët kanë edhe më
pak të ngjarë t’i qasen sistemit të
drejtësisë për të kërkuar të drejtat e
tyre. Shpesh kjo mbivendoset edhe
me elemente të tjerë, si: aftësia
e kufizuar, gjinia apo përkatësia
etnike.
•

Politikat penale ndëshkimore
në mungesë të vlerësimeve
profesionale të statusit
psikologjik dhe zhvillimor të
fëmijëve

Shtyrjet e tepruara të seancave
gjyqësore, mungesa e pranisë
së prindit apo kujdestarit ligjor,
mungesa e specialistëve për
vlerësimin psikologjik të fëmijës
bëhet shkak dhe pengesë reale për
një drejtësi efektive ndaj të miturve.
Konteksti shoqëror i të miturve të
ndaluar, mungesa e lidhjeve me
familjet, varfëria dhe mungesa e
ndjeshmërisë së përfaqësuesve të
gjyqësorit sjellin aplikimin e dënimit me burg, pa marrë në konsideratë
moshën e të miturit dhe interesin e
tij më të lartë.

Pavarësisht
traktateve
ndërkombëtare dhe integrimit të tyre
në legjislacionin e brendshëm, ende
mbeten boshllëqe të rëndësishme,

sidomos në çështjet civile dhe administrative. Rezultatet e monitorimit vënë në dukje një hendek
të rëndësishëm midis ligjit dhe
praktikës, si dhe mospërputhje të
konsiderueshme në kuptimin e
drejtësisë nga ana e profesionistëve
të sistemit të drejtësisë, në lidhje
me fëmijët.

trajtimi i fëmijëve dëshmitarë të një
krimi, ka impakt të drejtpërdrejtë
në zhvillimin e tij/saj psikologjik
dhe shoqëror.

Privimi i lirisë është
identifikuar si faktor
në shtimin e rasteve të
sjelljeve diskriminuese dhe
përjashtuese ndaj fëmijëve

Rritja e numrit të recidivistëve
të mitur në sistemin penitenciar,
ngre shqetësim të madh lidhur me
potencialin kriminal që shihet të
“kultivohet” në vendet e privimit të
lirisë. Pjesa më e madhe e kontigjentit
recividist kriminal në Shqipëri
përfaqëson të mitur të nënvlerësuar,
të diskriminuar për shkak të statusit
të tyre familjar, të trajtuar si të rritur
për shkak të llojit dhe formave të
veprave penale. Sistemi i drejtësisë
penale për të mitur operon në një
kontekst pabarazisë sociale dhe
mungesës së vlerësimit të faktorëve/
rrethanave sociale.

Shqyrtimi i rasteve gjyqësore tregoi
mungesën e ndjeshmërisë së veçantë
ndaj fëmijëve gjatë përballjes së
tyre me drejtësinë, ose të referimit
në parimet ndërkombëtare, si
“mbrojtja e interesit më të lartë
të fëmijës”, e drejta për mirërritje,
zhvillim, ushqim, etj. Kjo u has si në
proceset penale, ashtu edhe në ato
administrative dhe civile/familjare
dhe predominon në praktikën
gjyqësore të gjykatave të shkallës
së parë dhe të apelit. Kjo ka bërë
që shumë prej këtyre rasteve, me të
drejtë, të kthehen për rigjykim nga
ana e Gjykatës së Lartë.

Trajtimi i diferencuar haset në faza
të ndryshme të procesit gjyqësor
penal. Ndërkohë që në vlerësimin
e rasteve me natyrë penale duhet
të mbahen parasysh disa kritere,
si: klasifikimi i veprës
penale
sipas legjislacionit të brendshëm,
natyra e veprës penale dhe
rrethanat rënduese të veprës
penale, karakteristikat individuale
të fëmijës dhe konteksti i tij/saj
familjar dhe shoqëror. Shoqërimi,
ndalimi apo privimi i lirisë, në më
të shumtën e rasteve shndërrohet
në masë burgimi, pa analizuar
kontekstin, moshën apo interesin
më të mirë të fëmijës. Të dhënat
gjithashtu evidentojnë një numër
më të lartë të të miturve djem të
ndaluar, shoqëruar apo arrestuar në
krahasim me të miturat vajza.

Shumë shpesh, fëmijët përballen
me ligje, politika dhe praktika që
nuk janë të përshtatura për përvojat
e fëmijëve ose ndryshe që çojnë
në rezultate të padrejta dhe jo të
duhura në çështjet administrative,
civile dhe penale. Në vlerësim të
rasteve të identifikuara, trajtimi
i privimit të lirisë ndaj fëmijëve
si autorë të veprave penale apo
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•

•

Masat alternative si mundësi
konkrete për parandalimin e
sjelljeve diskriminuese

Si një institucion i rëndësishëm
në
procesin
rehabilitues
të
fëmijës në konflikt me ligjin,
Shërbimi i Provës dhe aplikimi i
dënimeve alternative evidentohet
si një formë parandaluese ndaj
sjelljeve diskriminuese. Nevoja që
evidentohet nga ky raport mbetet
në përfshirjen e Shërbimit të Provës
nga ana e gjyqësorit dhe prokurorisë
që në fazat e para të procesit penal
për të miturin, dhe jo të kufizohet
roli i tyre shumë i vlefshëm vetëm
në fazën e ekzekutimit të dënimit.
•

Shërbimet e integruara
sociale dhe qasja
parandaluese e tyre kërkojnë
angazhimin e të gjithë
aktorëve dhe strukturave
shtetërore

Për të ndryshuar këtë realitet,
autoritetet publike duhet të shohin
në mënyrë kritike të gjithë spektrin e
shërbimeve për fëmijët, të lidhura në
një mënyrë ose një tjetër me sistemin
e drejtësisë: jo vetëm policinë
apo gjykatën, por edhe mësuesit,
strukturat e mbrojtjes së fëmijës,
punonjësit socialë, psikologët dhe
aktorët e tjerë të komunitetit, të
cilët ndërveprojnë me fëmijët në
përballjen e tyre me drejtësinë.
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Përfshirja e shërbimeve sociale
dhe garantimi efektiv i këtyre
shërbimeve për fëmijët, sidomos
fëmijët në
konflikt me ligjin në prag lirimi apo
ri-integrimi është vendimtar për
parandalimin e diskriminimit dhe
trajtimit të diferencuar.
Nga të dhënat e mbledhura,
çështje të tjera që çojnë në sjellje
diskriminuese janë neglizhenca për
rehabilitimin social për shkak të
varfërisë, mënjanimi për shkak të
orientimit seksual apo prejardhjes
rome. Gjithashtu, vërejmë që
kriminaliteti vendos në rrezik
të shtuar për përfshirje djemtë,
krahasuar me vajzat. Kjo do të
thotë që instancat politikëbërëse
duhet të mbajnë parasysh edhe
elementet gjinore në përpjekjet për
parandalim.
•

Konsolidimi i mekanizmave
shtetërorë për trajtimin e të
miturve

Mungesa e stafeve të kualifikuara dhe
profesioniste për trajtimin e të miturve
kërkon politika shtetërore, angazhimin
institucional të të gjithë mekanizmave
për garantimin e mosdiskriminimit,
interesit më të lartë të fëmijës dhe një
qasje të unifikuar për ndërveprimin
institucional.

3

Hyrje

Në Shqipëri nuk ekzistojnë të
dhëna dhe studime krahasuese
lidhur me trajtimin diskriminues
ndaj fëmijëve që përballen me
sistemin e drejtësisë. Pavarësisht se
parandalimi i diskriminimit përbën
një parim bazë të mbrojtjes së të
drejtave të fëmijëve, praktika ofron
pak raste të trajtimit diskriminues
të fëmijëve për shkak të moshës,
gjinisë, prejardhjes shoqërore apo
pasurore, orientimit seksual, etj.
në sistemin gjyqësor. Për më tej,
mosnjohja e këtij parimi nga ana e
prindërve apo kujdestarëve ligjorë
sjell vështirësi në vlerësimin ndaj
sistemit të drejtësisë.
Në terma të përgjithshëm, një qasje
të plotë në drejtësi kemi atëherë
kur masat mbrojtëse parandalojnë
abuzimin dhe sigurojnë trajtim të
barabartë nga ana e autoriteteve
të çdo personi, të rritur ose të
mitur, në procesin gjyqësor ose në
procedurat paraprake. Qasja në
drejtësi për fëmijët ndikohet nga
praktikat sociale dhe kulturore të

cilat duhet të synojë mundësinë që
fëmijët të kërkojnë drejtësi pa pasur
frikë nga damkosja apo ndëshkimi.

Në dritën e perceptimeve kulturore
ekzistuese në Shqipëri në lidhje
me pozitën e fëmijëve dhe nivelin e
gëzimit të të drejtave të tyre, praninë
e grupeve të lëna pas dore, si p.sh.:
romët, dhe çështjet problematike
që lidhen me rolin dhe vendin e
vajzave në shoqëri, ky raport ofron
një mundësi për adresimin e rasteve
të “heshtura” në kontekst të shkeljeve
apo sjelljeve diskriminuese. Kështu,
në përcaktimin e kritereve të
diskriminimit fokusi kryesor mbetet
pabarazia në lidhje me gjininë,
orientimin seksual, përkatësinë
etnike, varfërinë ose vendin e
origjinës/qëndrimit.
Po
ashtu,
konflikti i fëmijës me ligjin është
mbajtur parasysh, si element i
mundshëm diskriminimi në këtë
raport pasi, edhe pse sistemi mund
të kërkojë drejtësi prej tij/saj, ai edhe
duhet të garantojë drejtësi për këtë
fëmijë.
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Mungesa e një përvoje krahasimore
në këtë fushë e vështirëson
identifikimin e rasteve përfaqësuese,
për shkak se jo gjithmonë shkelja
e një të drejte në gjykim mund të
jetë rezultat i diskriminimit. Për
shembull, dështimi i autoritetit
për të lehtësuar përfaqësimin
ligjor të një fëmije në procesin
penal jo domosdoshmërisht mund
të ndodhë nga diskriminimi, për
shkak të ndonjë cilësie të veçantë
të fëmijës konkret (krahasuar me
fëmijët e tjerë). Po ashtu, një fëmijë
mund të privohet nga e drejta e
tij për t’u dëgjuar në proces për
shkak të mosgarantimit nga ana
e autoriteteve të pranisë së një
përkthyesi, interpreti të shenjave
apo një profesionisti të specializuar
që të lehtësojë komunikimin me
fëmijën. Kjo mund të ndodhë
po ashtu edhe për shkak të
neglizhencës së këtyre autoriteteve.
Sidoqoftë, edhe pse privimi nga
këto të drejta mund t’i ndodhë çdo
fëmije që ndërvepron me sistemin
e drejtësisë, pavarësisht nëse

14

ata u përkasin grupeve të cilat
diskriminohen me shpesh apo jo,
vetë fakti se fëmija është një qytetar
që gëzon mbrojtje të veçantë
nga Kushtetuta dhe nuk mund
t’i ushtrojë plotësisht të gjitha të
drejtat e veta pa ndihmë, mosdhënia
e kësaj ndihme apo kësaj mbrojtjeje
të posaçme, përbën në vetvete një
diskriminim ndaj fëmijëve, për
shkak të moshës.
Ky realitet shfaqet në pak raste të
adresuara nga Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi. I
përcaktuar në dispozitat e Ligjit
nr.10221, datë 04.02.2010 “Për
mbrojtjen
nga
diskriminimi”
diskriminimi mund të shfaqet si i
drejtpërdrejtë dhe i tërthortë. Për
rrjedhojë, format e diskriminimit
dhe kategoritë ndaj të cilëve shfaqet,
kërkojnë interpretim rast pas rasti.
Ky raport krijon mundësi konkrete
për KMD-në në zgjerimin e rasteve
të trajtuara prej saj, në kuadër të
qasjes në drejtësi.

4

Metodologjia

Mekanizmat e qasjes në drejtësi nuk
janë gjithmonë të mjaftueshëm për
fëmijët, e sidomos për fëmijët që i
përkasin grupeve të margjinalizuara
apo të diskriminuara.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së
i ka konsideruar fëmijët e përfshirë
në sistemin e drejtësisë penale si një
grup veçanërisht të rrezikuar social,
i cili ka nevojë për masa të posaçme
për të gëzuar mbrojtje efektive,
përveç kuadrit të përgjithshëm
të sistemit ekzistues të mbrojtjes
ekonomike, civile, politike dhe
kulturore sipas Konventës së
Kombeve të Bashkuara për të
Drejtat e Fëmijës.1

Duke patur parasysh se drejtësia për
të miturit në konflikt me ligjin s’është
veçse “një nga pjesët përbërëse të një
strategjie më të gjerë komunitare
për të parandaluar veprimtarinë
keqbërëse të fëmijëve”, monitorimi i
vendimeve gjyqësore ka për qëllim
1		 Asambleja e PërgjithshmeOKB-së,
Rezoluta e sesionit plenar të 68-të, A/
RES/45/113, 14 Dhjetor 1990, para 2

të zbulojë modelet e diskriminimit
të fëmijëve në lidhje me qasjen e tyre
në sistemin e drejtësisë.
Në mënyrë të veçantë monitorimi
pati për qëllim të identifikojë fusha
“problematike” në drejtësinë për të
mitur, ku diskriminimi bëhet shkas
për të cenuar qasjen e fëmijëve
në drejtësi. Raporti ka marrë në
analizë raste përfaqësuese të
përzgjedhura në mënyrë rastësore.
Analizimi i rasteve është bazuar
në vlerësimin e karakteristikave të
tyre kryesore, standardeve që ofron
analiza e legjislacionit dhe praktika
ndërkombëtare.

Kjo analizë u përpoq të analizojë
nëse disa kategori fëmijësh kanë
më shumë gjasa se fëmijët e tjerë të
trajtohen në mënyrë diskriminuese
nga ana e autoriteteve në qasjen
e tyre në drejtësi. Rezultatet e
monitorimit do të shërbejnë për
të dalë me rekomandime të cilat
e zgjerojnë dhe forcojnë rolin e
Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi.
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Burimet
Raporti i monitorimit bazohet
në një kombinim të analizës së
literaturës si dhe të asaj ligjore
të të dhënave të mbledhura nga
monitorimi i proceseve gjyqësore
dhe institucioneve ligjzbatuese, si
dhe praktika e Komisionerit. Analiza
bazohet në literaturën përkatëse
akademike, legjislacionin kombëtar
dhe instrumentet ndërkombëtare
ligjore që rregullojnë qasjen
në drejtësi, standardet e një
gjykimi të drejtë dhe parimin e
mosdiskriminimit.

Në analizë, janë marrë jo vetëm
vendimet gjyqësore, por edhe
konteksti, rrethanat, procedurat
e marrjes në pyetje, etj. Dosjet e
fëmijëve të dënuar me paraburgim
në qendrat e paraburgimit për të
mitur shërbejnë si burim kryesor i
të dhënave për këtë shqyrtim.

Po ashtu, analiza ka përfshirë edhe
intervista dhe takime me zyrtarë
të angazhuar në procedurat e
drejtësisë për të miturit, vëzhgimet
e seancave gjyqësore, statistikat
zyrtare
përkatëse,
raportet
e mëparshme, etj. Metodat e
kombinuara për përgatitjen e
këtij Raporti gërshetojnë teknikat
cilësore dhe sasiore.

Kriteret për përzgjedhjen e rasteve
Raporti ka për qëllim të zbulojë rastet
kur të miturve iu cenohet aksesi në
drejtësi për shkak të diskriminimit.
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Për këtë qëllim, u përzgjodhën
dy tipologji rastesh: (i) rastet ku
fëmijët e përfshirë në një proces
gjyqësor nuk i përkasin ndonjë
grupi veçanërisht të diskriminuar
dhe (ii) rastet ku fëmijët u përkasin
grupeve të diskriminuara (siç janë
pakicat etnike, vajzat, fëmijët me
aftësi të kufizuara, adoleshentët që
identifikohen ose perceptohen nga
autoritetet se i përkasin komunitetit
LGBT, etj.). Sikurse diskriminimi,
edhe qasja në drejtësi mund të
nënkuptojë forma dhe kontekste
të ndryshme. Pjesë e raportit është
edhe përkufizimi teorik i formave
dhe kontekstit të caktuar që çon në
raste diskriminuese për fëmijët në
sistemin e drejtësisë.
Raporti
mbështetet
në
standardet ligjore kombëtare dhe
ndërkombëtare që rregullojnë
drejtësinë për të miturit (duke
përfshirë ndër të tjera, Konventën
e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës
dhe Protokollet e saj shtesë2, si
dhe Komentet e përgjithshme të
Komitetit për të drejtat e Fëmijës3,
Paktin Ndërkombëtar për të
drejtat Civile dhe Politike4 dhe
2		 Asambleja e Përgjithshme e OKB-së,
Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës,
Kombet e Bashkuara, Seria e
traktateve, vol. 1577, f. 3, në: http: //
www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.
html
3

Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve,
Komenti i Përgjithshëm No 10 (2007),
CRC/C/GC/10, 25 prill 2007

4		 Asambleja e Përgjithshme e OKBsë, Pakti Ndërkombëtare për të
drejtat civile dhe Politike, Kombet e

Konventën Evropiane për të drejtat
e Njeriut dhe Liritë Themelore5.
Përveç kuadrit të të drejtave të
krijuar në bazë të fushëveprimit
të Paktit Ndërkombëtar për të
Drejtat Civile dhe Politike dhe
Konventëssë OKB-së për të Drejtat
e Fëmijës, standardet dhe normat
ndërkombëtare të drejtësisë për të
mitur përbëjnë një tërësi rregullash,
ku përfshihen Rregullat Standarde
Minimale të Kombeve të Bashkuara
për Administrimin e Drejtësisë për
të Miturit (Rregullat e Pekinit)6,
Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara
për Parandalimin e Veprimtarisë
Keqbërëse tëtë Miturve (Udhëzimet
e Riadit)7, si dhe Rregullat e
Kombeve të Bashkuara për
Mbrojtjen e të Miturve të Privuar
nga Liria (Rregullat e Havanës)8.

5

Bashkuara, Seria e traktateve, vol. 999,
f. 171: http:// www.refworld.org/
docid/3ae6b3aa0.html
Këshilli i Evropës, KEDNJ, sipas
amendimit të protokolleve No. 11 dhe
14, 4 Nëntor 1950, ETS 5

6 Asambleja e Përgjithshme e OKBsë, Standardet Minimale për
Administrimin e Drejtësisë për të
Mitur (“Rregullat e Pekinit”): 29
Nëntor 1985, A/RES/40/33

7 Asambleja e Përgjithshme e OKBsë,Udhëzuesi i OKB për parandalimin e
kriminalitetit të të miturve (“Rregullat
e Riadit”): 14 Dhjetor 1990, A/
RES/45/112
8 Asambleja e Përgjithshme e OKBsë,Rregullat e OKB për mbrojtjen e
të miturve të privuar nga liria, 2 prill
1991, A/RES/45/113

Qasja në drejtësi
Në këtë raport, qasja në drejtësi
ofron, në vetvete, analizën e disa
indikatorëve të rëndësishëm si
e drejta për një gjykim të drejtë
dhe publik dhe para një gjykate
të pavarur dhe të paanshme;
rrugët alternative për të kërkuar
drejtësi; ndihmën ligjore (të drejtën
për t’u këshilluar, mbrojtur dhe
përfaqësuar/duke përfshirë cilësinë
e ndihmës ligjore, të drejtën për
kohë të mjaftueshme për përgatitjen
e mbrojtjes dhe të drejtën e heqjes
dorë nga përfaqësimi); të drejtën
për zgjidhje efektive (në rastin
tonë, specifikisht në interesin më
të mirë të fëmijës); si dhe kufizime
të caktuara me natyrë procedurale
(si psh, afatet procedurale). Këto
parime të rëndësishme plotësohen
nëpërmjet analizës krahasimore
të jurisprudencës së Gjykatës
Kushtetuese si dhe të jurisprudencës
së GJEDNJ-së. Raporti nuk kufizohet
në ndonjë rol të veçantë që fëmijët
mund të kenë në procedurat
gjyqësore, por mori në shqyrtim
si raste ku fëmijët vinë me cilësinë
e të pandehurit, ashtu edhe me
cilësinë e të dëmtuarit / viktimës
apo dëshmitarit të një vepre penale.
Po kështu, në shqyrtim janë marrë
edhe raste te shkeljes së të drejtave
të fëmijës edhe në fusha të tjera të
së drejtës.
Proceset penale ku diskriminimi
mund të jetë më i prekshëm dhe me
pasojamë të rënda, kanë marrë një
vëmendje të veçantë në këtë raport
edhe për faktin se administrimi
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i drejtësisë penale për të miturit
mbetet fokusi kryesor i raportimeve
periodike të Shqipërisë para
organeve
ndërkombëtare,
si
Komiteti për të Drejtat e Fëmijës
apo Komitetit të të Drejtave të
Njeriut. Rastet që përfshihen në
analizë i dedikohen procedurave
të raportimit të një krimi pranë
autoriteteve shtetërore, arrestit
dhe hetimit policor, procedurave
të paraburgimit, gjykimit, masave
alternative dhe privimit të lirisë.

Lidhja ndërmjet diskriminimit
dhe shkeljes së të drejtës për
qasje në drejtësi

Jo gjithnjë shkelja e një të drejte
behet për shkak të diskriminimit,
ndaj një rol kyç pati përcaktimi i
kritereve të kësaj ndërlidhjeje.

Karakteristikat e rasteve të
përzgjedhura kanë reflektuar
kriteret e mëposhtme të vlerësimit:
•

•
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Pengesat në raportimin e një
krimi ose të një shkeljeje të të
drejtave të fëmijës.
Arresti dhe marrja në pyetje e të
miturit nga policia (përfaqësimi
ligjor/ informacioni në lidhje me
ndihmën ligjore, pjesëmarrja/
prania e prindërit/kujdestarit
ligjor, përkthimi i ofruar,
mënyra e trajtimit të një fëmije
(i vrazhdë, i sjellshëm, neutral),
ngacmimi i një fëmije në çdo
formë (të bërtitura, duke e sharë,
etj.), abuzimi fizik i një fëmije,
trajtimi si fajtor pavarësisht

•

•

parimit të prezumimit të
pafajësisë, hetimi i tejzgjatur)
Paraburgimi dhe veprimet
procedurale përpara gjykimit
(avokati i pranishëm ose jo,
prindërit/kujdestari njoftuar
për të marrë pjesë, përkthyes
i pranishëm apo jo kur fëmija
nuk e flet shqipen, arresti në
burg është parë si masa e parë,
asnjë masë tjetër sigurie nuk
është propozuar, kohëzgjatja
e paraburgimit, sigurimi i
shërbimeve
shëndetësore,
shkollimi për fëmijët, kontaktet
me familjen (telefonata, vizita)
Gjykimi (garancitë për një
gjykim të drejtë e të ndershëm
nuk jane respektuar; prania
ose jo e prindit/kujdestarit,
sherbimet e përkthyesit, nëse
kanë qenë të nevojshme, nëse
fëmija ka patur mundësinë të
dëgjohet dhe nëse thënieve
dhe mendimit të tij/saj i është
dhënë rëndësia e duhur, nëse
fëmija është trajtuar në mënyrë
të pasjellshme (me më pak
respekt dhe njerëzi se dikush
tjetë në të njëjtat kushte, fëmija
është ngacmuar, shqetësuar,
sharë e bërtitur, fëmija është
abuzuar fizikisht, fëmija është
trajtuar si fajtor edhe kur duhej
të prezumohej i pafajshëm,
dhe kur faji i tij/saj nuk është
provuar ende, ose fëmija viktimë
e shkeljes së një të drejte ështe
trajtuar sikur e ka fajin vetë për
viktimizimin/shkeljen që mund
të ketë pësuar, vendimi nuk
përmban vlerësim për interesin
më të lartë të të miturit, etj.)

•

Trajtimi në qendrën korrektuese
për të mitur (sigurimi i
shërbimeve
shëndetësore,
shkollimi për fëmijët, kontaktet
me familjen (telefonata, vizita),
respektimi, ose jo i jetës private
dhe fshehtësisë së komunikimit
të fëmijës, mënyra e trajtimit
të një fëmije (i vrazhdë, i
sjellshëm, neutral), ngacmimi
i një fëmije në çdo formë (të
bërtitura, duke e sharë me
emra fyes, etj), garancitë ligjore
kundër abuzimit nuk kanë
gjetur zbatim, abuzimi fizik i një
fëmije).

Procesi
i
përzgjedhjes
së
rasteve mbështetet në parimet e
paanshmërisëdhe transparencës.
Për një analizë të plotë janë
kombinuar: një shumëllojshmëri
rastesh/dosjesh që përfshijnë
fëmijët, mendimet e profesionistëve
të ndryshëm të sistemit të drejtësisë
dhe zbatimit të ligjit, vëzhgimet
e disa seancave gjyqësore si dhe
vëzhgime të kushteve të trajtimit
të fëmijëve në polici, qendra
paraburgimi dhe burgimi, si dhe
indikatorë të tillë evidentues,
si: mosha, grupet e ndryshme të
diskriminuara (vajzat, romët, etj.).

19

20

5

Vështrim i përgjithshëm mbi kuadrin
ligjor dhe standardet që garantojnë
mosdiskriminim ndaj të miturve që
përballen me sistemin e drejtësisë
Parimet që garantojnë
mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve
Në konceptin e nenit 1 të Konventës
për të Drejtat e Fëmijëve9 “me
fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore
nën moshën 18 vjeç, me përjashtim
të rasteve kur mosha madhore
arrihet më përpara, në përputhje
me legjislacionin të cilit ai i
nënshtrohet”. Konventa është një
nga aktet më të rëndësishme të së
drejtës ndërkombëtare në të cilën
janë parashikuar të drejtat dhe
detyrimet në të gjitha fushat e jetës
së fëmijës. Për efekt të këtij raporti,
disa nga të drejtat kryesore të
fëmijëve janë:
• E drejta për barazi dhe
mosdiskriminim: të gjithë fëmijët
kanë të drejta të barabarta.
Asnjë prej tyre nuk mund
të diskriminohet për shkak
9 Kjo konventë u miratua nga Asambleja
e Përgjithshme e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor
1989

•

•

•

•

të gjinisë, racës, fesë, etnisë,
gjuhës, gjendjes ekonomike,
arsimore dhe sociale, si dhe për
çdo shkak tjetër.
E drejta për mbijetesë dhe
zhvillim: e cila nënkupton jo
vetëm zhvillim të mirë fizik të
fëmijës, por edhe një zhvillim
të shëndoshë mendor dhe
emocional.
E drejta për të jetuar me prindër:
çdo fëmijë ka të drejtën te jetojë
së bashku me prindërit e tij/saj,
të cilët kujdesen për rritjen dhe
zhvillimin e fëmijës.
E drejta për të shprehur
mendimin për çështje që lidhen
me fëmijën: fëmijët kanë të
drejtë të shprehin mendimet
dhe dëshirat e tyre për çështje
që lidhen me jetën e tyre. Kur
fëmijët janë të vegjël janë
prindërit e tyre që vendosin
për ta. Por me rritjen e fëmijës
prindërit dhe të tjerët duhet të
dëgjojnë dhe të marrin parasysh
dhe mendimin e vetë fëmijëve.
E drejta për t’u mbrojtur nga
çdo formë abuzimi e shfrytëzimi:
21
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kjo e drejtë përmban mbrojtjen
nga “çfarëdo forme e dhunës
fizike dhe mendore, lëndim
apo
shpërdorim,
trajtim
mospërfillës apo të shkujdesur,
keqtrajtim apo shfrytëzim për
sa kohë është nën përkujdesjen
e prindit, kujdestarit apo
kujdestarit ligjor, apo cilitdo
tjetër që e ka për detyrë
përkujdesjen ndaj fëmijës.”
Interesi më i lartë i fëmijës:
duhet të jetë synimi kryesor në
çdo vendim që merret mbi jetën
e fëmijës si nga institucionet
shtetërore apo ato private, të
përkrahjes shoqërore, gjykatat
dhe organet administrative e
legjislative. Të gjitha shtetet që
kanë nënshkruar Konventën
e të Drejtave të Fëmijës duhet
t’u sigurojnë mbrojtjen dhe
kujdesin për mirëqenien e
nevojshme të gjithë fëmijëve.
Ato angazhohen ta realizojnë
këtë duke patur parasysh të
drejtat dhe detyrat e prindërve
të tyre, kujdestarëve të tyre
ligjorë dhe personave të tjerë
ligjërisht
përgjegjës
duke
marrë masat e nevojshme
legjislative dhe administrative.
Këto shtete gjithashtu, marrin
masat e duhura që institucionet
dhe qendrat që përgjigjen
për kujdesin dhe mbrojtjen
e fëmijëve të veprojnë sipas
normave të caktuara nga
organet kompetente.

Qasja në drejtësi:
Koncepti i aksesit në drejtësi
mund të gjendet në instrumentet
ndërkombëtare të të drejtave të
njeriut, duke përfshirë Deklaratën
Universale për të Drejtat e Njeriut
(DUDNJ)10 dhe Paktit Ndërkombëtar
për të Drejtat Civile dhe Politike
(PNDCP). Këto instrumente të të
drejtave të njeriut njohin të drejtën
e një individi për të ndërmarrë
veprime ligjore për të mbrojtur të
drejtat e tij/saj, kur këto të drejta
janë shkelur.
Qasja në drejtësi për fëmijët në
realitetin e sotëm, kombinon
nevojën për të garantuar gjithmonë
të drejtat e fëmijës në lidhje me
informacionin,pjesëmarrjendhe
përfaqësimin
në
procedurat
administrative dhe gjyqësore, duke
i njohur këto të drejta në të gjitha
fazat e procedimit.

Kjo qasje ndikohet nga praktikat
sociale dhe kulturore që duhet të
synojnë mundësinë që fëmijët të
kërkojnë drejtësi pa pasur frikë
nga damkosja apo ndëshkimi dhe
duhet të shoqërohet nga ndërhyrjet
dhe mekanizmat që lejojnë të
gjithë fëmijët të fitojnë vetëdijen
e duhur për të drejtat e tyre si dhe
nga burimet e nevojshme për akses
në sistemin e drejtësisë.11 Qasja
10 DUDNJ, neni 8.

11 Aksesi në drejtësi është përcaktuar
nga Programi për Zhvillim i Kombeve
të Bashkuara (UNDP) si “aftësia
e njerëzve për të kërkuar dhe për

në drejtësi nënkupton mundësi
efektive për t’u paraqitur në gjykatë,
për t’u mbrojtur dhe për t’u dëgjuar
në procedurat administrative dhe
gjyqësore12; të drejtën për të mos
u diskriminuar dhe viktimizuar13,
garantimin e së drejtës për
ankimim, duke pasur parasysh
që jeta private, interesat, nevojat
e veçanta, dinjiteti individual i
fëmijës duhet të respektohen dhe
të mbrohen pa kufizim14. Në qendër
të marrë kompensim/shpërblim
përmes institucioneve formale dhe
joformale të drejtësisë, në përputhje
me standardet e të drejtave të njeriut.”
(http://www.undp.org/content/
dam/aplaws/publication/en/
publications/democratic-governance/
dg-publications-for-website/accessto-justice-practice-note/Justice_PN_
En.pdf - fq.3)
		 Një përkufizim praktik më i fundit
është sugjeruar edhe nga Komiteti
i KEDG-se (CEDAW), si: “e drejta e
individëve dhe grupeve për të marrë
një përgjigje të shpejtë, efektive dhe
të drejtë për të mbrojtur të drejtat e
tyre, për të parandaluar ose zgjidhur
mosmarrëveshjet dhe kontrolluar
abuzimin e pushtetit, përmes një
procesi transparent dhe efikas, ku
mekanizmat/mjetet ligjore janë në
dispozicion, të përballueshme dhe
të përgjegjshme. Shih “Access to
Justice Concept Note’, 2011, fq. 2.
(http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/
ConceptNoteAccessToJustice.pdf)
12 Komenti i Përgjithshëm për të drejtat
e fëmijëve në drejtësinë për të mitur,
CRC/C/GC/10, 25 April 2007, http://
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
docs/CRC.C.GC.10.pdf
13 Rregullat e Riadit, neni 56

14 Asambleja e Përgjithshme e OKB,
Rezoluta e takimit plenar të 68-të, A/

të konsideratave për aksesin në
drejtësi mbetet parimi i interesit
më të lartë të fëmijës shtjelluar
gjerësisht në Konventën për të
Drejtat e Fëmijës (KDF)15.

Mekanizmat e aksesit në drejtësi16
nuk janë gjithmonë të mjaftueshme
për fëmijët që iu përkasin
grupeve të margjinalizuara apo
të diskriminuara17. Asambleja e
Përgjithshme e OKB-së i ka njohur
fëmijët e përfshirë në sistemin e
drejtësisë si një grup veçanërisht
të rrezikuar shoqëror, të cilëve u
nevojiten masa të posaçme për të
siguruar mbrojtje efektive, përveç
qëllimit të përgjithshëm të mbrojtjes
ekonomike, civile, politike, dhe
kulturore që ekziston në kuadrin e
RES/45/113, 14 dhjetor 1990, par. 2.

15 Në përcaktimin e ‘interesit më të
lartë të të miturit”, duhet të merren
parasysh të gjitha të drejtat ligjore
të fëmijës, si dhe rrethanat e tyre
individuale. Përcaktimi i interesit më
të lartë duhet të përfshijë pjesëmarrjen
adekuate të fëmijëve në proces pa
asnjë diskriminim, peshën e duhur
qëduhet t’u jepet pikëpamjeve
të fëmijës dhe të dhëna nga
vendimmarrësit me fushat përkatëse
të ekspertizës.Shih gjithashtu: Komiteti
për të Drejtat e Fëmijës, Komenti i
Përgjithshëm Nr. 14 “Mbi të drejtën e
fëmijës që interesat e tij/saj më të lartë
të merren si një konsideratë parësore,
2013, CRC / C / GC / 14.
16 Kombet e Bashkuara, ‘Notë udhëzuese
e Sekretarit të Përgjithshëm të OKBsë- Asistenca për Qasjen në shtetin e së
drejtës’, 2008.
17 Asambleja e Përgjithshme e OKB,
Rezoluta e takimit plenar të 68, A/
RES/45/113, 14 dhjetor 1990, par. 2.
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Konventës së OKB-së mbi të Drejtat
e Fëmijës.18

Deklarata Universale e të Drejtave të
Njeriut (DUDNJ) mishëron nocionin
e qasjes në drejtësi, parimin e
barazisë dhe mosdiskriminimin. Për
shembull neni 1 i DUDNJ-së thotë:
“Të gjitha qeniet njerëzore lindin të
lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të
drejta”. Neni 2: “Secili gëzon të gjitha
të drejtat dhe liritë e përcaktuara
në Deklaratën Universale, pa asnjë
dallim, të tillë si raca, ngjyra, seksi,
gjuha, feja, opinioni politik ose çdo
opinion tjetër, origjina kombëtare
apo sociale, prona, lindja ose ndonjë
statusi tjetër”. Neni 7: “Të gjithë janë
të barabartë para ligjit dhe kanë
të drejtë pa asnjë diskriminim për
mbrojtje të barabartë nga ligji”.
Neni 8: ”Çdo njeri ka të drejtë
për mjete juridike efektive para
gjykatave kompetente kombëtare
për veprimet me të cilat shkelen të
drejtat themelore të garantuara
nga kushtetuta ose ligjet”. Neni
10 përcakton se: “Çdo njeri ka të
drejtë në barazi të plotë për një
proces të drejtë dhe publik para një
gjykate të pavarur e të paanshme,
në përcaktimin e të drejtave dhe
detyrimeve të veta dhe të çdo akuze
penale kundër tij”, pa përjashtuar
personat e çdo moshe.
18 ‘Varfëria ekstreme dhe të drejtat
e njeriut’, Raportuesi i Posaçëm i
Kombeve të Bashkuara mbi varfërinë
ekstreme dhe të drejtat e njeriut, 9
gusht 2012, A/67/278, par. 91.

24

Neni 14 i PNDCP njeh të drejtën
e aksesit në gjykatë, në mënyrë të
veçantë, për një proces të rregullt
për çështjet që kanë të bëjnë me çdo
të drejtë të njohur me ligj, ndërsa
neni 26 i PNDCP konfirmon parimin
e mos-diskriminimit dhe barazisë
“Të gjithë personat janë të barabartë
para ligjit dhe kanë të drejtë pa
asnjë diskriminim për mbrojtje të
barabartë nga ligji. Në këtë drejtim,
ligji duhet të ndalojë diskriminimin
dhe të garantojë për të gjithë
personat mbrojtje të barabartë
dhe efektive kundër diskriminimit
të bazuar në shkaqe të tilla si raca,
ngjyra, seksi, gjuha, feja, opinioni
politik apo opinion tjetër, origjina
kombëtare apo sociale, prona, lindja,
ose ndonjë status tjetër .”
PNDSEK
gjithashtu
përmban
klauzola të përgjithshme dhe të
veçanta jo-diskriminuese, të cilat
janë të ngjashme me PNDCP.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës,
po ashtu ndërton mbi parimet e
shprehura në këto instrumenta
ndërkombëtare
pararendëse.
Kështu neni 2 parashikon:
“1. Shtetet Palë angazhohen
të respektojnë të drejtat e
përmendura në këtë Konventë dhe
t’ia garantojnë ato çdo fëmije, që
përfshihet në juridiksionin e tyre,
pa asnjë lloj dallimi, pavarësisht
nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja,
opinioni politik ose çdo opinion
tjetër, nga origjina kombëtare,
etnike ose shoqërore, pasuria,
paaftësia, prejardhja familjare apo
çdo gjendje tjetër e fëmijës ose

prindërve të tij apo përfaqësuesve
të tij ligjorë.” Po ashtu Konventa
kërkon nga Shtetet Palë të marrin të
gjitha masat e duhura, me qëllim që
fëmija të jetë efektivisht i mbrojtur
nga të gjitha format e diskriminimit
ose ndëshkimit, për shkak të
pozitës, veprimtarive, opinioneve të
shprehura ose bindjeve të prindërve
të tij, të përfaqësuesve të tij ligjorë
ose të anëtarëve të familjes së tij.

Nenet 12 (e drejta për t’u dëgjuar),
37 (mbrojtja nga tortura si dhe
trajtimi apo dënimi mizor, çnjerëzor
a poshtërues si dhe garancitë për
të miturit e privuar nga liria) dhe
40 (të drejtat e fëmijës së përfshirë
në proceset penale) të Konventës
kanë gjithashtu shumë rëndësi për
ndërveprimet e fëmijës me sistemin
e drejtësisë.
E drejta e fëmijës për dëmshpërblim,
në varësi të natyrës së dëmtimit apo
shkeljes së të drejtave të pësuara,
mund të përfshijë të drejtën e
ndihmës në riparimin e pasojave
të një dëmi apo gabimi dhe/ose
kompensimin moral dhe social19.

Diskriminimi në të drejtën
ndërkombëtare

Në Komentin e Përgjithshëm No. 18,
Komiteti i të Drejtave të Njeriut20
19 ‘Varfëria ekstreme dhe të drejtat e
njeriut’, Reporteri i Posaçëm i OKB-së
mbi varfërinë ekstreme dhe të drejtat
e njeriut, 9 gusht 2012, A/67/278, par.
91.
20

Ky është një organ i themeluar në bazë

sqaron se diskriminimi duhet të
kuptohet si “çdo dallim, përjashtim,
kufizim ose preferencë që bazohet
në shkaqe të tilla si raca, ngjyra,
seksi, gjuha, feja, opinioni politik
apo ndonjë opinion tjetër, origjinës
kombëtare a shoqërore, pasurisë,
lindjes ose një statusi tjetër, dhe
i cili ka për qëllim apo ndikim
në zhvleftësimin ose dëmtimin e
njohjes, gëzimit apo ushtrimit nga
të gjithë personat, në mënyrë të
barabartë, të gjitha të drejtave dhe
lirive21.
Parimi i përgjithshëm duhet të
aplikohet për nevojat e veçanta
të fëmijëve në situata të një
rëndësie të veçantë për ta ose ku
diskriminimi është një rrezik, të tilla
si regjistrimi i lindjeve, shkollimi,
kujdesi shëndetësor parësor, situata
familjare, etj. Komiteti për të Drejtat
e Njeriut kërkon nëpërmjet nenit
2(3) që: “mjetet të përshtaten për
të marrë në konsideratë problemet e
veçanta të kategorive të caktuara të
personave, duke përfshirë në veçanti
fëmijët”22, si dhe garancitë përkatëse
procedurale.
të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat
Civile dhe Politike për të monitoruar
shtetet palë ne raport me respektimin
e dispozitave te tij.

21 Shih Komentin e Përgjithshëm Nr.18 të
Komitetit për të Drejtat e Njeriut.
22 Komiteti i të Drejtave të Njeriut,
“Koment i i Përgjithshëm nr.31, Natyra
e detyrimit ligjor te përgjithshem
vendosur ndaj shteteve palë të këtij
Pakti ‘, CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13,
2004, para.15.
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Nga përkufizimet e e mësipërme të
diskriminimit, mund të shohim se
“koncepti i përbërë i diskriminimit”
në mënyrë të përgjithshme mund të
përmbajë elementet e mëposhtme:
(a) Përcakton një ndryshim në
trajtim; (b) Ka një qëllim ose pasojë
të caktuar; (c) Bazohet në shkaqe të
caktuara të ndaluara.
Duhet theksuar se jo të gjithë
diferencimet në trajtim përbëjnë
diskriminim sipas konventave.
Objektivi i diferencimit duhet
të jetë legjitim dhe mjetet e
zgjedhura duhet të jenë të
përshtatshme dhe në proporcion
me këtë objektiv. Komiteti për të
Drejtat e Njeriut ka deklaruar në
Komentin e Përgjithshëm Nr: 18
se diferencimi i trajtimit është i
lejuar, nëse: a) synimi është për
të arritur një qëllim legjitim; b)
kriteret për një diferencim të tillë
janë të arsyeshme dhe objektive.

I njëjti qëndrim mbahet edhe në
Konventën Evropiane për të Drejtat
e Njeriut (KEDNJ), kur adresohen
e drejta për ankimim në lidhje me
të drejtën për arsimim, të drejtën
për respektimin e jetës familjare, të
drejtën për privatësi, dhe të drejtën
për të qenë i lirë nga diskriminimi23.
Ndalimi i diskriminimit garantohet
me nenin 14 të KEDNJ-së, që
garanton trajtim të barabartë në
gëzimin e të drejtave të tjera të
23 Shih çështjen Bajrami vs. Shqipërisë
(2006), GJEDNJ; apo çështjen D.H. dhe
të Tjerë vs. Republikës Ceke (2007),
GJEDNJ, etc.
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përcaktuara në Konventë. GJEDNJ
është shprehur se: “Fëmijët dhe
individë të tjerë të rrezikuar, në
veçanti, kanë të drejtën e mbrojtjes
nga shteti, në formën e parandalimit
efektiv, kundrejt shkeljeve të rënda
të integritetit personal”24. Kjo qasje
është ndjekur në disa raste që
kanë të bëjnë me neglizhencën ose
abuzimin fizik dhe seksual25.

Rasti Gjuhësor Belg26 përbën
një rast përfaqësues që lidhet
me diskriminimin dhe qasjen e
fëmijëve në arsim. Kështu GJEDNJsë iu paraqitën gjashtë aplikime
(aplikimi Nr: 1474/62, 1677/62,
1691/62,
1769/63,
1994/63,
2126/64) ndërmjet viteve 19621964 në emër të një komuniteti
dhe në emër të 800 fëmijëve të këtij
komuniteti kundër Qeverisë belge,
duke pretenduar që legjislacioni
gjuhësor belg, në lidhje me arsimin,
shkelte të drejtat e tyre sipas
Konventës Evropiane, përkatësisht
nenin 8 (jeta familjare), nenin 14
(mosdikriminimi), dhe nenin 2 të
Protokollit Nr. 1 (e drejta për arsim).
Provat e sjella deklaronin në thelb
24 Këshilli i Europës, ‘Drejtësia
Ndërkombëtare për Fëmijët’, 2008, p.
71.

25 Shih p.sh. çështjen Stubbings dhe
Të Tjerë vs. Mbretërisë së Bashkuar
(1996); Scozzari dhe Giunta vs. Italisë,
(2000); Z dhe Të Tjerë vs. Mbretërisë
së Bashkuar (2001); Michaud vs.
Francës (2012); Fabris vs.Francës
(2013), etj.
26 Aplikimi no 1474/62; 1677/62;
1691/62; 1769/63; 1994/63;
2126/64) i njohur si Rasti Belg
Gjuhësor (2);

se legjislacioni belg që kufizonte
fëmijët në rajonet ku flitej kryesisht
gjuha holandeze të mësonin vetëm
holandisht, fëmijët në rajonet ku
flitej kryesisht gjuha gjermane
të zhvillonin mësimin vetëm në
gjermanisht, si dhe kufizimi i
mësimdhënies në frëngjisht vetëm
në ato njësi administrative ku flitej
kryesisht frëngjisht dhe vetëm
për ata që e kishin vendbanimin
në këto rajone, përbënte shkelje
flagrante të së drejtës për arsim dhe
diskriminim ndaj komuniteteve dhe
rajoneve përbërëse në Belgjikë.

Në arritjen e vendimit të saj, Gjykata
konsideroi se parimi i barazisë në
trajtim, i sanksionuar në nenin 14
konsiderohet i shkelur nëse dallimi
nuk kishte asnjë justifikim objektiv
dhe të arsyeshëm, nuk ndiqte një
qëllim legjitim, dhe nuk ishte në
proporcion me qëllimin e synuar.
Gjithashtu, Gjykata përcaktoi në
vendimin e saj se e drejta për arsim
nënkuptonte edhe të drejtën për
t’u arsimuar në gjuhën kombëtare,
por se nuk përfshinte respektimin e
preferencave gjuhësore të prindërve.
Udhëzimet e Komitetit të Ministrave
të Këshillit të Europës mbi drejtësinë
miqësore për fëmijët27 (2010) kanë
27 Sipas Udhëzimeve, koncepti miqesorpër fëmijët në drejtësi i referohet
“sistemit te drejtësisë që garanton
respektimin dhe zbatimin efektiv të
të drejtave të të gjithë fëmijëve në
nivelin më të lartë të arritshëm, duke
pasur parasysh parimet e renditura më
poshtë dhe duke i dhënë vëmendjen
e duhur nivelit te pjekurisë dhe të

ritheksuar parimet kryesore të KDF
- interesin më të lartë të fëmijës,
të drejtën e jetës, mbijetesës dhe
zhvillimit, pjesëmarrjes dhe mosdiskriminimit, dhe pohojnë se: “Si
mbartës të të drejtave, fëmijët duhet
të kenë mundësi për të kërkuar
ushtrimin e të drejtave të tyre ose të
reagojnë mbi shkeljet e të drejtave
të tyre përmes mjeteve efektive.”

Eshtë interesante që Udhëzimet iu
referohen “të drejtave dhe nevojave
të fëmijëve në procedurat gjyqësore
si dhe në procedura alternative
të ngjashme”. Për më tepër,
Udhëzimet përcaktojnë në detaje
se çfarë masash duhet të marrin
Shtetet për të siguruar që fëmijët
të gëzojnë plotësisht të drejtën
e pjesëmarrjes në procedurat
gjyqësore, përmbushjen sa më mirë
të interesave të tyre dhe të drejtën
e tyre për t’u trajtuar me dinjitet,
të drejtën për të mos qenë subjekt
i diskriminimit, si dhe shtetit të së
drejtës. Shteti i së drejtës, siç është
përcaktuar në nenin 3, përfshin të
njëjtat të drejta si ato që zbatohen
për të rriturit, përkatësisht:
“elementet e një procesi të rregullt,
siç janë parimet e ligjshmërisë dhe
kuptuarit e fëmijës dhe rrethanave e
rastit. Eshtë, në raste te veçanta, që
drejtësia është e arritshme, ne moshen
e përshtatshme, të shpejtë, të zellshëm,
e përshtatur dhe e fokusuar në
nevojat dhe të drejtat e fëmijëve, duke
respektuar të drejtat e fëmijëve, duke
përfshirë të drejtën për një proces
të rregullt ligjor, për të marrë pjesë
dhe për të kuptuar procedurat, për
respektim e jetës private dhe familjare
dhe të integritetit dhe dinjitetit “.
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proporcionalitetit, prezumimi i
pafajësisë, e drejta për një gjykim të
drejtë, e drejta për mbrojtje ligjore,
aksesi në gjykata dhe e drejta e
apelimit”, në të gjitha procedurat
gjyqësore dhe jo gjyqësore si dhe
administrative. I njëjti nen thotë
qartë se: “Fëmijët duhet të kenë
të drejtën për të pasur akses në
mekanizmat e duhur të ankesave, të
pavarur dhe efektivë”.

Në nivelin e Acquis Communautaire,
Karta Sociale Evropiane përmban
dispozita të drejtuara në mënyrë
të veçantë në përmirësimin e të
drejtave të fëmijëve28. Neni 7 kërkon
që shtetet të ndërmarrin veprime
për të siguruar “ushtrimin efektiv
të të drejtave të fëmijëve dhe të
rinjve për mbrojtje” dhe neni 17
parashikon të drejtën e fëmijëve
dhe të rinjve për mbrojtje sociale,
ligjore dhe ekonomike. Komiteti
Evropian për të Drejtat Sociale
mbikëqyr përputhshmërinë e ligjit
dhe praktikës kombëtare me Kartën.
E rëndësishme është të përmendim
se, Karta Sociale përfshin një
‘procedurë të ankesave kolektive’ e
cila lejon organizatat joqeveritare
dhe grupet e tjera të përcaktuara
për paraqitjen e ankesave, kur
ngrihet pretendimi se një shtet
nuk ka vepruar në përputhje me
dispozitat e Kartës. Kjo procedurë
është përshkruar si një mekanizëm
inovativ, eficient, i arritshëm dhe
i thjeshtë për të mbështetur të
28 ‘Karta Sociale Europiane’, 1961 (ETS
035), rishikuar në 1996 (ETS 163),
hyrë në fuqi në 1 korrik 1999.

28

drejtat e fëmijëve29. Shqipëria e ka
ratifikuar Kartën Sociale Europiane,
por nuk ka pranuar procedurën
opsionale të ankesave kolektive.

Legjislacioni shqiptar

Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë sanksionon parimin e
barazisë dhe të mosdiskriminimit,
si parim përshkues i të gjithë
legjislacionit.

Neni 3 i Kushtetutës ndalon të
gjitha politikat dhe praktikat që do
të vinin në disavantazh pjesëtarët
e pakicave në çdo fushë të jetës. Ky
nen sanksionon parimet universale
të të drejtave dhe lirive të njeriut,
drejtësinë
shoqërore,
rendin
kushtetues, pluralizmin, identitetin
kombëtar
dhe
bashkëjetesën
fetare si dhe bashkëjetesën dhe
mirëkuptimin e shqiptarëve me
pakicat. Në këtë kuadër, Kushtetuta
garanton se të gjithë personat që
u përkasin pakicave kombëtare që
jetojnë në Shqipëri, gëzojnë dhe
ushtrojnë, në barazi të plotë para
ligjit dhe pa asnjë diskriminim,
të gjitha të drejtat dhe liritë e
garantuara për shtetasit shqiptarë,
individualisht ose së bashku me të
tjerët.
Në nenin 18 të saj përcaktohet
qartë se “Të gjithë janë të barabartë
përpara ligjit dhe se askush nuk
mund të diskriminohet padrejtësisht
29 Këshilli i Europës, ‘Drejtësia
Ndërkombëtare për Fëmijët’, 2008, p.
12.

për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja,
etnia, gjuha, bindjet politike, fetare
a filozofike, gjendja ekonomike,
arsimore, sociale ose përkatësia
prindërore, nëse nuk ekziston një
përligjje e arsyeshme dhe objektive.
Në nenin 20 të saj thuhet se:
“Personat që u përkasin pakicave
kombëtare ushtrojnë në barazi të
plotë para ligjit të drejtat dhe liritë
e tyre. Ata kanë të drejtë të shprehin
lirisht, pa kufizime, përkatësinë
e tyre etnike, kulturore, fetare
e gjuhësore. Ata kanë të drejtë t’i
ruajnë e zhvillojnë ato, të mësojnë
dhe të mësohen në gjuhën e tyre
amtare, si dhe të bashkohen në
organizata e shoqata për mbrojtjen e
interesave dhe të identitetit të tyre”.
Mbi të gjitha, Kushtetuta përcakton
se fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna
dhe nënat e reja kanë të drejtën e
një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.

Po ashtu, neni 54 i Kushtetutës
përcakton: “Çdo fëmijë ka të drejtë
të jetë i mbrojtur nga dhuna,
keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, e veçanërisht nën
moshën minimale për punën e
fëmijëve, që mund të dëmtojë
shëndetin, moralin ose të rrezikojë
jetën a zhvillimin e tij normal”.
Kodi i familjes e ripërcakton më
qartë atë çfarë është thënë në
Kushtetutën e Shqipërisë. Neni
4 i këtij Kodi shprehet se: “Fëmijët
e lindur jashtë martese kanë të
njëjtat të drejta dhe detyra si fëmijët

e lindur nga martesa”. Në nenin 5
përcaktohet se çdo fëmijë, për një
zhvillim të plotë dhe harmonik
të personalitetit, ka të drejtë të
rritet në një mjedis familjar, në një
atmosferë gëzimi, dashurie dhe
mirëkuptimi”.
Kodi
Penal i Republikës së
Shqipërisë (miratuar me ligjin nr.
7895, datë 27.1.1995 (i përditësuar)
parashikon se detyrimi i të miturve
për të punuar, për të siguruar të
ardhura, ose për të kryer veprime
që dëmtojnë zhvillimin e fëmijëve
dënohet me burg. Kur nga vepra
është shkaktuar dëmtim i rëndë
i shëndetit tuaj ose vdekja e të
miturit, dënimi është më i rëndë.

Ndërkohë që neni 9 i Ligjit nr. 7961,
datë 12.7.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”30 i azhornuar
e ka zgjeruar përkufizimin e diskriminimit si “çdo dallim, përjashtim,
kufizim ose parapëlqim, që bazohet
në gjininë, racën, ngjyrën, etninë,
gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare
ose filozofike, gjendjen ekonomike,
arsimore ose shoqërore, shtatzëninë,
përkatësinë
prindërore,
përgjegjësinë prindërore, moshën,
gjendjen familjare ose martesore,
gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësinë e kufizuar,
jetesën me HIV/AIDS, bashkimin
30 Kodi i Punës i azhornuar, faqe 16,
http://www.qbz.gov.al/Kode-pdf/
Kodi%20i%20Punes-2016%20i%20
azhurnuar.pdf
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ose përkatësinë në organizata sindikale, përkatësinë në një grup të
veçantë, ose në çdo shkak tjetër, që
ka si qëllim ose pasojë të pengojë
ose të bëjë të pamundur ushtrimin
e së drejtës për punësim dhe profesion, në të njëjtën mënyrë me të
tjerët”. Në pikën 5 të këtij neni, ndalimi i diskriminimit dhe zbatimi i
parimit të trajtimit të barabartë në
ushtrimin e së drejtës për punësim
dhe profesion zbatohet në lidhje
me:
a) mundësinë
për
punësim,
vetëpunësim dhe profesion,
duke përfshirë kriteret e
përzgjedhjes dhe kushtet e
rekrutimit, të çfarëdo lloj dege
të aktivitetit dhe në të gjitha
nivelet e hierarkisë profesionale,
si dhe ngritjen në detyrë;
b) qasjen në të gjitha llojet
dhe në të gjitha nivelet
e
orientimit
profesional,
trajnimit profesional, trajnimit
dhe ritrajnimit të avancuar
profesional, përfshirë edhe
përvojën e punës në praktikë;
c) kushtet e punës dhe punësimit,
përfshirë zgjidhjen e kontratës
së punës dhe pagën;
ç) anëtarësimin dhe aktivizimin
në organizata sindikale dhe
organizata të punëdhënësve,
ose ndonjë organizatë, anëtarët
e së cilës ushtrojnë një profesion
të caktuar, duke përfshirë
përfitimet e siguruara nga këto
organizata.
Në rastin kur një person pretendon
se është cenuar nga moszbatimi i
parimit të trajtimit të barabartë në
30

ushtrimin e së drejtës për punësim
dhe profesion, sipas këtij Kodi,
ndiqet procedura e ankimimit
pranë Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi, e përcaktuar në
ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga
diskriminimi ose në gjykatë.

Ligji nr. 10221, dt. 04.02.2010
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”
parashikon disa shkaqe për të cilat
mund të diskriminohet një person
ose grup personash si “gjinia,
raca, ngjyra, etnia, gjuha, identiteti
gjinor, orientimi seksual, bindjet
politike, fetare ose filozofike, gjendja
ekonomike, arsimore ose shoqërore,
shtatzënia, përkatësia prindërore,
përgjegjësia prindërore, mosha,
gjendja familjare ose martesore,
gjendja civile, vendbanimi, gjendja
shëndetësore,
predispozicionet
gjenetike,
aftësia e
kufizuar,
përkatësia në një grup të veçantë
ose çdo shkak tjetër. Duke përdorur
togfjalëshin “ose çdo shkak tjetër”
ligji nuk e kufizon mbrojtjen nga
diskriminimi vetëm për shkaqet e
parashikuara shprehimisht në të,
por e lë të hapur llojin e shkaqeve
për të cilat mund të shkaktohet një
sjellje diskriminuese. Gjithashtu,
për herë të parë, jepen përkufizimi
i diskriminimit të drejtpërdrejtë,
diskriminimit
të
tërthortë,
ngacmimit, viktimizimit etj.
Qëllimi i këtij ligji është të garantojë
për çdo individ të drejtën për: a)
barazi para ligjit dhe mbrojtje të
barabartë nga ligji; b) barazi të
mundësive për ushtrimin e këtyre
të drejtave, gëzimin e lirive dhe

pjesëmarrjen në jetën publike; c)
mbrojtje efektive nga diskriminimi
dhe çdo formë sjelljeje që inkurajon
diskriminimin31. Ky ligj garanton se
një person fizik apo juridik që ofron
të mira apo shërbime publike, falas
ose jo, ndalohet të diskriminojë një
person tjetër, i cili tenton t’i arrijë
apo përdorë këto shërbime.

të diskriminuar, por thjesht në
rivendosjen e së drejtës në vend.
Është
nëpërmjet
procedurave
gjyqësore që arrihet garantimi
i parimit të dëmshpërblimit të
personit të dëmtuar. Procesi i
përafrimit të legjislacionit ka bërë të
mundur që barra e provës t’i kalojë
jo ankimuesit por palës tjetër.

31 Neni 2 i Ligjit nr. 10221, dt. 04.02.2010
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”

tjera, ndreqjen e shkeljeve ligjore dhe
të pasojave të tyre përmes kthimit në
gjendjen e mëparshme, kompensimin
e duhur për dëmet pasurore si dhe
jopasurore, ose përmes masave të tjera
të përshtatshme”.

Gjithashtu, me këtë ligj u krijua
për herë të parë Komisioneri për
Mbrojtjen kundër Diskriminimit,
si një mekanizëm i pavarur që
synon të garantojë një mbrojtje
efektive nga diskriminimi dhe nga
çdo formë sjelljeje që inkurajon
diskriminimin. Hapi kryesor është
kompetenca reale dhe efektive që
i është dhënë Komisionerit për të
vendosur sanksione administrative
ndaj atyre që cenojnë parimet e
vendosura në këtë ligj, nëpërmjet
procedurave administrative, të
cilat garantojnë transparencë dhe
proces të rregullt ligjor. Parashikimi
i dispozitës për marrjen e masave
administrative, nenet 32, 33 dhe 34
(kjo në përputhje me Direktivat e
lartpërmendura të BE) përbën edhe
pikën kyçe për ndalimin efektiv
e parandalues të diskriminimit.
Megjithatë, marrja e masave
ndëshkimore
administrative,
veçanërisht vendosja e gjobave
kundër atyre që shkelin këtë
ligj, nuk çon automatikisht në
dëmshpërblimin32
e
subjektit
32

Neni 38 i ligjit parashikon
“Dëmshpërblimi përfshin, ndër të

Ndonëse ky ligj u vlerësua si
një arritje për Shqipërinë në
luftën
kundër
diskriminimit,
përsëri mbetet një problem i
vazhdueshëm aplikimi i masave
zbatuese dhe veçanërisht vënia
në jetë dhe rëndësia që organet e
ndryshme publike, përfshi edhe
gjykatat i japin vendimeve dhe
rekomandimeve të Komisionerit.
Siç është thënë edhe më lart,
instrumentet ligjore të së drejtës
ndërkombëtare nuk përcaktojnë
vetëm detyrimin e parashikimit të
mosdiskriminimit në legjislacion,
por iu kërkojnë shteteve të marrin
masa konkrete për vënien në zbatim
të këtij legjislacioni, në vlerësim
gjithëpërfshirës në lidhje me masat
që duhen ndërmarrë.

31

32
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Roli i Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi

Praktika tregon se eksperienca e
drejtësisë për fëmijët nuk reflekton
gjithmonë parashikimet ligjore
dhe të politikave në fuqi, në një
vend të caktuar. Në përgjithësi,
aksesi në drejtësi për fëmijët është
ndikuar kryesisht nga mosha dhe
statusi i tyre si dhe nga perceptimet
kulturore të vendit të fëmijëve në
shoqëri dhe në familje.

Për shkak të kapacitetit të tyre,
fëmijët kanë më pak njohuri, më
pak burime financiare dhe janë
përgjithësisht më pak të pajisur
me mjete për te negociuar me
kompleksitetin e sistemit të
drejtësisë, në të gjitha format e tij.
Ata varen nga të rriturit për të marrë
informacion në lidhje me të drejtat
e tyre, t’i drejtohen dhe të kuptojnë
mjetet juridike në dispozicion për
një ankim efektiv si dhe të kenë
akses në forumet dhe mekanizmat
e drejtësisë. Fëmijët kanë gjithashtu
nevojë për mbështetje nga prindërit
ose kujdestarët për të paraqitur
ankesa, pasi ata nuk kanë zotësi
juridike dhe për të vepruar nën një

moshë të caktuar33.

Praktika e Komisionerit ka sjellë
risi në konceptin e diskriminimit
dhe zbatimin e detyrimeve që
burojnë prej tij. Po ashtu, adresimi
i problematikave të ndryshme
që prekin jetën, mirëqenien
dhe interesin më të lartë të
fëmiljës bëhen objekt i punës së
Komisionerit.

Kështu, Komisioneri për Mbrojtjen
nga Diskriminimi ka trajtuar gjatë
praktikës së punës së vet disa raste
që prekin të drejtat e fëmijës, të
cilat pasqyrohen në vijim.

33

UNICEF “Qasja e barabartë në drejtësi
për fëmijët në Evropën Qendrore
dhe Lindore dhe në Azinë Qendrore
(2015), f. 23
https://www.unicef.org/ceecis/Equitable_
access_to_justice_for_children_in_
Central_and_Eastern_Europe_and_
Central_Asia_-_v2_1.pdf
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Rast Studimor 1
Ky rast trajton rastin e diskriminimit të fëmijëve me aftësi te kufizuara në
lidhje me të drejtën për arsimim (Tiranë)
Prindërit e një vajze të mitur, te diagnostifikuar me sindromën down u
gjendën përpara vështirësive konkrete me përparimin e vajzës në shkollë
që në momentin që vajza e tyre hyri në klasë të parë, në një shkollë në
kryeqytet. Vajza vendosej vazhdimisht në bankë të fundit dhe lihej pa
vëmendjen dhe kujdesin e duhur nga ana e mësueses në klasë. Pas
evidentimit të nevojës së vajzës për një plan individual zhvillimor dhe
të një mësuesi ndihmës të specializuar, prindërit e vajzës iu drejtuan me
kërkesë me shkrim administratës së shkollës për ta ofruar këtë mësues e
për të zgjidhur këtë pengesë për zhvillimin e fëmijës.
Ata nuk morën asnjë përgjigje. Në vijim, prindërit vendosën t’i drejtohen
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi duke pretenduar sjellje
diskriminuese të institucionit arsimor ndaj vajzës së tyre dhe duke
evidentuar dëmin që po i shkaktohej vajzës, duke ia vështirësuar procesin
e saj zhvillimor dhe rrezikuar humbjen e vitit shkollor.
Komisioneri e shqyrtoi çështjen, konstatoi diskriminim të fëmijës për
shkak të aftësisë së kufizuar dhe iu drejtua institucionalisht Ministrisë së
Arsimit, Drejtorisë Arsimore Tiranë dhe shkollës me rekomandimin për
marrjen e masave të menjëhershme, në citim të legjislacionit shqiptar
në fushën e arsimit dhe trajtimit për fëmijët me aftësi të kufizuar, për të
siguruar që këta fëmijë të gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore
të njeriut, njësoj si të gjithë fëmijët e tjerë. Pas trajtimit të rastit nga ana e
Komisionerit, u krijuan të gjitha lehtësitë institucionale për ndjekjen e vitit
shkollor nga ana e fëmijës në shkollë.
B
Burim: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimiurim: Komisioneri

Siç shihet edhe nga rastet e
trajtuara gjatë vitit 2016 nga
KMD, kryesisht ato lidhen me
pretendimin për diskriminim dhe
trajtim diskriminues në arsim,
veçanërisht në lidhje me fëmijët
me aftësi të kufizuara si dhe fëmijët
që i përkasin komunitetit rom dhe
34

egjiptian. Duke patur parasysh këtë
fakt, Komisioneri ka ndjekur në
vazhdimësi situatën në sistemin
arsimor parauniversitar dhe me një
ndjeshmëri akoma më të madhe në
fillimin e çdo viti shkollor.

Rast Studimor 2
Ky rast trajton diskriminimin per shkak të aftësisë së kufizuar (Tiranë).
Nëna e një djali 10-vjeçar, i cili vuan nga çrregullime të spektrit autik është
përballur me sjelljen diskriminuese të mësueses kujdestare ndaj djalit
të saj. Mësuesja, në mënyrë të përsëritur dhe me dashje, e ka mënjanuar
fëmijën nga çdo veprimtari brenda dhe jashtë klasës. Mësuesja, për të
shmangur fëmijën, e ka ulur në bankën e fundit, dhe në këtë mënyrë e ka
bërë krejtësisht të pamundur integrimin e fëmijës në aktivitetet e ndryshme
të klasës. Mësuesja është justifikuar me mungesën e mësuesit ndihmës
dhe pamundësinë e shkollës për t’i ofruar mbështetje të specializuar ketij
nxenesi. Nëna e djalit është detyruar të humbë punën për shkak se i është
dashur të shoqërojë djalin në klasë gjatë mësimit. Ajo është ankuar në
drejtorinë e shkollës, por nuk ka gjetur mbështetje.
Prandaj, nëna e djalit është ankuar më pas pranë Komisionerit, i cili
ka ndërmarrë menjëherë një inspektim administrativ në shkollën e
djalit të mitur. Komisioneri ka arritur në përfundimin se ky rast është
“diskriminim i drejtpërdrejtë” ndaj djalit të mitur, për shkak të aftësisë së
kufizuar. Drejtoria e shkollës 9-vjeçare është vënë përpara përgjegjësisë
administrative për ofrimin e mësimit me mësues ndihmës brenda një afati
30-ditë nga dita e marrjes dijeni për vendimin e Komisionerit.

Pas vendimit, shkolla krijoi lehtësitë administrative për mësues ndihmës
në procesin mësimor për djalin 10-vjeçar dhe u zotua për të mos përsëritur
situata të tilla diskriminuese ndaj kategorisë së nxënësve me aftësi të
kufizuara (autikë).
Burim: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
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Rast Studimor 3
Ky rast trajton diskriminimin per shkak të etnisë dhe gjendjes ekonomike
(Elbasan).
Shtetasja M.B ka paraqitur ankesë kundër shkollës së mesme profesionale,
për diskriminim për shkak të “etnisë” dhe “gjendjes ekonomike”.

Ankuesja është nënë e dy fëmijëve; ajo është invalide dhe e vetmja e ardhur
e saj për të mbajtur fëmijët është kontributi i invaliditetit të saj prej 1.500
lekësh në muaj. Njëra nga vajzat e saj është nxënëse në shkollën e mesme
profesionale, por për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën ndodhet,
e ka të pamundur që t’i blejë vetë librat. Ankuesja është paraqitur pranë
shkollës për t’u ndihmuar me libra falas, në mbështetje të një vendimi për
përfitimin e librave falas për fëmijët e komunitetit egjiptian, por ky vendim
nuk është marrë parasysh nga drejtoria e shkollës.
Pas këtij refuzimi, ankuesja i është drejtuar Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi. Pas shqyrtimit të rastit dhe konstatimit të diskriminimit,
Komisioneri i është adresuar drejtpërdrejt shkollës, duke kërkuar zbatimin
e vendimit lehtësues për komunitetin egjiptian dhe familjet në nevojë.
Shkolla ka reaguar menjëherë duke marrë masat që vajza e ankueses, të
pajisej me tekste shkollore falas.
Burim: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Siç u vu re edhe nga rastet e sipërpërmendura, gjatë veprimtarisë
së tij, Komisioneri ka identifikuar
problematika të ndryshme me
të cilat përballen grupe dhe
kategori nxënësish, si ata romë
dhe egjiptianë, LGBT, me aftësi të
kufizuara, fëmijët që për shkak të
gjakmarrjes nuk mund të arsimohen
apo ata nxënës që, për shkak të
kushteve të vështira ekonomike
apo vendbanimit, përballen me
vështirësi, deri në pamundësi
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për t’u arsimuar. Komisioneri ka
ngritur shqetësimin se, megjithëse
ekziston një legjislacion dhe akte
nënligjore, politika dhe strategji,
ku parashikohen detyrime për të
gjithë institucionet e përfshira
në procesin e arsimimit, janë
konstatuar në disa raste situata
diskriminuese të cilat kanë ardhur
si rezultat i mosnjohjes së kuadrit
ligjor në fuqi dhe për rrjedhojë e
moszbatimit, ose e keqzbatimit të
tij.

7

Të dhënat nga shqyrtimi i rasteve
gjyqësore për sjelljet
diskriminuese ndaj fëmijëve që
përballen me drejtësinë
Në këtë seksion të raportit trajtohen
rezultatet e përftuara nga procesi
i shqyrtimit të rasteve/dosjeve
gjyqësore të fëmijeve për periudhën
2014-2016, sipas këtyre burimeve
kryesore: (1) vendimet e formës
së prerë të Gjykatës së Lartë– 93
raste34, (2) procedime civile – 10
raste, (3) procedime penale – 20
raste, (4) procedime administrative
– 5 raste, dhe (5) vendime të
Gjykatës Kushtetuese – 2 raste.

34 Për të arritur ne 93 vendimet e Gjykatës
së Lartë, te cilat kishin të bënin me
fëmijët, grupi i ekspertëve hulumtoi
mes 2662 vendimeve civile dhe penale
të publikuara zyrtarisht nga Gjykata e
Lartë për periudhën 2014- 2016 (1503
vendime civile dhe 1159 vendime
penale). Nga këto vendime, procesi i
monitorimit filtroi fillimisht 150 raste,
të cilat ofronin elemente karakteristike
si “mosha”, “statusi familjar”, “aftësia e
kufizuar” dhe “vepra penale”. Pas fazës së
parë të identifikimit të këtij grupi rastesh,
studiuesit u morën me shqyrtimin e
secilit prej vendimeve të formës së
prerë dhe dosjeve përkatëse, proces i
cili më së fundi dokumentoi 93 raste të
identifikueshme ku fëmijët ishin subjekte
ose palë në proces).

Perveç shqyrtimit të dosjeve
gjyqësore, në këtë seksion, janë
paraqitur
edhe
informacione
dhe gjetje të evidentuara gjatë
monitorimit të seancave gjyqesore
– 10 raste civile dhe 5 raste
administrative, si dhe vizitave në
polici, paraburgim dhe qendra
korrektuese – 20 raste. Këto gjetje
janë plotësuar me informacion
të marrë gjatë takimeve me
15 profesionistë të sistemit të
drejtësisë dhe zbatimit të ligjit.
Ndërkaq, vendimet e Komisionerit
për Mbrojtjen nga Diskriminimi (3
raste) u përmendën në seksionin
pararendës.
Ky seksion hedh dritë mbi sjelljet
diskriminuese ndaj fëmijëve që
përballen me drejtësinë, të cilat
janë identifikuar dhe shqyrtuar nga
grupi i studiuesve, monitoruesve
dhe ekspertëve ligjorë. Me ‘raste
të identifikueshme’ u konsideruan
rastet në të cilat fëmijët kanë
qenë pjesë/subjekte ose palë në
procedime gjyqësore, dhe mund
të jenë përballur ose jo me sjellje
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apo trajtime diskriminuese për
shkak të moshës, gjinisë, statusit
shoqëror ose pasuror, statusit
familjar, orientimit seksual, etj.
Për rrjedhojë, ky seksion ofron
(a) informacion mbi numrin e
përgjithshëm të rasteve të marra në
shqyrtim, (b) tipologjitë e sjelljeve
diskriminuese ndaj fëmijëve që
përballen me drejtësinë; (c) situatat
e ndryshme (me raste ilustruese) me
të cilat përballen fëmijët, sidomos
ata në konflikt me ligjin. Po këtu,
janë përmbledhur faktorët, të cilët
sipas informacionit të dokumentuar
e bëjnë diskriminimin ndaj fëmijëve
në qasjen e tyre në drejtësi një
fenomen sistemik, mbizotërues,
por në të njëjtën kohë edhe të
paeksploruar më parë.
Siç është shpjeguar edhe në
seksionin e metodologjisë, iu është
kushtuar vëmendje e veçantë këtyre
aspekteve:
- e drejta për një gjykim të drejtë
dhe publik, para një gjykate të
pavarur dhe të paanshme
- përdorimi i burgimit si masë e
fundit dhe për një kohë sa më të
shkurtër të mundshme;
- mbështetja ligjore (e drejta për
t’u këshilluar, mbrojtur dhe
përfaqësuar ligjërisht, e drejta
për kohë të mjaftueshme në
përgatitjen e mbrojtjes);
- e drejta për zgjidhje efektive (në
mbrojtje të interesit më të lartë
të fëmijës);
- si dhe kufizime të caktuara
me natyrë procedurale (afatet
procedurale dhe pasojat e
mosrespektimit), të garantuara
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në një kuadër të gjerë të
intrumenteve të ndryshme të
së drejtës ndërkombëtare, të
ratifikuara nga Shqipëria35.

Për shkak të rëndësisë dhe ndikimit
të veçantë që drejtësia penale ka mbi
të miturin analiza e atyre rasteve
është paraqitur në një nënseksion të
veçantë nga rastet në fushën civile/
familjare dhe administrative.

Analizë e çështjeve gjyqësore
të fushës civile, familjare dhe
administrative që kanë të bëjnë
me fëmijët.

Vendimet e Gjykatës së Lartë, marrin
një rëndësi të veçantë në kuadër të
kësaj analize, pasi ato ofrojnë një
historik të çështjes nëpër të gjitha
fazat e mëparshme të gjykimit
dhe mënyrës se si arsyetojnë ato
për çështje që kanë të bëjnë me të
miturit. Kështu, gjatë shqyrtimit të
23 vendimeve të Kolegjeve Civile me
objekt rivlerësim pasurie, pjesëtim
35

Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e
Fëmijës dhe Protokollet e saj shtese,
Komentet e përgjithshme të Komitetit
për të Drejtat e Fëmijës, Paktin
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile
dhe Politike, Rregullat Standarde
Minimale të Kombeve të Bashkuara
për Administrimin e Drejtësisë për
të miturit (Rregullat e Pekinit),
Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara
për Parandalimin e delikuencës së
të miturve (Udhëzimet e Riadit),
Rregullat e Kombeve të Bashkuara
për Mbrojtjen e të Miturve të privuar
nga liria (Rregullat e Havanës) dhe
Konventa Evropiane për të drejtat e
Njeriut dhe Liritë Themelore.

pasurie apo çelje trashëgimie, u
dokumentua se gjykatat e rretheve
nëasnjë nga vendimet e tyre nuk
kanë ofruar argumente apo marrë
në konsideratë fëmijët si subjekte.
Kjo ka nxitur Gjykatën e Lartë që t’i
kthejë vendimet e gjykatave më të
ulëta për rigjykim, duke bërë kështu
të mundur mbrojtjen e interesave
ekonomike të të miturve.
“Duhet sqaruar që në fillim, se
askush nuk e pengon një gjyqtar
t’i referohet sistemit të së drejtës
ndërkombëtare për ato raste
ku përfshihen fëmijë. Por, vetë
sistemi i sotëm gjyqësor, me
mbingarkesën me të cilën e
rëndon gjyqtarin dhe dinamikat
e ndryshme të rasteve gjyqësore
civile e detyrojnë gjyqtarin
të përdorë forma standarde
argumentimi vendimesh dhe të
mos i lërë hapësirë interpretimit.
Burim: Takim me një gjyqtar të
Kolegjit Civil pranë Gjykatës së
Lartë

Në të 18 rastet e vendimeve të
Kolegjeve Civile me objekt pavlefshmëri absolute të aktit, të cilat
prekin fëmijët, si për shembull, akte
të shitblerjes së pronave, konfiskime
të pasurisë për të paguar debitorët,
dëmshpërblime, etj., Kolegji Civil
ka vendosur pranimin e padisë dhe
rikthim të çështjeve për gjykim në
gjykatat më të ulëta, duke kërkuar
që ato të marrin parasysh të drejtën
e fëmijëve për banim ose për pension
ushqimor.

Gjatë shqyrtimit të këyre vendimeve
nuk u identifikua asnjë rast kur
gjykatat e rretheve t’i ishin referuar të
drejtës ndërkombëtare të ratifikuar
nga Shqipëria, madje në vendimin
nr. 344, datë 05.06.2014 të Kolegjit
Civil të Gjykatës së Lartë, ky Kolegj
adreson edhe mungesën e referimit të
gjykatave më të ulëta në mekanizmat
mbrojtës vendas të përcaktuar në
Kodin e Familjes së Republikës së
Shqipërisë. Gjithashtu, ky vendim
thekson nevojën për vlerësimin e
interesit më të lartë të fëmijës, në
referim të nenit 2 të Konventës për
të Drejtat e Fëmijës.

Gjykata e Lartë vuri re se gjykata e
shkallës së parë, duke e konsideruar
fëmijën shumë të vogël (6 vjeç),
nuk kishte urdhëruar vlerësimin
psikologjik për të, prandaj dhe
Gjykata e Lartë në kthimin e çështjes
për rigjykim kërkoi drejtpërdrejt
që vlerësimi psikologjikë të merrte
në analizë “faktorët ekonomikë,
socialë, familjarë dhe psikologjike të
palëve ndërgjyqëse, duke përfshirë
mendimin, ndjenjat, dëshirën e
fëmijës në lidhje me ndryshimin ose
jo të gjendjes aktuale të jetesës”. Po
ashtu, përgjatë fazave të ndryshme
të gjykimit, kur fëmija kishte arritur
moshën 12-vjeçare, Gjykata e Lartë
konstatoi se gjykatat më të ulëta nuk i
kishin ofruar mundësinë këtij të mituri
të dëgjohej në proces dhe të shprehte
mendimin e vet për çështjen.
Ky vendim analizohet në kontekstin
e sjelljes diskriminuese ndaj fëmijës
për shkak të moshës së tij gjatë
gjykimit.
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Edhe pse pesë nga shtatë rastet
e
evidentuara
nga
Kolegjet
Administrative të Gjykatës së Lartë,
kanë konstatuar diskriminim në
marrëdhëniet e punës jo ndaj
fëmijëve, fakti që ky diskriminim
kishte ndodhur për shkak të
shtatzënisë së gruas ose lindjes
së fëmijës, tërthorazi mund të
konsiderohet se prek edhe fëmijën.
Ajo që të bën përshtypje në keto
raste, është se të gjitha ato janë
ankimuar nga ana e institucioneve
publike, të cilat në cilësinë e
punëdhënësit janë gjetur se kanë
diskriminuar punonjëset e tyre gra.
Si pjesë e këtyre ankimimeve, këto
institucione publike kanë kontestuar
edhe vendimet e Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili
i ka gjetur institucionet publike në
shkelje të ligjit “Për mbrojtjen nga
diskriminimi”.

Kjo tendencë e institucioneve
publike për të kontestuar vendimet e
Komisionerit, vihet re edhe nga rastet
e Gjykatës Administrative të Apelit,
ku Komisioneri shfaqet në 6 raste si
palë e paditur dhe në 3 raste si palë e
tretë gjatë periudhës 2014-2016.

Në një rast tjetër, prindërit kanë
nisur proces administrativ për të
kërkuar vlerën e plotë të dëmit
shëndetësor, pasuror e jopasuror të
ardhur nga aksidenti automobilistik
(aksident ky, ku ka gjetur vdekjen,
djali i tyre, trashëgimlënësi i mitur
A.A.). Kolegji Administrativ, në
vlerësim të rrethanave të çështjes, e
ka zgjidhur atë në favor të prindërve,
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si trashëgimtarë të të ndjerit, duke
detyruar kompaninë e sigurimeve
të paguajë dëmin për humbjen e
fëmijës dhe transferimin e të drejtave
pasurore tek prindërit. Në këtë rast,
tejzgjatja e procesit gjyqësor (8 vjet),
zvarritja në zbatimin e vendimit të
Gjykatës së Rrethit dhe Gjykatës së
Apelit, u ka shkaktuar lodhje dhe
vuajtje të mëtejshme prindërve.

Në një çështje pavlefshërie të
pjesshme të aktit të regjistrimit të
fëmijës, Kolegji Administrativ vendosi
detyrimin e gjykatës së rrethit Vlorë
të bëjë ndryshimet përkatëse në
lidhje me regjistrimin e saktë të seksit
të fëmijës. Gjithashtu, Gjykata rrëzon
vendimin administrativ të gjobës ndaj
prindërve, për shkak se ky gabim në
regjistrim është bërë nga vetë organi
administrativ. Kolegji Administrativ
bazon arsyetimin e tij në nenin
42/2 të Kushtetutës: “Kushdo, për
mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe
të interesave të tij kushtetuese dhe
ligjore ose në rastin e akuzave të
ngritura kundër tij, ka të drejtën e një
gjykimi të drejtë dhe publik brenda
një afati të arsyeshëm nga një gjykatë
e pavarur dhe e paanshme e caktuar
me ligj”. Ky proces zgjati 6 vjet dhe
në tërësinë e tij ka sjellë cënimin e së
drejtës së fëmijës për t’u pajisur me
dokumente identifikimi si dhe për të
udhëtuar së bashku me prindërit e tij.
Në 5 proceset gjyqësore në të drejtën
administrative të ndjekura gjatë
seancave në Gjykatën Administrative
të Tiranës u evidentuan vështirësi
praktike në ndjekjen e vijueshme
të çështjeve. Kjo vinte për shkak

se informacioni lidhur me çështjet
nuk publikohej nga kjo Gjykatë, për
rrjedhojë palët e kishin të vështirë
të njoftoheshin paraprakisht për
pjesëmarrjen ose shtyrjen e seancës
së tyre. Kjo cënon të drejtën e qytetarit
për informim, për akses në drejtësi
dhe për një proces të rregullt gjyqësor.
Ajo që vihej re rëndom nga vëzhgimi
i seancave ishte edhe shtyrja e
herëpashershme e tyre. Edhe pse ky
është një fenomen tepër i pranishëm
në të gjitha proceset gjyqësore
lidhur me të drejtën administrative,
duhet thënë se vonesat dhe shtyrjet
e proceseve, dëmtojnë fëmijën
shumë më tepër se sa të rriturin,
kjo për faktin se koha ka një tjetër
domethënie për të miturin. Mituria
është një fazë që kalon shumë shpejt
dhe zgjidhjet ligjore që ndihmojnë të
miturin, jo domosdoshmërisht kanë
vlerë për të pas mbushjes së moshës
madhore. Po ashtu, fëmija ka nevojë
për një lidhje më të dukshme dhe
më të afërt në kohë mes shkakut dhe
pasojës për një shkelje të caktuar,
që të arrijë të perceptojë se është
dhënë drejtësi. Shprehja ‘drejtësi e
vonuar është drejtësi e mohuar’ ka
edhe më shumë kuptim për fëmijët.

Në procesin civil, natyra specifike e
padive, si p.sh.: zgjidhjet e martesave
për shkaqe të ndryshme përfshi edhe
shkaqe të lidhura me dhunën në
familje, pjesëtimi i pasurisë, çelja e
trashëgimisë, etj. tregojnë përfshirjen
e fëmijëve në proces vetëm në ato raste
specifike apo në fazat përmbyllëse të
gjyqeve, si formë “presioni” në gjykimin
civil dhe jo për shkak të garantimit të

të drejtave të fëmijës dhe interesave te
tij/saj pasurore. Kështu në 6 nga 10
rastet civile të monitoruara, fëmijët
nuk janë konsideruar palë në proces
që prej nisjes, por vetëm në përfundim
të procesit me cilësinë e përfituesit
civil (të detyrimit ushqimor ose të së
drejtës së pronësisë apo të banimit),
dhe gjithmonë janë të përfaqësuar
nga prindërit. Kjo dëshmon se edhe
nga profesionistët e drejtësisë, edhe
nga vetë prindërit, fëmijët ende nuk
shihen si bartës të të drejtave.

Nën dritën e Vendimit nr. 17, datë
15.03.2016 (V-17/16) të Gjykatës
Kushtetuese, gjyqtari në procesin civil
duhet të marrë fëmijën si palë në proces,
të marrë në konsideratë mendimin e
fëmijës dhe të garantojë një proces të
rregullt gjyqësor për çdo rast.

Analizë e çështjeve gjyqësore
të fushës penale që kanë të
bëjnë me fëmijët
Analiza më poshtë jep informacione
të ndërveprimit të fëmijës me
drejtësinë penale të ndarë sipas
fazave të ndryshme të procesit.
•

Raportimi i një krimi, në të cilin i
mituri është viktimë/i dëmtuar,
dëshmitar, ose i dyshuar si
autor.

Nga një shqyrtim i të 45 rasteve
penale që përfshijnë të miturit, të
shqyrtuara nga Gjykata e Lartë në
periudhën e monitorimit, asnjëra
prej tyre nuk kishte të bënte me
ndonjë fëmijë që përfshihej në proces
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me cilësinë e viktimës/të dëmtuarit
të veprës penale ose të dëshmitarit.

Nga shqyrtimi i rasteve të gjykatave
më të ulëta duket se mekanizmat
e qasjes në drejtësi nuk janë
gjithmonë të mjaftueshëm për
fëmijët që iu përkasin grupeve të
margjinalizuara, apo me nevoja të
veçanta. Në rastet e viktimizimit,
institucione e struktura të veçanta
shfaqin mosadministrim, analizë
të dobët apo vlerësim sipërfaqësor
të dinamikës dhe prirjeve që
ka krimi ndaj të miturve. Për
rrjedhojë ata, me dashje apo nga
paaftësia, ndikojnë negativisht në
rritjen e viktimizimit të të miturve.

Kujtojmë se kur një fëmijë është i
përfshirë në një çështje penale, sipas
ligjit model për drejtësinë penale
për të mitur (UNODC-UNICEF),
kërkohet mbështetja e specializuar
e ofruar nga një person me
trajnimin dhe aftësitë profesionale
për ta ndihmuar fëmijën, në respekt
të parimit themelor të “interesit më
të lartë të fëmijës”.

Por në analizën e çështjeve
gjyqësore penale bien në sy dy
elemente kryesore që lidhen me
fëmijët si viktima/ të dëmtuar: së
pari, nëse procesi i drejtësisë penale
konsiderohet stresues për të rriturin,
për fëmijën viktimë është shumë
herë më i frikshëm dhe i tensionuar.
Kjo për arsye se, fëmijët kanë njohuri
të pakëta lidhur me formatin e
procedurave gjyqësore, ata kuptojnë
më pak mbi rëndësinë e dëshmisë
dhe shpesh gjenden konfuzë e plot
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ankth për të ri-dëshmuar. Së dyti, të
larguar nga mjediset shkollore apo
nga shtëpia e tyre, fëmijëve u duhet
të komunikojnë me një numër të
madh të rriturish të panjohur, të cilët
janë shpesh të patrajnuar për këtë
lloj komunikimi apo të pamësuar
për të biseduar me fëmijë për çështje
dhe rrethana të caktuara penale. Në
këtë mjedis jotipik, fëmijët mund
të ndihen të papërshtatur dhe të
frikësuar, sidomos në rastet e dhunës
në rrethin familjar.
Trajtimi
i
pandjeshëm
dhe
diskriminues evidentohet në ato
çështje kur fëmijës viktimë të
dhunës seksuale i duhet të dëshmojë
dhe të kryejë (në një moment të
caktuar) ballafaqimin me agresorin.
Në këto procedura, ri-përjetimi i
ngjarjes shkakton më shumë dëm
tek fëmija sesa ofron drejtësi.

Përjetime të ngjashme evidentohen
edhe tek fëmijët dëshmitarë, të cilët
duhet të heqin dorë nga aktivitetet
ditore apo shkolla, në mënyrë që
të “ruajnë” kujtime sa më të plota
mbi veprën penale. Por tejzgjatja e
proceseve penale iu privon fëmijëve
të drejtën për të vazhduar jetën
normale, në përpjekje për të harruar
frikën dhe ankthin e përballjes me
autorët e veprës penale.

Vështirësitë në dhënien e dëshmisë,
ankthi i përgjegjësisë së prishjes
së familjes, dëshpërimi i largimit
për një kohë të gjatë të njërit prej
prindërve janë disa nga ndjenjat që
fëmijët e përfshirë në çështje penale
të dhunës ekstreme në familje hasin

rast pas rasti. Këto vështirësi bëhen
edhe më komplekse për ata fëmijë të
cilët duhet të përballen paralelisht
me një proces gjyqësor penal (dhuna
ekstreme në familje me pasoja të
rënda për nënën), dhe me një proces
civil që nis proceduart e divorcit të
prindërve, kujdestarinë e fëmijëve,
pjesëtimin pasuror dhe pronësor, etj.
Kështu në 5 çështje penale të dhunës
në familje, ku fëmijët janë trajtuar si
viktima/ të dëmtuar, së bashku me
nënat e tyre, momenti i dhunës është
përjetuar në forma të ndryshme:
në një rast, fëmija “ka heshtur duke
mos dashur të tregojë asgjë kundër
babait të tij”; në një rast tjetër, vëllai
9-vjeçar ka dalë kundër motrës së
vogël 7-vjeçare për shkak se ajo ka
treguar se “me çfarë e ka goditur
babai nënën e tyre dhe ku e kishte
fshehur thikën para se të vinin policët
në shtëpi”; ndërsa në tre rastet e tjera,
fëmijët janë gjetur të traumatizuar,
mes lotësh, duke u shtrënguar fort
pas nënave të tyre të dhunuara.

Me miratimin e udhëzimit të
Prokurorit të Përgjithshëm nr. 3,
datë 25.11.2013 “Për hetimin e
veprave penale ku i mituri përfshihet
si i pandehur, person nën hetim,
i dëmtuar dhe/ose dëshmitar”36,
nisi procesi i unifikimit të praktikës
gjyqesore dhe garancive proceduriale
për të miturin në procesin penal. Nga
viti në vit, numri i çështjeve penale
ku i mituri përfshihet si i pandehur,
person nën hetim, i dëmtuar dhe/ose
36 http://www.pp.gov.al/web/udhezim_
te_miturit2_1083.pdf

dëshmitar tregon rritje. Pavarësisht
masave të marra për pjesëmarrjen
e psikologut gjatë procedimeve
penale, respektimin e sekretit
të informacionit dhe ndalimin e
publikimit të akteve hetimore të
mbledhura nga policia gjyqësore,
kronikat e medias së shkruar dhe asaj
elektronike kanë ofruar informacion
në lidhje me hetimet dhe procedimet
penale që përfshijnë të mitur, gjë që
ka sjellë trajtim të pabarabartë apo
sjellje diskriminuese ndaj tyre.
Vonesat e panevojshme gjatë
hetimeve paraprake dhe gjatë
gjykimit
dhe
mosnjoftimi
i
menjëhershëm i prindërve ose
përfaqësuesve ligjorë të të miturve
janë faktorë të cilët sërish pengojnë
aksesin në drejtësi dhe sjellin si
pasojë diskriminim të drejtpërdrejtë
ose të tërthortë ndaj të miturve.

Ndjeshmëria në rritje e strukturave
të hetimit dhe procedimit penal,
e pasqyruar në rritjen e numrit
të çështjeve penale ku i mituri
përfshihet si i pandehur, person nën
hetim, i dëmtuar dhe/ose dëshmitar
në vetvete nuk parandalon ose
eviton sjelljet e mundshme
diskriminuese apo viktimizuese nga
sistemi, përkundrazi, kjo e bën edhe
më urgjente adresimin specifik të
këtyre çështjeve nga njësi/sektorë
të posaçëm, me profesionistë të
specializuar posaçërisht për çështje
penale ku i mituri përfshihet si
i pandehur, person nën hetim, i
dëmtuar dhe/ose dëshmitar, si në
sistemin e zbatimit të ligjit, ashtu
edhe në atë të drejtësisë.
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Çështje gjyqësore
për veprat penale
kundër fëmijëve
Neni:

2014

Autorë të
veprave penale
kundër fëmijëve

2015

2014

2015

100/1

100/1 (marrëdhënie seksuale ose
homosokesuale me të mitur)

8

14

11

12

100/2

100/2 (marrëdhënie seksuale ose
homosokesuale me të mitur)

6

4

6

2

101/1,
2

101/1,2 (marrëdhënie seksuale ose
homosokesuale me dhunë me të mitur
14-18 vjeç)

8

3

8

2

124

Braktisja e fëmijëve të mitur

11

7

9

8

124/a

Kërkimi ose marrja e shpërblimeve për
procedurat e birësimit

1

2

2

2

124/b

Keqtrajtimi i të miturit

9

8

7

8

125

Mosdhënia e mjeteve për jetesë

108

139

44

65

126

Mosnjoftimi i ndryshimit të vendbanimit

2

5

1

2

127

Marrja e padrejtë e fëmijës

32

24

6

9

128

Ndërrimi i fëmijëve

0

7

0

0

128/a

Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës

0

0

0

0

128/b

Trafikimi i të miturve

0

4

0

5

129

Shtytja e të miturve në krim

1

1

1

1

130

Shtrëngimi apo pengimi për të
bashkëjetuar ose për të lidhur apo
zgjidhur martesë

269

215

237

206

130/a

Dhuna në familje

531

795

476

821

964

1207

807

1141

TOTALI
Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD (2014, 2015)

Edhe të dhënat policore për vitin 2016 evidentojnë një numër të
konsiderueshëm fëmijësh të dëmtuar nga veprat penale.
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Të mitur të dëmtuar

  
Neni

Vepra penale (viti 2016)

Nën
14 vj

14-18
vj

Total

76/22

Vrasje në tentative

1

3

4

79

Vrasje në rrethana cilësuese

1

1

2

78/22

Tentative vrasje me paramendim

1

0

1

79/22

Tentative vrasje në rrathana cilësuese

0

2

2

79/c

Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare

2

1

3

80

Sigurimi I kushteve dhe mjeteve për vrasje

84

Kanosja

88

0

1

1

11

29

40

Plagosje e rëndë me dashje

0

9

9

89

Plagosje e lehtë me dashje

23

105

128

90

Dëmtime të tjera me dashje

40

134

174

91

Plagosje e rëndë nga pakujdesia

1

1

2

92

Plagosje e lehtë nga pakujdesi

2

0

1

96

Mjekim i pakujdesshem

1

0

0

99

Shkaktim i vetëvrasjes

0

2

2

100/1

Marrëdhënie seksuale ose homosokesuale me të
mitur)

14

1

15

100/22

Marrëdhënie seksuale ose homosokesuale me dhunë
me të mitur 14-18 vjeç)

0

1

1

101

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë
me të mitur 14-18 vjeç)

2

4

6

101/22

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë
me të mitur 14-18 vjeç)

1

1

2

103

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona
të pazotë

0

1

1

106

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale në gjini ose
kujdestari

1

3

4

108

Vepra të turpshme

17

2

19

108/a

Ngacmimi seksual

8

12

20

109

Rrëmbim dhe mbajtje peng

2

0

2

109/b

Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë

1

6

7

110

Heqja e paligjshme e lirisë

2

3

5

110/a

Trafikimi

0

1

1

113

Prostitucioni

0

1

1

114

Shfrytëzim prostitucioni

0

6

6

114/2

Shfrytëzim prostitucioni ne rrethana rënduese

2

2

4
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Të mitur të dëmtuar

  
Neni

Vepra penale (viti 2016)

Nën
14 vj

1418 vj

Total

114/22

Tentative për shfrytëzim prostitucioni

0

1

1

117/2

Pornografia

1

1

2

119

Fyerja

2

4

6

119/a

Shpërndarja e materialeve raciste dhe ksenofobe në
sistemin kompjuterik

0

1

1

120

Shpifja

0

1

1

121/a

Përndjekja

2

22

24

121

Ndërhyrje të padrejta në jetën private

0

10

10

124

Braktisja e fëmijëve të mitur

34

14

48

124/b

Keqtrajtimi i të miturit

26

9

35

125

Mosdhënia e mjeteve për jetesë

0

1

1

127

Marrja e padrejtë e fëmijës

9

1

10

128/b

Trafikimi i të miturve

2

16

18

129

Shtytja e të miturve në krim

2

0

2

130

Shtrëngimi apo pengimi për të bashkëjetuar ose për të
lidhur apo zgjidhur martesë

0

4

4

130/a

Dhuna në familje

34

58

92

134/b

Vjedhje Lokale Tregtie

1

4

5

134/c

Vjedhje Banesa

2

4

6

134/d

Vjedhie Makina

0

1

1

134/e

Vjedhje të Tjera

21

58

79

134/22

Tentative Vjedhje

1

3

4

135

Vjedhje me Shpërdorim Detyre

1

0

1

139/e

Vjedhje me dhunë të tjera

3

4

7

274

549

821

Burimi : Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Rastet e fëmijëve dëshmitarë të një vepre penale janë shumë të vështira

46

të evidentohen. Në gjykatë ato
regjistrohen si raste me emrin
e autorit të dyshuar dhe nuk
përmbajnë të dhëna që lidhen
me dëshmitarët. Vetëm nga të
dhënat publike dhe komunikatat
që raportohen nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit
për këtë indikator, u evidentua
rasti i një fëmije 8-vjeçar nga
Fieri, dëshmitar në vetëvrasjen e
xhaxhait të tij. Por analiza e rastit
nuk nxori ndonjë element specifik
për një qasje diskriminuese ndaj të
miturit (fëmija ishte referuar nga

ana e strukturave të policisë për një
vlerësim psikologjik).

Ndërkohë, në 3 raste të fëmijëve
që shoqëronin nënat e tyre, për
shkak të raportimit të dhunës në
familje dhe në pritje të lëshimit
të urdhërave të mbrojtjes, grupi i
ekspertëve konstatoi se ata ishin
mbajtur në mjedise të përshtatura
brenda komisariatit dhe ishin
asistuar nga një punonjëse sociale,
e thirrur nga njësitë vendore të
kryeqytetit.

Rast studimor

Pjesë nga një raport mjeko-ligjor:
E mitura, 17 vjeç, u takua rastësisht me një të njohurin e saj në mesditë dhe
me propozimin e tij shkuan te shtëpia e këtij të fundit për të marrë një libër
që ai ia kishte premtuar. Në mirëbesim vajza pranoi të futet brenda në shtëpi,
ku i pandehuri e tërhoqi me forcë në një dhomë, e shtriu në një divan dhe pas
një përleshje me vajzën që kundërshtonte, arriti të kryente aktin seksual. Pas
denoncimit të bërë, policia ndaloi të pandehurin dhe prokuroria filloi hetimin
e rastit.
”Gjatë ekzaminimit të së dëmtuarës u konstatuan disa ekimoza të rrumbullakta
në krahun e majtë, si dhe shumë gërvishtje dhe dërmishje në pjesët e brendshme
të kofshëve dhe gjunjëve. Nga ana tjetër, u bë edhe ekzaminimi i të pandehurit,
ku në faqen e majtë të fytyrës u dalluan dy gërvishtje”.
Burimi: Raport mjekoligjor, shoqërues në dosjen penale referuar K.F
Rasti i mësipërm të bën përshtypje
veçanërisht për dy elemente: Së
pari, për faktin se ekzaminimi është
kryer dhe raporti mjeko-ligjor është
hartuar nga një mjek (mashkull),
ndërkohë që për viktimat e dhunës
seksuale, praktika e mirë kërkon

që viktimës, t’i ofrohet mundësia
të ekzaminohet nga një person i së
njëjtës gjini, kjo për të shmangur
riviktimizimin dhe ripërjetimin
e traumës që shkaktohet nga
përdhunimi. Fakti se profesioni i
mjekut ligjor ushtrohet në pjesën
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dërrmuese nga meshkujt, por
viktimat e dhunës seksuale, dhunës
me bazë gjinore dhe dhunës në
familje janë gra e vajza, si edhe
djem, do të kërkonte që së paku në
shërbimin mjeko-ligjor të shtohej
edhe funksioni i infermierit/es
mjeko-ligjor/e, që të ishte i gjinisë
tjetër nga mjeku/mjekja, i cili/e cila
duke punuar me këtë të fundit, të
lehtësonte procesin e ekzaminimit
dhe të shmangte vuajtjet e
mëtejshme për viktimën. Së dyti,
raporti mjeko-ligjor është kufizuar
vetëm te konstatimet e dëmtimeve
fizike të fëmijës së përdhunuar dhe
nuk jep asnjë përshkrim të traumës
apo dëmtimeve psikologjike që ka
pësuar fëmija, dhe as referenca të
pohimeve të saj, të riprodhuara në
mënyrë identike siç i shpreh fëmija.
Kjo e bën raportin të japë vetëm një
panoramë të pjesshme të dhunës,
traumës dhe frikësimit që mund
të ketë përjetuar fëmija, gjë që nuk
e ndihmon as gjykatën të kuptojë
plotësisht përmasat e veprës.
•

Arresti dhe marrja në pyetje nga
policia

Në Ligjin Nr. 108/2014 “Për policinë
e Shtetit”, neni 103 pika 2, neni
123 përcaktohen masat që duhet
të marrin punonjësit e policisë
për rastet kur një i mitur që cënon
rendin dhe sigurinë publike apo
identifikohet si autor i një vepre
penale, mund të mbahet në mjediset
e policisë, në përputhje me moshën
dhe nevojat psikologjike. Këto
standarde për trajtimin me dinjitet
dhe në përputhje me moshën e të
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miturit dhe nevojat psikologjike,
së bashku me informimin për të
drejtat e tij, përfaqësimin ligjor
dhe prezumimin e pafajësisë kanë
qenë elementet që janë marrë në
konsideratë gjatë kësaj analize.

Nga 12 rastet specifike të
identifikuara nëpërmjet monitorimit
të komisariateve, për 10 raste u
raportua se janë mbajtur më shumë
se 10 orë në ambientet e policisë; në 6
raste fëmijët janë mbajtur të ndaluar
pa arritur të komunikojnë me familjen
dhe nën akuzën e prishjes së qetësisë
publike (sipas burimeve të policisë,
të ndaluar për shkak të konfliktit në
përfundim të një ndeshjeje futbolli, për
të parandaluar vijimin e konfliktit).
Asnjë nga këto raste nuk dokumenton
praninë e psikologut gjatë periudhës
së ndalimit.
Në 2 raste të ndalimit të të miturve
recidivistë policia shpjegon që
vetë fakti se ata konsiderohen si
kontingjent krimi bën që kur një vepër
të konstatohet në zonën ku këta të
mitur banojnë, këta të mitur të jenë
të parët që shoqërohen në polici apo
mbahen atje për orë të zgjatura (edhe
nëse nuk ka prova të drejtpërdrejta
që lidhin këta të mitur me veprën
konkrete). Pyetjes nëse këta të mitur
konsiderohen fajtorë për kryerjen e
një krimi, para vendimit të gjykatës së
formës së prerë, punonjësit e policisë
iu përgjigjën se “ekzistojnë prova që
lidhin kryerjen e krimeve me këta të
mitur”, por grupit të ekspertëve nuk
iu vu në dispozicion asnjë dokument
shkresor apo provë hetimore që të
mbështeste këtë pohim.

Rast Studimor
Ky rast dëshmon për shkeljen e Konventës për të Drejtat e Fëmijës në lidhje me
interesin më të lartë të fëmijës, të drejtën për të komunikuar në një gjuhë të
kuptueshme, diskriminim të tërthortë për shkak të racës
E.D. është 16 vjeç, me prejardhje rome. Për shkak të problemeve në familje,
i mituri është detyruar të lëvizë në disa qytete të Shqipërisë me të ëmën. I
mituri është përsëritës i veprës penale të vjedhjes. Të gjitha ndalimet nga
policia ose procesi i marrjes në pyetje është bërë në prani të nënës së tij, e
cila nuk njeh asnjë procedurë dhe që shpesh është detyruar të nënshkruajë
aktet e policisë pa i lexuar dhe pa i kuptuar. Fëmijës në fazën e arrestit dhe të
marrjes në pyetje nuk i është vënë asnjë avokat dhe psikolog në dispozicion.
Po ashtu, i mituri dhe e ëma nuk janë asistuar nga një përkthyes në gjuhën
rome, ndërkohë që shkalla e njohjes së shqipes nga ana e tyre nuk është e
tillë që të njohin dhe kuptojnë terminologji dhe koncepte komplekse si ato
juridike. Kjo do të thotë se një i mitur që i përket kësaj pakice etnike mund
të vihet në një pozitë më të dizavantazhuar në ndërveprimet me sistemin
e zbatimit të ligjit, në krahasim me të miturit që i perkasin shumicëes
shqipfolëse.
Burim: Gjykata e Rrethit Tiranë, Seancë për vleftësimin e masës së arrestit
në burg.
Sipas të dhënave të punonjësve të
policisë në Drejtorinë e Policisë së
Tiranës37, këta të mitur banojnë në
periferi të kryeqytetit në kushte të
vështira ekonomike. “Detyrohemi
t’i shoqërojmë deri në shtëpitë e
tyre, por shpesh nuk takojmë njeri
nga familjarët”, thotë përgjegjësi
i sigurisë në Drejtorinë e Policisë,
Tiranë. Kjo mund të flasë për
një trajtim të ndryshëm, pothuaj
diskriminues ndaj fëmijëve që
37 Të dhënat e strukturave policore
mblidhen në zbatim të Urdhër, nr.1531,
datë 24.10.2015 “Për hartimin e
statistikave të kriminalitetit.”

vijnë nga familje të varfra dhe me
probleme sociale.
		
Një rast specifik i referuar nga
Komisioneri
për
mbrojtjen
nga Diskriminimi është rasti i
ndalimit dhe shoqërimit të disa
protestuesve,
pjesëmarrës
në
marshimin e 17 majit 2015, një
marshim paqësor për të promovuar
të drejtat e personave LGBT38. Gjatë
këtij marshimi, pjesëmarrësit janë
sulmuar nga individë të caktuar
të cilët kishin bindje kundër kësaj
kauze, dhe punonjësit e Drejtorisë
38 Dita nderkombetare kunder
homofobise
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së Policisë së Tiranës, pa bërë
asnjë dallim mes agresorëve dhe
protestuesve
paqësore,
kanë
përdorur gaz lotsjellës në zonën
ku zhvillohej protesta, dhe kanë
shoqëruar në Drejtorinë e Policisë
së Tiranës si agresorët ashtu edhe
aktivistët e lëvizjes për të drejtat e
njeriut të grupimeve LGBT, përfshi
edhe një të mitur. Aktivistët e
lëvizjes për të drejtat e personave
LGBT kanë pohuar se policia ka
përdorur fjalë fyese ndaj tyre, të
lidhura me identitetin e tyre gjinor
dhe orientimin e tyre seksual39.
•

Mbajtja në paraburgim si masë
e ndërmjetme

Paraburgimi si masë e ndërmjetme
e drejtësisë penale ka një impakt të
madh psikologjik te çdo i arrestuar
dhe për më tepër te një i mitur i
arrestuar. Procesi i monitorimit
sjell në vëmendje të strukturave
penitenciare
standardet
për
trajtimin rehabilitues të të miturve
të privuar nga liria dhe mbajtjen
e tyre në mjedise të ndara nga të
rriturit, me regjim të veçantë dhe
masa edukative specifike.
Rregullat standarde minimale të
burgjeve (të njohura si Rregullat
“Mandela”)
kanë
përcaktuar
disa nga parimet themelore për
trajtimin e të dënuarve të mitur,
pakicave seksuale, apo personave
me aftësi të kufizuar. Këto parime
39 http://www.ilga-europe.org/sites/
default/files/enlargement_review_
albania_2016.pdf
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marrin në konsideratë mirëqenien
e të dënuarit dhe garancitë
institucionale për jetën dhe sigurinë
personale, klasifikimin e të miturve
sipas rrezikshmërisë së veprës
penale, sjelljes së mirë dhe afërsisë
me vendbanimin.
Në interpretim të parimit të
prezumimit të pafajësisë, të miturit
në mjedise te paraburgimit nuk
mund të konsiderohen të dënuar.

Garantimi i “cilësisë së jetës”, midis
të tjerash, nënkupton të drejtën e të
miturit për t’u mbrojtur nga sjelljet
që cënojnë integritetin personal
dhe dinjitetin, që garantojnë trajtim
të barabartë, pa kërcënime fizike,
mendore dhe emocionale.

Gjatë vizitave në mjediset e
paraburgimit (Lezhë, Tiranë dhe
Kavajë) u identifikuan 15 raste të
pranisë së të miturve në to ku 11
prej tyre ishin djem të moshës 1418 vjeç dhe 4 vajza të moshës 14-18
vjeç.
Gjatë monitorimit të seksionit të
veçantë për të mitur në IEVP Shën
Koll, Lezhë të pranishëm ishin 7 të
mitur të cilët ishin në paraburgim
për periudha që varionin nga
14 ditë deri 4.5 muaj. Kapaciteti
i këtij seksioni është për 16 të
mitur. Tre të mitur mbaheshin
në paraburgim pa pasur një plan
individual trajtimi. Për të gjithë
të miturit e pranishëm u vu re një
mungesë shërbimesh rehabilituese.
Kjo për shkak numrit të kufizuar të

personelit të sektorit të edukimit,
të cilët nuk janë të dedikuar për të
miturit, por mbulojnë edhe mbi 700
të paraburgosur dhe të dënuar të
rritur të vendosur në po të njëjtin
institucion.

Fakti që institucioni nuk ka
parashikuar punonjës të posaçëm
që të merren vetëm me të miturit,
mund të konsiderohet një formë e
diskriminimit për shkak të moshës
së tyre. Për shkak se të miturit
përbëjnë një pakicë shumë të
vogël në këtë institucion, dhe duke
synuar respektimin e standardeve
për ndalimin e ndërveprimit mes të
rriturve dhe të miturve, kjo sillte në
praktikë mundësi tepër të kufizuara
për dalje të të miturve në ajrim, edhe
në krahasim me të rriturit. Edhe kjo
mund të çojë në diskriminimin për
shkak të moshës.
Në bisedë me stafin e këtij institucioni, sqarohemi se vështirësitë në
menaxhimin e këtyre të miturve
janë më të mëdha sesa praktika e zakonshme e punës për menaxhimin e
të rriturve. Një nga profesionistët
e këtij institucioni shprehet: “Nuk
bëhet fjalë vetëm për kushte materiale, por mbi të gjitha, për kontaktin njerëzor që këta të mitur kanë
me krime dhe autorë të rrezikshëm
veprash penale40. Nga përvoja ime
në këtë institucion, këtyre të miturve iu mungon kontakti me familjet,
40 IEVP Shën Koll – Lezhë është një
institucion i sigurisë së lartë, ku
mbahen të denuarit për vepra të rënda
penale.

mundësia për arsimim dhe rehabilitim. Diskriminimi ndaj tyre është i
shumëfishtë, për shkak të moshës,
pamundësisë ekonomike të familjeve
për të paguar që fëmija mos të përfundojë në burg, dhe mungesës së
përkrahjes pas lirimit të tyre.”
Gjatë
monitorimit,
stafit
të
Komisionerit, 4 të mitur i shfaqën
pretendimet e tyre për sjelljen e
rëndë të personelit të institucionit
dhe mungesën e mundësisë për
të komunikuar me familjarët.
Gjithashtu, këta të mitur, në
prezencën e punonjëses së edukimit,
shpjeguan vështirësitë për apelimin
e rasteve të tyre gjyqësore. “Kostot
financiare për apelimin e çështjeve
bien mbi familjet e tyre, të cilat
duhet të garantojnë
mbrojtje
ligjore efektive për të shmangur
masën arrest me burg”, shpjegon
punonjësja e edukimit. Është e
dukshme se mungesa e avokatëve
të specializuar për të miturit, të
cilët të ofrojnë falas një shërbim
cilësor, dëmton veçanërisht të
miturit që vijnë nga familjet e
varfra, dhe për rrjedhojë prodhon
efekte diskriminuese dhe akses të
pabarabartë në drejtësi.

Ndalimi i masave disiplinore ndaj të
miturve, të parashikuara në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve,
të miratuar më 2014, përbën një
praktikë të mirë e cila duhet ruajtur me rigorozitet dhe monitoruar
nga monitoruesit e jashtëm dhe
të pavarur, për të parandaluar çdo
keqtrajtim, dhunë psikologjike apo
sjellje diskriminuese ndaj të mitur51

ve të paraburgosur ose të burgosur.
Procesi i monitorimit pranë sektorit
të paraburgimit dhe burgut të IEVP
“Ali Demi” (institucioni i vuajtjes
së dënimit të grave) identifikoi
problematika specifike në lidhje
sjelljet
diskriminuese.
Gjatë
intervistave me stafin e institucionit

dhe
konsultimit
të
dosjeve
personale, u gjetën elementë të
diskriminimit të shumëfishtë për
shkak të gjinisë, moshës, statusit
familjar të braktisur, mungesës së
mjeteve financiare për një mbrojtje
ligjore profesionale.

Rast Studimor

F.B. është18 vjeç. Ajo tregon se është në paraburgim prej 1 viti (pra kur ka
qenë e mitur) Ka marrë vendim të formës së prerë nga Gjykata e shkallës së
parë 4 vjet burg, me akuzën “vjedhje në bashkëpunim”. Aktualisht e dënuara
ka apeluar çështjen e saj dhe njëkohësisht kërkon zëvendësimin e masës
arrest me burg, me arrest në shtëpi, për shkak të moshës dhe largësisë nga
familja por gjykata e rrethit nuk e ka pranuar kërkesën e saj.
Ajo tregon për momentin e arrestimit: “u arrestova në shtëpinë e babait
pas denoncimit te tij se i kisha vjedhur paratë. Policët erdhën, më arrestuan
dhe më dërguan në komisariatin e Durrësit. Mua personalisht më kanë marrë
në pyetje për 3 orë e gjysmë pa pushim pa praninë e një psikologu dhe të një
avokati. Më pas, punonjësit e policisë më kërkuan që të lajmëroj të dashurin,
dhe pas ardhjes së tij dhe marrjes në pyetje, e arrestuan edhe atë. Sot jemi të
dy në burg me akuzën vjedhje në bashkëpunim. Secili nga ne ka marrë masën
4 vjet burgim, unë dhe i dashuri. Gjatë periudhës në komisariat dhe marrjes
së pyetje, punonjësit e policisë janë sjellë keq me mua, atje qelia ishte shume
e pisët dhe unë u kërkoja të më sillnin pak ujë. Kam ndenjur pa ujë deri të
nesërmen kur erdhi daja im dhe më solli disa ndërresa dhe ushqim”.
Burimi: Intervistë me një të burgosur në IEVP “A. Demi”.
Kujtojmë se fëmijët e akuzuar
për vepra penale duhet të kenë të
drejtën e një përfaqësuesi në emër
të tyre, sidomos kur ka ose mund
të ketë një konflikt interesi me
prindërit e tyre, kujdestarët apo
përfaqësuesit ligjorë.
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•

Paraburgimi, procedurat për
vlerësimin e masave të sigurisë
dhe gjykimi

Rastet e të miturve të shqyrtuara nga
Kolegjet Penale të Gjykatës së Lartë
përshkruajnë dhe bëjnë referencë
edhe te vendimet e gjykatave më

të ulëta. Nga përshkrimi i këtyre
të fundit duket se ato përmbajnë
rrethana dhe fakte karakteristike
të subjektit, si mosha apo statusi
familjar, por nuk ofrojnë asnjë
arsyetim apo ndonjë element
specifik në mbrojtje të interesit
më të lartë të fëmijës, kur bëjnë
vlerësimin e masës së arrestit me
burg, në raport me masa më të buta
sigurie; në lejimin e procedurave
të ekstradimit; ndryshimin dhe
riklasifikimin e veprës penale, etj.
Në proceset penale, e drejta për
t’u dëgjuar mbetet thelbësore për
garantimin e një procesi të drejtë
gjyqësor. Për të mundësuar këtë
të drejtë, procedurat gjyqësore
duhet “të kryhen në një atmosferë
mirëkuptimi, që lejon të miturit për të
marrë pjesë në to dhe për të shprehur
veten lirshëm”. Në disa rrethana,
kjo mund të kërkojë modifikimin
e procedurave gjyqësore dhe
administrative që i përshtaten
moshës dhe maturisë së fëmijës.
Mirëpo, për rastin e E.D. 17 vjeç,
rom, të cituar më lart stafi i Intitutit
të të Miturve Kavajë, ku E.D. po
qëndronte në paraburgim, shpjegon
se masa e arrestit me burg ishte
marrë pa praninë e të afërmve
të tij. Vetëm pas mbërritjes në
institucionin e paraburgimit i mituri
kishte pasur mundësi të telefononte
të afërmit.
Lidhur me procesin e gjykimit të
E.D.-së stafi i i Institutit të të Miturve
Kavajë shprehet: “Ai është dënuar

në një seancë “10-minutëshe”, në
një paraqitje të shkurtër në gjykatë,
vetëm me “pranimin e akuzës nga ana
e E.D”. Gjatë shqyrtimit të vendimit
të formës së prerë, evidentohet fakti
se i mituri është mbrojtur me një
avokat të caktuar kryesisht. Mirëpo
avokati i vendosur kryesisht,
nuk ka përfaqësuar interesin e të
miturit dhe gjykata, në vijim, nuk
ka vlerësuar asnjë mundësi dënimi
alternativ për të miturin.

Në proceset penale, 20 rastet e
gjykatave të shkallës së parë të
marra në shqyrtim kanë pasur
si objekt vleftësimin e masës së
arrestit, aplikimin e masës arrest
me burg apo zëvendësimin e masës
arrest në burg me masa alternative.

Këto çështje penale nuk bëjnë
diferencim përsa i përket moshës
së subjektit (mbi dhe nën 18 vjeç),
statusit shoqëror apo statusit
familjar të fëmijës. Vlerësimi i
masës së sigurisë bëhet vetëm
në bazë të klasifikimit të veprës
penale dhe kërkesës së prokurorit
që përgatit çështjen. Edhe pse në
3 raste/dosje të paraqitura nga
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve,
në bashkëpunim me Shërbimin e
Provës (Tiranë) ato sollën si kriter/
rrethanë lehtësuese llojin e veprës
penale (të lehtë) dhe faktin që i
mituri nuk paraqiste rrezikshmëri
shoqërore,
në
arsyetimin
e
vendimeve të gjykatës nuk u
përmend fare parimi i “interesit
më të lartë të të miturit”, dhe as u
morën parasysh karakteristikat e
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moshës. Në 15 rastet e tjera kërkesa
nga ana e prokurorit të çështjes
nuk përmbante asnjë vlerësim të
rrethanave specifike të kryerjes së
veprave penale, statusit familjar
apo moshës së të miturit.
Gjatë analizës së rasteve me natyrë
penale, nuk u identifikua asnjë
rast ku i mituri të kishte aftësi të
kufizuara. Megjithatë, ky raport
sjell shqetësimin e profesionistëve
të
sistemit
penitenciar
për
domosdoshmërinë e vlerësimit
psikologjik të çdo rasti penal që
paraqitet në gjykatë. Vetëm në 2 nga
20 rastet e monitoruara, u evidentua
prania e psikologut të thirrur nga
gjyqtari.

Komiteti për të Drejtat e Fëmijës
përcakton “respektimin e plotë të
të drejtave, vetëm kur garantohet
kompensimi efektiv ndaj shkeljeve”.
Mirëpo, në rastin e një djali
17-vjeçar, i cili
u mbajt në
komisariatin e policisë së Shkodrës
për 8 orë e gjysmë gjatë natës mbi
dyshimin për vjedhje, u evidentua
se atij i ishte mohuar e drejta për të
kontaktuar nënën e tij, në momentin
e arrestit. Po ashtu, gjatë marrjes në
pyetje në orët e para të mëngjesit,
ai kishte qenë i vetëm në praninë
e dy oficerëve të policisë. Djali ka
apeluar procedurat e arrestit dhe
mbajtjes së paligjshme në polici,
me pretendimin se sjellja fyese dhe
arrogante e punonjësve të policisë
kishte ardhur për shkak se ata nuk
e besonin që djali ishte ende i mitur.
Në apelimin e procesit të tij gjyqësor,
djali (tashmë në moshë madhore)
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ka nisur proces administrativ për
mbajtje të padrejtë në mjediset
e ndalim-shoqërimit. Kjo çështje
është adresuar nga avokati i tij
mbrojtës, me argument ligjor të
mbështetur në Konventën për të
Drejtat e Fëmijës, në nenin 1, 3(1),
5, 9, 12, 37(c) dhe 4041.

Vendimi i Kolegjeve Penale të
Gjykatës së Lartë nr. 67, datë
19.05.2015 me objekt ekstradimin
e një shtetasi shqiptar (i mitur në
kohën e arrestit), argumenton në një
interpretim unifikues se procedurat
e ekstradimit, nuk mund të zbatohen
në rastet kur “ka arsye të mendohet
se personi mund t’u nënshtrohet
persekutimeve a diskriminimeve
për shkak të racës, fesë, shtetësisë,
gjuhës, bindjeve politike, gjendjes
personale a shoqërore, ose
dënimeve a trajtimeve të egra,
çnjerëzore a poshtëruese ose
veprimeve që përbejnë shkelje të
një të drejte themelore të njeriut”.
Ky vendim citohet si një model
pozitiv që tregon kujdesin e
gjykatës për mosekspozimin e një të
mituri ndaj një situate ku ai mund të
diskriminohet.
•

Trajtimi në vendet e vuajtjes së
dënimit për të mitur

Në Institutin e të Miturve Kavajë,
përveç seksionit të paraburgimit,
u shqyrtuan edhe dosjet e 4 të
miturve të dënuar me vendim të
formës së prerë me burgim. Në
41 Kjo çeshtje eshte ende ne proces.

këtë institucion, të miturit kanë
mundësi të marrin më shumë
vëmendje nga stafi përkatës (se sa
fjala vjen, institucioni i Shën Kollit
në Lezhë). Stafi përmban punonjës
edukimi, psikologë, një jurist, etj.,
mirepo këta janë më të paktë në
numër, në krahasim me punonjësit
e sigurisë. Ndërkohë mirë është
që ky institucion i specializuar
për të miturit të organizohet dhe
reformohet në mënyrë të tillë
që të punojë për rehabilitimin
dhe riintegrimin e të miturit
në komunitet. Për t’i shërbyer
këtij qëllimi, është e nevojshme
të rishikohet edhe struktura
organizative dhe përbërja e
personelit të këtij institucioni, duke
i dhënë peshën kryesore sektorit
social-edukativ.
Sipas të dhënave të Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve, fëmijët
në këtë institucion janë dënuar për
vepra penale ndaj pasurisë dhe më
pak ndaj personit. Në 4 rastet e
vendimeve më të gjata me burgim,
në bazë të dosjeve individuale, u vu
re se gjyqtari nuk kishte përfshirë
vlerësimin psiko-social.

Teksa vlerësimi psiko-social i të
miturit është një praktikë e mirë,
e cila duhet të jetë pjesë e çdo
procesi gjyqësor që përfshin të
miturit, kjo bëhet akoma dhe më e
domosdoshme për raste të krimeve
më serioze, për të cilat dënimi
është edhe më i ashpër. Kjo sepse
shumë studime tregojnë që kryerja
e krimeve nga të miturit, ka shumë
më pak të bëjë me qëndrimet e

brendshme të fëmijës, por nxitet
shumë nga faktorë të tjerë të
jashtëm, të lidhur me situatën
familjare, shoqërore, etj. Gjatë
bisedave me stafin edukativ dhe
stafin mjekësor të institucionit, u
identifikua fakti se të miturit shpesh
braktisen nga familja. Edhe në rastet
kur ata kanë vizita nga familja e
afërt, vihet re prania e vetëm njërit
prind (kryesisht nënës).

Gjatë bisedës lidhur me të miturin
E.I., 16 vjeç, stafi i institucionit
sqaron se i mituri është dënuar për
veprën penale të vjedhjes së disa
sendeve të florinjta në shtëpinë e
një shtetaseje, parashikuar nga neni
134/1 i Kodit Penal. Gjatë gjykimit,
i mituri ka pranuar kryerjen
e veprës penale, duke shfaqur
pendesë para gjykatës. Gjykatësi,
duke marrë parasysh vetëm faktin
se i mituri deklarohet si recidivist,
nuk ka konsideruar fare një dënim
alternativ, por e ka dënuar me
vendim të formës së prerë me 3
muaj burg duke e trajtuar si të rritur
për shkak të llojit të veprës penale.
Kujtojmë se në bazë të standardeve
ndërkombëtare, burgimi duhet
parë vetëm si alternativa e fundit
për të miturin dhe alternativat
më të buta duhen tentuar për çdo
rast, pavarësisht recidivizmit. Gjatë
shqyrtimit të dosjes personale të
të miturit, në vendimin e gjykatës
nuk gjendet ndonjë e dhënë lidhur
me vlerësimin psikologjik që ta ketë
informuar gjykatën për marrjen e
këtij vendimi apo ta ketë bindur
se kjo do të ishte në interesin më
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të lartë të këtij të mituri konkret.
I
mituri
është
përfaqësuar
me mbrojtës ligjor të caktuar
kryesisht. Familjarët e tij, edhe
pse të pranishëm gjatë dhënies
së vendimit të formës së prerë,
nuk kanë mundur të pajtojnë një
avokat privat për shkak të gjendjes
ekonomike shumë të vështirë.

Rasti i E.I., i sjellë këtu për ilustrim,
por që nuk është unik në llojin e vet,
tregon se vështirësitë e përshtatjes,
sjelljet diskriminuese ndaj atyre të
miturve që shfaqen si përsëritës,
trajtimi si “ish-të burgosur”, ia kanë
vështirësuar jetën dhe përpjekjet
për integrim këtij djali dhe të
tjerëve si ai. Shkollën e ka ndjekur
me shkëputje, por për punësim siç i
është shprehur disa herë stafit: “nuk
bëhet fjalë, për shkak të historisë
time kriminale me vjedhje”.

Prirja mbizotëruese e gjyqësorit
për dhënien e masës së arrestit
me burg ose dënimit me burgim,
dhe mosmarrja në konsideratë e
rrethanave faktike, si p.sh.: mosha,
arsimi, lidhjet me familjen, vlerësimi
psiko-social, efektet e privimit të
lirisë, etj. kanë çuar në diskriminim
ndaj një kontigjenti të caktuar të të
miturve.
Sistemi i drejtësisë penale për të
mitur operon në një kontekst të
pabarazisë sociale dhe mungesës së
vlerësimit të faktorëve/ rrethanave
sociale. Nevoja për trajnim të
vazhdueshëm dhe profilizim të
gjyqtarëve që trajtojnë çështje të
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drejtësisë penale për të miturit
evidentohet qartazi nga rastet e
marra në shqyrtim. Kjo nevojë
thërret për vëmendje të veçantë,
politika penale gjithëpërfshirëse
dhe role të identifikuara për të
gjitha strukturat që përfshihen në
drejtësinë penale për të mitur.

Të pyetur nga grupi monitorues për
masat disiplinore, stafi i sigurisë
tregon se ato nuk përdoren fare
ndaj të miturve, gjë që shihet si
pozitive. Nga ana tjetër menaxhimi
i rasteve konfliktuale, sipas tyre,
bëhet
nëpërmjet
klasifikimit
të brendshëm në përputhje me
shpërndarjen gjeografike, moshën
dhe rrezikshmërinë shoqërore42.
Megjithatë, lidhur me rastin e E.D.
16 vjec, me prejardhje rome, të
cituar më lart, gjatë qendrimit të tij
në Kavajë për akuzën e vjedhjes, ai
është vënë në të njëjtën qeli me dy
të mitur të tjerë të komunitetit rom,
duke i distancuar ata që të tre nga të
miturit e tjerë që gjenden aty.

Punonjësit e institucionit nuk e
shohin këtë si sjellje diskriminuese
ndaj të miturit, por justifikohen me
faktin se askush nuk dëshiron të
ndajë qelinë me ta. Institucioni ka
“respektuar” dëshirat e të miturve të
tjerë, por nuk ka marrë asnjë masë
për rregullimin e marrëdhënies
ndërmjet vetë të miturve të këtij
institucioni dhe për të promovuar
socializimin e tyre.
42 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve

Sjellja e strukturave ligjzbatuese
ndalimi/shoqërimi/arresti

Mosaplikimi i masave alternative
për të miturit si sjellje
diskriminuese

Figura1: Faktoret e analizuar lidhur me disavantazhet që sjellin qasje
diskriminuese për të miturit
“Në burg ka një sistem hierarkie
mes të dënuarve. Kjo hierarki
duket sikur vendoset mbi bazën
e llojit të veprës penale të kryer,
gjendjes ekonomike të familjes
nga e cila vjen i mituri, orientimit
seksual dhe përkatësisë etnike.
Kjo shprehet përmes, frikësimit,
kanosjes,
elementëve
të
ndryshëm të dhunës, përdorim
i disa të miturve si “shërbëtorë”
të disa të miturve të tjerë, etj.
Klientët tanë të mitur pohojnë
se kjo hierarki vihet re edhe nga
stafi i institucioneve ku mbahen
të miturit, por askush nuk bën
asgjë për ta zbehur atë”.
Ndue Marku – Avokat pranë
QSHRT

Çështjet e trajtimit të diferencuar
ose
neglizhent
në
sistemin
penitenciar në fakt kushtëzohen
edhe nga faktorë përjashtues
shoqërorë që përmban sistemi i
mbyllur. Vendet e privimit të lirisë
gjenden në pozita të papërshtatshme
dhe shpesh diskriminuese ndaj
fëmijëve për shkak të mundësive të
kufizuara dhe regjimeve të mbyllura
që aplikohen sot në Shqipëri.
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8

Rekomandimet

Rekomandime
Rezultatet e këtij raporti paraqesin
një analizë përshkrimore të
realitetit të sotëm të sjelljeve
diskriminuese ndaj të miturve
në sistemin gjyqësor. Ky raport
iu adresohet profesionistëve të
sistemit të drejtësisë, autoriteteve
të mbrojtjes dhe garantimit të të
drejtave të fëmijëve, politikëbërësve
dhe ligjzbatuesve dhe i fton në
adresimin
e
rekomandimeve
afatashkurtëra dhe afatmesme të
karakterit ligjor, institucional dhe
strukturor:
•

Lufta ndaj diskriminimit dhe
parandalimi efektiv i sjelljeve
diskriminuese ndaj fëmijëve –

Institucionet shtetërore duhet
të sigurojnë mjetet e duhura për
identifikimin e rasteve të fëmijëve
në sistemin e drejtësisë dhe për
parandalimin
dhe
adresimin
shterues dhe shumëplanësh të
diskriminimit ndaj tyre.

Njohja dhe garantimi i të drejtave
të fëmijëve mbetet nevojë e
përhershme dhe e vazhdueshme
për profesionistët e sistemit
të drejtësisë për parandalimin
e sjelljeve diskriminuese ndaj
fëmijëve. Legjislacioni i ri në fushën
e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës
dhe të drejtësisë penale për të mitur
evidentojnë domosdoshmërinë për
specializim/profilizim të të gjithë
kuadrove, paanësi dhe ndjeshmëri
ndaj interesit më të lartë të fëmijës.

•

Fuqizimi i Institucionit të
Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi

Duke qenë se roli i spikatur në
zbatimin e dispozitave të ligjit
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”
i është caktuar Komisionerit, dhe
në konsideratë të pozicionimit të
këtij institucioni në hierarkinë e
institucioneve të pavarura dhe
me mandat administrativ ndaj
shkeljeve, është e domosdoshme
që kapacitetet e këtij institucioni
të përforcohen edhe më tej, në
59

veçanti përmes shtimit të burimeve
njerëzore të tij, dhe trajnimit
profesional lidhur me sfidat e
veçanta dhe mbrojtjen e fëmijëve
nga diskriminimi.

Vërehet që ka ardhur koha edhe
për vendime apo rekomandime
nga ana e Komisionerit, të tilla që
të kenë efekt rregullator edhe për
ata fëmijë të cilët nuk i janë drejtuar
Komisionerit, por ndeshen me sjellje
të ngjashme diskrimiminuese, si ata
fëmijë që i drejtohen Komisionerit.

Formë
tjetër
për
fuqizimin
institucional të Komisionerit mbetet
edhe përmirësimi i mëtejshëm i
legjislacionit dhe nxjerrja e akteve
nënligjore në zbatim të nenit
18 të ligjit “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”.
•

Bashkëpunimi dhe angazhimi
ndër-institucional i organeve
të drejtësisë dhe organeve të
tjera që ofrojnë shërbime apo
garantojnë të drejtat e fëmijës

Ky angazhim për parandalimin
e sjelljeve diskriminuese përbën
premisat për konsolidimin e
ndërhyrjeve në nivel kombëtar,
për të luftuar diskriminimin ndaj
fëmijëve, nëpërmjet bashkëpunimit
shumëdisiplinor në përgatitjen e
rregullave të etikës dhe standardeve
të aplikueshme për qasjen në
drejtësi të të miturve.
Për të përmirësuar aksesin në
drejtësi për fëmijët, autoritetet
publike duhet të vlerësojnë të gjitha
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shërbimet ekzistuese për fëmijët:
policinë, prokurorinë, gjykatat,
mjekësinë
ligjore,
mësuesit,
punonjësit e mbrojtjes së fëmijës,
punonjësit socialë, psikologët dhe
përfaqësuesit e komunitetit të
cilët ndërveprojnë me fëmijët në
përballjen e tyre me drejtësinë dhe
duhen bërë pjesë e ndërhyrjeve.
•

Proceset gjyqësore
strategjike dhe mbrojtja
ligjore për fëmijët

Në fushën e barazisë, si edhe në
fusha të tjera të të drejtave të njeriut,
proceset gjyqësore strategjike janë
një mjet i fuqishëm për të inkurajuar
ndryshimet. Ky mjet mund të
qartësojë dhe zgjerojë ligjin përmes
vendosjes së praktikave gjyqësore;
ai mund të detyrojë qeverinë
për ngritjen e llogaridhënies dhe
të reformave; mund të edukojë
zyrtarët, profesionistët ligjore
dhe publikun mbi të drejtat për
barazi; mund të vëre në pah dhe
të dokumentojë padrejtësitë e
institucionalizuara;
mund
të
ndryshojë qëndrimet e publikut;
mund të fuqizojë të paprivilegjuarit
për të vënë në pyetje status quonë dhe për ta ristrukturuar atë. Me
këtë rast, institucionet e ngarkuara
me ofrimin e ndihmës ligjore falas,
duhet të prioritizojnë për financim/
mbështetje pikërisht këto raste
strategjike dhe në përgjithësi
rastet e fëmijëve të prekur nga
diskriminimi apo të drejtat e të
cilëve janë shkelur, sidomos nga ana
e institucioneve publike.

Shteti duhet, veç kësaj, të garantojë
cilësinë e ndihmës ligjore falas, pasi
siç u vu re nga dosjet e fëmijëve, nuk
është e rëndësishme që një avokat
thjesht të jetë i pranishëm, por ai/ajo
duhet të luftojë me përgjegjshmëri,
profesionalizëm dhe ndjeshmëri
për të siguruar mbrojtje efektive të
të drejtave të fëmijës dhe adresim të
diskriminimit ndaj tij/saj.
•

Forcimi i shoqërisë civile

Në procesin e përmirësimit të
efikasitetit të drejtësisë ndaj të
miturve, duhet të ketë përpjekje
të posaçme nga ana e Shtetit për
ngritjen dhe forcimin e mëtejshëm
të kapaciteteve të OJF-ve, të cilat
avokojnë mosdiskriminim dhe
praktikat që kanë për bazë barazinë
dhe qasje të njëjtë ndaj fëmijëve.
Për këtë ai mund të kërkojë edhe
bashkëpunimin
e
komunitetit
ndërkombëtar.
•

Fushata për ndërgjegjësimin
e publikut

Institucionet shtetërore, me ndihmën e shoqërisë civile dhe mekanizmave ndërkombëtare, duhet të planifikojnë dhe realizojnë në mënyrë
sistematike një fushatë intensive
ndërgjegjësimi të publikut në lidhje
me ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, për kategori të veçanta siç
janë fëmijët. Grupet e targetuara
duhet të përfshijnë opinionin publik, me fokus të veçantë te fëmijët
dhe familjet e tyre. Këto fushata
duhet të synojnë rritjen e njohurive

të fëmijëve si dhe familjarëve apo
kujdestarëve të tyre ligjorë dhe
ndërgjegjësimin e tyre për të drejtat
e fëmijëve që përballen me sjellje
diskriminuese nga sistemi i drejtësisë, për identifikimin dhe raportimin e rasteve.
•

Mbledhja dhe menaxhimi i të
dhënave

Institucionet shtetërore duhet
të bëjnë përpjekje të mëtejshme
themelimin dhe konsolidimin e
bazave të të dhënave të sakta dhe
të besueshme që konfirmohen
nga njëri institucion te tjetri, mbi
aspekte të ndryshme të shkeljes
së të drejtave dhe praktikave
diskriminuese ndaj fëmijëve që
përballen me drejtësinë në Shqipëri.
Ngritja e këtij sistemi do të ofronte
nivele të ndryshme krahasimore
dhe qasje specifike ndaj çështjeve
dhe faktorëve të identifikuar.
•

Rritja e nivelit të
transparencës së sistemit të
drejtësisë dhe bashkërendimi
me mekanizmat ekzistues me
synim shkurtimin e afateve
të shqyrtimit të çështjeve
gjyqësore me subjekte të
miturit, me ndërtimin e
procedurave të kuptueshme
dhe miqësore për fëmijët, në
zbatim të Konventës për të
Drejtat e Fëmijës.

•

Nevoja për trajnim të
vazhdueshëm dhe profilizim
të gjyqtarëve që trajtojnë
çështje të drejtësisë penale,
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civile dhe administrative
për të miturit evidentohet
qartazi. Kjo nevojë thërret për
vëmendje të veçantë, politika
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gjithëpërfshirëse dhe role të
identifikuara për të gjitha
strukturat që përfshihen në
drejtësinë për të mitur.

CHILDREN, ACCESS TO
JUSTICE AND DISCRIMINATION
AN OVERVIEW OF JUDICIAL DECISIONS IN
RELATION TO CHILDREN FROM THE POINT
OF VIEW OF DISCRIMINATION AND EQUALITY

With the financial
support of :

Children, access to justice and disrimination
An overview of judicial decisions in relation to children
from the point of view of discrimination and equality
© Commissioner for the Protection against Discrimination
and the Albanian Rehabilitation Centre for Trauma and
Torture
Tirana, December 2016

This report was published by the Commissioner for Protection from Discrimination.

UNICEF Office in Albania in partnership with ARCT implemented the Programme “Building the capacity of the Commissioner for Protection from Discrimination in monitoring
judicial decisions in relation to disadvantaged children”. Under this Programme, UNICEF and ARCT supported the Office
of the Commissioner for protection against discrimination in
drafting the methodology and instruments to analyse judicial
decisions related to children, from the point of view of discrimination and equality.

The views contained in this publication are the sole responsibility of the Commissioner for protection against discrimination and the Albanian Rehabilitation Centre for Trauma and
Torture and do not necessarily reflect the views of UNICEF
Albania.

Acknowledgements
The Commissioner for Protection from Discrimination would like to express
gratitude for the cooperation with the Albanian Rehabilitation Centre for
Trauma and Torture and UNICEF Albania in the process of developing this
report.

This report is made possible through the joint effort of the ARCT Legal Experts
Group, independent national and international experts who were engaged
with the methodology, legal specialists engaged with preparing focus groups
as well as researchers who analysed the data collected during the monitoring
process and documentation concerning discriminatory practices against
children involved in judicial proceedings.
Many thanks go to the professionals of the justice system who helped with the
identification of discrimination cases/situations, and to the law enforcement
officers, who facilitated the monitoring process through joint agreements,
provision of information and exchange of ideas during various meetings.

Special thanks go to the support provided by UNICEF Albania for creating the
possibility to build the capacities of the Commissioner for protection against
discrimination in exercising their legal mandate.

3

Table of Content
Acknowledgements........................................................................................ 3
List of Acronyms and Graphs......................................................................... 6
For the Children ............................................................................................ 7
Executive Summary........................................................................................ 9
Introduction ................................................................................................ 13
Methodology................................................................................................ 15
Overview of the legal framework and standards that guarantee nondiscrimination against children facing the justice system............................. 21
The role of the Commissioner for Protection from Discrimination................ 33
Data from the monitoring of cases on the discriminatory behaviour
against children facing justice ..................................................................... 37
Recommendations ..................................................................................... 59

5

List of acronyms
EU-		
European Union
UDHR-		
Universal Declaration of Human Rights
ICCPR-		
International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCRInternational Covenant on Economic, Social and Cultural 		
		Rights
ICERD-		
International Convention on the Elimination of All Forms of 		
		Racial Discrimination
CEDAWConvention on the Elimination of All Forms of Discrimination
		Against Women
CRC- 		
Convention on the Rights of the Child
ECHR-		
European Convention on Human Rights and Fundamental 		
		Freedoms
ECtHR-		
European Court of Human Rights
ECJ-		
European Court of Justice
CC-		
Constitutional Court of Albania
CPD- 		
Commissioner for the protection against discrimination
CoE-		
Council of Europe
UNODCUnited Nations Office on Drugs and Crime
UNICEFUnited Nations Children’s Fund

List of Tables and Graphs
Table.1
		
Table 2.
Graph 1.
		

6

Court cases on criminal offences against children, marriage 		
and family 2014-2015
Data on children as injured parties to criminal proceedings
Cumulative disadvantages leading to discriminatory approach
against the child in criminal justice

1

For the Children

•
•
•
•
•
•

•

In which cases do children
face discrimination?
What does discrimination
mean?
What rights do children have
in judicial proceedings?
Who may they approach in
such case?
How may a child address a
judge to emphasise his/her
position?
What did the Commissioner
for Protection against
Discrimination find
after analysing judicial
decisions? Were children or
several groups of children
discriminated against?
What does the Commissioner
have to say to the courts and
government in this regard?

This report examines the concept of
discrimination against children in the
justice system (as for instance, courts).
Discrimination is prohibited by law in
Albania. The purpose of this law is to
guarantee the right of every person

to: a) equality before the law and
equal protection by law; b) equality
of opportunities and possibilities to
exercise rights, enjoy freedoms and
take part in public life; c) effective
protection against discrimination
and from every form of conduct that
encourages discrimination.

Discrimination is differentiation or
exclusion of a person in relation to
other persons. In daily life, the forms of
discrimination may be open or covert,
direct or indirect, committed through
acts or omissions. We encounter a
situation of discrimination or unequal
treatment of persons even when we
prefer one person over others, or when
we set limits against a person and fail
to do this against other persons, who
are under equal terms.

These discriminatory actions must be
addressed to the Commissioner for
Protection from Discrimination. The
Commissioner for Protection from
Discrimination (briefly Commissioner)
is the head of an independent
institution who during performance of
7

their tasks abides by the Constitution
and the laws in force and is set up
by the law “On protection against
discrimination”. The Commissioner’s
Office consists of qualified staff and it
has concrete opportunities to protect
against the violation of rights. These
opportunities constitute its mission
defined by the law.

This report examines children’s cases
and data collected from the justice
system, law enforcement institutions
(including
police);
penitentiary
institutions
(including
pre-trial
facilities and correctional centres)
as well as from Commissioner for
Protection from Discrimination. Such
data identify cases of discriminatory
treatment because of age, social
status, family status, sex, disability or
sexual orientation, in different stages
of administrative, civil or criminal
court proceedings. The Commissioner
when analysing court cases related to
children has found these problems:
some categories of children including
poor children, disabled children, Roma
minorities and girls encountered
greater obstacles compared to others.
Concerning children in conflict
with the law “.....rights to equal, fair
and speedy trial are not exercised
properly, thus the enjoyment of
these rights is violated”. In some
other cases, failure to address these
violations from the legal point of view
encourages discriminatory behaviour
and consequently it identifies the
need for legal and administrative
amendments in relation to offenders
at different levels. In other cases, the
8

Commissioner has found that the
existing mechanisms are inadequate
to consider the needs of the children.
This inadequate child’s access is
affected mainly by their age, cultural,
social perception or family status.
The analysis and presentation of the
cases is described briefly with due
consideration to data confidentiality;
their aim is to raise awareness of
the judges, the prosecutors and the
police officers; lawyers and educators,
policy-makers and decision-makers
to reduce the number of cases of
discrimination and guarantee respect
for equality before the law to certain
categories and age-groups of children
concerning similar cases.
This report makes recommendations
for (a) compliance with the
international principles in the
framework of the justice system and
prevention of discrimination cases
against the children; (b) strengthening
the position of the Commissioner
in giving recommendations to the
respective bodies in order to reduce
the number of cases of discriminatory
behaviour against children interacting
with the justice system; (c) providing
terminology related to discriminatory
behaviour,
(d)
strengthening
commitment
of
policy-makers,
law enforcement institutions and
organisations that protect the rights
of the child as fundamental rights
in order to improve the policies and
knowledge of practical realisation of
rights of the child as regards access to
justice.

2

Executive Summary

The analysis of the factors that
influence
the
discriminatory
behaviour of children at different
stages of justice clearly pointed out
that the problem of discrimination
against children as regards access
to justice is quite complex and
displays multiple characteristics
due to the combination of different
elements such as age, sex, family
status, social status, education,
sexual orientation, etc.

children.
Children’s access to justice in
today’s reality combines the need
to guarantee the rights of the
child in relation to information,
participation and representation
in administrative and judicial
proceedings, at all the stages of
the proceedings considering that
private life, interests, special needs,
individual dignity of the child must
be respected and protected.

Equality is one of the basic principles
sanctioned by the fundamental
law of our state, the Constitution
and so is the principle of nondiscrimination. Recently there have
been drafted specific laws, such
as “On the rights and protection
of the child” and the “Code of
Criminal Justice for Children”, to
ensure effective protection against

This law sanctions the obligation
of the authorities to take positive
measures that would enable a)
equality before the law and equal
protection of the law; b) equality
of opportunity for the exercise
of these rights and enjoyment of
freedoms; c) effective protection

•

Children are entitled to enjoy
the rights foreseen by law
and they shall not be excluded
or discriminated against by
anyone.

•

The effective implementation
of the law “On protection
against discrimination”
provides a very good
opportunity to prevent all
forms of discrimination and
differentiated treatment.
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against discrimination and any
form of behaviour that encourages
discrimination.

The Commissioner for Protection
from Discrimination is an open
door to all children who wish to
complain about the different forms
of discrimination they encounter,
including their interaction with
justice and law enforcement
agencies.

in different ways in relation to their
family, education, identity and wellbeing. Lack of trust in institutions and
mechanisms reflects the social and
cultural realities and attitudes that
prevent children from fully accessing
the justice system. Where poverty is a
factor, children are even less likely to
approach the justice system to claim
their rights. Often this overlaps with
other elements including: disability,
sex, or ethnic origin.

The need for a child protection
approach is a necessity. In the
absence of policies advantageous to
children, the judicial system appears
indifferent and often discriminatory
in cases where the presence
of children requires effective
protection, fair and impartial trial,
measures that comply with the best
interests of the child. Children’s
equal access to justice requires legal
reforms and child-friendly policies,
including capacity building and
provision of staff and appropriate
and specialized services to meet the
needs of children.

Excessive procrastination of court
proceedings, absence of the parent or
legal guardian, lack of independent
specialists to conduct the child’s
psychological assessment become a
real obstacle to an effective justice
for children. The social context of
the detained child, the lack of family
ties, poverty and lack of sensitivity
of the judiciary representatives lead
to the application of imprisonment
sentence, while failing to consider
the age and the best interest of the
child.

•

•

Access to justice should be
guaranteed on an equal
footing to every child, not only
in form but also in content.

Children’s legal protection
and coping with the justice
system

Justice, in the eyes of children,
is interpreted as a whole set of
institutions and functions that affect
10

•

Criminal punishment
policy in absence of
professional assessment
of the psychological and
developmental status of
children

Despite international instruments
and their integration into the
domestic legal system, significant
gaps still remain, especially in
civil and administrative cases. The
monitoring results point out a
significant gap between the law and
the practice, as well as significant

discrepancies in the understanding
of justice for children by justice
system professionals.

The examination of court cases
showed lack of special sensitivity
to children when confronting them
with justice or lack of reference to
international principles including
“protection of the best interests
of the child”, the right to welfare,
development, food, etc. This
has been identified in criminal,
administrative and civil/family
cases, and it prevails in the caselaw of the courts of first instance
and courts of appeal. It is because
of this that many cases have been
remanded by the Supreme Court to
be re-tried.
•

Deprivation of liberty has
been identified as a factor
in the increasing number
of discriminatory and
exclusionary behaviour
against children

Very often, children are faced with
laws, policies and practices that are
not tailored to children’s experiences
or that otherwise lead to unjust,
inequitable and inappropriate
outcomes
in
administrative,
civil and criminal cases. When
reviewing the identified cases, it
has been noted that deprivation of
liberty of children as offenders or
treatment of children as witnesses
to a crime has a direct impact on
their psychological and social
development.

Differentiated
treatment
is
encountered at various stages of
the criminal judicial proceedings.
When assessing cases of a criminal
nature several criteria should
be considered, such as: criminal
classification according to domestic
legislation, the nature of the offence
and the aggravating circumstances
of the offence, the individual
characteristics of the child and
child’s family and social context.
Police escort, arrest or pre-trial
detention in most cases becomes a
sentence of imprisonment, failing
to analyse the context, age or the
best interest of the child. Moreover,
data show a higher number of boys
detained, escorted or arrested
compared to girls.
The increase in the number
of juvenile recidivists in the
penitentiary system raises a great
concern over the criminal potential
which is seen to be “cultivated” in
penitentiary institutions. The vast
majority of the criminal recidivist
contingent in Albania represents
disadvantaged children, children
discriminated against because of
their family status, treated as adults
because of the type and forms of
criminal offences. The criminal
justice system for children operates
in a context of social inequality and
lack of assessment of social factors
/ circumstances.
•

Alternative measures as
concrete opportunities for
preventing discriminatory
behaviour
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As an important institution in the
rehabilitation process of the child in
conflict with the law, the Probation
Service and the application of the
alternative sentences are noted as
a preventive form of discriminatory
behaviour. This report identified
the need for involvement of the
Probation Service by the judiciary
and the prosecution as of the early
stages of the juvenile criminal
process, rather than limiting their
very valuable role only to the stage
of execution of the sentence.

Involvement of social services and
effective provision of these services
to children, especially children
in conflict with the law before
release or reintegration is crucial
to preventing discrimination and
differentiated treatment.

In order to change this reality, the
public authorities need to critically
view the entire spectrum of services
to children, linked in one way or
another to the justice system: not
only the police or the court, but also
the teachers, the child protection
structures, social workers, psychologists and other community
stakeholders who interact with the
children facing justice issues.

•

•
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Integrated social services and
their preventive approach
require the commitment of
all stakeholders and state
structures

Based on the collected data, other
issues that lead to discriminatory
behaviour include negligence for
social rehabilitation due to poverty,
avoidance due to sexual orientation
or Roma origin. Moreover, we
observe that delinquency increases
the risk for boys involvement,
compared to girls. This means that
policy-makers should also consider
the gender elements in their efforts
for prevention.
Consolidation of state
mechanisms for the treatment
of children

Lack of qualified and professional
staff for the treatment of children`s
cases requires state policies,
and institutional engagement of
all mechanisms to ensure nondiscrimination, the best interest of
the child and a unified approach to
institutional interaction.

3

Hyrje
Introduction

Albania has no comparative studies
and data related to the discriminatory
treatment against children as
regards access to justice. Even
though prevention of discrimination
constitutes a basic principle of
protection of rights of the child, the
practice only offers a few cases of
discriminatory treatment of children
on the grounds of age, sex, social or
wealth status, sexual orientation etc,
in the judicial system. Moreover, lack
of awareness of this principle by the
parents or legal guardians makes it
difficult to assess it in relation to the
justice system.
In general terms, a comprehensive
access to justice takes place when
protective measures prevent abuse
and ensure equal treatment by the
authorities to any person, adult or
child, in the judicial process or in
preliminary proceedings. Children’s
access to justice is affected by social
and cultural practices that must aim at
providing to children the opportunity
to seek justice without any fear of
stigmatisation or punishment.

This report, considering the
existing cultural perceptions in
Albania concerning the position of
the child and the level of enjoyment
of their rights, the presence of
the vulnerable groups, including
Roma, and the issues of concern
linked to the role and positions
of girls in the society, provides a
possibility to address the “silent”
cases in the context of violations
or
discriminatory
behaviour.
Therefore, when determining the
criteria of discrimination, the main
focus is on inequality because
of sex, sexual orientation, ethnic
origin, poverty or place of origin/
residence. Similarly, the conflict of
the child with the law is considered
a possible element of discrimination
in this report because, even though
the system may seek justice from
the child, it must also guarantee
justice for this child.
Lack of a comparative experience in
this field makes the identification
of representative cases difficult
because it does not always happen
13

that the violation of a right
during trial may occur because of
discrimination. For instance, the
failure of an authority to ensure
legal aid/representation of a child
in a criminal process does not
necessarily occur because of any
discrimination due to any particular
quality of the concerned child (in
comparison with other children).
Similarly, a child may be deprived of
the right to be heard in the process
because the authorities fail to ensure
the presence of an interpreter, sign
language interpreter or specialised
professional who may facilitate
communication with the child. This
may take place even because of the
negligence by these authorities.
While children involved with the
justice system may be deprived of
these rights, regardless of whether
they belong to the groups that are
most frequently discriminated
against, the mere fact that the child
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is a citizen who enjoys special
protection from the Constitution
and may not fully exercise their
rights without assistance, failure
to provide such assistance or
special protection, constitutes
discrimination against the child,
because of their age.

This reality emerges in a few cases
addressed by the Commissioner
for Protection from Discrimination.
Discrimination, as defined in the
provisions of law no. 10221 dated
04.02.2010 “On protection against
discrimination”, may take place
in the form of direct and indirect
discrimination.
Consequently,
the forms of discrimination and
categories to which they apply,
require case by case interpretation.
This report gives the concrete
possibility for the CPD to widen the
scope of cases it handles, in view of
access to justice.
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Methodology

Access to justice mechanisms are
not always sufficient for children,
let alone children belonging to
marginalised or discriminated
groups. The UN General Assembly
recognized
children
involved
in juvenile justice system as
an especially vulnerable social
group in need of special measures
directed to secure effective
protection additional to the general
scope of economic, civil, political,
and cultural protection system
existing under the framework of
UN Convention on the Rights of
the Child.1 Bearing in mind that
juvenile justice is ‘one component
of a broader community-based
strategy directed to prevent child
delinquency’2 the review of judicial
1
2

UN General Assembly, Resolution
of sixty-eight plenary meeting, A/
RES/45/113, 14 December 1990, para
2
Council of Europe, Committee of
Ministers, Recommendation Rec
2003(20) concerning new ways of
dealing with juvenile delinquency
and the role of juvenile justice, 24
September 2003, para 2

decisions aims to reveal patterns of
discrimination of children in access
to justice.

Specifically the review aims to
identify specific ‘problematic’ areas
in justice for children where an
access to justice of such children
is in some way hindered by
discrimination.

To achieve the most transparent
results, combination of different
techniques including qualitative
and quantitative research was
employed to conduct the review. The
review study will rely on the data
provided in cases selected randomly
in representative samples. The
review of the selected case-files was
conducted by means of evaluation of
their key characteristics. In order to
identify key characteristics and set
up a framework of legal standards,
the actual cases will be measured
upon, prior to conducting the review
the researcher will carry out desk
research of academic literature and
relevant legislation. Measurements
15

of the key characteristics of both
samples were compared to reveal
whether indeed children belonging
to discriminated groups were prone
to receive discriminative treatment
by the authorities in their access to
justice.
The outcomes of the review served
to come up with recommendations
designed to enhance and strengthen
the role of the Commissioner for
Protection from Discrimination. To
this end the proposed methodology
provided for the sources of the
review data and explains how the
data collecting cases was selected
and which key criteria of the cases
were analysed.

Sources

The review was based on a
combination of desk research
and legal analysis. Desk research
was based on relevant academic
literature, national legislation and
international law instruments
regulating access to justice and
standards of a fair trial and principle
of non-discrimination.
Primary sources for the review
were actual cases files. Thus not
only final judicial acts (judgments)
were considered for the review,
but rather the whole case file
which included references to all
proceedings starting from initial
police interrogation and finishing
with the final judgment. Dossiers of
children sentenced to detention in
juvenile detention centres served as
16

another primary source of the data
for this review.
Additionally the authors analyzed
information received from interview
transcripts of officials engaged in
the justice for children proceedings,
trial observations, official relevant
statistics, previous research, etc.

Case selection criteria

The review aims to reveal
cases where access to justice of
children was precluded, due to
discrimination. To conduct the
review, two representative samples
of cases were selected. Each of the
samples included cases related to
similar justice proceedings, but
with different categories of persons
involved in the proceedings: (i) the
first sample included cases where
children engaged did not belong to
any marginalized or discriminated
groups and (ii) the second sample
included cases where children
which belonged to discriminated
groups (such as ethnic minorities,
female, disabled, LGBT, etc) were
subjects to proceedings.
As well as discrimination can
assume different forms and come
under different grounds, the access
to justice has many facades. The task
of the review was to identify cases
where specific procedures, which
pave a way to justice, were hindered
for a child by discrimination. In
order to perform this task the
researchers had to theoretically
define exact forms and grounds of
discrimination and specific facades

of access to justice, which fall under
the scope of the review.
In this exercise the authors relied
on the legal standards regulating
justice for children: both national
and
international
(developed
within a vast body of international
instruments, including among
others, the UN Convention on the
Rights of the Child and its optional
Protocols,3 as well as General
Comments of the Committee
on the Rights of the Child,4 the
International Covenant of Civil and
Political Rights5 and the European
Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms.6Apart from
the framework of rights created
under the scope of the ICCPR and
the UN Convention, international
standards and norms of juvenile
justice are accumulated within
the legal body of the documents
issued by the UN General Assembly,
3		 UN General Assembly, Convention on
the Rights of the Child, 20 November
1989, United Nations, Treaty Series,
vol. 1577, p. 3, available at: http://
www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.
html

including the United Nations
Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile
Justice (the Beijing Rules),7 the
United Nations Guidelines for the
Prevention of Juvenile Delinquency
(the Riyadh Guidelines),8 and
the United Nation Rules for the
Protection of Juveniles Deprived of
their Liberty (Havana Rules).9

Access to Justice

In most general terms, adequate
access to justice suggests that
various safeguards are available
to prevent abuse and ensure fair
treatment by the authorities of any
person engaged in the trial or pretrial proceedings. The review was
not to be limited to any particular
role, which children play in the
proceedings and targeted cases
where children were involved as
perpetrators, as victims of crimes
or violation of child rights, or
where children were engaged in the

4		 see among others: The Committee
on the Rights of the Child, General
Comment No 10 (2007), CRC/C/
GC/10, 25 April 2007

7 UN General Assembly, United Nations
Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice
(“The Beijing Rules”): resolution /
adopted by the General Assembly. 29
November 1985, A/RES/40/33

6 Council of Europe, European Convention
for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, as
amended by Protocols Nos. 11 and 14,
4 November 1950, ETS 5

9 UN General Assembly, United Nations
Rules for the Protection of Juveniles
Deprived of Their Liberty : resolution
/ adopted by the General Assembly., 2
April 1991, A/RES/45/113

5		 UN General Assembly, International
Covenant on Civil and Political Rights,
16 December 1966, United Nations,
Treaty Series, vol. 999, p. 171, available
at: http://www.refworld.org/
docid/3ae6b3aa0.html

8 UN General Assembly, United Nations
Guidelines for the Prevention
of Juvenile Delinquency (“The
RiyadhGuidelines”): resolution /
adopted by the General Assembly, 14
December 1990, A/RES/45/112
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proceedings as witnesses.

As was already mentioned, the
access to justice constitutes quite
a broad legal category, which
comes under different facades and
assumes a great many proceedings.
This review mainly focused on
criminal
justice
proceedings,
where discrimination might be
more tangible and has the most
destructive consequences, but not
limited to them. Another reason
for such focus in case selection was
that administration of the juvenile
criminal justice remained the main
focus of periodic country reporting
before international bodies such
as the Committee on the Rights
of the Child or the Human Right
Committee.
The UN Convention lays down
in articles 37 and 40 a legal
framework, which covers under
its scope fundamental rights
related to the children involved
in justice processes. The review
exercise focused on the relevant
fundamental rights of children,
procedural safeguards and further
safeguards provided to the children
whose liberty was restricted by
confinement in penal institutions.
Prior to conducting the review,
the team had to theoretically
elaborate the scope of the review
and specifically explain which
rights and freedoms are in most
parts violated by discrimination. In
this exercise the authors looked at
18

various safeguards of fair trial and
the right to liberty and security.

Correlation between
discrimination and a breach of
access to justice

Not always a breach of a right falling
under the scope of a fair trial or
liberty and security can be caused
by discrimination. Therefore, it was
crucial to theoretically establish
specific criteria of correlation
between discrimination and breach
of various safeguards securing
access to justice.

Characteristics
of
selected
cases have reflected the following
assessment criteria:
-Obstacles in the reporting of a crime
or of a violation of the rights of the
child.
-Arrest and police interview/
interrogation (legal representation/
information
on
legal
aid,
participation/presence
of
the
parent/legal guardian, translation,
manner of treatment of the
child (harshly, kindly, neutrally),
harassment of a child in any form
(yelled at, insulted, called names, etc.),
physical abuse of a child, treatment
of a child as guilty, irrespective of
the principle of presumption of
innocence, prolonged investigation;
a child victim put in a position where
s/he has to justify own actions/
omissions, as if guilty of their own
victimisation)
-Pre-trial detention and procedural

actions (the presence of the lawyer,
the notification of the parent/
legal guardian, the presence of the
interpreter when the child does
not know the Albanian language,
use of arrest as the first measure,
proposal of any other security (noncustodial) measure, determination
of the duration of detention,
provision of health services,
provision of education of children,
keeping of contact with the family
(telephone calls, visits)
-Trial (respect for safeguards of
fair trial; presence of the parent/
legal guardian, provision of
interpretation service, if needed,
the right to be heard and child
views given due account, the harsh/
rude treatment of the child (less
respect and courtesy compared to
other children (people) in similar
conditions, the child was harassed,
yelled at, insulted, called names,
the child was physically abused,
the child was treated as guilty
even when the child was presumed
innocent, spoken of his guilt as a
matter of fact, or the child victim of
the violation of a right was treated
as if it were the child’s fault for

victimisation/violation
suffered,
the decision failed to determine the
best interest of the child, etc.)
-Treatment in juvenile correctional
centre (provision of medical services,
child’s education, family contact
(telephone calls, visits), respect
for private life and confidentiality
of
communication
with
the
child, manner of treatment of the
child (harshly, kindly, neutrally),
harassment of the child in any form
(yelled at, insulted, called names, etc.),
failure to enforce legal guarantees,
physical abuse of the child).
The case selection process relied
on the principle of impartiality
and transparency. For a complete
analysis were combined: a variety
of cases/files involving children,
views of various professionals of the
justice system and law enforcement
bodies, observation of several court
hearings and observation of the
conditions of treatment of children
in police stations, detention facilities
and prison, as well as indicators
such as age, various discriminated
groups (girls, Roma, etc).
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5

Overview of the legal framework
and standards that guarantee
non-discrimination against
children facing the justice system
Principles guaranteeing
protection of rights of
children

•

Article 1 of the Convention on the
Rights of the Child10 defines “a child
as every human being below the age
of eighteen years unless under the
law applicable to the child, majority
is attained earlier”. The Convention
is one of the most important acts
of international law which foresees
the rights and obligations in all
the fields of life of the child. For
purposes of this report, some of the
main rights of children include:

•

•

10

Right to equality and nondiscrimination: all children
have equal rights. No one may
be discriminated on grounds of
sex, race, religion, ethnic origin,
language, economic status,
education and social status, as
well as any other grounds.

This Convention was adopted by the
United Nations General Assembly on
20 November 1989

•

•

Right to survival and development: which implies not only
good physical development of
the child, but also sound mental
and emotional development.
Right to stay with the parents:
every child shall have the right to
live with the respective parents
who care for the upbringing and
development of the child.
Right to express views on childrelated issues: children have
the right to express their views
and wishes in issues related to
their life. Parents shall decide
for children when the latter are
very young. But, once children
grow up, parents and other
persons must hear and take into
account the views of the child.
Right to be protected against any
form of abuse and exploitation:
this right consists of protection
against “all forms of physical or
mental violence, injury or abuse,
neglect or negligent treatment,
maltreatment or exploitation,
including sexual abuse, while
in the care of parent, legal
21

•

guardian or any other person
who has the care of the child.”
Best interest of the child: must
be the paramount consideration
in any decision affecting the
child by both state or private
institutions of social assistance,
courts and administrative and
legislative bodies. All signatories
to the Convention on the Rights
of the Child shall ensure to the
child such protection and care
as is necessary for the child’s
well-being. They shall commit
themselves to this by taking into
account the rights and duties
of parents, legal guardians,
and other individuals legally
responsible for them, and
they shall take all appropriate
legislative and administrative
measures. Moreover the States
Parties shall ensure that the
institutions
and
services
responsible for the care and
protection of children shall
conform with the standards
established by the competent
authorities.

Access to Justice

The concept of access to justice
may be found in international
human
rights
instruments
including the Universal Declaration
of Human Rights (UDHR)11 and
the International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR).
These human rights instruments
recognize the right of an individual
11
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UDHR article 8

to undertake legal actions in order
to protect one’s rights, against
violations.

Children’s access to justice in
today’s reality combines the need
to guarantee the rights of the
child in relation to information,
participation and representation
in administrative and judicial
proceedings, by recognizing these
rights in all the stages of the
proceedings. Such access is affected
by social and cultural practices that
must aim at giving the possibility for
children to seek justice without fear
of stigmatisation or punishment and
it must be followed by interventions
and mechanisms that allow all
children to be properly informed of
their rights as well as the necessary
resources to access the justice
system.12 Access to justice implies

12 UNDP defines access to justice as
“ability of people to seek and receive
compensation/remuneration through
formal and informal justice structures,
in compliance with the human rights
standards”. (http://www.undp.org/
content/dam/aplaws/publication/en/
publications/democratic-governance/
dg-publications-for-website/accessto-justice-practice-note/Justice_PN_
En.pdf - pg.3)
		 A recent practical definition is
suggested even by the CEDAW as:
“right of individuals and groups to
receive a quick, effective and just
reply to protect their rights, prevent
or settle disputes and check power
abuse, through a transparent and
effective process, where mechanisms/
legal remedies are available, affordable
and accountable. See “Access to
Justice Concept Note”, 2011 pg 2.
(http://www.ohchr.org/Documents/

the effective possibility to appear
in court, to be defended and to be
heard in administrative and judicial
proceedings13; the right not to be
discriminated and victimised14, the
right to appeal, considering that
private life, interests, special needs,
individual dignity of the child must
be respected and protected without
restrictions15. On the focus of
considerations for access to justice
is the principle of the best interest
of the child elaborated thoroughly
in the Convention on the Rights of
the Child (CRC)16.

Access to justice mechanisms17 are
HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/
ConceptNoteAccessToJustice.pdf)

13 General Comment on children’s rights
in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 25
April 2007, http://www2.ohchr.org/
english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.
pdf

14 Riyadh Rules, article 56

15 UN General Assembly, 68th Plenary
Session Resolution A/RES/45/113, 14
December 1990, para 2.

16 In order to determine the “best
interests of the child”, all the lawful
rights of the child and their personal
context must be taken into account.
Definition of the best interest must
include adequate participation of
children in a process without any
discrimination, proper weight given
to the views of the child and data
from the decision-makers who have
respective areas of expertise. See as
well: Committee on the Rights of the
Child, General Comment no. 14 “on
the right of the child to have his or
her best interests taken as a primary
consideration, 2013, CRC/C/GC/14.
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United Nations Organisation,
“Guidance Note of the Secretary-

not always adequate to children
who belong to marginalised or
discriminated groups18. The UN
General
Assembly
recognizes
children involved in the justice
system as a particularly vulnerable
social group in need of special
measures to ensure effective
protection, in addition to the general
aim of economic, civil, political, and
cultural protection existing in the
framework of the UN Convention on
the Rights of the Child.19
The Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) embodies the notion
of access to justice, the principle of
equality and non-discrimination.
For instance, article 1 of the UDHR
reads: “All human beings are born
free and equal in dignity and rights”.
Article 2: “Everyone is entitled to all
the rights and freedoms set forth in
this Declaration, without distinction
of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other
opinion, national or social origin,
property, birth or other status”.
Article 7: “All are equal before the
law and are entitled without any
discrimination to equal protection
of the law”. Article 8: “Everyone has
the right to an effective remedy by
the competent national tribunals for
General, Approach to Rule of Law
Assistance”, 2008.

18 UN General Assembly, 68th Plenary
Session Resolution A/RES/45/113, 14
December 1990, para 2.

19 “Extreme poverty and human rights”,
UN Special Rapporteur on extreme
poverty and human rights, 9 August
2012, A/67/278, par 91.
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acts violating the fundamental rights
granted him by the constitution
or by law”. Article 10 reads:
“Everyone is entitled in full equality
to a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal,
in the determination of his rights
and obligations and of any criminal
charge against him”, without
excluding persons of any age.

Article 14 of ICCPR recognizes
the right to access the court, in
particular, the right to a due process
of law in cases concerning any right
recognized by the law, whereas
article 26 of the ICCPR confirms
the principle of non-discrimination
and equality “All persons are equal
before the law and are entitled
without any discrimination to the
equal protection of the law. In this
respect, the law shall prohibit any
discrimination and guarantee to
all persons equal and effective
protection against discrimination
on any ground such as race, colour,
sex, language, religion, political or
other opinion, national or social
origin, property, birth or other
status.”
Moreover, ICSECR contains general
and special provisions on nondiscrimination which are similar to
ICCPR.

The Convention on the Rights of the
Child as well, builds on the principles
contained in the above-mentioned
international instruments. Thus,
article 2 foresees: “1. States Parties
shall respect and ensure the rights
24

set forth in the present Convention
to each child within their jurisdiction
without discrimination of any kind,
irrespective of the child’s or his or
her parent’s or legal guardian’s
race, colour, sex, language, religion,
political or other opinion, national,
ethnic or social origin, property,
disability, birth or other status.”
Similarly the Convention calls the
State Parties to take all appropriate
measures to ensure that the child
is protected against all forms of
discrimination or punishment on
the basis of the status, activities,
expressed opinions, or beliefs of the
child’s parents, legal guardians, or
family members.

Article 12 (right to be heard),
37 (protection from torture and
other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment as well
as the guarantees for the child
deprived of freedom) and 40 (right
of the child to be part in criminal
proceedings) of the Convention
are of great importance for the
interaction of the child with the
justice system.

Right of the child to indemnification
depending on the nature of harm or
violation of the rights, may include
the right of assistance to remedy
the consequences of a damage
or error and/or moral and social
compensation20.
20 “Extreme poverty and human rights”,
UN Special Rapporteur on extreme
poverty and human rights, 9 August
2012, A/67/278, par. 91.

Discrimination in international law
The General Comment no. 18 of the
Human Rights Committee21 clarifies
that discrimination shall mean “any
distinction, exclusion, restriction or
preference which is based on any
ground such as race, colour, sex,
language, religion, political or other
opinion, national or social origin,
property, birth or other status,
and which has the purpose or
effect of nullifying or impairing the
recognition, enjoyment or exercise
by all persons, on an equal footing,
of all rights and freedoms22.

The general principle must be
applied for special needs of children
in situations of special relevance to
them or where discrimination is a risk,
including birth registration, education,
primary health care, family situation
etc. The human Rights Committee in
Article 2(3) requires that: “remedies
should be appropriately adapted
so as to take account of the special
vulnerability of certain categories
of persons, including in particular
children”23 as well as the respective
procedural guarantees.

21 This is a body established based on the
International Covenant on Civil and
Political Rights to monitor the state
parties in relation to enforcement of its
provisions.

22 See General Comment no 18 of the
Human Rights Committee.

23 Human Rights Committee, “General
Comment No. 31, The nature of the
general legal obligation imposed on
State Parties to the Covenant’, CCPR / C
/ 21 / Rev.1 / Add.13, 2004, para.15.

The above-mentioned definition of
discrimination points out that the
“complex concept of discrimination”
may generally contain the following
elements: (a) a distinction or a
difference in treatment; (b) has a
given purpose or effect; (c) is based
on certain prohibited grounds.
It must be emphasised that not every differentiation of treatment
constitutes discrimination according to the conventions. The objective of differentiation must be
legitimate and the chosen means
must be adequate and proportionate to this objective. The Human
Rights Committee in the General
Comment No. 10 states that differentiated treatment is allowed if a)
a legitimate aim is to be achieved;
b) the criteria for such differentiation are reasonable and objective.

The same position is maintained
by the European Convention on
Human Rights (ECHR) which
addresses the right to appeal, the
right to education, right to respect
family life, right to privacy and right
to be free from discrimination24.
Prohibition of discrimination is
guaranteed in article 14 of the ECHR
which provides for equal treatment
in enjoyment of other rights
stipulated in the Convention. ECtHR
held that: “Vulnerable children and
other persons, in particular, have
the right to protection by the state,
24 See case Bajrami vs. Albania (2006),
ECtHR; or case D.H. and Other vs.
Czech Republic (2007), ECtHR, etc.
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in the form of effective prevention,
against such serious violations of
personal integrity”25. Such approach
is followed even in some cases
concerning negligence or physical
and sexual abuse26.

Belgian Linguistic Case27 is a
representative case linked to
discrimination and child’s access to
education. Six applications have been
filed with the ECtHR (application
no: 1474/62, 1677/62, 1691/62,
1769/63,
1994/63,
2126/64)
between 1962-1964 in the name
of a community and in the name
of 800 children of this community
against the Belgian Government,
claiming that the Belgian linguistic
legislation concerning education
had violated their rights under the
European Convention, respectively
article 8 (family life), article 14
(non-discrimination) and article 2 of
Protocol no. 1 (right to education).
According to the presented evidence,
basically, the Belgian legislation
which limited children in Dutchspeaking regions to studying only in
Dutch language, children in Germanspeaking regions to studying only in
25 Council of Europe, “International
Justice for Children”, 2008, p. 71.

26 See for example case Stubbings and
Others vs. United Kingdom (1996);
Scozzari and Giunta vs. Italy, (2000); Z
and Others vs. United Kingdom (2001);
Michaud vs. France (2012); Fabris vs
France (2013), etc.

27 Application no 1474/62; 1677/62;
1691/62; 1769/63; 1994/63;
2126/64) known as Belgian Linguistic
Case (2);
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German and teaching in French only
in those administrative units where
French was spoken largely and only
to those who resided in these regions,
consisted in a flagrant violation of the
right to education and discrimination
against communities and regions of
Belgium.
The court, when taking the decision,
held that the principle of equal
treatment, foreseen in article 14
was considered violated if there
were no objective and reasonable
grounds for the distinction, if it did
not pursue a legitimate aim and if
it was not proportionate to the aim
pursued. Moreover, the Court in its
decision established that the right
to education implied even the right
to study in the national language,
but it did not include compliance
with the linguistic preference of
parents.

Guidelines of the Committee of
Ministers of the Council of Europe
on child-friendly justice28(2010)
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According to the Guidelines, the
concept “child-friendly justice”
refers to justice systems which
guarantee the respect and the effective
implementation of all children’s rights
at the highest attainable level, bearing
in mind the principles listed below and
giving due consideration to the child’s
level of maturity and understanding
and the circumstances of the case. It is,
in particular, justice that is accessible,
age appropriate, speedy, diligent,
adapted to and focused on the needs
and rights of the child, respecting the
rights of the child including the rights
to due process, to participate in and
to understand the proceedings, to

re-emphasise the main principles
of the CRC - best interests of the
child, right to life, survival and
development, participation and
non-discrimination, and they state:
“As bearers of rights, children
should have recourse to remedies
to effectively exercise their rights or
act upon violations of their rights.”

It is interesting that the Guidelines
refer to “rights and needs of the
child in judicial proceedings and in
alternatives to such proceedings”. In
addition, the Guidelines determine
in detail the measures to be taken by
the States to make sure that children
fully enjoy the right to participation
in judicial proceedings, fulfil at best
their interests and their right to be
treated with dignity, the right not
to be subjected to discrimination
and the rule of law. The rule of law
principle, as described in Article
3, should apply fully to children in
all judicial and non-judicial and
administrative proceedings as it
does to adults: (“Elements of due
process such as the principles of
legality and proportionality, the
presumption of innocence, the
right to a fair trial, the right to legal
advice, the right to access to courts
and the right to appeal” ). The same
article explicitly reads: “Children
should have the right to access
appropriate
independent
and
effective complaints mechanisms”.
At
the
level
of
Acquis
Communautaire, the European
respect for private and family life and
to integrity and dignity.

Social Charter contains provisions
intended particularly to improve
the rights of the child29. Article 7
calls on States to undertake actions
to ensure “the effective exercise
of the right of children and young
persons to protection” and article
17 foresees the right of children
and young persons to social, legal
and economic protection. The
European Committee of Social
Rights oversees conformity of
national law and practice with the
Charter. Importantly, the Social
Charter includes a ‘collective
complaints procedure’ which allows
non-governmental organizations
and other specified groups to
lodge complaints where it has
been claimed that a State has not
complied with the provisions of the
Charter. This procedure has been
described as an innovative, efficient,
accessible and simple mechanism to
uphold children’s rights30. Albania
has ratified the European Social
Charter, but it has not accepted
the optional collective complaints
procedure.

Albanian legislation
The Constitution of the Republic of
Albania provides that the principle
of equality and non-discrimination
pervading all national legislation.
29 ‘European Social Charter’, 1961 (ETS
035), revised in 1996 (ETS 163), entry
into force on 1 July 1999.

30 Council of Europe, “International
Justice for Children”, 2008, p. 12.
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Article 3 of the Constitution
prohibits all policies and practices
that would be disadvantageous to
the members of the minorities in any
field of life. This article stipulates
the universal principles of human
rights and freedoms, social justice,
constitutional order, pluralism,
national identity, religious coexistence, as well as coexistence with,
and understanding of Albanians for,
minorities. In this framework, the
Constitution foresees that all persons
who belong to national minorities
in Albania enjoy and exercise, in full
equality before the law and without
any discrimination, human rights
and freedoms guaranteed to the
Albanian nationals, individually or
collectively.
Article 18 reads specifically “All
are equal before the law and no
one may be unjustly discriminated
against for reasons such as gender,
race, religion, ethnicity, language,
political, reli-gious or philosophical
beliefs,
economic
condition,
education, social status, or ancestry
unless for reasonable and objective
legal grounds”.

Article 20 of the Constitution reads:
“Persons who belong to national
minorities exercise in full equality
before the law the human rights and
freedoms. They have the right to
freely express, without prohibition
or compulsion, their ethnic, cultural,
religious and linguistic belonging.
They have the right to preserve
and develop it, to study and to be
taught in their mother tongue, as
28

well as unite in organizations and
associations for the protection of
their interests and identity”.
Above all, the Constitution determines that children, young persons, the pregnant women and new
mothers have the right to special
protection by the state.

Similarly, article 54 of the Constitution
foresees: “Every child has the right
to be protected from violence, ill
treatment, exploitation and use for
work, especially under the minimum
age for work, which could damage
their health and morals or endanger
their life or normal development”.
Family Code re-defines clearly what
is foreseen in the Constitution of
Albania. Article 4 of this Code reads:
“Children born out of wedlock have
the same rights and responsibilities
as children born in wedlock”. Article
5 foresees that every child, in order
have a full and normal development
of their personality, has the right to
grow up in a family environment of
joy, love and understanding”.
The Criminal Code of the Republic
of Albania (adopted by law no.
7895, dated 27.1.1995 (updated)
foresees that forcing a child to work,
generate income or perform acts
that impair the child’s development
shall be punished by imprisonment.
When the offence causes serious
harm to the health of the child or
death thereof, the punishment shall
be more severe.

Meanwhile, article 9 of law no.
7961, dated 12.7.1995 “Labour
Code of the Republic of Albania”31
(updated), has extended the
definition of discrimination to
include“
any
differentiation,
exclusion or preference based on
sex, race, colour, ethnic origin,
language, gender identity, sexual
orientation,
political
beliefs,
religion or philosophical beliefs,
economic status, education or
social status, pregnancy, ancestry,
parental responsibility, age, family
status or marital status, civil status,
residence, health status, genetic
predispositions, disability, HIV/
AIDS, joining or membership
to trade union organisations,
membership to a particular group,
or on any other grounds, which aim
at or result in precluding or making
impossible the exercise of the right
to employment and occupation, in
the same way as others”. Paragraph
5 of this article foresees that
prohibition of discrimination and
implementation of the principle of
equal treatment in exercising the
right to employment and occupation
shall apply to:
a) Opportunities for employment,
self-employment and occupation,
including the selection criteria
and terms of recruitment, in any
branch of activity and at all levels
of professional hierarchy as well
as promotion;

31 Labour Code updated, page 16, http://
www.qbz.gov.al/Kode-pdf/Kodi%20
i%20Punes-2016%20i%20azhurnuar.
pdf

b) access to all types and levels of
professional training, vocational
training, advanced professional
training
and
re-training,
including even the practical
work experience;
c) conditions of work and employment, including termination of
the employment contract, as
well as the salary;
d) membership and active involvement in trade unions and
employers’ organisations, or
other
organisations,
which
members perform a given
occupation,
including
the
profit obtained from these
organisations.
When a person claims violation
because of non-enforcement of
the principle of equal treatment in
exercising the right to employment
and occupation, according to this
Code, the person may follow the
procedure of complaint before
the Commissioner for Protection
from Discrimination, defined in the
special anti-discrimination law or
may bring their case to court.

Law no. 10221, dt. 04.02.2010 “On
protection from discrimination”
foresees several grounds based
on which a person or group of
persons may be discriminated
against including “gender, race,
colour, ethnicity, language, gender
identity,
sexual
orientation,
political, religious or philosophical
beliefs,
economic,
education
or social situation, pregnancy,
parentage, parental responsibility,
29

age, family or marital condition,
civil status, residence, health status,
genetic predispositions, disability,
affiliation with a particular group
or for any other reason. The law
by using the term “or for any other
reason” does not limit protection
against discrimination only to
the grounds foreseen explicitly
therein, but it rather leaves open
the list of grounds, based on which
discriminatory behaviour may
occur. Moreover, it is the first time
that direct discrimination, indirect
discrimination, harassment, victimisation etc, are defined.

independent mechanism which aim
is to guarantee effective protection
against discrimination and any
form of behaviour that encourages
discrimination. The main step is
the real and effective competence
conferred to the Commissioner to
impose administrative sanctions
against those who violate the
principles established in this law,
through administrative procedures
that guarantee transparency and
due legal process. The provision on
administrative measures, article
32, 33 and 34 (this in line with the
above-mentioned EU directives)
constitutes the key moment for
effective prohibition and prevention
of
discrimination.
However,
imposition
of
administrative
penalties, especially fines against
those who violate this law,
does not automatically lead to
indemnification33 of the subject
discriminated against, but simply
to the restoration of the right. The
principle of indemnification of the
injured person is guaranteed through
judicial proceedings. The process of
approximation of legislation with EU
acquis has made possible the shifting
of the burden of proof to the other
party instead of the complainant.

Moreover, based on this law it
is established for the first time
the Commissioner for protection
against discrimination as an

33 Article 38 of the law foresees
“Indemnification includes, among
other things, the correction of the legal
violations and their consequences
through return to the prior situation
appropriate compensation for the
property and non-property damages
or through other appropriate
measures”.

The purpose of this law is to assure
the right of every person to: a)
equality before the law and equal
protection by law; b) equality of
opportunities and possibilities to
exercise rights, enjoy freedoms and
take part in public life; c) effective
protection against discrimination
and from every form of conduct
that encourages discrimination.32
This law makes sure that a natural
or legal person supplying goods or
providing public services, whether
or not free of charge, shall be
prohibited from discriminating
against another person, who
attempts to reach or use these
services.

32 Article 2 of law no. 10221, dt.
04.02.2010 ”On protection against
discrimination”
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Even though this law was considered
to be an achievement in Albania
in relation to the fight against
discrimination, the application
of the enforcement measures
remains a constant problem and
especially the implementation
and weight that the various public
bodies including the courts, give to
decisions and recommendations

of the Commissioner. As abovesaid, the legal instruments of
international law do not determine
only the obligation to provide
for non-discrimination in the
legislation, but they also request
the states to take concrete measure
to enforce this legislation based on
a comprehensive assessment of the
measures to be taken.
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Role of the Commissioner for
protection against discrimination

Practice shows that children’s
experience with justice does not
always reflect the legal provisions
and policy in force in a given place.
Generally, children’s access to
justice is affected mainly by their
age and status, as well as by the
cultural perceptions of the status of
the child in society and in the family.
Because of their capacity, children
have little knowledge, less financial
means and are generally equipped
with few skills to cope with the
complexity of the justice system, in
all its forms. They are dependent
on adults to obtain information
concerning their rights, to approach
and to understand the legal
remedies available for the effective
appeal as well as to have access to
the justice fora and mechanisms.
Moreover children need support
from parents or legal guardians to
file complaints, as they have no legal
capacity to act under a certain age
34.
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The role of the Commisioner for

The practice of the Commissioner
has introduced innovations to the
concept of discrimination and
fulfilment of related obligations.
Moreover, the subject-matter of the
work of the Commissioner is the
handling of problems that affect life,
well-being and best interests of the
child.
Therefore, the Commissioner for
protection against discrimination
during its work has handled several
cases related to the rights of the
child, which are presented below.

Protection from Discrimination
UNICEF “Children’s equitable access to
justice in Central and Eastern Europe
and Central Asia (2015), f. 23
https://www.unicef.org/ceecis/
Equitable_access_to_justice_for_
children_in_Central_and_Eastern_
Europe_and_Central_Asia_-_v2_1.pdf
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Case study 1
This case concerns discrimination of children with disabilities in relation to
the right to education (Tirana)
The parents of a child, diagnosed with Down syndrome encountered a
factual problem with the progress of their daughter since her enrollment
in first grade, at school in the capital city. The girl was instructed to take
the seat in the last row and the teacher paid her no attention and showed
no proper care. After identifying the need for an individual development
plan for the girl and a specialised assistant teacher, the parents of the
girl addressed a written request to the school management to assign the
assistant and remove this obstacle to the child’s development.

They received no reply. Following this, the parents decided to approach
the Commissioner for protection against discrimination claiming
discriminatory behaviour from the educational institution against their
daughter and identifying the harm that was being caused to their daughter
by making difficult the development process and putting at risk her
completion of the academic year. The Commissioner examined the case,
found discrimination of the child because of her disability and approached
institutionally the Ministry of Education, the Directorate of Education in
Tirana and the school concerned with a recommendation to take immediate
measures as foreseen in the Albanian legislation on education and on
treatment of children with disabilities, in order to make sure that these
children enjoy all the fundamental human rights and freedoms, similarly
as all the other children.
After the case was handled by the Commissioner, all the institutional
facilities for the attendance of the academic year by the child at school
were provided.
Source: Commissioner for protection against discrimination

As one can see from the cases
handled by the CPD during 2016,
they are mainly linked to the claim for
discrimination and discriminatory
treatment in education, especially in
relation to children with disabilities
and children belonging to the Roma
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and Egyptian community. The
Commissioner, considering this
fact, has followed the situation in
the pre-university education with
higher sensitivity at the beginning
of each academic year.

Case study 2
This case concerns discrimination because of disability (Tirana).

The mother of a 10-year old boy affected by autism has encountered the
discriminatory behaviour of the teacher against her son. The teacher,
repeatedly and intentionally, has left out the child from any activity in and
out of classroom. The teacher, has instructed the child sit at the last row
and therefore involvement of the child in various class activities is totally
impossible. The teacher justifies herself with the absence of the assistant
teacher and the impossibility of the school to provide specialised support
to this student. The mother of the child is obliged to quit her job because she
has to accompany the boy in the class during school hours. She complained
of this fact to the school principal, but no support was provided.

Therefore, the mother of the boy approached the Commissioner who
conducted immediately an administrative inspection at the school of
the child. The Commissioner concluded that this was a case of “direct
discrimination” against the child because of his disability. The 9-year
school management was held administratively liable and was requested to
provide for an assistant teacher within a period of 30-days from the day of
notification of the decision of the Commissioner.
After the decision, the school created the administrative facilities for an
assistant teacher during the academic process for the 10-year old and
showed commitment to avoid repetition of such discriminatory situations
against the category of children with disabilities (autism).
Source: Commissioner for protection against discrimination
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Case study 3
This case concerns discrimination because of ethnic origin and economic
status (Elbasan).
The citizen M.B submitted a complaint against the secondary vocational
training school for discrimination because of “ethnic origin” and “economic
status”.

The complainant is the mother of two children; she is invalid and the only
income she has to maintain her children is the contribution of invalidity of
ALL 1500/per month. One of her daughters is a student in the secondary
vocational training school, but because of the economic status she cannot
afford buying the textbooks by herself. The complainant approached
the school to ask for assistance with free books, based on a Government
decision to grant free books to Egyptian community children, but this
decision has not been taken into consideration by the management of the
school.
After the refusal, the complainant approached the Commissioner for
Protection from Discrimination. The Commissioner, after examining the
case and finding discrimination, directly addressed the school to request
enforcement of the decision concerning the Egyptian community and the
children in need. The school acted immediately by taking measures to
provide free textbooks to the daughter of the complainant.
Source: Commissioner for Protection from Discrimination

As already mentioned above, the
Commissioner during their activity
has identified several problems
which are faced by various
categories of students, including
Roma and Egyptians, LGBTs,
students with disabilities, children
who because of blood feud may
not attend school or who due to
economic hardships or conditions
of their place of residence,
encounter problems, amounting to
impossibility to attend education.
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The Commissioner has raised the
concern that even though there
is legislation and subordinate
legislation in place, policies and
strategies which foresee obligations
for all the institutions involved in the
education process, there have been
observed several discriminatory
cases which are because of lack of
familiarity with the legal framework
in force and consequently, because
of its non-enforcement or improper
enforcement.

7

Data from the monitoring of
court cases in relation to the
discriminatory behaviour against
children facing justice
This section of the report
describes the cases identified
from the monitoring process
of court files/cases involving
children during the period 20142016, according to these main
sources: (1) final decisions of the
Supreme Court– 93 cases35, (2)
civil proceedings – 10 cases, (3)
criminal proceedings – 20 cases,
(4) administrative proceedings –
5 cases, and (5) decisions of the
Constitutional Court – 2 cases.

35 The group of experts found 93 decisions
of the Supreme Court involving children
after a research conducted among
2662 civil and criminal decisions
published officially by the Supreme
Court during the period 2014-2016
(1503 civil decisions and 1159 criminal
decisions). From these decisions, the
monitoring process initially filtered 150
cases, which contained characteristic
elements including “age”, “family status”,
“disability” and “criminal offences”. After
the first stage of identification of this
group of cases, the researchers analysed
the final decisions and the respective
files, a process following which 93
identifiable cases of children subjects or
party to proceedings were recorded.

In addition to the review of
court files, this section presents
information and findings identified during the monitoring of
court hearings - 10 civil cases
and 5 administrative cases,
as well as visits in the police
stations, detention facilities and
correctional centres - 20 cases.
These findings include information
obtained during the meetings with
15 justice system professionals
and law enforcement officers.
Meanwhile, the decisions of the
Commissioner for protection
against discrimination (3 cases)
have been already mentioned in
the previous section.
This section gives insight into the
discriminatory behaviour against
children interacting with the
justice system which is identified
and analysed by the group of
researchers, monitoring bodies
and legal experts. “Identifiable
cases” means cases in which
children have been party/subjects
to judicial proceedings and may or
37

may not have faced discriminatory
treatment or behaviour due to their
age, sex, social status, wealth, family
status or sexual orientation, etc.
Consequently, this section gives (a)
information on the general number
of analysed cases, (b) typology of
discriminatory behaviour against
children facing justice; (c) several
situations (with examples) faced
by children, especially children
in conflict with the law. The
factors which according to the
recorded documentation make
discrimination of the child’s access
to justice a systemic, prevailing
phenomenon,
never
explored
before, are summarised as well.
As already explained in the section
of methodology, special attention is
paid to these aspects:
•
•
•

•
•
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the right to a fair and public
trial before an independent and
impartial court
use of imprisonment as the
last resort and for the shortest
possible time;
legal support (right to legal
advice, right to be defended
and represented legally, right to
have adequate time to prepare
the defence);
the right to effective remedy (in
protection of the best interest of
the child);
as well as certain restrictions
of procedural nature (procedural time limits and
consequences of failure to
respect them) guaranteed in
a broad framework of various

instruments of international
law, ratified by Albania36.
Because of the importance and
special impact of criminal justice
on the child, the analysis of these
cases is presented as a separate
subsection from the cases in the
civil/family and administrative
field.

Analysis of court cases in
civil, family and administrative
matters involving children

The Supreme Court decisions gain
special importance in the framework
of this analysis, as they provide
a record of cases through all the
previous stages of adjudication and
their reasoning involving/affecting
children. Therefore, during the
analysis of 23 decisions of the Civil
Chamber which subject- matter was
evaluation of property, division of
property or opening of inheritance,
the analysis demonstrated that
the judicial district courts in none
of their decisions have provided
reasons or considered children
as subjects thereof. This is why
36

UN Convention on the rights of the
child and its additional protocols,
General Comments of the Committee
on the Rights of the Child, International
Covenant on Civil and Political Rights
and UN Standard Minimum Rules
for the Administration of Juvenile
Justice (Beijing Rules), United Nations
Guidelines for the Prevention of
Juvenile Delinquency, UN Rules for
the Protection of Juveniles Deprived
of their Liberty (Havana Rules);
European Convention on Fundamental
Human Rights and Freedoms.

the Supreme Court remanded the
decisions to lower courts to be retried, thus making possible the
protection of economic interests of
the child.
“It has to be clarified from the
onset, that no one precludes
a judge from referring to the
international law system when it
comes to cases involving children.
But, the current judicial system,
with judges overloaded with
cases and the various dynamics of
civil court cases, obliges judges to
use standard forms of reasoning
decisions and it does not leave
room to interpretation.
Source: Meeting with a judge of
the Civil Chamber of the High
Court

In 18 decisions of the Civil Chamber
which subject-matter is absolute
invalidity of the act, affecting
children, such as acts of salepurchase of land, seizure of assets
to pay the debtors, compensation
etc., the Civil Chamber has admitted
the claim and remanded the case
to lower courts to be tried by
requesting them to consider the
right of the children to a residence
place or child support.

During the analysis of these decisions
the judicial district courts make no
reference to the international law
ratified by Albania, and moreover in
decision no. 344 dated 05.06.2014 the
Civil Chamber of the Supreme Court
notes lack of reference by the lower

courts to the domestic protection
mechanisms foreseen in the Family
Code of the Republic of Albania.
Moreover, this decision underlines
the need to determine the best
interests of the child with reference
to article 2 of the Convention on the
Rights of the Child. The Supreme
Court observed that the court of
first instance, considering the child
too young (6 years), had failed to
order the psychological assessment
for the child, and therefore the High
Court when remanding the case to
be re-tried, had requested directly
the psychological assessment to
consider the “economic, social,
family and psychological factors of
the litigants, including the views,
feelings, wishes of the child whether
or not to change the current living
conditions”. Similarly, during the
various stages of trial, when the
same child had already reached 12
years old, the Supreme Court found
that the lower court had failed to give
to the child the opportunity to be
heard in proceedings and to hear the
views of the child in this case. This
decision is analysed in the context
of discriminatory behaviour against
the child because of their age.
Even though in five out of seven cases
identified by the Administrative
Chamber of the Supreme Court,
it has been found discrimination
in employment relations, but not
against children, the fact that such
discrimination has occurred because
of the pregnancy of the mother or
childbirth, may be considered to
affect the child indirectly. What is
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impressive in these cases is that
they are all appealed by the public
institutions which in the capacity
of the employer have been found
to have discriminated against their
female employees. As part of these
appeals, the public institutions have
objected even the decisions of the
Commissioner for Protection from
Discrimination, who has found
violation of the law “On protection
against discrimination” by the
public institutions.

This trend of public institutions
to object to the decisions of the
Commissioner is observed even in
cases of the Administrative Court
of Appeal where the Commissioner
appears in 6 cases as defendant and
in 3 cases as third party during the
period 2014-2016.
In another case, the parents initiated
administrative proceedings to
request the full amount of health,
material and non-material damages
resulting from a road traffic
accident (the accident in which
their son, intestate child A.A. died).
The Administrative Chamber when
assessing the circumstances of the
case, resolved the case in favour of
the parents as heirs of the deceased
child, by obliging the insurance
company to pay damages for the
loss of the child and the transfer
of property rights to the parents.
In this case, procrastination of
the judicial proceedings (8 years),
the delay in enforcement of the
decision of the Judicial District
Court and Appeal Court have caused
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additional tiredness and suffering
to the parents of the child.
In a case of partial invalidity of the
act of registration of the child, the
Administrative Chamber decided to
oblige the judicial district court of
Vlora to make the respective changes
concerning the accurate registering
of sex of the child. Moreover, the
court rejected the administrative
decision of the fine against parents
because this registration error was
in fact made by the administrative
body . The Administrative Chamber
based the reasoning on article 42/2
of the Constitution: “Everyone, for
the protection of their constitutional
and legal rights, freedoms, and
interests, or in the case of an
accusation raised against him/her,
has the right to a fair and public
trial, within a reasonable time, by
an independent and impartial court
specified by law.” This process went
on for 6 years and it has resulted
in violation of the right of the child
to be provided with identification
documents and travel together with
the parents.

Practical problems were identified
with the follow-up/trial observation
of cases in 5 court proceedings of
administrative nature held in the
Administrative Court of Tirana.
This was because information
on the cases was not published
by this court and consequently
the parties found it difficult to be
notified in advance of participation
or postponement of their court
hearings. This violates the right of

the citizen to access information,
the right to access justice and the
right to a due legal process.

What was frequently observed in the
court hearings was their frequent
postponement. Even though this
is a phenomenon present in all
the judicial proceedings related
to the administrative law, delay
and postponement of proceedings
harm a child more than they harm
an adult, because time has another
significance to the child. Childhood
is a stage which passes quickly
and the legal remedies assisting
the child do not necessarily hold
the same value to him/her once
becoming an adult. Similarly, the
child needs a more visible and
timely connection between the
cause and the consequence for a
given violation, in order to perceive
that justice is rendered. The phrase
“delayed justice is denied justice”
holds so much more true to children.
In civil proceedings, the specific
nature of the claims such as
dissolution of marriage for different
reasons, including those related
to domestic violence, division of
property, opening of inheritance,
etc. shows involvement of the child
in the process only in those specific
cases or concluding stages of trial,
as a form of “pressure” in civil trial
rather than as a means to guarantee
child’s rights and interests. In 6 out
of 10 monitored cases, children are
not considered party to proceedings
from the beginning, but only at the
end of the process in the capacity of

the civil beneficiary (child support
or right of ownership or residence)
and they are always represented
by the parents. This is proof that
even the justice professionals, and
the parents do not see children as
bearers of rights.

According to the Decision no. 17
dated 15.03.2016 (V-17/16) of the
Constitutional Court, the judge in civil
proceedings must consider the child
as party to proceedings, consider the
views of the child and guarantee a
due legal process in any case.

Analysis of court cases in
criminal matters involving
children

The analysis below gives information
on involvement of the child with the
criminal justice according to different
stages of the process.

-Reporting of a crime in which the
child is a victim/injured, witness, or
alleged offender.
The analysis of 45 criminal cases
involving children, reviewed by
the Supreme Court during the
monitoring period, showed that
none of them concerned any
children involved in the process in
the capacity of the victim/injured of
criminal offence or witness.

The analysis of cases of lower
courts showed that the access to
justice mechanisms is not always
adequate to the children who
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belong to the marginalised groups
or categories with special needs.
In cases of victimization, special
institutions and structures show
lack of management, poor analysis
or superficial assessment of the
dynamics and trends of crime
against children. Consequently they,
intentionally or because of lack of
capacity, have a negative impact on
the victimisation of children.

It is generally accepted that when
a child is involved in criminal
cases, according to the model law
of the criminal justice for children
(UNODC-UNICEF),
specialised
support is required to be provided
by a person who has been trained
professionally and who has the skills
to assist the child, in compliance
with the fundamental principle of
the “best interests of the child”.

During the analysis of the criminal
court cases, two main elements
related to children as victims/
injured are observed. First, while
the criminal justice process is
considered stressful to an adult, it is
even more intimidating and stressful
to the child victim. The reason
for this is that children have poor
knowledge of the format of judicial
proceedings, they understand less
the importance of the testimony
and very often they are confused
and full of anxiety when asked to retestify. Secondly, children who have
to leave their familiar environment,
such as the school or their home, in
order to give their testimony, have
to communicate with a considerable
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number of unknown adults who
are often untrained for this kind of
communication or who are not used
to talk to children about certain
issues and criminal circumstances.
In this atypical environment,
children may feel intimidated and
not at ease.

Insensitive and discriminatory
treatment is identified in those
cases where the child victim of
sexual violence has to testify and be
confronted (at a certain moment)
with the aggressor. In these
proceedings, re-experiencing the
event might cause more harm to the
child than convey as sense of justice.

Similar experiences are also
identified in children witnesses who
have to give up daily activities or
miss school in order to “preserve” as
completely as possible, the memory
over the criminal offence. But the
length of criminal proceedings
deprives children of the right to
continue with their normal life in an
effort to forget the fear and anxiety
of confronting offenders of the
criminal offence.
Difficulties encountered while
giving their testimony, the anxiety
the sense of guilt and responsibility
for the family breakdown, the
desperation following of the longterm departure of one of the
parents are some of the feelings
that children involved in criminal
cases of extreme domestic violence
experience.
Such
difficulties
become even more complex for

those children who have to face a
criminal trial (extreme domestic
violence with severe consequences
on the mother), civil proceedings
concerning parents’ divorce, child
custody, assets and property
division, etc.

Thus, in 5 criminal cases of domestic
violence, where children were
treated as victims / injured together
with their mothers, violence is
experienced in various forms: in
one occasion, the child “remained
silent, not wanting to tell anything
against his father”; in another case,
the 9-year-old brother has come up
against his seven-year-old sister
because she said “the father hit their
mother and he had hidden the knife
before the arrival of the police”; in
three other cases, children were
found shocked, in tears, holding
themselves tight to their mothers
who had been subjected to violence.

The process of unification of
the case-law and procedural
guarantees for children in the
criminal process started with the
approval of the General Prosecutor’s
Guideline no. 3, dated 25.11.2013
“On the investigation of criminal
offences where a child is involved
as a defendant, a person under
investigation, injured and / or
witness”37. From one year to another,
thenumberofcriminalcasesinvolving
the child as a defendant, a person
under investigation, injured and /

37 http://www.pp.gov.al/web/udhezim_
te_miturit2_1083.pdf

or witness has increased. Despite
the measures taken to ensure the
presence of the psychologist during
criminal proceedings, to respect the
confidentiality of information and to
prohibit publication of investigative
acts collected by the judicial police,
the print and electronic media
have given out information about
the investigation and criminal
proceedings involving children, thus
resulting in unequal treatment or
discriminatory behaviour against
them.
Unnecessary delays in preliminary
investigation and trial and the
failure to notify immediately the
parents or legal representatives of
the children are factors which again
preclude access to justice and entail
direct or indirect discrimination
against children.

The increasing sensitivity of the
investigation
and
prosecution
authorities reflected in an increasing
number of criminal cases where
the child is involved as a defendant,
person under investigation, injured
and / or witness does not prevent
or avoid the possible discriminatory
or victimizing behaviour from the
system, on the contrary, this makes
even more urgent the specific handling
of these issues by a special unit /
sector, with specialists in criminal
cases where children are involved
as defendants, under investigation,
injured and / or witnesses, both in
the law enforcement system, as well
as in the justice system.
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Judicial cases of
criminal offences
against children
Article:

2014

Offenders of
criminal offences
against children

2015

2014

2015

100/1

100/1 (sexual or homosexual relations
with children)

8

14

11

12

100/2

100/2 (sexual or homosexual relations
with children)

6

4

6

2

101/1,
2

101/1,2 (Violent sexual or homosexual
intercourse with a minor who is fourteen
to eighteen years old)

8

3

8

2

124

Abandonment of minor children

11

7

9

8

124/a

Asking for or receiving remuneration for
adoption procedures

1

2

2

2

124/b

Maltreatment of minors

9

8

7

8

125

Denial of support

108

139

44

65

126

Failing to inform on the changing of
domicile

2

5

1

2

127

Wrongful retention of the child

32

24

6

9

128

Child swapping

0

7

0

0

128/a

Deliberately hiding or swapping a child

0

0

0

0

128/b

Child trafficking

0

4

0

5

129

Inducing minors to delinquency

1

1

1

1

130

Coercion or obstruction of cohabitating,
concluding or dissolving a marriage

269

215

237

206

130/a

Domestic violence

531

795

476

821

964

1207

807

1141

TOTAL
Source: Statistical Annual Report of the MoJ (2014,
2015)

Police data in 2016 point out a considerable number of children injured by the
criminal offences.
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Injured children
Article

Criminal offence (2016)

under 14
14-18 years
years of age
of age
1
3

Total
4

76/22

Attempted murder

79

Homicides committed in specific circumstances

1

1

2

78/22

Attempted homicide

1

0

1

79/22

Attempted homicide committed in specific
circumstances
Murder because of family relations

0

2

2

2

1

3

0

1

1

84

Providing the conditions and means for
homicide
Threat

11

29

40

88

Intentional serious injury

0

9

9

89

Intentional light injury

23

105

128

90

Other intentional injuries

40

134

174

91

Serious injury because of negligence

1

1

2

92

Light injury because of negligence

2

0

1

96

Medical negligence

1

0

0

99

Suicide

0

2

2

100/1

Sexual or homosexual relations with children)

14

1

15

100/22

0

1

1

2

4

6

1

1

2

0

1

1

1

3

4

108

Violent sexual or homosexual relations with
children 14-18 years of age)
Violent sexual or homosexual relations with
children 14-18 years of age)
Violent sexual or homosexual relations with
children 14-18 years of age)
Sexual or homosexual relations with disabled
persons
Sexual or homosexual activity with persons
under consanguinity or guardianship
Immoral acts

17

2

19

108/a

Sexual harassment

8

12

20

109

Kidnapping and hostage taking

2

0

2

109/b

Coercion through threat to give out property

1

6

7

110

Unlawful detention

2

3

5

110/a

Trafficking

0

1

1

113

Prostitution

0

1

1

114

Exploitation of prostitution

0

6

6

114/2

Exploitation of prostitution in aggravating
circumstances

2

2

4

79/c
80

101
101/22
103
106
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Injured children
Article

Criminal offence (2016)

under 14
14-18 years
years of age
of age
0
1

Total
1

114/22

Attempt to exploit prostitution

117/2

Pornography

1

1

2

119

Insult

2

4

6

119/a

0

1

1

120

Dissemination of racist or xenophobic materials
through the computer system
Perjury

0

1

1

121/a

Persecution

2

22

24

121

Unfair intrusion into private life

0

10

10

124

Abandonment of the child

34

14

48

124/b

Child maltreatment

26

9

35

125

Denial of support

0

1

1

127

Wrongful retention of the child

9

1

10

128/b

Child trafficking

2

16

18

129

Inducing minors to delinquency

2

0

2

130

0

4

4

130/a

Coercion or obstruction of cohabitating,
concluding or dissolving a marriage
Domestic violence

34

58

92

134/b

Trade facility stealing

1

4

5

134/c

House stealing

2

4

6

134/d

Motor vehicle theft

0

1

1

134/e

Other types of theft

21

58

79

134/22

Attempted robbery

1

3

4

135
139/e

Theft through abuse of office
Violent theft

1
3

0
4

1
7

274

549

821

Source: General Directorate of State Police
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Cases of child witnesses to a
criminal offence are very difficult
to identify. The court records
them as cases by the name of the
suspect and they do not contain
data related to witnesses. It was
only from the public records and
communications reported by the
General Directorate of State Police
on this indicator that the case of
an 8-year-old child from Fier, who
witnessed the suicide of his uncle,
was identified. But the case analysis
did not reveal any specific element
of a discriminatory approach to the

child (the child was referred for a
psychological assessment, by the
police structures).

Meanwhile, in 3 cases of children
accompanying their mothers,
after the reporting of domestic
violence and pending the issuance
of protection orders, the expert
group found that they had been
kept in ad hoc facilities within the
police station and they had been
assisted by a social worker of
the local government units of the
capital city.

Case studyExtract from a forensic report:

A 17 years old girl, met one friend who promised her a book, and asked
her to accompany him to get the book in his house. The girl, in good faith
agreed to go with him. When they got there, the boy pulled her by force
in a room, laid her on a sofa and despite the girl’s resistance against him,
he managed to have sexual intercourse against her will. The police, after
reporting this action, arrested the defendant and the prosecution started
investigations against him.
“During the examination of the injured, several round bruises were
observed on her left arm as well as several scratches and scars on the inside
of thighs and knees. On the other hand, the defendant was examined, and
on the left side of the face two scratches were observed.”
Source: Forensic report, attached to the criminal file referring to K.F

The above case is particularly
important for two elements: First,
the fact that the examination is
made and the forensic report is
prepared by a (male) doctor, at a
time when good practice requires
that victims of sexual violence be
examined by a person of the same
sex, to avoid experience of repeated

victimization and trauma of rape.
The fact that forensic doctors are
mostly males, whereas victims
of sexual violence, gender-based
violence and domestic violence are
mostly women and girls as well as
boys, requires that this service be
assisted at least by the position of
the forensic nurse, of a different
47

sex from that of the doctor, so that
the examination process is easier
and further suffering by the victim
is avoided. Secondly, the forensic
report is limited to the findings of
the physical injury of the raped child
and makes neither description of
the trauma and psychological harm
suffered by the child, nor reference
to the child’s statements, cited as
expressed by the child. Therefore
the report gives only a partial
picture of the violence, trauma,
and intimidation that the child may
have experienced, and therefore
it does not help the court to fully
understand the size of the offence.
•

Arrest and questioning by
police

Law no. 108/2014 “On the State
Police”, Article 103, paragraph
2, Article 123 determines the
measures to be taken by police
officers in cases where a child who
disrupts public order or security or
who is identified as the offender of
a criminal offence may be held in
police premises, in accordance with
their age and psychological needs.
These standards for the treatment
with dignity and in accordance
with the age and psychological
needs of the child, together with
the informing of their rights, legal
representation and presumption of
innocence have been the elements
taken into account in this analysis.
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12 specific cases have been
identified through the monitoring
process in police commissariats. In
10 of these cases it is reported that
they have been held for more than
10 hours in the police premises;
in six cases, it has been reported
that children have been detained
without giving them the possibility
to communicate with their family
and they have been accused of
violation of public order (according
to police sources they have been
detained because of a conflict at the
end of a football match to prevent
further conflict). None of these
cases records the presence of a
psychologist during the detention
period. In 2 cases of detention
of recidivist children, the police
explain that the fact that they are
considered as contingent of crime,
once an offence is committed in
their area of residence, they are the
first to be taken to the police or held
at the police station for many hours
(even in absence of direct evidence
linking the child to the concrete
offence). When asked whether these
children are considered guilty of
committing a crime before the final
court decision, the police officers
responded that “there is evidence
that connects the commission
of crimes with these children;
however the expert group has not
been provided with any written
document or investigative evidence
to support this statement.

Case study
This case demonstrates violation of the Convention on the Rights of the Child
in relation to the best interests of the child, the right to communicate in an
understandable language, indirect discrimination because of race
E.D. is 16 years old, of Roma origin. Due to family problems, the child is
obliged to move to several cities of Albania with his mother. The child is
a repeat offender of theft. Whenever he has been detained or questioned
by the police, his mother has been present, but she is unfamiliar with
any procedures and very often she has been forced to sign the police acts
without reading or understanding them. The child during detention and
cross-examination stage has not been assigned a lawyer and a psychologist.
Likewise, the child and the mother have not been assisted by a Roma
language interpreter, as their level of proficiency of Albanian language is
low to understand the terminology and complex concepts such as the legal
ones. This means that a child belonging to this ethnic minority may be placed
in a disadvantaged position in interaction with the law enforcement system,
as opposed to children belonging to the Albanian-speaking majority.
Source: Judicial District Court of Tirana, Hearing to confirm of the measure
of imprisonment
According to the information given
by the police officers at the Police
Directorate of Tirana38, these
children live in the outskirts of the
capital city in difficult economic
conditions. “We are obliged to
accompany them to their homes,
but we often do not meet any of their
family members,” says the security
officer at the Police Directorate in
Tirana. This may be the case of a
different, almost discriminatory
38 Data of police structures are collected
in implementing the Order no. 1531
dated 24.10.2015 “On compiling of
criminality statistics.”

approach to children coming from
the poor families and families with
social problems.
		
A specific case referred by the
Commissioner
for
protection
against discrimination is the case
of detention and escorting of
some protesters, participant in the
peaceful march of May 17, 2015,
to promote the rights of LGBT
persons39. During this march, the
participants were attacked by
certain individuals who were against
this cause, and the employees of the

39

International day against homophobia
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Tirana Police Directorate, without
making any distinction between
the aggressors and the peaceful
protesters, used tear gas in the
protest area, and they escorted
the aggressors as well as LGBT
human rights movement activists,
including a child to the Police
Directorate of Tirana. Activists of
the movement for the rights of LGBT
persons claimed that police had
used offensive words against them,
related to their gender identity and
sexual orientation40.
•

Pre-trial as an intermediate
measure

Detention as an interim measure
of criminal justice has a great
psychological impact on every
arrested person and even more
so on an arrested child. The
monitoring process brings to
the attention of the penitentiary
structures the standards for
rehabilitation of children deprived
of their liberty and their keeping in
premises separated from the adults,
under a special regime and specific
educational measures.

The standard minimum rules for the
treatment of prisoners (known as
the “Mandela” Rules) have laid down
some of the fundamental principles
of treatment of detained children,
sexual minorities, or persons
with disabilities. These principles

40 http://www.ilga-europe.org/sites/
default/files/enlargement_review_
albania_2016.pdf
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take into consideration the wellbeing of the detained persons and
institutional guarantees for life and
personal security, the classification
of children by the level of risk posed
by their alleged offence, their good
behaviour and proximity to the
place of residence.
Children in detention facilities,
considering the principle of the
presumption of innocence, should
not be considered sentenced
persons/convicts.

Ensuring “quality of life”, inter
alia, implies the right of a child to
be protected from behaviour that
threatens their personal integrity
and dignity, guarantees equal
treatment free of physical, mental
and emotional threats.
During the visits to detention
facilities (Lezha, Tirana and Kavaja),
15 cases of juvenile detention
have been identified, 11 of them
concerning boys aged 14-18 and 4
concerning girls aged 14-18 years.

During the monitoring of the
special juvenile section in the
penitentiary institution of Shën
Koll, Lezha, 7 children have been
found in pre-trial detention for
periods ranging from 14 days to 4.5
months. This section has a capacity
for 16 children. Three children
were held in pre-trial detention
without an individual treatment
plan. Lack of rehabilitation services
has been observed in relation to
all the children present therein.

This is due to the limited number
of staff in the education sector,
who are not dedicated to children,
as they deal with more than 700
adult detainees and convicts
placed in the same institution. The
fact that the institution does not
provide for special employees to
deal with children alone may be
considered a form of discrimination
because of their age. As children
constitute a very small minority
in this institution, the standard for
prohibition of interaction between
adults and children must be
respected, and this eventually limits
the out-of-cell time of children,
compared to adults. This can also
lead to discrimination due to age.

While talking to the staff of this
institution, we have been explained
that the difficulties in managing
these children are greater than the
usual practice of managing adults.
One of the professionals of this
institution says: “It is not just about
material conditions but above all
it is about the human contact that
these children have with crimes and
dangerous offenders of criminal
offences41. From my experience
in this institution, these children
lack contact with families, access
to education and rehabilitation.
Discrimination
against
them
is manifold because of the age,
economic status of families, unable
41

Penitentiary institution of Shën Koll
- Lezha is a high security institution
, where convicts of serious criminal
offences are detained.

to pay for the child not to end up
in prison, and lack of support after
their release.”

During the monitoring process, 4
children expressed to the staff of the
Commissioner their claims about
the harsh behaviour of the staff
of the institution and the lack of
opportunity to communicate with
family members. Moreover, these
children, in the presence of the
educator, explained the difficulties
to appeal their cases before the
court. “The financial costs to appeal
cases have to be afforded by their
families, which should guarantee
effective legal protection to avoid the
measure of imprisonment,” explains
the educator. It is obvious that lack
of lawyers specialised in children`s
cases, who offer free of charge quality
service, particularly affects children
coming from poor families, and
therefore it produces discriminatory
effects and unequal access to justice.
The prohibition of any disciplinary
measures against children, regulated
by the General Prison Internal
Regulations adopted in 2014,
constitutes a good practice which
should be strictly maintained
and monitored by external and
independent monitors to prevent any
maltreatment, psychological violence
or discriminatory behaviour against
this category of juvenile offenders.
The monitoring process of the
detention and prison facility “Ali
Demi” (penitentiary institution
for women) has identified specific
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issues related to discriminatory
behaviour. During the interviews
with the staff of the institution
and the consultation of personal
files, there have been found
Case study

several elements of multiple
discrimination because of gender,
age, family status (abandoned), lack
of financial means for professional
legal protection.

F.B. is 18 years old. She says that she has been in detention as of 1 year now
(when she was a child). The Court of First Instance has issued the final
decision against her, sentencing her to 4 years of imprisonment because
of the criminal offence of “theft committed by conspiracy”. The sentenced
young adult has appealed her case and at the same time she required the
replacement of the arrest order with home detention, because of her age
and distance from the family, but the judicial district court overturned her
request.
She tells of the moment of arrest: “I was arrested at my father’s house after
his denouncement that I had stolen the money. The police came, arrested me
and sent me to the Durrës Commissariat. They questioned me for 3 hours
and a half without any breaks in between and in absence of a psychologist
and a lawyer. Later, the police officers asked me to notify my boyfriend,
and once he came there, they questioned him and they arrested him as
well. Today, we are both in jail accused of theft committed by conspiracy.
We have been sentenced to 4 years of imprisonment each, me and my
boyfriend. During the stay in the police station and the questioning, the
police officers’ behaviour towards me was very bad, the cell was extremely
dirty and I asked them to fetch me some water. I was not given water until
the next day when my uncle came and brought me some clothes and food”.
Source: Interview withe a prisoner in the Penitentiary Institution A.Demi
We have to remind that children
accused of criminal offences must
have the right to a representative
on their behalf, especially when
there is or there may be a conflict
of interest with their parents, legal
guardians or representatives.
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•

Detention, procedures of
confirmation of the security
measures and trial

Juvenile cases reviewed by the
Criminal Chamber of the Supreme
Court also describe and make
reference to the decisions of the
lower courts. From the description

of the latter it seems that they
contain
circumstances
and
characteristic facts of the subject,
including age or family status, but
they do not provide any justification
or any specific elements to protect
the best interest of the child when
the measure of arrest in custody
is confirmed instead of more
lenient security measures, to allow
extradition procedures, to change
and reclassify criminal offences, etc.
In criminal proceedings, the
right to be heard is essential
to guaranteeing a fair trial. In
order to realise this right, judicial
proceedings must be “conducted
in a friendly climate that allows
children to participate in them
and to express themselves freely”.
Under several circumstances, this
may require modification of judicial
and administrative proceedings and
settings that are appropriate to the
age and maturity of the child.

However, in the case of E.D. 17, of
Roma origin, referred to above,
the staff of the Juvenile Institution
of Kavaja, where E.D. has been
detained, explains that the measure
of remand in prison has been taken
in absence of the presence of the
relatives. Only after arriving at the
institution the child has been able
to call the relatives.

Regarding the court proceedings
for E.D., the staff of the Juvenile
Institution said: “He was sentenced
in a “10-minute” hearing, in a
brief court appearance where “E.D

admitted the charge against him”.
When analysing the final decision,
it has been recorded that the child
has been defended by an ex officio
appointed lawyer. However, the ex
officio appointed lawyer did not
represent the juvenile’s interest and
the court, thereafter, did not assess
any alternative security measure for
the juvenile.
In criminal proceedings, the subjectmatter of 20 cases of first instance
courts under consideration was
the confirmation of the arrest, the
application of the prison remand
or the replacement of the arrest in
prison with alternative measures.

These criminal cases make no
distinction with regard to the age
of the subject (above and under
18), the social status or the child’s
family status. The security measure
is assessed only based on the
classification of the criminal offence
and the request of the prosecutor
preparing the case. Even though
in 3 cases / files submitted by the
General Directorate of Prisons, in
cooperation with the Probation
Service (Tirana) the type of the
criminal offence (petty) and the
fact that the child posed no social
risk were presented as a criterion/
mitigating
circumstance,
the
reasoning of the court decision
makes no mention neither of the
principle of the “best interests of
the child”, nor of the characteristics
of the age of the child. In 15 other
cases the request by the case
prosecutor does not demonstrate any
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consideration concerning the specific
circumstances of the commission
of the criminal offence, the family
status or the age of the child.
During the analysis of cases of a
criminal nature, no case has been
identified to involve any children
with disabilities. However, this
report raises the concern of
penitentiary system professionals
over the need for the psychological
assessment of any criminal case
presented to the court. The presence
of the psychologist summoned by
the judge has been recorded in 2 out
of 20 monitored cases.

The Committee on the Rights of
the Child stipulates “full respect of
rights only when effective remedies
are guaranteed against violations”.
However, in the case of the 17-yearold boy, who was held at the police
commissariat in Shkodra for eight
hours and a half at night on the
suspicion of theft, it was found out
that he had been denied the right to
contact his mother at the moment
of arrest. Moreover, during the
questioning in the early morning
hours, he had been alone in the
presence of two police officers. The
boy had appealed against the arrest
and unlawful detention procedures,
claiming that the insulting and
arrogant behaviour of police
employees was because they did
not believe that the boy was still a
child. The boy (nowdays an adult),
initiated an administrative process
for unlawful detention in the
police facilities. This issue has been
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addressed by his defence lawyer,
with the legal arguments based on
the Convention on the Rights of the
Child, articles 1, 3 (1), 5, 9, 12, 37 (c)
and 4042.

The decision of the Supreme
Court No. 67, dated 19.05.2015,
on extradition of an Albanian
citizen (juvenile at the time of
arrest), provides reasoning as part
of a unifying interpretation that
extradition procedures may not be
applied in cases where “there are
reasons to believe that a person
may be subjected to persecution
or discrimination on grounds of
race, religion, nationality, language,
political convictions, personal
or social standing, or to cruel,
inhuman or degrading treatment or
punishment or to acts that constitute
a violation of a fundamental human
right”. This decision is quoted as
a positive model that shows the
court’s attention to non-exposing
the child to a situation where he
may be discriminated against.
•

Treatment in juvenile
penitentiary institutions

The files of 4 children sentenced to
imprisonment by final decision in
the Juvenile Institution of Kavaja, in
addition to the pre-trial detention
section, have been examined, as
well. In this institution, children
are paid greater attention from
the respective staff (compared to
the Shën Koll facility in Lezha).
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This case is still pending.

The staff consists of educators,
psychologists, a lawyer, but they
are fewer in number compared to
the security employees. However,
it is important for this specialized
juvenile institution to be organized
and reformed in such a way as to
work for the rehabilitation and
reintegration of children in the
community. To serve this goal, it
is necessary to review even the
organizational structures and the
composition of the staff of this
institution, giving the main weight
to the socio-educational sector.
According to the data of the General
Directorate of Prisons, most of the
children in this institution have
been convicted of criminal offences
against assets/property and less
against persons. In 4 cases of longer
sentences of imprisonment, based
on individual files, it has been noted
that the judges have failed to include
the psycho-social assessment of the
child.

While the psycho-social assessment
is a good practice, which should
be part of any judicial proceedings
involving children, this becomes
a necessity for the more serious
crimes, over which punishment is
more severe. This is because many
studies show that commission of
such crimes by children has less to
do with the inherent attitudes and
characteristics of the child, and it
is instead pushed greatly by other
external factors linked to the family,
social situation, etc. During the
discussions with the educational

and medical staff of the institution,
it has been identified the fact that
children are often abandoned by the
family. Even when they are visited
by the close family, the presence of
only one parent (mostly mother)
has been noted.
During the discussions regarding
the child E.I., 16 years old, the staff
of the institution explains that is
sentenced for stealing several gold
items from the house of a citizen,
this being a criminal offence
foreseen in Article 134/1 of the
Criminal Code. During trial, the
child admitted the commission of
the criminal offence, by showing
repentance before the court. The
judge, considering only the fact that
the child is declared a recidivist,
failed to consider an alternative
punishment, but sentenced him to
a three months of imprisonment,
treating him as an adult because
of the type of the offence. We
recall that based on international
standards, imprisonment should
only be used as a measure of last
resort for children and more lenient
alternatives should be attempted in
any case, despite recidivism. During
the analysis of the personal file of
the child, it was found that the court
decision contained no information to
show that the court had considered
any psychological assessment of the
child prior to taking this decision
or to have satisfied the court that
this particular measure
would
be in the best interest of the child.
The child is represented by an
ex officio appointed lawyer. His
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family members, although present
when making a final decision,
have not managed to hire a private
lawyer because of the very difficult
economic situation.

The case of E.I., illustrated here,
but which is not unique in its kind,
shows that adaptive difficulties,
discriminatory behaviour against
children who are recidivists,
treatment as “ex-prisoners” have
made difficult the life and efforts
of this boy and others like him
to integrate. He has not attended
school on a full-time basis,
whereas for employment as he
has repeatedly told the staff: “it
is not possible at all, because of
my criminal history of theft.” The
prevailing trend of the judiciary
to impose the measure of arrest in
prison or imprisonment sentence,
and failure to take into account
the factual circumstances, such as
age, education, family ties, psychosocial assessment, consequences of
deprivation of liberty, etc. have led
to discrimination against a given
contingent of children.
The criminal justice system for
children operates in a context of social
inequality and lack of assessment of
social factors / circumstances. The
need for continuous training and
specialisation of judges handling
cases of criminal justice for children
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is clearly identified from the
examined cases. This need calls for
particular attention, comprehensive
criminal policies and identified
roles for all structures involved in
criminal justice for children.
When asked by the monitoring team
for disciplinary measures, the security
staff maintained that these are not
used at all against children, and this is
considered to be a positive aspect. On
the other hand, the management of
conflicting cases, according to them,
is done through internal classification
in accordance with geographical
distribution, age and social risk43.

However, regarding the case of E.D.
16, of Roma origin, mentioned above,
during his stay in Kavaja over the
charge of theft, he was placed in the
same cell with two other children of
the Roma community, and the three
of them were separated from the
other children detained therein. The
employees of the institution do not
see this as a discriminatory behaviour
against the child, but they are justified
by the fact that no one wants to share
the cell with them. The institution
has “respected” the wishes of other
children, but it has not taken any
measures to regulate the relationship
between children of this institution
and to promote their socialization.
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Figure 1: The analysed factors concerning disadvantages that lead to
discriminatory approach towards the children
“There is a hierarchy system
among prisoners in the prison.
This hierarchy seems to be
based on the type of the offence
committed,
the
economic
situation of the family of the child,
the sexual orientation and ethnic
origin. This is expressed through
intimidation, threat, various
elements of violence, use of some
children as “servants” of some
other children, etc. Our clients,
children, claim that this hierarchy
is also noted by the staff of the
institutions where children are
placed, but no one does anything
to eliminate this hierarchy”.
Ndue Marku- Lawyer at ARCT

Issues of differentiated or negligent
treatment in the penitentiary system
are conditioned even by the social
exclusionary factors contained in the
closed system. Places of deprivation
of liberty are found in inappropriate
and often discriminatory position
against children due to the limited
opportunities and closed regimes
that are applied nowadays in
Albania.
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8

Recommendations

Recommendations
The results of this report present
a narrative analysis of today’s
reality of discriminatory behaviour
against children in the judicial
system. This report is addressed
to the justice system professionals,
child protection authorities, policymakers and law enforcement
agents and it invites them to
address short-term and mediumterm recommendations of a legal,
institutional and structural nature:
•

Combatting discrimination
and ensuring effective
prevention of discriminatory
behaviour against children

State institutions should provide
adequate means for identifying
child cases in the justice system
and preventing and addressing
multifaceted discrimination against
them. Recognizing and guaranteeing
children’s rights is a permanent
and continuing need for justice
system professionals to prevent

discriminatory behaviour against
children. New legislation in the field
of protection of children’s rights and
criminal justice for children points out
the need for specialization / profiling
of all officials, their impartiality and
sensitivity to the best interest of the
child.

Strengthening the Institution
of the Commissioner
for Protection from
Discrimination
As the prominent role in the
implementation of the provisions
of the law “On the protection from
discrimination” has been assigned to
the Commissioner, and considering
the position of this institution in the
hierarchy of independent institutions
with an administrative mandate
against violations, it is indispensable
that the capacities of this institution
be further strengthened, in particular
through the support by additional
human resources and professional
training on specific challenges for
the protection of children against
discrimination. It is also noted that it is
•
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high time for the Commissioner to take
decisions or give recommendations
that will have a regulatory effect even
in relation to those children who have
not addressed the Commissioner but
who encounter similar discriminatory
behaviour as those children who do
turn to the Commissioner.
Another form for institutional
strengthening of the Commissioner
is further improvement of the
pertinent legislation and the
issuance of secondary legislation
pursuant to Article 18 of the Law “On
protection against discrimination”.
•

Cooperation and interinstitutional commitment of
justice authorities and other
bodies providing services or
guaranteeing the rights of the
child

This commitment to preventing
discriminatory behaviour constitutes the premise for consolidating
interventions at the national level
to combat discrimination against
children through multidisciplinary
cooperation to prepare the rules of
ethics and standards applicable to
children’s access to justice.

Public authorities, in order to
improve children’s access to justice,
should assess all existing services
for children: police, prosecution,
courts, forensics, teachers, child
protection workers, social workers,
psychologists and community
representatives who interact with
children in their confrontation with
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justice and who should be part of
the interventions.
•

Strategic litigation cases and
legal protection to children

Strategic litigation is a powerful
tool to encourage changes as
regards equality and other human
rights aspects. This tool may clarify
and extend the law through the
case-law; it may encourage the
government to build accountability
systems and to reform; it may
educate the officials, the legal
professionals and the public on
the right to equality; it may point
out and note the institutionalized
injustice; it may change public
attitude; it may empower the
disadvantaged children and their
families to question the status
quo and to restructure it. On this
occasion, the institutions tasked
with the provision of free legal
aid should prioritize for funding /
support precisely these strategic
cases and in general the cases of
children affected by discrimination
or whose rights have been violated,
especially by public institutions.

The state should, in addition,
guarantee the quality of free
legal aid, as it has been noted
from children’s files that it is not
important only to have a lawyer
present in proceedings, but instead
the lawyer should fight with
responsibility,
professionalism
and sensitivity to ensure effective
protection of the rights of the child
and to address discrimination

against the child.
•

Strengthening civil society

In the process of improving the
efficiency of justice for children, the
State should make specific efforts
to build and further strengthen
the CSOs capacities advocating
for non-discrimination and for
practices which focus on equality
and children’s equitable access to
justice. In order to achieve this, the
State might wish to seek cooperation
with the international community.
•

Public awareness campaign

State institutions, with the help
of civil society and international
mechanisms, should systematically
plan and implement an intensive
public
awareness
campaign
on the law “On the protection
from discrimination” for specific
categories, such as children. The
target groups should include the
public opinion, with particular focus
on children and their families. These
campaigns should aim to increase
the knowledge of children and their
family members/legal guardians as
well as their awareness of the rights
of children who face discriminatory
behaviour from the justice system,
for proper identification and
reporting of cases.

•

Data collection and
management

State institutions should make
further
efforts
to
establish
and consolidate accurate and
reliable databases with matching
information from one institution
to the other on various aspects
of violation of rights and
discriminatory practices to children
facing justice in Albania. The
establishment of this system would
provide different benchmarks and
specific approaches to identified
issues and factors.
• Increasing the level of
transparency of the justice
system and co-ordination
with the existing mechanisms
with the aim of shortening
the timing of judicial cases
involving children by
building understandable
and friendly procedures for
them, in accordance with the
Convention on the Rights of
the Child.
•

The need for continuous
training and specialisation of
judges dealing with criminal,
civil and administrative
justice cases for children is
clearly pointed out. This need
calls for particular attention,
comprehensive policies
and roles identified for all
structures involved in juvenile
justice.
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