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Fillimi i Aksionit të përbashkët për drejtësi 
miqësore për secilin fëmijë 
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Shkup, 20 janar 2021 – Në kuadër të panel diskutimit Drejtësi miqësore për secilin fëmijë, Ministria e 
Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale së bashku me 
Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe UNICEF-in e filluan aksionin e përbashkët për mbështetje të 
sistemit të drejtësisë të përshtatshëm për fëmijët. 
 

Duke u bazuar në qasjen e barabartë në drejtës për të gjithë fëmijët, qoftë në cilësinë e shkelësve, 

viktimave ose dëshmitarëve, ky aksion i përbashkët synon t’i mbështesë reformat dhe politikat 

legjislative, fuqizimin e kapaciteteve, zhvillimin e masave alternative të ndalimit të fëmijëve, garantimin 

e qasjes në drejtësi për fëmijët, duke e përshtatur sistemin e drejtësisë dhe atë të mirëqenies sociale në 

raport me të drejtat dhe nevojat e tyre. 

Ndonëse vendi ka shënuar progres në avancimin e të drejtave të fëmijëve dhe sistemin e drejtësisë për 

fëmijët, prapëseprapë nevojiten më shumë përpjekje për t’i mbështetur familjet e cenueshme dhe të 

margjinalizuara dhe fëmijët në rrezik, me fokus të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve viktima dhe 

dëshmitarë të krimit dhe sigurimin e qasjes në informacion mbi të drejtat e tyre.  

Njëri ndër parimet e drejtësisë miqësore për fëmijët, i cili është pjesë e këtij aksionin të përbashkët, 

është shqyrtimi i paraburgimit si një masë e fundit, duke e vënë fokusin në masat alternative dhe 

riintegrimin e fëmijëve, që kanë rënë në konflikt me ligjin. Në këtë mënyrë, djemtë dhe vajzat marrin 

mbështetje shtesë në sistemin e drejtësisë për rehabilitim, risocializim dhe riintegrim në shoqëri, mbi 

bazë të nevojave të tyre individuale dhe mund të vazhdojnë me arsimimin e tyre të rregullt dhe jetën në 

komunitet. 

“Sistemi i drejtësisë së të miturve duhet të  ngritet mbi normat e shërimit, mësimit dhe rehabilitimit, e jo 

mbi parimin e ndëshkimit. Si të rritur mësojmë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar, mirëpo fëmijët kanë 

nevojë për mentorim dhe udhëzim, pasi që mund të bien në kontakt me  ligjin nëse nuk kanë mentorim 

dhe udhëzim pozitiv” deklaroi Patricia di Xhovani, përfaqësuesja e UNICEF-it. 

“Kur fëmijët të jenë në kontakt me sistemin e drejtësisë dhe me sistemin për mbrojtjen e fëmijëve, ne 

duhet të sigurojmë që kontakti i tillë t’i respektojë të drejtat dhe dinjitetin e tyre, që vendimet dhe 

gjykimet të jenë të bazuara në të drejta, të ngërthejnë dhembshuri dhe të jenë qarta. Ne duhet të 

synojmë dhe të sigurojmë, që kontakti i një fëmije me këto sisteme të përfaqësojë mundësi, e jo 

kërcënim. Një kontakt i tillë duhet të përbëjë një pikë kthese pozitive për fëmijët, edhe kur ata kanë 

rënë ndesh me ligjin. BE-ja është fuqishëm e përkushtuar për ta promovuar drejtësinë për fëmijët dhe të 

drejtat e tyre dhe për të kontribuar në përmirësimin e politikave dhe praktikave në vend, që të mos 

anashkalohet asnjë fëmijë", deklaroi David Gir, ambasador i Bashkimit Evropian. 

Ekspertët e drejtësisë për të mitur dhe punonjësit për mbrojtjen sociale, të cilët morën pjesë në panel 

diskutim biseduan për mënyrat se si të sigurohet mbrojtja e interesit më të mirë të fëmijëve në çdo fazë 



të procedurës. Po ashtu u diskutua si të avancohen njohuritë dhe aftësitë e të gjithë profesionistëve që 

merren me fëmijë në kontakt me ligjin, me qëllim që të minimizohet trauma dhe rreziku i viktimizimit. 

“Të gjitha institucionet duhet të jenë të përgatitura për ta parandaluar viktimizimin e dytë të fëmijëve në 

konflikt me ligjin, sepse shpeshherë këta fëmijë edhe ashtu janë mjaft të traumatizuar në jetë. Për këtë 

arsye nevojitet edukim i vazhdueshëm dhe forcim i aftësive të specializuara të subjekteve në sistemin e 

drejtësisë për fëmijët, që në fakt është njëri nga qëllimet kryesore të Ligjit të ri të drejtësisë për fëmijët, 

”tha ministri i Drejtësisë z. Bojan Mariçiq. "Njëkohësisht organet e sistemit të drejtësisë për fëmijët 

gjithnjë e më shumë zbatojnë masa/sanksione, të cilat nuk përfshijnë heqjen e lirisë së fëmijëve që 

korrespondon me Ligjin e drejtësisë për fëmijët.” 

“Policia, si pjesa më e dukshme e administratës shtetërore, ka për detyrë dhe detyrim të sigurojë 

mbrojtje dhe mbështetje të veçantë për të gjithë fëmijët në rrezik, fëmijët në konflikt me ligjin, si dhe 

për fëmijët viktima të krimit, me qëllim që t'i trajtojë ata me kujdes të veçantë dhe në përputhje me të 

drejtat e tyre, të cilat janë të pandashme dhe të ndërvarura. Prandaj, është e domosdoshme që policia 

t’i përvetësojë dhe zbatojë në vazhdimësi parimet udhëzuese të drejtësisë për fëmijët, tha Oliver 

Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme. 

“Reforma shoqërore, të cilën e filluam në vitin 2019 parashikon një mënyrë të re të punës me familjet 
në rrezik shoqëror, duke përfshirë fëmijët, përkatësisht menaxhimin e rasteve që përfshin profesionistë, 
të cilët punojnë në Qendrat për Punë Sociale dhe iu përgjigjen nevojave individuale të secilit fëmijë," 
deklaroi Jagoda Shahpaska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale. 
 
Iniciativa dyvjeçare “Drejtësi për fëmijët – BE-ja për drejtësi për të miturit dhe drejtësi miqësore për 
fëmijët” e financuar nga Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe e bashkëfinancuar nga UNICEF do t’i 
mbështet përpjekjet e Qeverisë për reforma, për të mundësuar që sistemi i drejtësisë t’i mbrojë të 
drejtat e fëmijëve, të cilët kanë rënë në kontakt me ligjin. Pra kjo iniciativë e përmbush përkushtimin e 
qeverisë, duke u bashkuar zyrtarisht në Partneritetin global për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, 
duke u zotuar të ndërmarrë veprime konkrete për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve në mënyrë 
progresive deri në vitin 2022. UNICEF-i i mbështet të gjitha proceset që ndërtojnë një sistem 
gjithëpërfshirës të mbrojtjes së fëmijëve, të cilat mund ta parandalojë dhe të kundërpërgjigjen ndaj të 
gjitha formave të dhunës ndaj fëmijëve në vend.  
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