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Forumi i gjashtë vjetor rajonal i shtetit të së 
drejtës për Evropën Juglindore

22 dhe 23 Mars 2019
Dubrovnik, Kroaci

Raport

1. Hyrja 

Forumi i Gjashtë i Shtetit të së Drejtës për Europën Juglindore u mbajt më 22 dhe 23 mars 2019 në Du-
brovnik, Kroaci.

Forumi, i ngritur nga Qendra AIRE dhe Civil Rights Defenders, ofron një platformë për të promovuar 
zbatimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) në të gjithë Europën Juglindore. Qëllimi 
është të inkurajojë bashkëpunimin rajonal në forcimin e shtetit të drejtës dhe respektimin e të drejtave të 
njeriut dhe të ndihmojë vendet e Evropës Juglindore në procesin e integrimit në BE.

Fokusi i Forumit të gjashtë ishin të Drejtat e Fëmijëve, një temë që ngre pika të shumta diskutimi dhe prek 
disa nene të GJEDNJ-së.

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia u për-
faqësuan në Forum. Pjesëmarrës ishin gjyqtarë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJED-
NJ), kryetarë dhe gjyqtarë të gjykatave supreme kombëtare dhe gjykatave kushtetuese, drejtorë të aka-
demive dhe institucioneve të trajnimit gjyqësor, agjentë qeveritarë përpara GJEDNJ-së, përfaqësues të 
OJQ-ve dhe ekspertë të shquar ligjorë. Forumi u organizua me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së 
Bashkuar dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) dhe Fondacionit Konrad Adenauer.
Mbi një ditë e gjysmë u zhvilluan diskutime në panel, grupe pune interaktive dhe seminare, duke u dhënë 
pjesëmarrësve mundësi për t’u takuar me njëri-tjetrin dhe për të kontribuar.
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2. Pasqyra e Agjendës së Forumit 

Organizatorët e Forumit, Biljana Braithwaite, Menaxhere e Programit për Ballkanin Perëndimor në Qen-
drën AIRE dhe Goran Mileti!, Drejtor për Evropën për Civil Rights Defenders, i përshëndetën të gjithë 
pjesëmarrësit në këtë aktivitet.

Fjalimet hapëse të të ftuarëve të shquar ishin si në vijim: Gjyqtari Linos-Alexandre Sicilianos, Zëvendës 
President i GJEDNJ-së; Mato Arlovi!, Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Kroacisë, dhe Hartmut Rank, 
Drejtor i Programit të Shtetit të së drejtes për Evropën Juglindore, Fondacioni Konrad Adenauer.

I nderuari Zoti Reed, Zëvendëskryetari i Gjykatës Supreme të Mbretërisë së Bashkuar, dha fjalimin krye-
sor.

Gjashtë gjyqtarë dhe ish-gjyqtarë të GJEDNJ-së, Darian Pavli (Shqipëri), Ljiljana Mijoviç (Bosnje dhe 
Herzegovinë), Ksenija Turkovi! (Kroaci), Ivana Jeli! (Mal të Zi), Jovan Ilievski (Maqedonia Veriore), 
Branko Lubarda (Serbi), formuan dhe panelin e parë të moderuar nga Gjyqtari Sicilianos.

Nuala Mole, Juriste Senior dhe themeluese e Qendrës AIRE, moderuan panelin e dytë, i përbërë nga 3 ish 
gjyqtarë të GJEDNJ-së - Ledi Bianku (Shqipëri), Neboj"a Vu#ini! (Mali i Zi), Dragoljub Popovi! (Serbi), 
si dhe Profesoreshë Anja Seibert-Foh, Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Heidelbergut.

Panelet adresuan të drejtat e fëmijëve në jurisprudencën rajonale të GJEDNJ-së, në të drejtën publike 
dhe private, sfidat përpara për GJEDNJ-së dhe gjykatat kombëtare, tendencat e fundit në mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve në Evropë dhe çështjet e ngritura në grupet e punës.

Catharina Harby, Konsulente Ligjore Senior në Qendrën AIRE, prezantoi ndarjen e të gjithë pjesëmar-
rësve në gjashtë grupe pune. Secili grup kishte një fokus të ndryshëm dhe diskutoi çështjet me rëndësi 
të veçantë për rajonin, të cilat janë përshkruar më poshtë. Të gjitha grupet raportuan gjetjet e tyre në një 
sesion të mbajtur së bashku me të gjithë pjesëmarrësit.

Seminari përfundoi me një përmbledhje të konkluzionve të arritura.

 



Forumi i gjashtë vjetor rajonal i shtetit të së drejtës për Evropën Juglindore3/11

3. Fjalimet Hapëse

Jurisprudenca e GjEDNj-së në lidhje me fëmijët është e gjerë, duke përfshirë nenet 
dhe Protokollet e të gjithë GjEDNJ-së. Në juridiksionin e këtij rajoni ka veprojnë 
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) e Organizatës së Kombeve të Bashkuara 
(OKB) dhe KEDNJ-ja si pjesë e urdhrave të tyre të brendshme dhe ndërkombëtare. 
Ekzistenca e mbrojtjes ligjore sipas Konventave nuk është e mjaftueshme, në vetvete, 
për të përmbushur detyrimet. Kur preken fëmijët, është veçanërisht e rëndësishme që 
mbrojtja e të drejtave të tyre të mos jetë vetëm teorike dhe iluzive, por praktike dhe 
efektive. Pra, duhet të bëhet puna për të siguruar më tej mbrojtjen.

Biljana Braithwaite
Menaxhere Programi për Ballkanin Perëndimor në Qendrën AIRE

Shtetet duhet t’i japin fund dhunës dhe diskriminimit ndaj fëmijëve dhe të sigurojnë 
kushte për garantimin e të drejtave të fëmijëve. Gjykatat duhet të kuptojnë se si t’i 
japin efekt interesave më të larta të fëmijës në rastet para tyre. Pengesat vazhdojnë. 
Forumi ofron një mundësi të shkëlqyeshme për të diskutuar një numër çështjesh 
që prekin fëmijët, duke përfshirë dhunën në familje, trafikimin, azilin dhe akesin në 
drejtësi.

Goran Mileti!
Drejtor për Evropën për Civil Rights Defenders

Interesat më të larta të një fëmije janë të trefishta. Së pari, një e drejtë thelbësore 
për të pasur interesat e tij apo të saj si një konsideratë parësore. Së dyti, nëse një 
dispozitë ligjore është e hapur për interpretime të ndryshme, atëherë duhet të 
zgjidhet ajo që në mënyrë më efektive i shërben interesit më të lartë të fëmijës. Së 
treti, sa herë që një vendim prek një fëmijë ose një grup fëmijësh të veçantë, procesi 
i vendimmarrjes duhet të përfshijë një vlerësim të ndikimit pozitiv ose negativ të 
vendimit mbi fëmijët. Arsyetimi i vendimit duhet të tregojë se interesi më i lartë i 
fëmijës është marrë në mënyrë eksplicite në konsideratë.

Kërkuesit para Gjykatës mund të jenë prindër ose fëmijë dhe koncepti i interesave 
më të mira zbatohet pavarësisht nga identiteti i kërkuesit. Identifikimi i interesave më 
të larta të fëmijës është sfidues dhe do të jetë shumë ndryshe në situata që janë në 
dukje të ngjashme. Dëshmitë që duhet të shqyrtohen kur identifikohen interesat më 
të larta të fëmijës përfshijnë gjininë, moshën, personalitetin, pjekurinë dhe identitetin 
kulturor të fëmijës. Siguria e fëmijës, liria nga dhuna fizike ose mendore, lëndimi, 
abuzimi, ngacmimi seksual, ngacmimi ose trajtimi degradues është gjithashtu i 
rëndësishëm; siç është cenueshmeria e fëmijës, nëse ata janë në një grup minoriteti, 
një azilkërkues ose refugjat, ose nëse janë abuzuar apo trafikuar.
 

Gjyqtari Linos-Alexandre Sicilianos
zëvendës President i GJEDNJ-së
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Të drejtat e fëmijëve përfshijnë mekanizma mbrojtës për pjesëtarët më të prekshëm të 
shoqërisë sonë. Në Sahin kundër Gjermanisë1, GJEDNJ-ja deklaroi se gjykata përcakton 
të drejtën themelore të njeriut që fëmijët, kudo, pa diskriminim, duhet të kenë kushte 
për mbijetesë, të zhvillojnë mbrojtjen e tyre të plotë nga ndikimet, abuzimet dhe 
shfrytëzimet e dëmshme dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në familje, në 
jetën kulturore dhe shoqërore. Mbrojtja në vetvete ofrohet nga standardet në shërbimet 
shëndetësore, arsimore, ligjore dhe sociale. Partitë shtetërore janë të detyruara të 
zhvillojnë dhe të kenë politika në interesat më të mira të fëmijës sipas nenit 3 të KDF të 
OKB. Vetëm shoqëritë që mbrojnë në mënyrë efektive fëmijët e tyre mund të kenë një të 
ardhme të ndritshme.

Hartmut Rank
Fondacioni Konrad Adenauer

Fëmijët janë e ardhmja e shoqërisë. Ata e meritojnë kujdesin dhe mbrojtjen tonë 
si prindër, si qytetarë, si bashkëqytetarë. Shteti ka detyrime negative dhe pozitive. 
Aspekti negativ ndalon ndërhyrjen e Shtetit në jetën familjare, përveç se kur 
përcaktohet me ligj. Aspekti pozitiv kërkon që shteti të kujdeset për jetën familjare. 
Gjykata Kushtetuese kërkon që këto të drejta të merren në konsideratë dhe të merren 
masa për të realizuar garancitë. Zbatimi i Konventës së Hagës në rastet individuale 
të rrëmbimit të fëmijëve gjatë përcaktimit të çështjes së kthimit të fëmijëve, mund të 
jetë komplekse. Të gjitha institucionet e përfshira në procedurë duhet në çdo kohë të 
marrin parasysh interesin më të lartë të fëmijës.

Mato Arlovi!
Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Kroacisë

4. Fjalimi kryesor nga I nderuari Zoti Reed, Zëvendës Kryetar i Gjykatës  
 Supreme të Mbretërisë së Bashkuar1

Së pari, për shumicën e qenieve njerëzore, asgjë nuk ka rëndësi më shumë se fëmijët e tyre. Ata kujdesen 
thellë për shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve të tyre, si dhe për edukimin e tyre. E ardhmja e të gjitha sho-
qërive tona varet nga fëmijët që rriten brenda tyre.

Së dyti, shumë të rritur që nuk kanë fëmijë janë shumë të shqetësuar për të patur fëmijë. Kjo gjithashtu 
mund të jetë një çështje me interes për shtetin. Ai rregullon gjerësisht, për shembull, trajtimin e fertilitetit, 
ligjin e birësimit (siç është pyetja nëse çiftet e gjinisë së njëjtë mund të birësojnë një fëmijë) dhe qasje në 
bankat e spermës.

Së treti, çdo i rritur human që dëshmon vuajtjen e fëmijëve ndjen dhembshuri. Emocionet e shkaktuara nga 
vuajtjet e fëmijëve mund të vënë në lëvizje forca të fuqishme. Por ne jemi gjithashtu të aftë të heqim dorë 
nga vuajtjet e fëmijëve. Ngjarjet në të gjithë Evropën gjatë shekullit të kaluar kanë treguar se si ideologjitë 
politike mund t’i bëjnë njerëzit të harrojnë njerëzimin e tyre të përbashkët. Dhe sot nuk mund të jemi të 
vetëkënaqur. Është shumë e lehtë të mbyllësh një sy ndaj varfërisë së fëmijëve, ose për gjendjen e vështirë të 
familjeve të emigrantëve dhe refugjatëve. Dhembshuria për ata që vuajnë, ndonjëherë i jep rrugë ngushël-
limit.

Fëmijët janë në qendër të shumicës së debatit tonë publik. Pyetjet në lidhje me trajtimin e tyre vazhdimisht 
debatohen në jetën publike të shoqërive tona dhe konsiderohen nga ligjvënësit tanë. Qoftë si gjyqtar në 

1 Sahin kundër Gjermanisë, 8 Korrik 2003
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gjykata civile, gjykata penale, gjykata administrative apo 
gjykata kushtetuese, të gjithë duhet të merremi me py-
etjet që kanë të bëjnë me trajtimin e fëmijëve.

Në adresimin e pyetjeve të këtij lloji, ne të gjithë si gjy-
qtarë merremi me vlerat e përfshira thellë në shoqëritë 
tona: vlera të cilat bazohen në një traditë të përbashkët 
kulturore evropiane. Kam parasysh veçanërisht idenë se, 
si qenie njerëzore, ne duhet të trajtohemi nga qeniet e 
tjera njerëzore si të posedojmë një dinjitet të natyrshëm; 
dhe ideja që ne ndajmë një njerëzim të përbashkët, nga 
i cili rrjedhin të drejtat dhe detyrimet, duke përfshirë të 
drejtat që i mbajnë fëmijët dhe detyrimet ndaj tyre.

Nuk ka asgjë të re për këtë mendim. Në një gjykim të një 
gjykate angleze të dorëzuar më 1803, në kulmin e Luftës së Napoleonit, gjykata duhej të merrej me atë që 
mund të mendonim si një pyetje shumë moderne: a kishte shteti detyrimin për të ofruar mbështetje finan-
ciare për një familje emigrantësh - një grua dhe katër fëmijët e saj, të cilët ishin braktisur nga bashkëshorti 
i saj gjerman dhe jetonin në varfëri. Zoti Shefi i Drejtësisë tha këtë:

“Për sa i përket mungesës së detyrimit për mbajtjen e të huajve të varfër ... ligji i 
njerëzimit, i cili është përpara të gjitha ligjeve pozitive, na detyron që t’i ofrojmë 
lehtësim, për t’i shpëtuar nga uria”2

Ligji i njerëzimit tani gjen shprehje në atë që i quajmë të drejtat e njeriut. Vendet tona u kanë dhënë 
atyre shprehje dhe garantojnë respektimin e tyre, duke hyrë në GjEDNJ dhe kanë themeluar një gjykatë, 
GJEDNJ, për të dhënë udhëzime autoritative mbi interpretimin dhe zbatimin e tyre. Por, në fund të fun-
dit, vetëm nëpërmjet gjykatave kombëtare të drejtat e Konventës mund të bëhen reale dhe efektive. Në 
radhë të parë janë gjyqtarët kombëtarë të cilët janë më të mirë për të bërë gjykimet e nevojshme.

Megjithëse zbatimi i Konventës nga ana e Gjykatës evoluon me kalimin e kohës në dritën e zhvillimeve 
në shoqëri, fakti që tashmë ekziston më shumë jurisprudencë sesa në të kaluarën kjo është një tregues 
se për gjyqtarët është më e lehtë për të gjetur burime udhëzuese në çështjet që janë duke shqyrtuar. ka 
qenë mjeti që është shumë më e lehtë për gjyqtarët kombëtarë të gjejnë udhëzime në rastet e vendosura. 
Rëndësia e marrjes së kësaj përgjegjësie nga ana e tyre është theksuar edhe më shumë, pasi parimi i sub-
sidiaritetit ka fituar një rëndësi më të madhe në sistemin e Konventës. Gjykata Evropiane në mënyrë të 
përsëritur ka treguar gatishmëri për t’u bazuar tek vlerësimet e gjykatave kombëtare për pajtueshmërinë 
e shtetit të tyre me Konventën në rastet kur gjyqtarët vendas kanë indentifikuar parimet relevante të 
Konventës dhe kanë aplikuar këto parime tek faktet e çështjes Gjykata Evropiane në një numër të madh 
vendimesh3 ka theksuar se sa më e lartë të jetë cilësia e referimit tek Konventa në nivel kombëtar, aq më 
shumë ka gjasa që arsyetimet e gjykatave kombëtare të merren parasysh. Me kusht që gjykatat kom-
bëtare të kryejnë detyrën e tyre, kërkesa sipas Konventës se kërkuesit duhet të shterojnë mjetet juridike 
vendore përpara se të aplikojnë në Strasburg, duhet të sigurojë që gjykatat kombëtare të mbeten vendi 
kryesor për interpretimin dhe zbatimin e Konventës. Rezultati do të jetë një sistem që nxit një kulturë të 
mbrojtjes së të drejtave në nivel kombëtar, në varësi të mbrojtjes që sigurohet nga qasja në juridiksionin 
mbikëqyrës të Gjykatës Evropiane.

2 R. v. Banorët e Eastbourne (1803) 4 Lindje 103.
3 Për shembull, Animal Defenders International kundër Mbretërisë së Bashkuar (2013) 57 EHRR 21; Satakunnan v Finland (2018) 66 EHRR 8, 

paragrafi 192-196; dhe Garib kundër Holandës (2018) 66 EHRR 29, para 138.
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5. Glavne diskusije i zaklju#ci

5. Diskutimet dhe përfundimet kryesore

5.1 Diskutim Paneli me Gjyqtarët nga Gjykata e Strasburgut

Paneli i parë diskutoi mbi të drejtat e fëmijës në praktikën aktuale rajonale të GJEDNJ-së, në të 
drejtën publike dhe private.

Gjyqtari Pavli, Shqipëri, ngriti dy rastet e rrëmbimit të fëmijëve të Bajramit kundër Shqipërisë4 dhe Qama 
kundër Shqipërisë dhe Italisë5, rasti i parë i ndodhur para se Shqipëria të kishte ratifikuar Konventën e 
Hagës mbi rrëmbimin e fëmijëve dhe rasti i dytë pas. Shqipëria ka patur një nivel të lartë të lëvizjes bren-
da dhe jashtë Shqipërisë së njerëzve në tre dekadat e fundit. Këto situata mund të prodhojnë konflikte 
komplekse, me implikime ligjore dhe praktike. Kërkuesit duhet të ndihmohen në lehtësimin e procedur-
ave administrative në vendin ku fëmija është i vendosur.

Gjyqtari Mijovi!, Bosnje dhe Hercegovina (ish-gjyqtar i GJEDNJ-së), tha se rasti i vetëm në nenin 8 
kundër Bosnjës ka qenë !obota-Gaji" kundër Bosnjë dhe Hercegovinës6. Ky rast ka përfaqësuar udhëzimet për 
gjykatat vendase. Gjykatat duhet t’i trajtojnë këto raste me ndjeshmëri të madhe. Përmirësimet mbeten 
të nevojshme. Aktualisht nuk ka raste të tjera përpara KEDNJ-së. Qëllimi duhet të jetë të mundësojë 
zbulimin e rasteve të tilla në sistemet vendore dhe të bëjë të mundur paraqitjen e fëmijëve si kërkues. 
Gjithsesi kjo nuk do të thotë se nuk ka raste dhune në Bosnje dhe Hercegovinë.

Gjyqtarja Turkovi!, Kroaci, vuri në dukje se Kroacia kishte më shumë se gjysmën e rasteve në rajon për 
këtë çështje. Rastet kanë patur si objekt: atësinë, testimin e ADN-së, mbrojtjen nga dhuna në familje, 
dhunën nga fëmijët ndaj fëmijëve të tjerë dhe pamundësinë e një prindi për të pasur kontakt me fëmijën 
e tij. Interesi më i lartë i fëmijëve u konsiderua në secilin rast. Ka patur dhe raste ku është theksuar se 
edhe pse pikëpamjet e një fëmije duhet të dëgjohen, kjo nuk përbën veto. Të gjitha rrethanat duhet të 
merren parasysh. 

4 Bajrami v. Albania, 12 Dhjetor 2006
5 Qama v. Albania dhe Italia, 8 Janar 2013
6 !obota-Gaji" v. Bosnia dhe Herzegovina, 6 Nentor 2007
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Gjyqtari Jeli!, Mali i Zi, iu drejtua forumit mbi Mijuskoviqin kundër Malit të Zi7. Në atë rast, GJEDNJ vuri 
në dukje se ribashkimi i një prindi me një fëmijë që ka jetuar për një kohë me prindin tjetër mund të 
mos realizohet menjëherë dhe pa patur përgatitjen e nevojshme. Megjithatë, nuk kishte evidenca të 
mjaftueshmë se puna përgatitore ishte arsyesja e vonesave të autoriteteve në këtë rast. Gjyqtari Jeliç 
vazhdoi të theksonte natyrën e ndjeshme të të drejtave të fëmijëve dhe rolin e ndërhyrjes së shtetit dhe 
natyrën e Konventës si një instrument i gjallë.

Gjyqtari Ilievski, Maqedonia e Veriut, drejtoi dy rastet kundër Maqedonisë Veriore në fushën e të 
drejtave të fëmijëve. Në Mitovi v Maqedonisë8, GJEDNJ-ja deklaroi se marrëdhënia midis gjyshërve dhe 
nipërve/mbesave në përgjithësi meriton një shkallë më të vogël mbrojtjeje se ajo midis prindërve dhe 
fëmijëve. Në këtë rast, GJEDNJ-ja ka konstatuar se organet vendase nuk kanë bërë gjithçka në kompe-
tencën dhe fuqinë e tyre për të siguruar të drejtat e kërkuesve. Në Mitrova dhe Savik kundër Maqedonisë9 

kërkuesit ishin një nënë dhe një bijë. Pas refuzimit të përsëritur të nënës për të lejuar babanë të takonte 
vajzën, pavarësisht nga vendimet e gjykatave, nëna u dënua me burgim të pezulluar. Megjithatë, nëna 
vazhdoi ta pengonte babanë të shihte vajzën dhe si rezultat ajo u ndoq penalisht dhe u dënua me tre 
muaj burgim. Kërkuesit u ankuan për dënimin me burgim të nënës, dështimin e qendrës së mirëqenies 
për të përcaktuar të drejtat e kontaktit të nënës për disa muaj, gjatë dhe menjëherë pas burgimit të saj 
dhe vendimin e Gjykatës Supreme të Shtetit që vendosi mbi kujdestarinë. Nuk është gjetur asnjë shkelje 
e nenit 8. Shqyrtimi kryesor i ishte kushtuar interesit më të lartë të fëmijës.

Gjyqtari Lubarda, Serbi, ngriti çështjet e përcaktimit të atësisë, identitetit të fëmijës, ribashkimit, 
prindërve që njihnin fatin e fëmijëve dhe detyrimet pozitive ndaj shtetit. Gjykatësi Lubarda vuri në dukje 
se përveç ratifikimit të KDF-së së OKB-së, Serbia kishte ratifikuar edhe Konventën e Stambollit. Gjyqtari 
Lubarda theksoi rëndësinë e subsidiaritetit, veçanërisht në rastet që kanë të bëjnë me fëmijët, pasi do të 
jenë autoritetet kombëtare ato që do të vendosin dhe vlerësojnë situatat e tyre.

Diskutimi i dytë i panelit i drejtohej trajtimit të çështjeve të ngritura në grupet e punës, të praktikës 
gjyqësore të GJEDNJ-së, sfidave të ardhshme për GJEDNJ dhe gjykatat vendore, si dhe tendencave 
të fundit në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Evropë.

Ledi Bianku, iu referua fëmijëve duke u parë si përfituesi i drejtësisë që po jepet. Ai iu referua Letrës për 
një Person të Ri10, një gjykim nga Peter Jackson LJ, në Gjykatën e Lartë të Mbretërisë së Bashkuar, i cili dha 
një vendim në formën e një letre drejtuar të riut në fjalë, në lidhje me çështjen nëse ai duhet të banonte 
me nënën e tij në Mbretërinë e Bashkuar, ose babanë e tij, jashtë vendit. Profesor Bianku ngriti çështjen 
e subsidiaritetit dhe vonesës, duke deklaruar se deri në kohën kur një rast i takon GJEDNJ-së, fëmija në 
fjalë mund të jetë i rritur dhe perceptimi i çështjeve mund të jetë i ndryshëm. Në GJEDNJ, rastet që kanë 
të bëjnë me fëmijët kanë prioritet.

Dragoljub Popoviq iu referua vështirësive në rastet që kanë të bëjnë me fëmijët me prindër në vende të 
ndryshme, ku ato vende kanë standarde të ndryshme jetese, tradita të ndryshme, zakone të ndryshme 
fetare. Ai gjithashtu iu referua vështirësive që krijojnë kalimin e kohës, veçanërisht në rastet që përf-
shijnë fëmijët. Konventa e Hagës kërkon një qasje jashtëzakonisht të shpejtë që fëmija të kthehet men-
jëherë dhe pa vonesë.

Nebosha Vu#ini! tha se ka mënyra të ndryshme për të vlerësuar interesin më të lartë të fëmijës. Gjy-
qtarët që marrin vendime për fëmijët duhet të tregojnë se kanë marrë në konsideratë në mënyrë aktive 
interesin më të lartë të fëmijës kur marrin këto vendime, përfshirë dëgjimin e fëmijës. Më tej, shtetet 
7 Mijuskovic v. Montenegro, 29 Shtator 2010
8 Mitovi v. Macedonia, 16 Prill 2015
9 Mitrova and Savik v. Macedonia, 11 Shkurt 2016
10 Re A (Letër për një Person të Ri) [2017] EWFC 48
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kanë detyrime pozitive. Duhet të ketë reagim të shpejtë të gjykatave kombëtare në fushën e të drejtave 
të fëmijëve. Duhet të ketë bashkëpunim dhe dialog të përshtatshëm ndërmjet Gjykatave Supreme dhe 
Gjykatës Kushtetuese, dhe gjykatave më të ulëta. Tani ekziston një mjet shtesë shumë i dobishëm për 
gjykatat, procedura e mendimit këshillëdhënës sipas Protokollit 16.

Anja Seibert-Fohr foli në lidhje me tërësinë e konsiderueshme të jurisprudencës së GJEDNJ-së duke 
shpjeguar, dhe duke dhënë efekt, të drejtat e fëmijëve. Ajo theksoi se përkundër kësaj baze solide, ajo 
është një guaskë e zbrazët, me përjashtim të rasteve kur i është e dhënë efekt në nivel kombëtar. GJEDNJ 
duhet të integrohet në ligjin vendas. Ndoshta ajo ka nevojë për një ligj kushtetues në mënyrë që kjo të 
realizohet. Fëmijët mund të përcaktoheshin si mbajtës të të drejtave. Prindërit dhe fëmijët mund të kenë 
ide të ndryshme për atë që është më e mira për fëmijën.

Nuala Mole përsëriti se neni 54 i KEDNJ kërkon që gjykata të vlerësojë përmbushjen e detyrimeve të 
tjera ndërkombëtare që janë të detyrueshme për shtetin, kur ajo të marrë vendimin e saj. 

5.2 Grupet e punës 

5.2.1 Grupi i punës 1A: Gjyqtarë nga rajoni dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut – Fëmi-
jët dhe Shteti – Shteti – Detyra e Shtetit për të mbrojtur fëmijët nga dëmi, për të mundësuar 
përkujdesje alternative dhe vendi që zenë fëmijët në sistemin e drejtësisë penale. 
Moderatorë: Nuala Mole, Juriste Senior dhe Themeluese, Qendra AIRE dhe Neboj#a Vu$ini", ish gjyqtar 
në GJEDNJ

Grupi i parë i punës mori në konsideratë detyrën e Shtetit për të mbrojtur fëmijët nga dhuna dhe dëme të 
tjera dhe gjithashtu, adresoi aspektet substanciale dhe procedurale të marrjes së fëmijëve në kujdesari 
ose strehim të sigurt. Gjyqtarët shpjeguan sesi atyre i duhej të ndërmerrnin trajnime të specializuara 
përpara se të merrnin vendim për largimin e fëmijëve nga familja e tyre. Ata përshkruan frustrimin e tyre 
kur kishin të bënin me fëmijë nën moshën e përgjegjësisë penale që ishin akuzuar për kryerjen e veprave 
penale veçanërisht të rënda dhe sesi trashëgimia e sistemit ligjor jugosllav kishte krijuar një zbrazëti në 
ligjin e kësaj fushe. Grupi gjithashtu diskutoi të drejtat e fëmijëve të prindërve të dënuar me burg. 

5.2.2 Grupi i punës 1B: Gjyqtarët nga rajoni dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut - Fëmijët 
në lëvizje - fëmijët dhe trafikimi, migracioni dhe azili
Moderatorë: Ledi Bianku, ish-gjyqtar i GJEDNJ-së, dhe Markella Papadouli, Koordinatore Evropiane e 
Litigimit, Qendra AIRE

Ky grup pune filloi duke shqyrtuar pyetjet lidhur me bashkimin familjar dhe përjashtimet, me përfaqë-
suesit kroatë të cilët paraqitën përvojat e tyre për kompleksitetet e këtyrë rasteve. Diskutimi më pas u 
zhvendos në temën e deportimit dhe largimit, si dhe të kërkuesve të shoqëruar dhe të pashoqëruar të 
azilkërkuesve. Gjatë këtij sesioni grupi debatoi për raste të shumta duke përfshirë M dhe të tjerët kundër 
Bullgarisë, Muskhadzhiyeva kundër Belgjikës dhe Rahimi kundër Greqisë. Kthimi mbrapsh i fëmijëve pa një 
proces të rregullt nga qeveritë në rajon u identifikua si një problem, siç ishin qasjet rajonale për vlerë-
simin e moshës dhe ndalimin e fëmijëve në rastet e emigracionit. Këto diskutime u shtrin edhe tek puna 
e Frontex në Kroaci dhe EURODAC në Bosnjë dhe Hercegovinë. Grupi ngriti temën e fëmijëve refugjatë, 
fëmijëve në rrezik trafikimi dhe fëmijëve viktima të trafikimit dhe diskutoi raste të tilla si S.M. kundër 
Kroacisë.
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5.2.3 Grupi i punës 1C: Gjyqtarët nga rajoni dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut - Fëmijët, 
familjet e tyre dhe të drejtën private - kujdestarinë, familjet atipike, zhvendosjen dhe rrëmbi-
min
Moderatorët: Dragoljub Popovi", ish gjyqtar i GJEDNJ-së, dhe Ana Vilfan Vospernik, Juriste Senior, Reg-
jistri i GJEDNJ-së

Grupi gjithashtu konsideroi rastet e ngjashme të Mennesson kundër Francës dhe Labassee kundër Francës, 
të cilat kanë të bëjnë me surrogacinë dhe hapësirën e vlerësimit që kanë Shtetet në këtë fushë. Së fund-
mi, grupi vazhdoi të merrte në konsideratë rastet që lidhen me zhvendosjen. Fokus i veçantë i është 
kushtuar rasteve që përfshijnë njohjen e dokumentacionit të lindjes së të huajëve.

5.2.4 Grupi i punës 2: Agjentët e Qeverisë përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut - 
Sfidat në ekzekutimin e vendimeve të GJEDNJ lidhur me të drejtat e fëmijëve
Moderatorët: Catharina Harby, Konsulent Ligjor i Lartë, Qendra AIRE, dhe Ishaani Shrivastava, Barrister, 
Devereux Chambers (Londër).

Ky grup pune diskutoi çështjen e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ lidhur me të drejtat e fëmijëve. 
Agjentët qeveritarë, ndër të tjera, janë koordinatorët kombëtarë të ekzekutimit të vendimeve. Vonesa 
e ekzekutimit të vendimeve u theksua si veçanërisht problematike në rastet që përfshijnë fëmijët, pasi 
kalimi i kohës mund të ketë pasoja të parikuperueshme ndaj një fëmije. Është e rëndësishme të thek-
sohet se kompensimi financiar në rastet që përfshijnë fëmijët është vetëm një pjesë shumë e vogël e 
procesit të shpërblimit. Me rëndësi shumë më të madhe janë hapat praktikë të ndërmarrë për të zbatuar 
një gjykim, për shembull ribashkimi i një fëmije me një prind, ose sigurimi i kontaktit të vazhdueshëm. 
Një problem kryesor që u theksua ishte mungesa e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të ndryshme 
- policisë, autoriteteve lokale, kujdesit social dhe gjykatave të brendshme. Duhet të ketë një koordinim 
më të madh midis këtyre institucioneve në mënyrë që shteti të ezuaroj të gjitha rrugët që mundet për të 
siguruar zbatimin. Ekzistonjë raste problematike kur një prind pengon zbatimin e një vendimi duke mos 
bashkëpunuar me autoritetet. Megjithatë, autoritetet vendase duhet që në çdo rast të bëjnë gjithçka që 
është e mundur për të siguruar ekzekutimin.

5.2.5 Grupi i punës 3: Përfaqësuesit e instituteve të trajnimit gjyqësor - Programet e ardhshme të 
trajnimit për anëtarët e gjyqësorit dhe potencialet për bashkëpunim rajonal 
Moderatore: Biljana Braithwaite

Ky grup pune zhvilloi diskutimin në lidhje me identifikimin dhe adresimin e problemeve të përbashkëta 
për shtetet e rajonit, si dhe nevojën për të organizuar ekspertizë rajonale për të ndarë metodat e më-
simdhënies, burimet, botimet, hulumtimet, listat e trajnerëve, kalendarët dhe çdo gjë të dobishme për 
bashkëpunimin rajonal. Grupi arriti në përfundimin se trajnimi gjyqësor duhet të jetë më inovativ, duke u 
fokusuar në aftësitë si dhe në tema me interes rajonal.

Tema e të drejtave të fëmijëve u konsiderua si një temë e cila kërkon një qasje më ndërsektoriale dhe 
multidimensioanle se ajo e përdorur aktualisht, dhe grupi sugjeroi që të bëhen analiza të trajnimeve gjy-
qësore për të vlerësuar efektivitetin si dhe të shmangen trajnimet më tema të njëjta.

Grupi diskutoi mundësinë e kryerjes së një analize krahasuese në bashkëpunim me agjentët qeveritarë për 
të identifikuar problemet e përbashkëta në rajon dhe pastaj adresimin e tyre përmes trajnimeve rajonale në 
bashkëpunim me donatorët aktivë në rajon. Korespondenca dhe bashkëpunimini i mëtejshëm rajonal është 
gjithashtu një nevoj për të shmangur dyfishimin në trajnim dhe Qendra e AIRE-së u konsiderua vendimtare 
në drejtimin e këtyre përpjekjeve. Grupi sugjeroi që trajnimet jo-ligjore si për shembull trajnimi për analizën 
e duhur të ekzaminimeve psikiatrike të fëmijëve, do të ishin gjithashtu një mjet i dobishëm për gjyqtarët.
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5.2.6 Grupi i punës 4: Përfaqësuesit e OJQ-ve, ombudsmenët dhe ekspertët ligjorë -    Sfidat krye-
sore në të drejtat e fëmijëve, duke përfshirë fëmijët si aplikantë përpara GjEDNj-së dhe orga-
nizma të tjerë ndërkombëtarë
Moderatorët: John Stauffer, Drejtor Ligjor dhe Zëvendës Drejtor Ekzekutiv, Mbrojtës të të Drejtave Civile, 
dhe Annika Åkerberg, Këshilltare e Lartë Ligjore, Mbrojtës të të Drejtave Civile

Grupi përfundimtar i punës filloi me ngritjen e çështjeve praktike në lidhje me keqinterpretimin e të dre-
jtave të fëmijëve në disa media rajonale. Kjo u konsiderua si shfaqje e një mungese të përgjithshme njo-
hurish në lidhje me të drejtat e fëmijëve në rajon, përfshirë mësuesit e shkollave dhe psikologët. Mung-
esa e njohurive të të të drejtave të fëmijëve dhe praktikuesve nënkuptonte që zbatimi i legjislacionit në 
fuqi është e vështirë. Procedurat gjyqësore u konsideruan të gjata dhe u theksua se fëmijët se nuk kishin 
një mekanizëm efektiv ligjor për të mbrojtur të drejtat e tyre. Grupi gjithashtu theksoi se disa fëmijë 
ishin veçanërisht vulberabël, përfshirë refugjatët, emigrantët, fëmijët që u përkisnin grupeve të pakicave, 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët në burg. Grupi pranoi se ishte në dorën e OJQ-ve, Ombuds-
manëve dhe ekspertëve ligjorë për të monitoruar veprimet e shtetit, duke përfshirë edhe të drejtat e 
fëmijëve. Grupi theksoi se gjyqtarët duhet t’i nënshtrohen një trajnimi të veçantë për të drejtat e fëmi-
jëve. Githashtu u konsiderua mundësia e ndërtimit të marrëdhënieve me median për t’i ndihmuar ata të 
prodhonin raporte më të sakta mbi çështjet e të drejtave të fëmijëve.

6. Rekomandimet dhe Konkluzionet 

• Gjykatat duhet të kuptojnë se si t’i japin rëndësi interesit më të lartë të fëmijës në rastet që shqyr-
tohen prej tyre. Arsyetimi në vendime duhet të tregojë se interesi më i mirë i fëmijës është marrë në 
konsideratë mënyrë të qartë.

• Vendimet e shpejta dhe ekzekutimi i vendimeve janë veçanërisht të rëndësishme në rastet që kanë të 
bëjnë me të drejtat e fëmijëve. Kalimi i kohës mund të ketë pasoja të parikuperueshme për një fëmijë.



Forumi i gjashtë vjetor rajonal i shtetit të së drejtës për Evropën Juglindore11/11

• Shteti ka detyrime pozitive për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Kjo ka efekt të veçantë në rastet që 
kanë të bëjnë me dhunën në familje.

• Është e rëndësishme që shtetet e rajonit të ndajnë ekspertizë dhe burime për çështje të përbashkëta 
rajonale. Kjo është mënyra më e mirë për të siguruar zbatimin efektiv të të drejtave të fëmijëve në të 
gjithë drejtoritë.

7. Mirënjohje

Në vitin e tij të gjashtë, Forumi vazhdon të bëhët gjithnjë e më i sukseshëm. Civil Rights Defenders dhe 
Qendra AIRE dëshirojnë të shprehin një falënderim të veçantë për të gjithë ata që e kanë bërë Forumin 
të mundur: Zyra e Jashtme dhe Komonuelthit në Mbretërinë e Bashkuar, SIDA dhe Fondacioni Konrad 
Adenauer për njohjen e rëndësisë së punës sonë dhe dhënien e mjeteve të nevojshmë për ta bërë të 
mundur; gjyqtarët nga rajoni të cilët janë në GJEDNJ, të cilët janë përfshirë ngushtë në planifikimin e 
eventit dhe mbështesin integrimin evropian të vendeve aspiruese në rajon; dhe të gjithë pjesëmarrësve 
për përfshirjen dhe kontributet e tyre

Këtë vit, u krijua faqja e internetit (http://rolplatform.org) për Forumin e Shtetit të së Drejtës, në të gjitha 
gjuhët e rajonit. Ai përmban materiale nga pesë vitet e fundit, duke përfshirë agjendat dhe raportet. Kjo 
faqe do të përditësohet rregullisht me lajme, artikuj dhe botime tematike. Shpresojmë se do të jetë një 
mjet i dobishëm dhe pjesëmarrësit do ta qarkullojnë link-un e faqes edhe mes kolegëve.

8. Forumi i shtetit të së drejtës 2020

Ky raport do të publikohet dhe do t’u shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve. Ne i mirëpresim komentet 
mbi përmbajtjen dhe formatin gjatë muajit të ardhshëm për të ndihmuar që Forumi në vitin 2020 të jetë i 
suksesshëm. Ju lutemi të kontaktoni CRD ose Qendrën AIRE me ndonjë sugjerim. Bazuar në këtë reagim, 
organizatorët do të propozojnë tema për forumin e vitit të ardhshëm. Për përzgjedhjen e temës do të filloj 
një proces konsultimi.

Akronime

KEDNJ – Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut 
GJEDNJ – Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut
BE- Bashkimi Europiane– 
OKB-Organizata e Kombeve të Bashkara
KDF- Konventa për të Drejtat e Fëmijëve
EURODAC – Databasa Europiane daktiloskopuinë e azilit 
FRONTEX – Agjensia Eurpiane për Kufinjtë dhe Rojet Bregdetare
SIDA - Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar 


