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Falenderim
“Edhe sot në vitin 2016 fëmijëve ju shkelen të drejtat e garantuara nga Konventa e Kombeve
të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve. Pavarësisht përpjekjeve të bëra ndër vite, institucionet
shtetërore kanë dështuar në garantimin e të drejtave të fëmijëve në konflikt me ligjin”.
Në këtë përfundim ka arritur nisma e ndërmarrë nga programi “Forcimi i kapaciteteve të Avokatit
të Popullit për të vëzhguar dhe adresuar rastet e keqtrajtimit të fëmijëve në paraburgim”, realizuar
në partneritet me UNICEF dhe i vënë në zbatim nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
(Observatori), në bashkëpunim me institucionin që drejtoj (Avokatin e Popullit), duke vënë në
qendër të vëmendjes fëmijët në konflikt me ligjin.
Për një shoqëri që vazhdon përpjekjet për t’u përmirësuar në tharmin e saj demokratik dhe zhvillues
pyetjet që na takon të bëjmë dhe të shqetësohemi realisht janë: A e marrin fëmijët respektin,
kujdesin dhe mbrojtjen e veçantë nga të gjithë anëtarët e tjerë të shoqërisë? A respektohen të
drejtat e fëmijëve të garantuara nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve?
Përgjigjet për këto pyetje, do të ishin normale dhe pozitive në një vend me standarde demokratike
ku të drejtat e njeriut respektohen dhe vlerësohen si “ligje të shenjta”, por që fatkeqësisht në
vendin tonë nuk ndodh kështu. Të gjithëve bashkë na duhet të ndajmë herë pas here lajmet e
dhimbshme për dhunimet apo shkeljen e të drejtave të njeriut, ku fëmijët mbeten më vulnerabël
e të pambrojtur.
Nga realizimi i monitorimeve në institucionet e privimit të lirisë për të mitur ka rezultuar se
fëmijëve në konflikt me ligjin u shkelet më shumë se një e drejtë dhe në mënyrë të përsëritur.
Edhe pse flasim për rehabilitimin e këtyre fëmijëve të stigmatizuar nga shoqëria, jemi shumë larg
përmbushjes së standardeve minimale të trajtimit të tyre në institucionet e privimit të lirisë dhe
jo vetëm.
“I bëj thirrje të gjithë institucioneve shtetërore, por jo vetëm atyre, të ndërmarrin të gjitha përpjekjet
e nevojshme për të përmirësuar jetën e të miturve në konflikt me ligjin. Sipas Standardeve
Ndërkombëtare burgu duhet të përdoret vetëm si masa e fundit dhe për periudhën më të
shkurtër kohore. Shteti duhet të bëjë më shumë që të miturit në konflikt me ligjin të përfitojnë
maksimalisht nga programet e rehabilitimit dhe riintegrimit të tyre në shoqëri, në të kundërt
nuk duhet të na çudisin aspak statistikat e recidivizmit. Ka ardhur koha që shteti të hartojë dhe
implementojë strategji parandaluese për të ndaluar të miturit që të hyjnë në konflikt me ligjin.”
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Institucioni i Avokatit të Popullit falenderon:


UNICEF që mbështeti programin “Forcimi i kapaciteteve të Avokatit të Popullit për të
vëzhguar dhe adresuar rastet e keqtrajtimit të fëmijëve në paraburgim duke na dhënë një
panoramë të situatës së respektimit të të të drejtave të të miturve në konflikt me ligjin.



Observatorin që ndoqi hap pas hapi koordinimin dhe zbatimin e nismës.



Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve që mundësoi realizimin e intervistave dhe
vëzhgimeve në IEVP-Kavajë dhe Lezhë.



Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë dhe Komisariatet në varësi të saj për bashkëpunimin
dhe aksesin në ambientet e saj për realizimin e komponentëve të metodologjisë së
projektit.



Ekspertët e fushës që ishin pjesë e projektit dhe grupin e punës që punoi në terren për
realizimin e intervistave dhe vëzhgimeve.



Eksperten ndërkombëtare Znj. Moore për ekspertizën cilësore gjatë gjithë kohës së
realizimit të nismës por edhe për pjesëmarrjen në terren si vëzhguese në IEVP-Kavajë
dhe Lezhë dhe dhënien rekomandimeve të vlefshme.

Avokati i Popullit
Z. Igli Totozani
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Raport miqësor për fëmijët
Çfarë është ky raport?
Fëmijët, të cilët kanë qenë në konflikt me ligjin, në gjykatë apo burg, nuk trajtohen gjithmonë
shumë mirë. Për këtë arsye, shtetet e botës u mblodhën për të shkruar Standardet Ndërkombëtare
për mënyrën se si duhet të trajtohen këta fëmijë. Standardet janë rregullat që duhet të ndjekin
qeveritë. Në Shqipëri ka edhe ligje të tjera që përcaktojnë si duhet të trajtohen fëmijët dhe njerëzit
që kanë probleme me ligjin.
Fëmijët mund të jenë në kontakt me sistemin e drejtësisë penale në mënyra të ndryshme. Njëra
është nëse ata shoqërohen, arrestohen apo ndalohen nga policia për ndonjë arsye. Një tjetër
është nëse ata janë të akuzuar për një krim dhe dërgohen në gjykatë, ku duhet të ulen përpara
prokurorit dhe gjyqtarit. Më tej, fëmija mund të dërgohet në një qendër burgimi para se të
dënohet për një krim ose pas marrjes së ndëshkimit për këtë të fundit. Ky raport paraqet përvojat
e disa fëmijëve, të cilët kanë qenë në këto situata.
Avokati i Popullit apo Zyra e Ombusmanit është një organizatë, e cila është ngritur për të
kontrolluar nëse qeveria po sillet në mënyrë korrekte dhe po ofron gjërat që kërkon ligji dhe
Standardet Ndërkombëtare. Avokati i Popullit është një organ ku fëmijët mund të ankohen, nëse
mendojnë se nuk po trajtohen mirë. Ai shkruan edhe raporte për gjendjen e njerëzve dhe kushtet
në të cilat jetojnë ata. Ky është një raport që e ka shkruar Avokati i Popullit. Ka organizata të tjera,
të cilat inspektojnë vendet e burgimit, për shembull, Komiteti i Helsinkit dhe organizata të tjera
joqeveritare.

Si u përgatit ky raport?
Një ekip i ri njerëzish u mblodh për të kontrolluar vendet e burgimit me Zyrën e Avokatit të Popullit.
Ky ekip monitorues shkoi në stacionet policore në kryeqytet, Tiranë si dhe në dy qendra burgimi,
një në Kavajë dhe një në Lezhë. Qendra në Kavajë është një vend i krijuar veçanërisht për fëmijët,
që kanë patur konflikt me ligjin, ndërsa qendra e burgimit në Lezhë ka edhe burra të rritur. Ka
pasur një mënyrë të veçantë pune, e cila u zhvillua si pjesë e këtij projekti. Ajo përdori praktikën
ekzistuese të Avokatit të Popullit si dhe praktikën e mirë nga Standardet Ndërkombëtare.
Gjatë inspektimit të këtyre vendeve, Zyra e Avokatit të Popullit fillimisht takohej me kreun e
objektit që po inspektohej. Në vazhdimësi të këtij proçesi shikohej gjendja e ndërtesave, mjedisi,
nëse ato kishin një mjek ose spital në shërbim të tyre, nëse fëmijët merrnin kujdes shëndetësor,
arsim, nëse mund të flisnin lehtësisht me një avokat, dhe me familjet e tyre,si edhe nëse mund
të dëgjonin radio, të shikonin televizor apo të lexonin gazetat. Në këtë mënyrë mund të kuptonin
se çfarë ndodhte në vendet e burgimit. Zyra e Avokatit të Popullit intervistoi oficerë policie, stafin
e burgjeve dhe 21 fëmijë për të kuptuar përvojat e tyre. Në fund të çdo vizite, ekipi i Avokatit të
Popullit fliste përsëri me kreun e objektit.
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Fëmijët që futen në konflikt me ligjin
Shumica e fëmijëve që futen në konflikt me ligjin vijnë nga familje që përjetojnë abuzim, dhunë
apo ku prindërit e tyre i kanë lënë ata. Krimet më të zakonshme për të cilat akuzohen fëmijët janë
vjedhja, plagosja, sulmet seksuale ose shitje droge. Gjatë periudhës Tetor 2015 - Shtator 2016,
rreth 90 fëmijë në muaj futeshin në probleme me ligjin. Shumica e këtyre fëmijëve u vendosën
në burgim para ose pasi ishin dënuar nga gjykata.

Raport miqësor për fëmijët

DHJETOR 2016

Shumë fëmijë, të cilët hyjnë në konflikt me ligjin përfundojnë në burgim. Rreth 75 fëmijë (numri
më i lartë) në Nëntor 2015 deri në 63 fëmijë (numri më i ulët) në Janar 2016 u futën drejt e në
burgim pa gjyq. Megjithatë, kur gjykohen, vetëm një e katërta e fëmijëve dënohen me burg.
Pjesa tjetër e fëmijëve (1665 fëmijë nga Qershor 2009 deri në Qershor 2014) lirohen me kusht,
por i nënshtrohen mbikëqyrjes policore dhe raportimit periodik, dënohen me arrest shtëpiak, ose
dënimi pezullohet dhe zëvendësohet me kryerjen e punës për llogari të interesit publik. Numri më
i lartë i fëmijëve të dërguar në burgim pas gjykatës ishte në Tetor 2015 me 14 fëmijë dhe numri
më i ulët ishte në Gusht 2016 me 7 fëmijë.

Përvoja e fëmijëve në stacionet policore
Kur fëmijët arrestohen ose shoqërohen në stacionin e policisë, policia duhet t’i tregojë atyre
arsyen. Ata, gjithashtu, duhet të njoftojnë familjen e fëmijës dhe ta lejojnë atë të jetë prezent
me fëmijën, kur ky i fundit merret në pyetje nga policia. Nëse policia interviston fëmijën, atëherë
fëmija duhet të ketë avokatin e tij dhe psikologun me vete. Grupi monitorues zbuloi se kjo nuk
ndodh gjithmonë, veçanërisht në rastet e fëmijëve të komunitetit Rom. Fëmijët duket se ishin
njoftuar për arsyen e arrestimit dhe të drejtat e tyre, kur ishin në stacionet policore.
Fëmijët të cilët dërgohen në stacionet policore nuk janë të ndarë nga të rriturit. Edhe pse bëhen
përpjekje për të krijuar mënyra për t’i ndarë fëmijët nga të rriturit, kjo nuk është gjithmonë e
mundur dhe nuk ka hapësira për fëmijët që janë arrestuar, shoqëruar apo ndaluar. Ushqimi dhe
uji ofrohet ose nga familjet e fëmijëve ose nga punonjësit e policisë, sepse stacionet e policisë
nuk kanë para për të ofruar ushqim dhe ujë. Fëmijët i marrin veshjet nga familjet e tyre, ose nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit. Një mjek thirret nga komuniteti vendor, nëse duhet. Në
këto stacione nuk ka arsim për fëmijët. Në tërësi, mënyra se si trajtohen fëmijët në stacionet e
policisë nuk i përmbush standardet ndërkombëtare dhe ato të ligjit shqiptar.

Jeta e fëmijëve në burg
Ekipi monitorues shkoi në burgun për fëmijë në Kavajë dhe në burgun - e quajtur Institucioni i
Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) - ai i Shën Kollit në Lezhë. 21 fëmijë u intervistuan në
këto dy vende, 14 prej tyre ishin në Kavajë dhe 7 në IEVP Shën Koll.16 fëmijë ishin të moshës
16 deri në 18 vjeç, dhe 5 ishin të moshës 14 deri në 16 vjeç. Nga 21 fëmijët e intervistuar, 7
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ishin dënuar nga gjykata për një krim dhe 14 të tjerë ishin nën hetim, ndërkohë që ishin në
paraburgim. Gjithashtu, nga këta 21 fëmijë, 7 kishin përfunduar arsimin e detyruar dhe 10 nuk e
kishin përfunduar atë.
Në burgun IEVP Shën Koll ka të rritur si dhe fëmijë. Fëmijët jetonin në një kat, disa kishin dhomë
më vete, ndërsa të tjerë duhet ta ndanin atë me pesë fëmijëve. Për asye se fëmijët në IEVP Shën
Koll ishin bashkë me të rriturit, ambienti ishte i pasigurt dhe i frikshëm për ta. Burgu në Kavajë u
krijua enkas për fëmijët dhe atje nuk kishte të burgosur në moshë madhore. Çdo dhomë gjumi
në Burgun e Kavajës kishte dy deri në katër fëmijë.
Në të dy burgjet, shumica e fëmijëve i merrnin veshjet nga familjet e tyre sepse burgjet vetë nuk
kishin rroba për t’u dhënë atyre.

Ushqimi dhe mbajtja pastër dhe shëndetshëm e vetes
21 fëmijët e intervistuar thanë të gjithë se hanin tre vakte në ditë. Ushqimi për fëmijët në Kavajë
sigurohej nga burgu dhe për ata në Lezhë ushqimi sillej nga familjet e tyre. Familjet gjithashtu
prireshin të sillnin sapun që të laheshin fëmijët. Burgu në Kavajë ishte i pastër, megjithatë burgu
në IEVP Shën Koll në Lezhë ishte shumë i pisët. Ekipi gjeti mbeturina, xhama të thyer në dysheme
në një dhomë, grumbuj plehrash në korridore dhe bishta cigaresh në qoshet e dhomave dhe
korridorevesi edhe dysheme jo të sheshtë dhe të thyer.

Shkolla dhe puna
Nuk kishte shumë mësues të trajnuar për të dhënë mësim në shkollë apo për të bërë kurse. Në
Lezhë nuk kishte fare kurse në dispozicion. Në Kavajë kishte kurse profesionale për elektriçist,
hidraulik, saldator dhe zdrukthtar. Nga 21 fëmijët e intervistuar, 12 thanë se kishte arsim dhe
kurse në dispozicion të tyre, 4 fëmijë thanë se kishte shkollim, por jo kurse trajnimi dhe 5 thanë
se nuk kishte asgjë. Vetëm 9 prej fëmijëve shkonin në shkollë si edhe në një kurs trajnimi.

Këshillimi, koha e lirë dhe feja
17 nga 21 fëmijët e intervistuar thanë se ishin në gjendje të ushtroheshin fizikisht në burg dhe
16 prej tyre thanë se gjëja që parapëlqenin të bënin më shumë ishte praktikimi i sportit. Kishte
më shumë ambiente sportive në Kavajë se sa në Lezhë. Fëmijët e tjerë, 8 prej tyre thanë se
pëlqenin të luanin me letra ose shah dhe 3 thanë se pëlqenin të luanin në kompjuter apo të
shikonin televizor. Shumica e fëmijëve (16 nga 21 në total) nuk e dinin se mund të kishte ndonjë
shërbim këshillimi që mund të përdorin, megjithatë shumica e fëmijëve (18 nga 21 në total) ishin
në gjendje të ndiqnin shërbimet fetare në burg.
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Lëndimi ose dhuna ndaj fëmijëve
Në përgjithësi, 18 nga 21 fëmijët thanë se ndiheshin të sigurt në burgun ku ishin dhe se kishin
marrëdhënie të mira me stafin. Kur fëmijët u pyetën nëse ishin lënduar nga dikush në stacionin
policor ose në burg, 9 nga 21 fëmijët thane se ishin lënduar. Katër thanë se ishin lënduar në
stacionin e policisë dhe pesë të tjerë të linin të mendoje se ishin lënduar në burg. Pjesa tjetër
e fëmijëve thanë se nuk ishin lënduar në asnjë lloj mënyre në burg. Stafi i intervistuar në IVM
Kavajë tha se fëmijët nuk trajtoheshin në asnjë mënyrë të dëmshme. Ekipi pa se stafi në Lezhë
nuk i trajtonte fëmijët në mënyrë të respektueshme dhe kjo i bëri të shqetësohen se fëmijët atje
po lëndohen.

Raport miqësor për fëmijët

DHJETOR 2016

Komuniteti, kontaktet dhe riintegrimi
21 fëmijët e intervistuar, thanë se lejoheshin të kishin vizitorë në burg, si edhe vizita ose çdo javë
ose çdo muaj. 20 fëmijë gjithashtu thanë se mund të përdornin telefonin dhe 14 fëmijë thanë
se mund të shikonin televizor. Shumica e fëmijëve (19 nga 21) kishin avokatë me të cilët mund
të flisnin, por asnjë prej fëmijëve nuk kishte marrë ndonjë këshillë juridike falas përmes burgut.
Kur vjen koha që fëmijët të dalin nga burgu dhe të shkojnë në shtëpi, ata nuk marrin ndonjë
ndihmë apo mbështetje të madhe. Fëmijët në burg nuk e kishin të qartë se çfarë ndodh me ta kur
lirohen dhe nuk ka shërbime zyrtare ndaj tyre për t’i ndihmuar ata dhe familjet e tyre kur mbërrijnë
në shtëpi.

Çfarë mendon ekipi se duhet të bëjë qeveria shqiptare?
-

Në stacionet policore ku dërgohen fëmijët nuk ka vende te përshtatshme për ta, ndaj
këto ambiente duhet të krijohen. Këto vende të reja duhet të plotësojnë të gjitha nevojat
e fëmijëve në aspektin ushqimor, atë të ngrohtësisë dhe pastërtisë. Ato duhet të krijojnë
një ambient të sigurt plotësisht, larg të rriturve, të cilët janë të dyshuar ose të akuzuar
për krime.

-

Duhet të ketë dhoma intervistimi të veçanta për fëmijët, ku policia t’i intervistojë ata dhe
duhet të garantojë se të gjithë, përfshirë dhe ata Romë, të kenë një anëtar të familjes, një
avokat si edhe psikolog me vete. Gjithashtu, në stacionin policor duhet të ketë një listë të
avokatëve që mund të përdorin fëmijët.

-

Burgu i Lezhës nuk është një vend i mirë apo i sigurt. Fëmijët duhet të largohen nga
aty dhe seksioni i tyre në burgun e Lezhës duhet të mbyllet. Ata duhet të dërgohen në
burgun e Kavajës menjëherë.
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Fatkeqësisht, sot nëpër botë ka fëmijë të privuar nga liria sepse ata janë në konflikt me ligjin dhe
numri i tyre vlerësohet të jetë rreth një milion. Shqipëria, vendi i cili është në qendër të vëmendjes
së këtij raporti ka pjesën e vet të fëmijëve të privuar si pasojë e të qënit në kontakt me ligjin. Ky
raport na informon se fëmijët e burgosur kanë kryer një vepër penale, rezultuan kundërvajtës
ose shkelën ligjet. Ndërkohë që në Shqipëri nuk ka fëmijë të privuar nga liria për kundërvajtje
politike. Fëmijët të cilët rezultuan në konflikt me ligjin dhe të burgosur vinin nga familje të varfra,
nuk kishin udhëzim prindëror në jetën e tyre, arsim bazë dhe kishin përjetuar abuzim. Mungesa
e qëllimeve dhe planeve të qarta për jetën pas ekzekutimit të dënimit e bën situatën për këtë
kategori fëmijësh edhe më fatkeqe dhe duhet të alarmojë qeverinë shqiptare dhe homologët e
saj ndërkombëtarë.
Ne e kemi nisur këtë raport monitorues në mënyrë që të përmirësojmë përgjigjen e qeverisë
ndaj kësaj kategorie duke mundësuar mekanizmin e rishikimit dhe kontrollit, i cili do të mbahet
në funksion përmes institucionit të Avokatit të Popullit (Ombudsmani). Ky institucion dhe
mbështetja për të në përballjen me fëmijët në konflikt me ligjin janë arsyet kryesore për zhvillimin
e këtij raporti. Ne shpresojmë se bashkëpunimi i aktorëve, i cili u zhvillua ndërkohë që ky raport
përparonte do të vazhdojë dhe do të bëhet bazë për reforma dhe rregullime të mëtejshme nga
të cilat do të përfitojë kjo kategori e veçantë fëmijësh. Ne jemi të vetëdijshëm për faktin se kriza
ekonomike dhe vështirësitë, që po kalojnë familjet shqiptare mund të rezultojnë në vëmendje
më të pakët për këtë kategori fëmijësh. Në faqet vijuese ne paraqesim të dhëna që flasin me
zërin e tyre dhe na paralajmërojnë se duhet bërë shumë më tepër për të përmirësuar situatën
në sistemin penitenciar shqiptar dhe veçanërisht në përballjen me të miturit në konflikt me ligjin,
ndërsa gjejmë mënyra për të adresuar shkaqet themelore për sjelljen e fëmijëve në konflikt me
ligjin.
Duke vlerësuar nevojat e kësaj kategorie të fëmijëve, përfshirë sigurimin e shërbimeve, kujdesin
dhe ndihmën për ta, ne përpiqemi të hedhim dritë mbi çështjet që lidhen me funksionalitetin
e sistemit të drejtësisë për të mitur, i cili duhet t’u ofroj këtyre fëmijëve një mjedis miqësor,
komunikimin e duhur dhe kufizime fizike ligjore minimale.
Ne e nisëm këtë raport duke qenë të vetëdijshëm se sistemi i drejtësisë për të mitur në Shqipëri
mbështetet kryesisht në paraburgimin e të miturve në konflikt me ligjin. Vëzhgimet Përmbyllëse
të Komitetit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve ndaj Shqipërisë (dorëzuar në
vitin 2012) rekomandojnë që vendi të hetojë dhe të luftojë keqtrajtimin e fëmijëve, veçanërisht
atyre në paraburgim dhe të vendosur në institucione ,që të zbatojë me produktivitet legjislacionin
që ndalon ndëshkimin trupor dhe të reformojë sistemin e drejtësisë për të mitur në atë mënyrë
që ta sjellë atë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare. Avokati i Popullit - sidomos pas
zgjerimit pasues të kompetencave të tij ndër vite për monitorimin dhe promovimin e të drejtave
të fëmijëve nëpërmjet krijimit të një zyre të veçantë dhe të një Komisioneri për Mbrojtjen dhe
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Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, si dhe emërimin si Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin
e Torturës , mund të luajë një rol unik në zbulimin e rasteve të mundshme të abuzimit dhe
keqtrajtimit të fëmijëve në paraburgim ose në ambientet rezidenciale të kujdesit dhe për pasojë
të ndikojë hetimin dhe luftimin e këtyre rasteve.
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Observatori për të Drejtat e Fëmijëve bashkëpunoi me UNICEF-in për të zhvilluar një program në
forcimin e kapaciteteve të Avokatit të Popullit për të vëzhguar dhe adresuar rastet e keqtrajtimit
të fëmijëve në paraburgim. Ekipi i ekspertëve dhe institucionet mbështetëse pas tij shpresojnë
që në bazë të këtij raporti, vlerësim i bazuar në statistika dhe dëshmi mbi gjendjen e fëmijëve në
konflikt me ligjin, Avokati i Popullit të forcojë dhe të përparojë rolin e tij monitorues dhe përkrahës
në lidhje me trajtimin e të miturve të burgosur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare.
Ushtrimi i monitorimit mori në konsideratë Standardet Ndërkombëtare dhe kuadrin ligjor shqiptar
në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin. Ne kemi zbatuar standardet më të larta etike në proces
të mbledhjes së informacionit, duke siguruar mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve.
Sistemi u monitorua duke zbatuar një grup treguesish sasiorë dhe kontrolloi të dhënat mbi fëmijët
e arrestuar gjatë një periudhe 12 mujore, numrin e fëmijëve në burgim, paraburgim, kohëzgjatjen
e ndalimit në paraburgim dhe dënimin, abuzimin e fëmijëve dhe vdekjet në burgim, ndarjen nga
të rriturit, kontaktin me prindërit dhe familjen, dënimin me burg dhe përkujdesjet e mëpasshme.
Qëllimi i ushtrimit të monitorimit ishte të gjenim fakte të trajtimit të të miturve që nuk përputheshin
me Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, t’ia ekspozonim këto çështje kryesisht zyrtarëve
të qeverisë dhe organeve publike me rol monitorues, mbikëqyrës politik-bërës dhe prokurorial,
me qëllim marrjen e masave të nevojshme për të ndaluar trajtimin e papërshtatshëm dhe për
të mbajtur përgjegjësi personat përgjegjës, për t’i dhënë mundësinë të miturve në konflikt me
ligjin dhe fëmijëve në institucionet rezidenciale të flisnin për shkeljet e mundshme të të drejtave
ndaj tyre, për të ekspozuar këtë çështje në Parlament (përmes zhvillimit të një raporti tematik
të Avokatit të Popullit në Parlament), për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjen dhe
për të inkurajuar presionin e shoqërisë civile mbi Qeverinë. Përveç kësaj, monitorimi, siç është
propozuar mëposhtë, lejon referimin e fëmijëve te shërbimet e duhura dhe operimin në një
mjedis miqësor për fëmijën.
Ushtrimi i monitorimit mori gjithashtu parasysh treguesit e drejtësisë siç përshkruhen nga UNODCja dhe UNICEF-i. Këta tregues ofruan mundësinë për të zhvilluar një etalon, i cili në të ardhmen
do të bëhet thelbësor për planifikimin dhe monitorimin në nivel kombëtar. Ai do të angazhojë
aktorët në nivel qëndror dhe lokal në proçesin e raportimit rreth fëmijëve në kontakt me ligjin, të
cilët bien nën përgjegjësinë e tyre, do t’i mundësojë Avokatit të Popullit që të propogandojë me
institucionet në nivel kombëtar për rishikimin e ligjeve dhe politikave të bazuara në prova dhe të
mund të futet në një raport të mundshëm alternativ për Komitetin e CEDAW, që Avokati i Popullit
mund të dëshirojë të paraqesë.
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IV. Përmbledhje Ekzekutive

Ky raport përmban tri elemente të cilët u hulumtuan në mënyrë që të zhvillohej etaloni i nevojshëm
për të siguruar rishikimin periodik të kushteve të fëmijëve në burgim për vepra penale. Pjesa
e parë e raportit paraqet ligjet në fuqi në sistemin ligjor shqiptar për fëmijët në konflikt me
ligjin, duke përfshirë ligjet përkatëse kriminale dhe penale, kodet procedurale penale, ligjet për
mbrojtjen dhe mirëqënien e fëmijëve, politikat qeveritare përkatëse, qarkoret apo direktivave dhe
aktet nënligjore vendore. Ajo ç’ka është gjetur dhe qëndron është se në Shqipëri nuk ekziston një
ligj i veçantë për drejtësinë për të mitur.
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Pjesa e dytë e raportit përshkruan procesin dhe udhëtimin e fëmijës në konflikt me ligjin, duke
përfshirë se cilat organe apo institucione janë përgjegjëse për pesë fushat e:
A. Arrestimit ose kontaktit fillestar me sistemin
B. Ndjekjen penale/hetimin
C. Vendimin për rastet (autoritetet kompetente)
D. Privimin e lirisë
E. Mirëqënien e fëmijës/masat alternative të dënimit me burgim
Pjesa e tretë përshkruan lidhjet që ekzistojnë midis pesë kategorive të mësipërme. Numri i
fëmijëve të ndaluar dhe që ekzekutojnë dënimin është relativisht i ulët. Si rezultat, (1) rritja e
efektivitetit të dispozitave ekzistuese ligjore dhe (2) masave dhe trajtimit socio-psikologjik në
vend shihen si rekomandime kryesore së bashku me (3) vendosjen e kontrolleve periodike dhe
të rregullta për të miturit nën arrest.
Kjo analizë e situatës së fëmijëve në konflikt me ligjin në Shqipëri paraqet informacione nga
terreni. Ajo fokusohet te stacionet dhe komisariatet policore të kryeqytetit, Tiranës dhe në
dy qendrat e burgimit dhe paraburgimit në Kavajë dhe Lezhë. Qendra në Kavajë përfaqëson
institucionin e vetëm në Shqipëri të specializuar në trajtimin e fëmijëve të dënuar me burgim
ose ata të paraburgosur, ndërsa qendra e burgimit në Shën Koll të qarkut Lezhë, përfaqëson një
ambient me popullsi të përzier.
Raporti ofron një panoramë të plotë mbi të drejtat dhe standardet e zbatueshme në Shqipëri për
fëmijët në konflikt me ligjin, duke detajuar informacionet në lidhje me:
a.

Kushtet e jetesës gjatë burgimit

b. Metodat dhe mënyrat e veçimit në bazë të moshës dhe gjinisë
c.

Kujdesin shëndetësor dhe gjendjen e mirë fizike dhe shëndetësore

d. Arsimin dhe trajnimin
e. Kujdesin social, praktikat fetare dhe aktivitetet çlodhëse
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Metodologjia e përzgjedhur për proceset e mbledhjes së informacionit është e re dhe paraqet një
kombinim të praktikës ekzistuese të përdorur nga Avokati i Popullit në Shqipëri, me Standardet
Ndërkombëtare, duke rezultuar në një instrument më efektiv për mbledhjen e informacionit. Ekipi
i formuar për të punuarmbi këtë monitorim, përzgjodhi një kampion prej 21 fëmijësh, nga të cilët
7 mbaheshin në ambientet e Shën Kollit, në Lezhë dhe pjesa tjetër në institucionin e projektuar
posaçërisht për fëmijët në Kavajë. Kjo u pasua nga sesione trajnimesh në lidhje me parimet e
monitorimit, përfshirë diskutimet dhe kuptimin e standardeve, që duhej të respektoheshin gjatë
vizitës, si në aspektin e intervistave ashtu edhe në aspektin e inspektimeve.
Proçesi i monitorimit rezultoi në disa gjetje, veçanërisht në lidhje me rastet e abuzimit ndaj
fëmijëve në konflikt me ligjin, sidomos në periudhën para dhe pas gjykimit.
a.

Pika e parë e kontaktit me ligjin për fëmijët është komisariati i policisë.
i. Ndërkohë që ndarja mbi baza moshore dhe gjinore respektohet, nuk ka
objekte të ngritura për fëmijët (sidomos vajzat), veçanërisht në rastet
e qëndrimeve edhe gjatë natës. Komisariatet e policisë nuk kanë
sistemime të projektuara posaçërisht për të miturit.
ii. Në përgjithësi, është familja ajo që siguron ushqimin dhe pijet gjatë
qëndrimit në polici.
iii. Përgjithësisht, drejtoritë vendore të policisë sigurojnë stafin mjekësor,
kur ai nevojitet.
iv. Mungesa e mjediseve të veçanta për kategorinë e të miturve shpjegohet
nga natyra e përkohshme dhe koha e kufizuar që personat e ndaluar
supozohet të kalojnë në komisariatet e policisë.
v. Janë vërejtur vështirësi në trajtimin e popullsisë Rome, pasi prindërit
nuk gjenden afër fëmijëve për arsye nga më të ndryshmet qofshin
pamundësitë për të komunikuar apo identifikuar ata apo edhe për
shkak të abandonimit të fëmijës. Duhet të merren në konsideratë
më shumë trajnime për stafin e përgjithshëm të policisë mbi
mënyrën se si të merret me fëmijët Romë, dhe gjithashtu, shtimin
e personelit policor me përkatësi nga ky komunitet (origjinë Rome).
vi. Largimi dhe transferimi kryhen sipas rregullave dhe rregulloreve edhe në
përputhje me standardet e përcaktuara.

b. 21 fëmijë u intervistuan për qëllimet e këtij vlerësimi. Formati i intervistës gjendet
në anekset e këtij raporti. Gjashtëmbëdhjetë prej tyre i përkisnin grupmoshës 16
- 18 vjeç dhe pesë prej tyre grupmoshës 14-16vjeç.
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i. Vetëm 7 fëmijë kishin përfunduar arsimin e detyruar, çka përfaqëson
1/3 e popullsisë së kampionit. Në bazë të këtij konstatimi dhe në vijim
të hulumtimit të kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve duket se
ekziston një lidhje e fortë shkakësore midis mosndjekjes së shkollës
dhe konfliktit me ligjin në mesin e popullatës së mitur në Shqipëri.
ii. Në shumicën e rasteve të fëmijëve të intervistuar, në ambientin familjar
ishin të pranishëm të dy prindërit dhe ata ishin siguruesit e të ardhurave.
Niveli i lartë i varfërisë, ndërthurur me mungesën e mundësive të
prindërve për të qenë më të përfshirë në rritjen e fëmijëve, ishin
faktorë që dolën në pah gjatë intervistës si shkaqe për sjelljen
delinkuente.
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iii. Institucioni i Kavajës duket të jetë i pajisur mirë me personel dhe raporti
staf – të mitur në burgim gjatë kohës së vizitës, ishte dy me një.
iv. E njëjta gjë nuk mund të thuhet në lidhje me ambientin e Lezhës. Stafi
i cili punon me popullatën e fëmijëve është i pamjaftueshëm në këtë
institucion dhe nuk mund t’i përgjigjet me efektivitet nevojave të tyre
si rezultat i kapacitetit të lartë të institucionit prej rreth 700 personash
në total. Gjithashtu, stafi atje nuk duket se është i trajnuar mirë apo për
më tepër, i trajnuar posaçërisht për të punuar me popullatën e fëmijëve.
Kushtet e jetesës në këtë objekt, sidomos në aspektin e mirëmbajtjes
(ndriçimit) dhe higjienës u vlerësuan nën standard. Kjo, e shoqëruar edhe
me sistemet e pamjaftueshme për ndarjen e popullsisë së fëmijëve nga
të rriturit, kërkon mbylljen e menjëhershme të këtij objekti si një
vend burgimi për të miturit në konflikt me ligjin.
v. Pesëmbëdhjetë prej të intervistuarve deklaruan se ishin informuar për të
drejtat e tyre në momentin e arrestimit.
vi. Me përjashtim të një rasti, të intervistuarve u ishte dhënë edhe
informacion dhe kontroll mjekësor.
vii. Të intervistuarit nuk ishin në gjendje të kuptonin dhe të diskutonin në
lidhje me kujdesin e veçantë psikologjik për fëmijët.
viii. Ka mungesë të periodizimit të ekzaminimit mjekësor të popullatës
së të miturve të burgosur. Duhet të merren masa për kujdes të
individualizuar të shëndetit mendor dhe këshillim, veçanërisht kur
të mitur që vuajnë nga sëmundje mendore janë pjesë e popullsisë
në burgim.
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ix. Pesë të intervistuar u ankuan për sistemimet në ambientet e fjetjes,
sa i përket mungesës së hapësirës, ndërsa pjesa tjetër deklaroi se
kushtet e jetesës dhe fjetjes ishin të përshtatshme. Rreth gjysma e të
intervistuarve qëndronin/flinin në ambiente të përbashkëta për tre vetë.
x. Ndërsa kishte dyshekë dhe tesha shtrati në gjendje, veshjet nuk
siguroheshin. Në institucionin e Kavajës veshjet dhuroheshin nga
organizatat e shoqërisë civile.
xi. Në asnjërin nga ambientet nuk merreshin parasysh dieta të veçanta
ushqimore. Ndërkohë që të intervistuarit kërkuan cilësi më të mirë
të ushqimit. Ata e konsideruan ushqimin të mjaftueshëm, por jo të
kënaqshëm.
xii. Institucioni i Kavajës nuk kishte shampo dhe pastë dhëmbësh gjatë
vizitës, ndërsa ambienti në Lezhë kishte probleme si me higjienën, ashtu
edhe me pastërtinë.
xiii. Gjysma e të intervistuarve u përgjigjën pozitivisht në lidhje me sigurimin
e arsimit. Dukej se mungonte stafi i kualifikuar mësimor për të
zbatuar kurset e arsimit të detyrueshëm dhe formimit profesional.
xiv. 17 prej të intervistuarve kryenin ushtrime fizike, duke shfrytëzuar
ambientet dhe aktivitetet e organizuara.
xv. Ambientet fetare ekzistonin në Kavajë. Vendet e adhurimit ishin të ndara
në bazë të praktikimit fetar.
xvi. 9 nga 21 fëmijë të intervistuar pohuan se ishin lënduar, nga të cilët 4 në
komisariatin e policisë. 12 nga fëmijët e intervistuar nuk raportuan për
ndonjë lëndim, por pjesa tjetër foli për lëndim jo të drejtëpërdrejtë dhe
në dy raste për lëndim të natyrës psikologjike. Në një rast, dhunimi i
një fëmije që po kryente dëniminin ishte raportuar pranë institucioneve.
Abuzimi u tregua dhe në një rast i raportuar tek autoritetet.
xvii. Trajtimi i vrazhdë dhe pa takt psikologjik ishte i dukshëm gjatë vizitave
monitoruese në ambientin e Shën Kollit.
xviii. Stafi i institucionit të Kavajës ishte trajnuar nga UNICEF-i Shqipëri dhe
Save the Children për marrëdhëniet me fëmijët. Një sistem funksionues
kamerash në vend siguron gjithashtu pajtueshmërinë me rregullat dhe
rregulloret.
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xix. Nuk kishte raportime të dënimeve mizore, çnjerëzore ose poshtëruese.
18 prej të intervistuarve ndiheshin të sigurt, ndërsa 3 nuk iu përgjigjën
pyetjeve në lidhje me sigurinë.
xx. 16 prej të intervistuarve pohuan se kishin marrëdhënie të mira me të
tjerët.
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xxi. Të intervistuarit kishin gjithashtu vizita të rregullta nga familja (javore ose
mujore). Ata kishin po ashtu qasje tek informacionet përmes telefonit
(20) dhe televizorit (14).
xxii. Shërbimet ligjore nuk ofrohen falas nga institucioni i burgosjes. 19 prej
të intervistuarve komunikonin me avokatët e tyre.

Ajo çka paraqitet në faqet në vijim është një përshkrim analitik i fëmijëve, të cilët kanë përjetuar
kufizim të lirisë në ambientet e burgimit/paraburgimit të qarqeve Tiranë, Lezhë dhe në komisariatet
e policisë. Për çdo institucion të privimit të lirisë ne vlerësuam kushtet e infrastrukturës, mjedisin
dhe kujdesin shëndetësor, qasjen në arsim dhe trajnim, si edhe qasjen në avokatë dhe respektimin
e të drejtave. Kjo u pasua nga intervista të strukturuara me një kampion prej 21 rastesh të cilat
i mundësuan Avokatit të Popullit që të përpunonte informacionet rreth i) historikut të fëmijës,
duke përfshirë kontekstin e tyre familjar dhe llojin e veprës penale, ii) të dhënave demografike
të lidhura me institucionin e burgosjes ose atë ku fëmija mbahej i ndalur, dhe iii) kushtet e
jetesës, arsimin e marrë dhe mundësitë që u paraqiteshin atyre, qasjen në kujdesin mjekësor dhe
psikologjik dhe mbrojtjen ndaj trajtimit çnjerëzor. Falë bashkëpunimit të shkëlqyer me qendrat e
burgimit dhe stacionet policore, të dhënat e mbledhura në çdo fushë u analizuan dhe u paraqitën
gjithashtu dhe gjetjet me rekomandimet fillestare. Raporti përpiqet të rrisë ndërgjegjësimin për
çështjen e respektimit të të drejtave të fëmijëve në burgim kundër abuzimit dhe ndarjen e tyre
fizike të menjëhershme nga popullata e rritur e burgut në ambientin e Shën Kollit në Lezhë.
Ky vlerësim synon të japë një instrument analitik, i cili jep një pamje të detajuar të fenomenit
në njësitë e zgjedhura të burgimit nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër, ofron propozime politike
për ndërhyrje dhe veprime në nivel qendror që synojnë të adresojnë të drejtat e kësaj kategorie
të fëmijëve duke afruar qeverinë vendore, mediat dhe organizatat e shoqërisë civile. Ndryshe
nga monitorimet dhe studimet e tjera që merren me këtë çështje, ne përpiqemi të ofrojmë një
qasje risi që është më pranë fëmijëve në konflikt me ligjin duke i marrë ata dhe nevojat e tyre në
konsideratë, ndërkohë që mbron identitetin dhe të drejtat e tyre për privatësi. Ky raport ofron një
standard të shëndoshë për Zyrën e Avokatit të Popullit në monitorimin e mëtejshëm të rregullt
të gjendjes dhe rekomandimeve të vazhdueshme. Ne besojmë se ndryshimet pozitive mund
të ndodhin përmes një fushate kombëtare informuese e cila adreson këtë çështje në të gjitha
qendrat e burgimit në Shqipëri, si dhe duke rritur edhe më shumë vetëdijen e punonjësve të
policisë.
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Në përgjithësi jeta e shqiptarëve duket se është përmirësuar ndjeshëm gjatë 20 viteve të fundit,
megjithatë ekzsitojnë xhepa nënzhvillimi të cilat zgjerohen nga tranzicioni i zgjatur. Raporti hedh
dritë mbi çështjen e fëmijëve të përfshirë në krim dhe e sheh atë si një pasojë e drejtpërdrejtë e
moszhvillimit shoqëror, dhe gjithashtu, si një përgjigje ndaj nevojave imediate për të mbijetuar.
Përgjigjet e dhëna nga të miturit në burgim bëjnë të domosdoshme zhvillimin e programeve
efektive pas burgimit, me qëllim që kjo kategori fëmijësh të largohet nga kriminaliteti.
Raporti i zhvilluar nuk viktimizon apo shfrytëzon këtë kategori të fëmijëve. Në vend të kësaj, ne
shikojmë përvojat e tyre të jetës dhe përpiqemi të analizojmë efektet që ka procesi i burgimit mbi
ta dhe mbi shoqërinë ku ata jetojnë . Ne shohim gjithashtu ligjshmërinë e ndalimit duke dhënë
disa konsiderata politike në këtë fushë, të cilat mund të zbatohen menjëherë dhe të ndikojnë
pozitivisht mbi çështjen e parandalimit të krimit midis të rinjve.

Fëmijët e intervistuar dhe të marrë parasysh në raport tregojnë se burgimi pengon përparimin
e tyre arsimor dhe profesional. Shumica e tyre kanë një nivel të ulët arsimor dhe nuk kanë në
plan të kthehen në shkollë pas përfundimit të dënimit. Për më tepër, ata nuk e përfytyrojnë
veten të zhvillojnë një jetë profesionale jashtë burgut. Mungesa e arsimit dhe mundësive mund
të ketë një ndikim mjaft negativ tek ata që duan të riintegrohen pas dënimit dhe pasojat e kësaj
pasqyrohen më tej në shoqëri.
Ne përpiqemi të tregojmë se bashkëpunimi midis shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare,
qeverisë qendrore dhe asaj vendore është çelësi për të ofruar zgjidhje afatgjata për kriminalitetin
e të miturve, dhe gjithashtu, për të adresuar çështjet që lidhen me burgimin. Kombinimi i aftësive
të ekipit në këtë raport, duke përfshirë përvojën e trajtimit të çështjeve të fëmijëve, si dhe
hulumtimin statistikor, ndihmuan në identifikimin dhe dokumentimin e karakteristikave të cilat
nuk janë kapur më parë. Zhvillimi i qasjeve të ekipit për të kuptuar dhe për t’u marrë me drejtësinë
për të mitur duket se është një tjetër kontribut i këtij ushtrimi monitorues duke treguar se kuptimi
më i mirë i një dukurie shoqërore dhe zgjidhjet për t’u marrë me të, kur qendërzohen në nivel
vendor dhe shfrytëzimi i burimeve vendore, nuk kanë pse të jenë as të kushtueshëm dhe as
intensive në aspektin kohor. Bashkëpunimi efektiv mes strukturave shtetërore, të mbështetura
nga shoqëria civile dhe partnerët ndërkombëtarë, duke përdorur qasjen e qendërzuar vendore, do
të garantojë një rezultat të suksesshëm.
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V. Normat, legjislacioni dhe Standardet Ndërkombëtare për
të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin
Legjislacioni aktual për të miturit në konflikt me ligjin është kryesisht ai që aplikohet edhe
për të rriturit me disa përjashtime, dispozita apo parashikime.1 Standardet Ndërkombëtare të
parashikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Europës përfshijnë ato të
fokusuara tek të rriturit dhe ato të fokusuara tek fëmijët, të tilla si:
•

Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë
për të Mitur 1985 (‘Rregullat e Pekinit’)

•

Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Kriminalitetit të të Rinjve 1990
(‘Direktivat e Riadit)

•

Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Rinjve të cilëve u është Hequr Liria
1990 (‘Rregullat e Havanës)

•

Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për Masat Alternative të Dënimit
me Burgim 1990 (‘Rregullat e Tokios)

•

Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e Grave të Burgosura dhe Masat
Alternative të Dënimit me Burgim për Gratë Kundërvajtëse 2010 (‘Rregullat e Bangkokut)

•

Rekomandim i Komitetit të Ministrave ose shteteve anëtare në Rregullat Europiane për
të miturit, autor të veprave penale, subjekte të sanksioneve ose masave, 2008

•

Udhëzim i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës për drejtësi miqësore ndaj të
miturve, 2010
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Kushtet materiale të jetesës në vendin e privimit nga liria

Legjislacioni vendas, për sa i përket standardeve të banimit, ka parashikuar se qelitë e policisë të
menduara për qëndrim nga një person më shumë se disa orë, duhet të kenë hapësirën e 7 m2, ku
2 m ose më shumë duhet t’i takojnë hapësirës midis mureve dhe lartësia midis dyshemesë dhe
tavanit duhet të jetë 2.5 metra2. Neni 30 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve parashikon se
në çdo rast duhet siguruar kubatura jo më pak se 9 m³ dhe sipërfaqja e banimit jo më pak se 4 m²
për çdo të paraburgosur apo të dënuar. Ambienti duhet të jetë i pajisur me dritare që mundësojnë
ajrim të mjaftueshëm dhe ndriçim natyral normal për të lexuar e punuar.3
Ndërkohë është hartuar dhe po konsultohet në Parlament “Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur”.
21 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve, i cili e parashikon këtë si një nivel të dëshirueshëm më shumë se si
standard minimal
3 Standardi i parashikuar në këtë rast është minimal dhe do të aplikohet pavarësisht kushteve dhe mundësive konkrete
të çdo IEVP-je
1

2 Neni
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Për sa i përket Standardeve Ndërkombëtare në lidhje me hapësirën e nevojshme për banim,
Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës ka rekomanduar se në çdo rast hapësira e
parashikuar për një të burgosur nuk duhet të jetë më e vogël se 6 m2, 4 pavarësisht se edhe kjo
konsiderohet si jo e kënaqshme nëse nuk shoqërohet me kohën e harxhuar me aktivitete të tjera
jashtë ambienteve të brendshme. Kur personi është i shoqëruar me të tjerë, hapësira individuale
e mjaftueshme për banim parashikohet të jetë 4m2 për person 5
Rregullorja Europiane për Burgjet parashikon se të burgosurit gjatë natës, si rregull, duhet të
sistemohen në qeli individuale, me përjashtim të rasteve kur prej tyre preferohet të ndajnë
qelinë me një person tjetër.6 I njëjti qëndrim mbahet edhe në Rregullat Nelson Mandela të cilat
parashikojnë se akomodimi gjatë fjetjes duhet të bëhet në dhoma individuale, përjashtuar për
arsye të veçanta, siç mund të jetë mbipopullimi i përkohshëm, mund të lejohen përjashtimet nga
ky rregull. Gjithësesi nuk është e preferueshme të mbahen dy persona të dënuar në një dhomë.
Kur vendosen në një dhomë duhet pasur shumë kujdes në përzgjedhjen e personave shoqërues,
në mënyrë që të jenë të përshtatshëm me njëri- tjetrin.7
Legjislacioni vendas gjithashtu parashikon se ndalohet mbajtja e të paraburgosurve apo të
dënuarve të mitur në një dhomë me të rriturit apo vendosja e vajzave të mitura me djem të
mitur në një dhomë.8 Të paraburgosurit apo të dënuarit e mitur duhet të vendosen në seksione
të veçuara nga të miturit e dënuar .9 Ky parashikim është në përputhje me Rregullin 35.4 të
Rekomandimit mbi Rregullat Europiane të Burgjeve10. Përveç kësaj, Rregullat 13.5 dhe 26.3 dhe
26.4 të Kombeve të Bashkuara për Standardet Minimale për Administrimin e Drejtësisë për të
Mitur (Rregullat e Pekinit)11 veçojnë parashikimin se femrat e mitura të vendosura në institucione
duhet të kenë vëmendje të veçantë në përputhje me nevojat e tyre. Gjithsesi, kjo nuk duhet
lexuar sikur garanton më pak kujdes dhe vëmendje për të miturit meshkuj pasi në çdo rast trajtimi
duhet të jetë i drejtë.
Rregullorja e Burgjeve specifikon më tej se të miturit e parabugosur duhet të vendosen në qeli
të veçuara nga ata të cilët janë dënuar për vepra penale,12 dhe se vendosja e të miturve nëpër
dhoma merr parasysh gjendjen e tyre gjyqësore, faktin nëse janë ose jo përsëritës, llojin e veprës
penale, masën e dënimit, moshën e tyre, gjendjen shëndetësore dhe nevojat mjekësore, arsimin,
veçoritë intelektuale dhe psikike, kërkesat e veçanta për trajtimin e tyre, problemet konfliktuale
dhe faktin nëse janë nën hetim për të njëjtën çështje penale me persona të tjerë të ndaluar me
urdhër të prokurorit apo të gjykatës.13
4 Rod Morgan dhe Melcolm D. Evans: Prevention of Torture in Europe, CPT standards regarding Prisoners, botim i Këshillit
të Europës,
2002.
5 Komentari i Rregullave Europiane për të miturit autorë-subjekt i dënimeve dhe sanksioneve penale, shtesa e
Rekomandimit (2008) 28 i
Komitetit të Ministrave, botim i Këshillit të Europës.
6 Rregulli 18.5 i Rekomandimit 2006(2) i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Rregullat Europiane të Burgjeve.
7 Rregulli 12.1 Nelson Mandela
8 Neni 75/1 prg 3 i Ligjit për Trajtimin e të Burgosurve dhe të Paraburgosurve... i cili parashikon se të miturat mbahen nën
mbikëqyrjen dhe kujdesin e të njëjtës gjini.
9 Neni 29 prg 3 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve.
10 Rekomandimi (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Rregullat Europiane të Burgjeve
11 Rregulli 13.5 Të miturit e ndaluar në pritje të një gjyqi duhet të mbahen në një institucion të veçantë ose në një ambient
të veçantë të institucionit ku mbahen edhe të rritur.
12 Neni 8/1 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
13 Neni 29/3 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
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V.2

Mjedisi dhe kujdesi shëndetësor

Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve parashikon se, që në momentin e kryerjes së veprimeve
paraprake të pranimit, i sapoardhuri i nënshtrohet menjëherë një vizite ekzaminuese dhe
interviste mjekësore nga ana e mjekut të institucionit për njohjen dhe parandalimin e përhapjes
së sëmundjeve ngjitëse në institucion, regjistrimin e plagëve dhe dëmtimeve në kohën e duhur,
duke respektuar parimin e konfidencialitetit. 14 Kjo parashikohet si e drejtë nga Rregulli 50 i
Rregullave të Pekinit15. Rregullorja parashikon edhe detyrimin për t’i siguruar shërbim mjekësor
24 orësh, nën kujdesin e personelit mjekësor në bashkëpunim me spitalin e burgjeve dhe me
organet shtetërore përkatëse të shëndetësisë, si dhe të drejtën të bëjnë vizita privatisht me
shpenzimet e tyre të gjithë personave të paraburgosur dhe të dënuar gjatë gjithë periudhës së
qëndrimit të tyre në institucion.16
Rregullat e Pekinit parashikojnë parimisht se të miturve në institucione ju duhet ofruar ndihmë
dhe kujdes mjekësor17 dhe se ky kujdes merr rëndësi të veçantë tek personat me varësi nga
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lëndët narkotike.18
Ato19 detajojnë kërkesat e kujdesit shëndetësor duke parashikuar se çdo i mitur duhet të
marrë kujdes të mjaftueshëm shëndetësor, si parandalues ashtu edhe kurues duke përfshirë
kujdes shëndetësor dentar,20 kujdes oftalmologjik të syve, kujdes mendor, si dhe produkte
farmaceutike dhe dieta speciale sipas përshkrimit të mjekut. I gjithë ky kujdes shëndetësor,
ku është e mundur, duhet t’u sigurohet të miturve nëpërmjet mjediseve dhe shërbimeve të
përshtatshme shëndetësore të komunitetit në të cilin ndodhet qendra ku mbahen të ndaluar, me
qëllim parandalimin e stigmatizimit të të miturve dhe promovimin e respektit për veten si dhe
integrimin në komunitet.21 Shërbimet mjekësore të siguruara për të miturit duhet të kërkojnë
të zbulojnë dhe trajtojnë çdo sëmundje fizike apo mendore, abuzim me substanca apo ndonjë
gjendje tjetër që mund të pengojë integrimin e të miturit në shoqëri. Çdo mjedis, ku mbahen
të ndaluar të mitur duhet të ketë akses të menjëhershëm në mjedise dhe pajisje mjekësore të
mjaftueshme në përputhje me numrin dhe kërkesat e banuesve si dhe personel të trajnuar në
kujdesin shëndetësor parandalues dhe trajtimin e urgjencave mjekësore. Çdo i mitur që është i
sëmurë, që ankohet për sëmundje, ose që shfaq simptoma të vështirësive fizike apo mendore
duhet të ekzaminohet në kohë nga një mjek.22
14 Neni

13 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
50 e Rregullave të Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e Të Miturve, të cilëve u është hequr liria: “Çdo i mitur
ka të drejtën të ekzaminohet nga një mjek menjëherë me pranimin e tij në mjediset ku mbahen të ndaluar, me qëllim
regjistrimin e ndonjë të dhëne për keqtrajtim të mëparshëm dhe identifikimin e ndonjë gjendjeje fizike ose mendore që
kërkon vëmendje mjekësore”.
16 Neni 23/9 dh) i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
17 Rregulli 26.2 Rregullorja e Kombeve të Bashkuara për Standardet Minimale për Administrimin e Drejtësisë për të Mitur
(Rregullat e Pekinit)
18 Komentari i rregullit 26.2 Rregullorja e Kombeve të Bashkuara për Standardet Minimale për Administrimin e Drejtësisë
për të Mitur (Rregullat e Pekinit)
19 Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e Të Miturve, të cilëve u është hequr liria, miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme me rezolutën 45/113, datë 14 dhjetor 1990 (Rregullat e Pekinit)
20 Parashikim i cili gjendet edhe në rregullin 41.5 të Rekomandimit (2006) 2 të Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare
mbi Rregullat Europiane të Burgjeve, por që garantohet edhe nga neni 105 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve.
21 Rregulli 49 i Rregullave të Pekinit
22 Rregulli 51 i Rregullave të Pekinit
15 Rregulla
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Ndërkohë, legjislacioni vendas parashikon se shërbimi shëndetësor duhet të sigurojë parandalimin,
diagnostikimin dhe mjekimin e sëmundjeve, furnizimin me ilaçe dhe pajisje mjekësore në rastet
e emergjencës shëndetësore të cilat nuk mbulohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm të
kujdesit shëndetësor, profilaksinë për sëmundjet, duke bërë kujdes të veçantë për sëmundjet
infektive dhe ato ngjitëse. Më tej, ai duhet të sigurojë se mjedisi ka nivelet e duhura higjenike
dhe sanitare. Çdo institucion duhet të ketë shërbim shëndetësor e farmaceutik, që i përgjigjet
nevojave për parandalimin dhe ruajtjen e shëndetit të të paraburgosurve dhe të dënuarve. Për
rastet e sëmundjeve ngjitëse ose të sëmundjeve të tjera, diagnostikimi dhe mjekimi i të cilave nuk
mund të sigurohen në kushtet e institucionit, të paraburgosurit dhe të dënuarit transferohen në
spitalin e burgjeve dhe kur është e nevojshme ata transferohen në Qendrën Spitalore Universitare,
Tiranë e në institucionet spitalore, në rang qarku apo rrethi, në varësi të saj. Të paraburgosurit dhe
të dënuarit mund të kërkojnë që të vizitohen, me shpenzimet e tyre, nga një mjek që duan ata.23
Për të miturit që vuajnë nga sëmundje mendore dhe për ato me varësi nga lëndët narkotike,
Rregullat e Pekinit parashikojnë se duhet të trajtohen në institucione të specializuar nën drejtim të
pavarur mjekësor24 dhe duhet të kenë programe të specializuara të parandalimit dhe rehabilitimit
për abuzimin me drogat, të administruara nga një personel i kualifikuar. Këto programe duhet të
përshtaten sipas moshës, seksit dhe kërkesave të tjera të të miturve në fjalë, si dhe duhet të
jenë të disponueshme mjedise dhe shërbime detoksikimi me personel të kualifikuar për të mitur
me varësi ndaj drogës ose alkoolit.25 Ndërsa legjislacioni i brendshëm i parashikon personat me
çrregullime të shëndetit mendor dhe që shfaqin shenja të përdorimit të drogës, substancave
psikotrope ose alkoolit, si kategori e veçantë dhe për trajtimin e tyre mbështetet në Ligjin për
Shëndetin Mendor (nr.44/2014). Të dënuarit dhe të paraburgosurit që gjenden në institucionet
e ekzekutimit të vendimeve penale dhe që vuajnë nga çrregullime të shëndetit mendor gëzojnë
të drejtën për trajtim të veçantë shëndetësor pranë seksioneve mjekësore të posaçme të
institucioneve spitalore ose në qendrën spitalore të burgjeve.26 Të dënuarit dhe të paraburgosurit,
që shfaqin shenja të përdorimit të drogës, substancave psikotrope ose alkoolit, trajtohen sipas
programeve shëndetësore dhe sociale që zbatohen në shoqërinë jashtë institucionit.27
Rregullat Nelson Mandela parashikojnë se kujdesi shëndetësor ndaj të paraburgosurve ose të
dënuarve është përgjegjësi e shtetit28 dhe duhet të ofrohet me të njëjtin standard që ofrohet
për komunitetin, pa diskriminuar bazuar në statusin e tyre ligjor. Ky shërbim duhet të jetë
falas. Çdo burg duhet të jetë i pajisur me ambientet e nevojshme për të ofruar një shërbim të
kujdesit shëndetësor i cili mund të ndërmarrë plotësisht vlerësimin, promovimin, mbrojtjen dhe
përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor të të burgosurve.29 Sipas këtij shembulli, Ligji “Për
të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve” ka parashikuar se
shërbimi mjekësor duhet të sigurohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve gjatë gjithë kohës
së qëndrimit të të burgosurit në institucion dhe se ato mbulohen nga sigurimi i detyrueshëm
Neni 33, Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
Rregulli 53 i Rregullave të Pekinit
25 Rregulli 54 i Rregullave të Pekinit
26 Neni 33/1, Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
27 Neni 33/1, Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
parashikon edhe kategori të tjera si personat që mbartin sëmundje infektive, virusin HIV; të paraburgosurit dhe të
dënuarit me sëmundje kronike etj.
28 Rregulli 24 1 i Rregullave Nelson Mandela
29 Rregulli 25. 1 i Rregullave Nelson Mandela
23
24

24

i kujdesit shëndetësor sipas një skeme në fuqi. Personat e paraburgosur dhe të dënuarit me
burgim përfshihen në kategorinë e personave ekonomikisht joaktivë dhe për pasojë ata duhet
të përfitojnë pa pagesë të gjitha shërbimet që ofron skema e sigurimit shëndetësor sipas këtij
ligji. Administrata e institucionit duhet të sigurojë gjithashtu kushtet, mjetet dhe personelin për
mbrojtjen e duhur të shëndetit të të dënuarve.30
Sipas rregullave Nelson Mandela, stafi mjekësor duket të përgatitë dhe të jetë i pajisur me pajisjet
dhe informacionin e nevojshëm të përditësuar dhe të ketë dosje mjekësore personale për çdo
pacient. Pacienti duhet të kenë akses në dosjen e tij / saj, ose mund të caktojë me prokurë një
subjekt të tretë për të aksesuar dosjen.31 Shërbimet e urgjencës duhet të ofrohen në çdo burg,
por nëse nevojiten trajtime të specializuara apo operacione, subjekti duhet të transferohet në
institucionet e specializuara apo në spitalet civile.32
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A. Arsimi dhe trajnimet profesionale
Bazuar në ligjin “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”,
arsimimi dhe formimi kulturor e profesional bëhet me anë të shkollave e cila është e detyrueshme
për të miturit, si dhe përmes ofruesve të kurseve profesionale, sipas sistemeve në fuqi. Nxitet
kryerja e kurseve me korrespondencë. Administrata e institucionit duhet të inkurajojë dhe krijojë
kushtet për formimin profesional brenda dhe jashtë institucionit. Kujdes i veçantë duhet t’i
kushtohet formimit kulturor e profesional të të paraburgosurve dhe të dënuarve nën moshën
25 vjeç. Përveç kësaj, të dënuarve dhe të paraburgosurve, të cilët i përkasin minoriteteve
etnike ose gjuhësore që nuk kuptojnë ose zotërojnë gjuhën shqipe, duhet t’u mundësohen
materiale të shkruara në gjuhën e tyre ose në një gjuhë që e kuptojnë më mirë.33 Institucionet
e ekzekutimit të dënimit dhe riedukimit duhet të sigurojnë mjediset dhe mjetet e përshtatshme
dhe të nevojshme që të burgosurit dhe të paraburgosurit të kryejnë punën, arsimin shkollor
dhe profesional, veprimtaritë çlodhëse, kulturore dhe çdo veprimtari tjetër të përbashkët ose
individuale që kërkojnë ata. Veç kësaj, institucionet duhet të jenë të pajisura me një bibliotekë
dhe botime periodike.34
Standarde në lidhje me fushën e edukimit dhe trajnimit profesional janë parashikuar edhe nga
standardet ndërkombëtare. Rregullat e Pekinit35, Nelson Mandela36 dhe Rregullat Europiane të
Burgjeve 37 rekomandojnë se duhen bërë përpjekje për t’u ofruar të miturve, në çdo fazë të
procedimit të gjithë asistencën e nevojshme për arsimim, trajnimin profesional, punësimin dhe
30 Neni

33, Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
26.1 i Rregullave Nelson Mandela
32 Rregulli 27.1 i Rregullave Nelson Mandela
33 Neni 37 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
34 Neni 39 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
35 Komentari i Nenit 24 të Rregullave të Pekinit
36 Rregulli 104 prg 1 Rregullorja Nelson Mandela
37 Rekomandim (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Rregullat Europiane të Burgjeve
31 Rregulli
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çdo asistencë tjetër të nevojshme që ndihmon në rehabilitimin e të miturve.38 Qëllimi është
ofrimi i kujdesit, mbrojtjes, aftësimi profesional për t’i formuar dhe mundësimi i të pasurit rol
produktiv në shoqëri. Gjithashtu, kërkohet që për aq sa është e mundur, arsimimi i të burgosurve
të integrohet me sistemin arsimor të vendit, në mënyrë që pas lirimit të tyre, të miturit të mund
të vazhdojnë arsimimin e tyre pa vështirësi.39
Ky arsimim duhet siguruar në rastet më të mira, jashtë ambienteve të paraburgimit, në shkollat
e komunitetit, kudo që të jetë e mundur dhe në çdo rast nga mësues të kualifikuar përmes
programeve të integruara në sistemin arsimor të vendit, në mënyrë që pas daljes në liri, të miturit
të mund të vazhdojnë arsimimin e tyre pa vështirësi. Diplomat apo çertifikatat arsimore (dëftesat
shkollore) që i jepen të miturve gjatë kohës që ata janë në paraburgim nuk duhet të përmendinapo
tregojnë në asnjë lloj mënyre se i mituri ka qenë i institucionalizuar.40
Gjithashtu, ambientet duhet të jenë të pajisura me bibliotekë e cila duhet të ketë mjaftueshëm
libra, udhëzues dhe të miturit inkurajohen t’i përdorin plotësisht ato, parashikim që bëhet edhe
në legjislacionin e brendshëm.41
Për arritjen e këtyre qëllimeve, Rregullorja e Pekinit rekomandon realizimin e marrëveshjeve
ndërinstitucionale,42 ku parashikohen marrëveshjet me institucionet arsimore, qendrat e trajnimeve
dhe marrëveshje të tjera të cilat ndihmojnë në riintegrimin e të miturve në shoqëri.43
B. Puna
Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve parashikon të drejtën e të paraburgosurve apo të dënuarve
për të punuar në përputhje me aftësitë fizike, shëndetësore dhe psikologjike. Në asnjë rast
puna nuk duhet të ketë karakter dënimi, por rehabilitimi dhe riintegrimi,44 parashikim që bazohet
në rekomandimin mbi Rregullat Europiane të Burgjeve45. Punësimi i të paraburgosurve apo
të dënuarve të mitur mbështetet në kriteret ligjore të parashikuara në Kodin e Punës.46 Këto
parashikime gjenden edhe në ligjin “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe
të Paraburgosurve” i cili detajon më tej se puna duhet të organizohet nga drejtoria brenda dhe
jashtë institucionit, duke shfrytëzuar edhe ndihmën e subjekteve të tjera47. Ajo specifikon edhe
kushtet, që duhet të jenë në shoqërinë e lirë, me qëllim që, të dënuarit të përfitojnë aftësi
profesionale për të lehtësuar riintegrimin e tyre në shoqëri.48 Të paraburgosurit dhe të dënuarit
që tregojnë aftësi për veprimtari shkencore, kulturore, artistike ose të artizanatit, mund të lejohen
që të ushtrojnë këto veprimtari me shpenzimet e tyre. Kohëzgjatja e punës nuk mund të kalojë
kufijtë e përcaktuar nga Kodi i Punës.49 Puna është me shpërblim dhe përfshihet në vjetërsinë në
punë për efekt pensioni.50
38 Neni

24 i Rregullave të Pekinit
i Nenit 24 të Rregullave të Pekinit
40 Rregulli 40 i Rregullave të Pekinit
41 Neni 39 prg 2 i ligjit për TBP
42 Rregulli 29 Rregullorja e Pekinit
43 Rregulli 29.1 Rregullorja e Pekinit
44 Neni 54 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
45 Rregulli 26.1 i Rekomandimit (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Rregullat Europiane të Burgjeve
46 Neni 57.7 i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve
47 Neni 34 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
48 Neni 35 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
49 Rekomandim i cili bëhet edhe në rregullin 26.15 të Rekomandimit (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare
mbi Rregullat Europiane të Burgjeve
50 Rekomandim i cili bëhet edhe në rregullin 26.17 të Rekomandimit (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare
39 Komentari
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Të gjitha standardet mbrojtëse kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatueshme për punën e
fëmijëve dhe punëtorëve të rinj në moshë duhet të zbatohen për të miturit, që u është hequr liria.51
Përsa i përket përzgjedhjes së duhur profesionale dhe kërkesave për administrim institucional,
Rregullat e Pekinit kanë parashikuar se të miturit duhet të jenë në gjendje të zgjedhin llojin e
punës që ata dëshirojnë të kryejnë.52 Çdo i mitur që bën një punë duhet të ketë të drejtën e një
shpërblimi/pagese të drejtë53. Trajnimi profesional, nëse është e mundur, duhet të kryhet brenda
komunitetit vendas, me qëllim që të rritet mundësia që të gjejnë punësim të përshtatshëm kur
të kthehen në komunitetet e tyre. Organizimi dhe metodat e punës të ofruara në ambientet
e paraburgimit duhet të ngjajnë sa më shumë që të jetë e mundur me punën e ngjashme në
komunitet, në mënyrë që të miturit të përgatiten për kushtet e jetës normale të punës.54 Interesat
e të miturve dhe ato të trajnimit të tyre profesional nuk duhet t’i shërbejnë në asnjë rast qëllimit të
përfitimit për ambientet e paraburgimit apo për një palë të tretë. Normalisht, një pjesë e fitimeve
të të miturit duhet të vihet mënjanë si fond kursimesh për t’ju dorëzuar atij ose asaj kur të lirohet.
I mituri duhet të ketë të drejtë ta përdorë pjesën tjetër të këtyre fitimeve për të blerë sende për
përdorim vetjak, për të zhdëmtuar viktimën e dëmtuar nga vepra e tij kriminale, për t’ia dërguar
familjes së tij/saj ose personave të tjerë jashtë ambienteve të paraburgimit, parashikime të cilat
gjenden edhe në rregullin 103 të Rregullave Nelson Mandela.
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Rregullorja Europiane e Burgjeve rekomandon se puna mund të ofrohet nga autoriteti i burgut në
bashkëpunim me kontraktor brenda dhe jashtë burgut, ndaj këto lloj bashkëpunimesh duhet të
nxiten.55

V. 4

Kujdesi psiko- social, koha e lirë dhe praktikat fetare

A. Kujdesi psiko-social
Ofrimi i kujdesit psiko-social garantohet nga Ligji “Për trajtimin e të burgosurve dhe të
paraburgosurve”, me qëllim zhvillimin e aftësive e të shprehive individuale të të burgosurit për
t’u riintegruar në shoqëri.56 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve detajon se subjektit i hapet
dosja psiko-sociale që në momentin e pranimit,57 parashikim i cili është në përputhje me kërkesat
e Rregullave të Pekinit58 dhe vlerësimi psikologjik duhet të merret parasysh edhe gjatë hartimit të
planit individual të rehabilitimi dhe riintegrimi.59
Rregullat Nelson Mandela e parashikojnë shërbimin psiko-social si pjesë të shërbimit shëndetësor
mbi Rregullat Europiane të Burgjeve.
51 Rregulli 44 i Rregullave të Pekinit
52 Rregulli 43 i Rregullave të Pekinit
53 Rregulli 103 Nelson Mandela gjithashtu parashikon se duhet të ekzistojë në cdo shtet një sistëm për shprërblimin e
drejtë të punës së të burgosurve.
54 Rregulli 45 i Rregullave të Pekinit
55 Rregulli 26.9 i Rekomandimit (2006) 2 i Këshillit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Rregullat Europiane të Burgjeve
56 Neni 32 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
57 Neni 32 prg 2 i Rregullores Përgjithshme të Burgjeve
58 Rregulli 27: Sa më shpejt që të jetë e mundur pas momentit të pranimit, çdo i mitur duhet të intervistohet, dhe duhet
të përgatitet një raport psikologjik dhe social duke identifikuar çdo faktor që ka lidhje me llojin dhe nivelin specifik të
kujdesit dhe programit që kërkohet nga i mituri.
59 Neni 86.1 i Rregullores Europiane të Burgjeve
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V

Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet
e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit
i cili përbëhet nga një skuadër ndërdisiplinore që duhet të ketë në përbërje ekspertë psikologë
dhe psikiatër.60 Detyrimi për të pasur asistencë psikologjike parashikohet edhe nga rregulli 26.2 i
Rregullave të Pekinit dhe në rregullin 103.5 të Rregullave Europiane të Burgjeve.
B. Koha e lirë
Ligji “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve” parashikon
se gjatë kohës së lirë për të burgosurit duhet të organizohen veprimtari kulturore, çlodhëse e
sportive për ruajtjen dhe zhvillimin e aftësive të tyre fizike, shpirtërore dhe psikike. Për të dënuarit
e mitur duhet të hartohen programe të veçanta për përfshirjen e tyre në veprimtari kulturore,
krijuese e sportive, në bashkëpunim me të miturin. Administrata e institucionit bashkëpunon
me institucionet e tjera e organizatat jofitimprurëse për organizimin e veprimtarive kulturore,
krijuese dhe sportive, brenda dhe jashtë institucionit,61 duke garantuar mjediset e përshtatshme
për kryerjen e kësaj veprimtarie.62 Ky parashikim është në përputhje me Rregullat e Pekinit të cilat
rekomandojnë se çdo i mitur ka të drejtën e një sasie të përshtatshme kohe për ushtrime të lira
të përditshme në mjedis të hapur, kurdo që e lejon moti, gjatë së cilës duhet siguruar normalisht
trajnim i përshtatshëm zbavitës dhe fizik. Mjediset e paraburgimit duhet të sigurojnë se çdo i
mitur është fizikisht në gjendje të marrë pjesë në programet e disponueshme të edukimit fizik.
Edukimi fizik kurues dhe terapia duhen ofruar nën mbikëqyrje mjekësore për të miturit që kanë
nevojë.63
C. Praktikat fetare
Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve të Shqipërisë garanton parimisht respektimin e lirisë së
besimit dhe ushtrimit të riteve fetare të të burgosurve dhe paraburgosurve.64 Të paraburgosurit
dhe të dënuarit kanë të drejtën e besimit dhe të ushtrimit të riteve të tyre, institucioni duhet të
sigurojë mjedise të veçanta. Të paraburgosurit dhe të dënuarit kanë të drejtë të marrin kontakt me
përfaqësues të komuniteteve fetare, të caktuar në marrëveshje mes Drejtorisë së Përgjithshme
të Burgjeve dhe komuniteteve fetare të njohura ligjërisht.65
Rregullat e Pekinit gjithashtu parashikojnë se çdo i mitur duhet të lejohet të përmbushë nevojat e
jetës së vet fetare dhe shpirtërore, në veçanti duke ndjekur shërbesat apo takimet në mjediset ku
mbahet i ndaluar ose duke kryer vetë shërbesat fetare. Atyre duhet t’u lejohet mbajtja e librave të
nevojshëm ose artikujve në lidhje me praktikimin e riteve fetare dhe udhëzimeve për përkatësinë
fetare të tij/saj. Nëse një mjedis paraburgimi ka një numër të mjaftueshëm të miturish të një feje
të caktuar, një ose më shumë përfaqësues të asaj feje duhet të caktohen apo miratohen dhe të
Rregulli 25.2 i Rregullave Nelson Mandela
38 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
62 Neni 39 Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
Në institucionet e ekzekutimit të dënimit dhe riedukimit, sipas kërkesave të trajtimit, duhet të sigurohen mjediset
dhe mjetet e përshtatshme dhe të nevojshme për zhvillimin e punës, arsimimin shkollor dhe profesional, veprimtaritë
çlodhëse, kulturore dhe çdo veprimtari tjetër të përbashkët ose individuale.
63 Rregulli 47 i Rregullave të Pekinit
64 Neni 23/9 i Rregullores Përgjithshme të Burgjeve
65 Neni 42 Ligji Nr. 8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
60

61 Neni
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lejohen të kryejnë shërbesa rregullisht, si dhe të kryejnë vizita pastorale vetëm për vetëm me të
miturit me kërkesë të tyre. Çdo i mitur duhet të ketë të drejtën të presë vizita nga një përfaqësuesi
kualifikuar i një feje sipas zgjedhjes së tij, si dhe të drejtën të mos marrë pjesë në shërbesa fetare
dhe të heqë dorë nga edukimi, këshillimi, apo indoktrinimi fetar.

V. 5

Komuniteti, kontaktet dhe riintegrimi

Të paraburgosurit dhe të dënuarit lejohen që të kenë takime dhe korrespondenca me familjarët
dhe persona të tjerë.66 Sipas legjislacionit kombëtar, të paraburgosurit dhe të dënuarit e mitur
kanë të drejtë të takohen me familjarët tetë herë në muaj. 67 Çdo i paraburgosur apo i dënuar
ka të drejtë të mbajë korrespondencë dhe t’i garantohet fshehtësia e saj. 68Të paraburgosurve
dhe të dënuarve të mitur u lejohen 16 biseda telefonike në muaj.69 Në rastet kur i paraburgosuri
apo i dënuari nuk ka mjete financiare për të kryer biseda telefonike me familjarët, kjo e fundit i
sigurohet 1 herë në muaj deri në 5 minuta me shpenzimet e IEVP-së.70 Kjo është në përputhje me
Rregullat e Pekinit, të cilat përcaktojnë se prezenca dhe komunikimi me prindërit apo kujdestarin
është në interes dhe në të mirë të të miturit të institucionalizuar.71
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66 Neni

41 i Ligji Nr. 8328, datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”
(Ndryshuar me ligjin nr. 40/2014, datë 17.4.2014)
67 Neni 70 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve
68 Neni 43.1 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve
69 Neni 44.1 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve
70 Neni 44.2 Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve
71 Neni 26.4 Rregullat e Pekinit
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Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet
e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në bashkëpunim me ekipin e Avokatit të Popullit hartuan
një metodologji specifike monitorimi për realizimin e këtij programi. Kjo metodologji ishte një
kombinim i praktikës ekzistuese të Avokatit të Popullit në kryerjen e monitorimeve të institucioneve
penitenciare dhe Standarteve Ndërkombëtare të cilat mbulojnë vendet ku mbahen fëmijët e
privuar nga liria. Metodologjia e monitorimit u hartua nga ekspertët vendas, me asistencën dhe
kontributin e ekspertes ndërkombëtare Znj. Marianne Moore. Referenca kryesore për hartimin e
kësaj metodologjie ishte dokumenti “Guida Praktike – Monitorimi i vendeve ku mbahen fëmijët e
privuar nga liria” hartuar nga Mbrojtja Ndërkombëtare për Fëmijët (DCI) – Belgjikë.
Fillimisht u ngrit dhe u trajnua një ekip multidisiplinar vëzhguesish të përbërë nga juristë dhe
punonjës socialë. Vëzhguesit u përzgjodhën në radhët e stafit të Institucionit të Avokatit të
Popullit se ata kishin mandate në këtë fushë, njohës të sistemit penitenciar dhe të së drejtës
penale, me përvoja të mëparshme në monitorimin e Komisariateve të Policisë dhe Institucioneve
të Ekzekutimit të Vendimeve Penale.

Ekipi monitorues u trajnua në:
•

kuadrin ligjor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të drejtat dhe trajtimin e fëmijëve
të privuar nga liria;

•

parimet dhe standardet bazë të monitorimit;

•

parimet etike, aftësitë e komunikimit me fëmijët dhe teknikat e intervistimit të fëmijëve
në një kontekst të privimit të lirisë;

•

metodologjinë për të kryer në mënyrë praktike një vizitë monitorimi dhe intervistimin e
anëtarëve të stafit dhe drejtorëve të vendeve ku qëndrojnë fëmijët që janë të privuar nga
liria.

Parimet bazë mbi të cilat u mbështet ky monitorim ishin:
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•

Parimi i objektivitetit dhe paanshmërisë;

•

Parimi i mosdëmtimit të të miturit;

•

Parimi i interesit më të lartë të të miturit;

•

Parimi i njohjes së standarteve;

•

Parimi i transparencës;

•

Parimi i respektimit të autoriteteve shtetërore;

•

Parimi i konfidencialitetit dhe ruajtjes së të dhënave personale.

VI
Metodologjia

DHJETOR 2016

Vizitat standarde të ekipit monitorues në të gjitha institucionet e
monitoruara ku mbaheshin fëmijët e privuar nga liria përbëheshin nga këto
etapa:
•

Takim me drejtuesin e institucionit të monitoruar ose personin e autorizuar prej tij/
saj për:
a) ta prezantuar me ekipin monitorues dhe për ta informuar përfaqësuesin e institucionit
rreth vizitës (qëllimi, programi, intervista me fëmijët dhe stafin, vizita e ambienteve,
shqyrtim i dokumenteve dhe regjistrave, shpjegim rreth asaj se si do të përdorej
informacioni i mbledhur gjatë vizitës, raporti përfundimtar, etj);
b) për të marrë informacion në lidhje me çështjet dhe objektivat e monitorimit, stafin,
regjimin, kushtet, trajtimin e fëmijëve, programet arsimore, problemet e mundshme që
has menaxhimi i institucionit, propozimet e tij/saj për përmirësime, duke përfshirë çdo
çështje, shqetësim apo problem në lidhje me një fëmijë të caktuar, një grup të caktuar
fëmijësh, një incident të dhunshëm ose ndonjë pretendim për abuzim nga ana e tyre.

•

Intervista me fëmijët duke përdorur një pyetësor të individualizuar sipas kategorive të
fëmijëve të intervistuar, në cilësinë e fëmijëve të shoqëruar, të ndaluar ose arrestuar në
flagrancë, të paraburgosur dhe të dënuar;

•

Intervista me anëtarët e stafit duke përdorur një pyetësor të individualizuar sipas
kategorive, përkatësisht për Komisariatet e Policisë dhe Institucionet e Ekzekutimit të
Vendimeve Penale (Paraburgim dhe Burg);

•

Inspektimi i ambienteve dhe vëzhgimi i kushteve të ambienteve ku mbaheshin fëmijët
e privuar nga liria;

•

Verifikimi i regjistrave dhe dokumenteve të tjera që mbaheshin dhe administroheshin
në institucionet e monitoruara ku mbaheshin fëmijët e privuar nga liria si regjistrat e
hyrje – daljeve, dosjet mjekësore, dosjet psiko-sociale, dosjet juridike, kartelat, masat
disiplinore, etj;
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•

Takim përmbyllës me drejtuesin e institucionit të monitoruar ose personin e autorizuar
prej tij/saj për ta informuar lidhur me gjetjet dhe problematikat kryesore të monitorimit
dhe për të marrë pikëpamjet, sugjerimetdhe komentet përkatëse që vlerësohen të
arsyeshme nga përfaqësuesi i institucionit për t’u reflektuar.

Në përfundim të çdo monitorimi, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e vëzhguesve të angazhuar, u
hodhën në sistem të gjitha të dhënat që rezultonin nga plotësimi i pyetësorëve duke përfshirë këtu
përgjigjet e dhëna nga stafi i institucionit dhe fëmijët e intervistuar. Këto të dhëna u përpunuan
dhe u analizuar nga ekspertët dhe përbënë bazën kryesore mbi të cilën janë prezantuar këto gjetje
dhe rekomandime.
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Gjetjet e bazuara te treguesit UNODC/UNICEF
Në këtë pjesë të raportit, ne paraqesim të gjeturat e raportit të përshkruara në bazë të matjes
së treguesve të cilësisë dhe politikës, siç përshkruhen në Manualin për Matjen e Treguesve të
Drejtësisë për të Miturit (2006), e prodhuar bashkarisht nga Zyra e OKB-së për Drogat dhe Krimin
dhe UNICEF-i. Për përgatitjen e tabelës së paraqitur më poshtë, informacioni u përpunua përmes
analizës së dokumenteve dhe përmes intervistave që u kryen gjatë periudhës së projektit.

Nr

Treguesit

Gjetjet

Treguesit sasiorë
1

Fëmijët në konflikt me ligjin

Gjatë periudhës Tetor 2015 - Shtator 2016 ne vëzhguam të dhënat e fëmijëve në paraburgim dhe burgim
siç publikoheshin në faqen e internetit të Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë në Shqipëri. Shkalla e
përgjithshme mujore e fëmijëve në konflikt me ligjin
mbeti në 90 të tillë në çdo muaj.

2

Fëmijët në burgim

Në çdo muaj gjatë periudhës Tetor 2015 - Shtator 2016,
numri i fëmijëve lëvizi midis 14 (më e larta) në Tetor
2015 në 7 (më i ulti) në Gusht 2016.

3

Fëmijët në paraburgim

Në çdo muaj gjatë periudhës Tetor 2015 - Shtator 2016,
numri i fëmijëve lëvizi midis 75 (më e larta) në Nëntor
2015 në 63 (më i ulti) në Janar 2016.

4

Kohëzgjatja e paraburgimit

Sipas shqyrtimit të dokumenteve paraburgimi, duke
përfshirë gjykimin zakonisht është i gjatë. Kjo shpjegon
gjithashtu numrin më të lartë të rasteve në paraburgim.
Paraburgimi para shqiptimit të dënimit është zakonisht
nga tre muaj deri në një vit. Shumë vetë e përfundojnë
periudhën e dënimit, ndërsa janë në paraburgim në pritje
të dënimit.

5

Kohëzgjatja e burgimit me dënim

Nuk ka të dhëna në lidhje me këtë kategori

6

Vdekje të fëmijëve në burgim

Nuk ka episode të shënuara të vdekjeve të fëmijëve tek
ishin në burgim në periudhën Tetor 2015 - Shtator
2016.

7

Veçimi nga të rriturit

Ndarja nga të rriturit u vëzhgua edhe në burgim dhe në
paraburgim.
1. Në stacionet apo komisariatet policore përdoreshin
korridore dhe zgjidhje të tjera ad-hoc për të siguruar
ndarjen.
2. Në ambientin në Shën Koll (Lezhë), ndarja nuk ishte
realizuar, pasi fëmijët ishin të ndarë nga të rriturit vetëm
përmes bllokimit të një kati të veçantë për fëmijët e
ndaluar.
3. Ndarja e plotë ishte realizuar në ambientin e Kavajës,
e cila është strukturë e specializuar për fëmijët, ku
sigurohej edhe ndarja gjinore.

8

Kontakti me prindërit dhe familjen

Të gjithë fëmijët e intervistuar raportuan se kishin
kontakte të rregullta me prindërit dhe familjet e tyre
sipas rregullave dhe rregullores. Sipas të intervistuarve,
vizitat familjare filluan në baza javore duke lëvizuar drejt
bazës mujore.
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1. Në stacionet apo komisariatet policore përdoreshin
korridore dhe zgjidhje të tjera ad-hoc për të siguruar
ndarjen.
2. Në ambientin në Shën Koll (Lezhë), ndarja nuk ishte
realizuar, pasi fëmijët ishin të ndarë nga të rriturit vetëm
përmes bllokimit të një kati të veçantë për fëmijët e
ndaluar.
3. Ndarja e plotë ishte realizuar në ambientin e Kavajës,
e cila është strukturë e specializuar për fëmijët, ku
sigurohej edhe ndarja gjinore.
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8

Kontakti me prindërit dhe familjen

Të gjithë fëmijët e intervistuar raportuan se kishin
kontakte të rregullta me prindërit dhe familjet e tyre
sipas rregullave dhe rregullores. Sipas të intervistuarve,
vizitat familjare filluan në baza javore duke lëvizuar drejt
bazës mujore.

9

Dënim me burg

Numri i fëmijëve të ndaluar i përmendur më sipër, përbën
¼ e fëmijëve që janë të dënuar. Për ata jashtë burgimit
ose paraburgimit, janë praktikuar forma alternative të
dënimit, përfshirë:
1. Lirimin me kusht;
2. Lirimin me mbikëqyrje policore dhe raportim periodik;
3. Arrest shtëpiak;
4. Pezullimin e dënimit me burg dhe zëvendësimin me
kryerje të punës në dobi të përgjithshme - 1665 raste
gjatë periudhës Qershor 2009 - Qershor 2014.

10

Devijim para dënimit

Nuk ka dispozita dhe të dhëna në dispozicion

11

Kujdesi i mëpasshëm

Nuk ka shërbime rehabilitimi ose riintegrimi për fëmijët
që kryejnë dënimet e tyre. Detyrimet shtetërore kërkojnë
nga Shërbimi Social Shtetëror që të informojë njësitë e
qeverisjes vendore për lirimin e fëmijëve nga burgu, në
mënyrë që të ofrojnë mbështetje për regjistrimin në
shkollë apo trajnim profesional

12

Inspektime të pavarura, të rregullta

Ekziston një sistem i cili garanton inspektimin e pavarur,
të rregullt të vendeve të burgimit nga Avokati i Popullit
dhe Komiteti i Helsinkit, si dhe nga OJF të tjera, të cilat
punojnë në fushën e të drejtave të fëmijës. Të gjitha
vendet e burgimit ishin inspektuar gjatë 12 muajve të
fundit.

13

Mekanizmi i ankesave

Nuk ka mekanizëm të veçantë për ankesat, pavarësisht
se ekzistojnë dispozita ligjore në Ligjin për Ndihmën
Ligjore

14

Sistem i specializuar i drejtësisë
për të miturit

Shqipëria nuk ka në funksion një sistem të specializuar
të drejtësisë për të miturit

15

Parandalimi

Nuk ekziston një plan kombëtar për parandalimin e
përfshirjes së fëmijëve në krim

Treguesit Politikë

34

Në kapitujt vijues, ne paraqesim gjetje të mëtejshme të detajuara në lidhje me proceset e
arrestimit, ndjekjes penale, hetimit, vendimit gjyqësor dhe dënimit (privimit nga liria). Ne jemi
përpjekur t’i ndajmë të dhënat në bazë të vendeve të paraburgimit dhe burgimit. Në kategorinë
e parë, i kemi kushtuar vëmendje çështjes së ndarjes së fëmijëve nga të rriturit duke siguruar
informacion mbi ambientin fizik dhe kushtet në lidhje me burgimin, rregullimet, ushqimin dhe
shërbime të tjera të ofruara për fëmijët. Diskutohet gjithashtu përkatësia etnike. Për burgimin ne
kemi kontrolluar në mënyrë më të detajuar dhe kemi ofruar një pamje tërësore dhe informacione
për fëmijët në burgim.
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VII.1 Respektimi i të drejtave të të miturve në konflikt me ligjin në
Komisariatet e Policisë
a) Shënime paraprake
Komisariatet e policisë kanë qenë objekt i monitorimit nga grupi monitorues gjatë vitit 2016 me
objektiv inspektimin e standardeve të përcaktuara në kuadrin normativ në fuqi në lidhje me të
shoqëruarit, të ndaluarit/arrestuarit e mitur, me qëllim vlerësimin e respektimit të standardeve
ligjore në këto insitucione dhe rekomandimin e masave përkatëse.
Kuadri ligjor që shërbeu si bazë për inspektimin e respektimit të standarteve në Komisariatet
e Policisë pati si objekt inspektimi: Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin Penal të
Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë
(të ndryshuar), Ligjin Nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” (të ndryshuar), Ligjin Nr. 44/2012,
datë 08.05.2012 “Për Shëndetin Mendor”, Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të
dhënave personale” (të ndryshuar), VKM nr. 750 datë 16.09.2015 “Për miratimin e Rregullores
së Policisë së Shtetit”, Manualin e “Rregullave dhe Procedurave Standarde për Trajtimin dhe
Sigurimin e Personave të Arrestuar dhe Ndaluar në Njësitë Policore”, miratuar me Urdhër të
Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 763, datë 27.09.2011, etj.
Fillimisht, referuar metodologjisë së monitorimit grupi monitorues ka kontaktuar drejtuesin/
drejtuesit e institucionit me qellim informimin e tyre lidhur me qëllimin e vizitës. Nga kontakti me
drejtuesit e institucionit, grupi monitorues ka vjelë një informacion të përgjithshëm në lidhje me
gjendjen e institucionit, numrin e të miturve në institucion, statusin e tyre, standardet ligjore të
kërkuara, etj, si dhe kanë kërkuar nga drejtuesit e institucionit gatishmërinë dhe disponibilitetin
e tyre dhe të gjithë stafit te institucionit për të realizuar të gjitha kërkesat e grupit monitorues.
Monitorimi i institucionit te komisariatit të policisë është fokusuar kryesisht në verifikimin e
standardeve ligjore për aspekte si: kushtet infrastrukturore, mjedisi dhe kujdesi shëndetësor,
aksesi në edukim dhe trajnim, aksesi në të drejtat dhe drejtësi, lëvizja dhe transferimi, etj.
Grupi i monitorimit, në përgatitjen e raportit ka shfrytëzuar informacionin e marrë nga burime të
ndryshme si: stafi i institucionit, vetë të miturit përmes intervistave të bëra në privatësi të plotë,
verifikimit në vend të kushteve objekt inspektimi, verifikimit të dokumentacionit në institucion,
ballafaqimit të fakteve të përfituara nga burime të ndryshme, etj.
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Në përfundim të grumbullimit dhe rreshtimit të informacionit, ballafaqimit të tij me kërkesat e
ligjit, konstatimit te gjetjeve, raporti përmbyllet me konkluzione e rekomandime përkatëse, çka
përbëjnë edhe finalitetin e procesit monitorues.
b) Kushtet infrastrukturore
Në lidhje me verifikimin e standardit ligjor për mbajtjen në mënyrë të veçuar të të miturve nga
të rriturit (ndarja sipas moshës brenda të njëtit seks) dhe më tej, të të miturve meshkuj nga të
miturat femra (ndarja sipas seksit), nga informacioni i marrë rezulton se pergjithësisht ky standard
respektohet nga stafi i institucioneve, përmes improvizimit, pasi objektivisht nuk ekzistojnë
ambientet e posaçme për këtë qëllim. Përgjithësisht, në komisariatet e policisë nuk ekzistojnë
ambiente të posaçme, ku të miturit e shoqëruar, ndaluar apo arrestuar të mbahen në mënyrë të
veçuar nga të rriturit72.
Kryesisht, të miturit e shoqëruar mbahen në zyra te administratës së institucionit, ose në korridore,
pasi nuk ka dhoma të posaçme për qëndrimin e tyre73. Këto zyra janë të pajisura me dritare, por
nuk janë dhoma qëndrimi të përshtatura për të miturit.
Përgjithësisht, në komisariatet e policisë nuk ka dhomë shoqërimi për fëmijët. Nga verifikimi
në vend, grupi monitorues ka konstatuar se në komisariate nuk ka një ambient të posaçëm për
shoqërimin dhe intervistimin e të miturve, por dhomat e shoqërimit për të rriturit janë improvizuar
për të shërbyer si të tilla74, ndërsa në raste të tjera zyrat e oficerëve të policisë në komisariate
shërbejnë si ambiente ku bëhet intervistimi i të miturve75. Po kështu, ka rezultuar se nuk ka
ambiente të veçanta për të mbajtur e intervistuar të miturat femra të shoqëruara, ndaluara ose
të arrestuara76.
Përsa u përket kushteve materiale të ambienteve të improvizuara ku bëhet intervistimi i të miturve
është konstatuar se edhe këto të fundit nuk i plotësojnë kushtet mimimale për intervistim, pasi
në këto ambiente nuk ka ngrohje, hapësirë të bollshme e për pasojë janë krejt të papërshtatshme
për të kryer intervistimin e të miturve77. Po kështu ka rezultuar se, pavarësisht faktit të mungesës
së dhomave të posaçme të shoqërimit për të miturit edhe ato të cilat janë improvizuar si të tilla
janë të papajisura me tualet78.
Nga informacioni i marrë ka rezultuar se përgjithësisht, në komisariatet e policisë nuk ofrohen
kushte të përshtatshme për fjetje ndaj të miturve të ndaluar/arrestuar. Kjo pasi, respektimi i një
kriteri të tillë, varet nga ekzistenca e një ambienti të posaçëm, të përshtatshëm për mbajtien e
një të mituri. Në këto kushte rezulton se edhe plotësimi me bazë materiale si: shtretër, shtroje,
çarçafë, jastëkë, mbulesa, batanije, etj., është i mangët, çka përbën shkeljen e standardeve ligjore
për krijimin e kushteve për të miturit 79.

Ardit Elmazi- shef komisariatit nr.3, nga inspektimi i datës 24.11.2016
i datës 17.11.2016
74 Inspektimi i datës 17.11.2016
75 Inspektimi në Komisariatin nr. 2 Tiranë, datë 21.11.2016
76 Inspektimi i datës 17.11.2016 përgjigje e pyetjes 1.6
77 Inspektimi në Komisariatin nr. 2 Tiranë, datë 21.11.2016
78 Inspektimi në datë 24.11.2016
79 Inspektimi i datës 17.11.2017 dhe 24.11.2017
72

73 Inspektimi
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Nga të intervistuarit pranohet se në rastet e arrestimit të të miturve, me qenë se nuk ka ambiente
të posaçme në komisariate për të miturit këta të fundit pas arrestimit dërgohen në Drejtorinë e
Policisë Vendore80.
c) Mjedisi dhe kujdesi shëndetësor
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Pergjithësisht, në komisariatet e policisë nuk ka ambiente të posaçme për shoqërimin, ndalimin
apo arrestimin, si dhe intervistimin e të miturve, por në disa raste dhomat e shoqërimit për të
rriturit shërbejnë si dhoma për të miturit81, ose në raste të tjera shërbejnë për të tilla zyrat e
administratës në komisariate82. Prandaj përgjithësisht, pranohet se në rastet e arrestimit të të
miturve, me qenë se nuk ka ambiente të posaçme, këta të fundit, pas arrestimit, dërgohen në
Drejtorinë e Policisë Vendore83. Ndërsa të miturit e shoqëruar mbahen në zyrat e administratës
se institucionit ose në korridoret e komisariatit, por këto të fundit edhe pse të pajisura me dritare
nuk janë dhoma qëndrimi të përshtatura për të miturit 84.
Gjatë qëndrimit në komisariatet e policisë, të miturve të ndaluar apo të arrestuar u ofrohet ushqim
dhe lëngje, kryesisht nga familjarët dhe nëse këta nuk munden, nga punonjësit e policisë dhe jo
nga institucioni, pasi ky i fundit, nuk e ka të përfshirë si zë shpenzimi në buxhet85. Si rregull, të
miturve të ndaluar/ arrestuar duhet t’u sigurohen 3 vakte ushqim dhe ujë i pijshëm86. Kryesisht,
veshjet e të miturve në statusin e kufizimit të lirisë ofrohen nga familjarët, por në raste të veçanta
edhe nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit.
Komisariatet e policisë nuk kanë mjekë në organikën e tyre, por sipas nevojave dhe kërkesës vjen
një mjek nga Drejtoria Vendore e Policisë. Pavarësisht këtij fakti, pranohet se në komisariatet e
policisë nuk ka kushte të përshtatshme për t’u ofruar atyre shërbimin mjekësor87. Të ndaluarve/
arrestuarve iu ofrohet shërbim mjekësor, ndërsa të shoqëruarve vetëm kur e kërkojnë.
Të miturit mund t’iu nënshtrohen vizitave mjekësore sipas nevojës dhe gjendjes. Nëse konstatohet
se i mituri ka probleme të shëndetit mendor, atij i jepet një kujdes mjekësor duke e shtruar në
spitale të veçanta ose në psikiatri88.
d) Aksesi në edukim dhe trajnim
Nga informacioni i mbledhur nga stafi, i mituri i shoqëruar apo i ndaluar nuk ka të drejtën e
ajrosjes, të drejtë që sipas informacionit të marrë e gëzon vetëm i arrestuari, kjo edhe për shkak
të kohës së shkurtër të kufizimit të lirisë së të shoqëruarve apo të ndaluarve (kohës që ai rri në
komisariat). Të miturve të arrestuar iu lejohet të dalin në ajër të pastër për një kohë të kufizuar89.
80 Pohime

të stafit nëinspektimin e datës 17. 11 2016 dhe atë të datës 24.11.2017
i datës 17.11.2016
82 Inspektimi në Komisariatin nr. 2 Tiranë, datë 21.11.2016
83 Pohime të stafit në inspektimin e datës 17. 11 2016 dhe atë të datës 24.11.2017
84 Inspektimi i datës 17.11.2016
85 Sipas pohimeve të stafit të intervistuar në datat 21.11.2016 dhe 24.11.2016
86 Intervistim stafi i komisiariteve të monitoruara në datat 17.11.2016 dhe dt.24.11.2016
87 Konstatim sipas monitorimit të datës 17.11.2016
88 Intervistimi i datës 24.11.2017
89 Sipas informacionit të inspektimit të datës 17.11.2016
81 Inspektimi
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Gjatë periudhës së shoqërimit, ndalimit apo arrestimit, sipas thënieve të stafit të intervistuar
pranë komisariateve, të miturve iu lejohet të kontaktojnë familjarët që në fillim, në momentin
e ndalim/ arrestimit dhe me avokatin. Po kështu, në vijim të pohimeve të tyre, ata pranojnë se
të miturve nuk iu lejohet aksesi në informacion me botën e jashtme (radio, televizorë, botime
periodike, revista etj), pasi çështja e tyre është në hetim dhe aksesi me botën jashtë mund të
ndikojë në prova dhe në hetimin e çështjes90.
Pavarësisht se nga pohimet pranohet se ekziston mundësia për të komunikuar me ambientin
e jashtëm apo familjen, kushtet për realizimin e kësaj të drejte janë te kufizuara. Konkretisht,
sipas të dhënave, në komisariate të miturve u janë lejuar telefonata të cilat bëhen nga aparatet e
telefonave privatë të punonjësve të policisë apo stafit të komisariatit, ose nga telefonat e sallës
operative91.
Të miturve të ndaluar/ arrestuar në komisariate, në Drejtorinë Vendore/Qendrore të policisë, për
shkak të kohës së qendrimit të shkurtër (prej 48 orë) pranë këtyre institucioneve, nuk iu ofrohen
shërbime arsimore, si dhe as shërbim fetar i kualifikuar, apo literaturë fetare92.
e) Aksesi në të drejta dhe drejtësi
Në rastet e shoqërimit, ndalimit apo arrestimit të të miturit dhe shoqërimit të tij në komisariate,
detyrimisht njoftohet familja. Të miturit merren në pyetje nga ndihmës specialisti i rendit, pasi
është njoftuar prindi ose avokati. Në rastet e shoqërimit dhe marrjes në pyetje të të miturve të
komunitetit rom, paraqiten probleme pasi nga ana e punonjësve të policisë hasen vështirësi në
identifikimin dhe kontaktimin e prindërve të të miturve të këtij komuniteti për shkak të mungesës
së të dhënave të kontaktit, të adresës së banimit, të numërit të telefonit, etj.
Rezulton nga të dhënat se tek të miturit e popullsisë rome,që janë ndaluar/arrestuar, marrja në
pyetje e tyre nga punonjësi i policisë nuk është zhvilluar gjithmonë në prezencë të avokatit apo
të psikologut93.
Të miturve u ofrohej shërbimi psikologjik, që mundësohej nga psikologia e Drejtorisë së
Policisë Vendore Tiranë e cila thirrej për të ofruar ndihmën e saj në rastet e të miturve
dhe sigurohej prezenca e psikologut në procesin e marrjes në pyetje nga oficerët e Policisë
Gjyqësore. Nga të miturit u pohua se psikologu nuk ishte prezent në marrjen në pyetje të tyre.
Pranë komisariateve mbahet dokumentacion zyrtar i rregullt i cili u inspektua dhe korrespondoi
korrekt në lidhje me të dhënat e të miturve të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar, përsa i përket
datës, orës së pranimit apo daljes nga komisariatet.

Të miturve të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar, u bëhet i qartë shkaku përkatës që ka sjellë
90 Inspektimi

i dates 17.11.2017
i përmendur në pikën 1.18 të formularit përmbledhës
92 Përgjigje e pyetjeve nga stafi në intervistimet e datave 17.11.2016 dhe dt.24.11.2016
93 Pohime të stafit nga inspektimi i kryer në datë 17.11.2016
91 Konstatim
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kufizimin e lirisë, si dhe i komunikohen të drejtat. Pavarësisht nga kjo, në disa raste ka rezultuar
se situata e paqartë dhe dyshimi lidhur me kryerjen e një vepre penale, për të cilën i mituri është
shoqëruar në komisariat është sqaruar, por ai është mbajtur aty edhe pas sqarimit të rrethanave
dhe është lënë i lirë më vonë, edhe pse brenda afatit ligjor prej 10 orëve.
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Pranohet se ndaj të miturve të shoqëruar përgjithësisht nuk përdoren pranga, ndërsa për ata të
arrestuar përdoren pranga të zakonshme (standarde) metalike.
Në objektivin e grupit monitorues ka qenë edhe përgatitja profesionale e stafit dhe specializimi
i mëtejshëm i tyre për të qenë të përgatitur profesionalisht në marrëdhëniet me të miturit që
rezultojnë me probleme me ligjin. Rezulton se jo i gjithë stafi i komisariateve të policisë ka marrë
trajnim në lidhje me marrëdhëniet e tyre me këta të mitur94.
Po kështu, konstatohet se trajnimet e marra në fushën e marrëdhënieve me të miturit me
problem me ligjin kanë qenë të izoluara dhe nuk janë shoqëruar me trajnime të vazhdueshme,
me qëllim jo vetëm përsosjen e njohurive profesionale të stafit në këtë fushë, por edhe thjesht
për rifreskim të njohurive të marra95.
f) Lëvizja dhe transferimi
Pranë çdo komisariati policie mbahet një regjistër dhe çdo lëvizje, hyrje apo dalje e të miturve
të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar shënohet në librin e shoqërimit dhe të ndalim/arrestimit
duke specifikuar datën, orën, gjeneralitetet e të miturit, etj. Kryesisht të miturit e arrestuar pranë
komisariateve si rregull transferohen pranë Drejtorive Vendore të Policive, deri në vlerësimin e
masës së sigurisë.

VII.2 Respektimi i të drejtave të të miturve në konflikt me ligjin në 		
Institucionet e Paraburgimit dhe Ekzekutimit të Vendimeve Penale
Neni 5, paragrafi i tretë i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve” parashikon se “Të miturit e paraburgosur dhe të dënuar trajtohen duke
respektuar liritë dhe të drejtat themelore të tyre. Trajtimi mbështetet në interesin më të
lartë të fëmijës, të integrimit shoqëror, edukimit dhe parandalimit të rifutjes në krim”.
Ekipi i vëzhgimit realizoi tre misione monitorimi: një në Institutin e të Miturve në Kavajë dhe dy
misione në Seksionin e Paraburgimit për të Miturit në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve
Penale, Lezhë. Në dy prej këtyre monitorimeve iu bashkua ekipit të vëzhguesve dhe ekspertëve
vendas edhe ekspertja ndërkombëtare, znj. Marianne Moore.

94 Sipas
95 Sipas

pohimit të të intervistuarve staf nga Inspektimi i datave 17.11.2016, i datës 21.11.2016
pohimeve të stafit të intervistuar në datat 21.11.2016 dhe 24.11.2016
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a) Informacioni rreth të intervistuarit. Historiku i fëmijës duke marrë në konsideratë familjen
dhe kontekstin social, moshën dhe veprat penale për të cilat akuzohen/ dënohen
U intervistua një kampion prej 21 të miturish të privuar nga liria: 14 fëmijë në Institutin e Kavajës
dhe 7 fëmijë në IEVP Shën Koll. Nga këta, 16 fëmijë ishin të grupmoshës 16 -18 vjeç, ndërkohë
që 5 ishin midis moshës 14 -16 vjeç.
Hartë 1: Kampioni i intervistave
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Përfshirja e fëmijëve në aktivitete të jashtëligjshme buron nga faktorë specifikë personalë, familjarë
dhe shoqërorë të cilët duhen shqyrtuar në raport me njëri-tjetrin. Nga studimet paraardhëse,
dëshmitë ekzistuese dhe intervistat e realizuara me fëmijët në konflikt me ligjin, rezulton se një
pjesë e tyre vijnë nga familje problematike, me histori divorci, dhune, pa prindër, apo nga familje
emigrante96. Të dhënat statistikore e cilësore të marra dhe të përpunuara nga intervistat me të
96 Punim i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve “Të miturit në konflikt me ligjin - Analizë e faktorëve të riskut që
ndikojnë në kriminalitetin e të miturve”
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miturit, evidentuan se një pjesë e të miturve në konflikt me ligjin në IEVP Lezhë dhe IVM Kavajë
vinin nga familje me probleme sociale, ekonomike dhe kishin mungesa në drejtim të arsimit dhe
shkollimit të tyre. Punonjësit e intervistuar në IVM Kavajë deklaruan se fëmijët vijnë nga familje
me probleme sociale, prindër të divorcuar, në kushte të vështira ekonomikeapo dhe të papunë.
Nga intervistat e zhvilluara me profesionistë të shërbimit ligjor dhe çështjeve shoqërore, rezulton
se veprat më të zakonshme për të cilat akuzoheshin ose ishin dënuar të miturit janë krimet
kundër personit të tilla si: krime kundër jetës të kryera me dashje, vepra penale kundër shëndetit
të kryera me dashje, krimet seksuale, vjedhja e pasurisë, veprat penale kundër rendit dhe sigurisë
publike, etj.
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7 prej fëmijëve të intervistuar pohuan se kishin përfunduar arsimin e detyrueshëm, ndërkohë
që 10 prej tyre deklaruan se nuk e kishin përfunduar atë. Nga këta të fundit, 4 i përkisnin
grupmoshës 14 – 16 vjeç, ndërkohë që 6 të mitur ishin midis moshës 16 dhe 18 vjeç, ku 1prej
tyre rezultonte të kishte kryer vetem 3 klasë shkollim. Kjo nxjerr në pah se ka një shkallë të lartë
të mosfrekuentimit dhe ndjekjes së shkollës nga fëmijët përpara se të mbërrijnë në institucionin
penitenciar. Të dhënat e raportuara në grafikun e mëposhtëm paraqesin gjendjen arsimore të
fëmijëve të intervistuar para se ata të futen në institucionin penitenciar.

Grafik 1: Arsimimi i fëmijëve sipas grupmoshave
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Të pyetur se me kë jetonin para arrestimit, 15 prej të miturve pohuan se jetonin me të dy prindërit,
2 prej të miturve pohuan se jetonin me një nga prindërit, 1 me gjyshen, 1 jetonte i pavarur, 1
jetonte me një mik dhe për 1 tjetër mungon informacioni. Të pyetur lidhur me burimin e të
ardhurave të jetesës së tyre para se të futeshin në institucion, 15 prej të miturve pohuan se i
siguronin nga familja. Në 9 prej këtyre rasteve na u komunikua se këto të ardhura siguroheshin
vetëm nga një prind, për shkak të prekjes nga papunësia të prindit tjetër ose për shkak se i mituri
jetonte vetëm me një prind. 5 prej të miturve pohuan se i siguronin vetë të ardhurat, 2 prej tyre
ishin midis moshës 14 dhe16 vjeç. 1 nga të miturit pohoi se jetonte me të ardhurat e gjyshes,
me të cilën jetonte.
b) Regjimi, demografia, stafi dhe pritja (Pranimi, regjistrimi dhe lëvizjet nëpër institucione)
Sipas nenit 17, paragrafi i parë i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe
të paraburgosurve”, gratë dhe të miturit rregullisht kryejnë dënimin në institucione të posaçme
vetëm për ta dhe në pamundësi, në seksione të veçanta të institucioneve të tjera sipas kritereve
të këtij ligji.
Instituti i të Miturve në Kavajë është hapur në Tetor 2009. Ky institut është konceptuar si një
qendër rehabilitimi, këshillimi dhe shkollimi për të miturit e paraburgosur dhe të dënuar. Institucioni
i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë u themelua në vitin 1981 si institucion penitenciar.
Në vitet 1989 – 1991 ka funksionuar si shkollë riedukimi për të miturit. Ai u rikonstruktua gjatë
periudhës 1997 deri në 2005, gjatë të cilës nuk u mbajt asnjë i dënuar në ambientet e këtij
institucioni. Pas vitit 2005, institucioni u kategorizua si i sigurisë së zakonshme dhe në këtë
institucion është ngritur dhe funksionon një seksion i veçantë paraburgimi për të miturit.
Kapaciteti i Institutit të të Miturve në Kavajë është 40 persona, përkatësisht për 21 të mitur të
paraburgosur dhe 19 të mitur të dënuar. Gjatë vizitës monitoruese në këtë institut ishin akomoduar
35 të mitur, prej të cilëve 14 të paraburgosur dhe 21 të dënuar. Kapaciteti në seksionin e të
miturve të paraburgosur në IEVP Shën Koll është 24 persona dhe gjatë kohës së monitorimit në
këtë institucion ishin akomoduar 10 të mitur. Të gjithë të miturit e vendosur në këto institucione
ishin të seksit mashkull.
Nga kontaktet e realizuara me stafin e IVM Kavajë rezultoi se, në të ishin të punësuar 79 persona.
Raporti i të punësuarve me të miturit ishte 2 me 1. Në shifrën totale të personelit, 47 ishin
punonjës me uniformë dhe 35 punonjës civilë. Duke qenë se ky institución është rikonceptuar si
një qendër rehabilitimi, këshillimi dhe shkollë për të miturit, vërehet se është tepër i lartë numri
i stafit me uniformë i cili ka epërsi mbi numrin e punonjësve civil. Këta të fundit në fakt luajnë
një rol tepër të rëndësishëm në rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve në shoqëri. Stafi i
sektorit të shërbimit social përbëhej nga 6 persona, përkatësisht 1drejtues dhe 5 specialistë.
Stafi i sektorit të çështjeve ligjore në këtë institucion përbëhej nga 2 persona, ndërkohë që stafi
i sektorit të shërbimit shëndetësor përbëhej nga 7 persona. Pjesa tjetër e stafit përbëhej nga 10
punonjës të burimeve njerëzore, 4 punonjës të logjistikës dhe 2 të financës. Stafi i sektorit të
çështjeve ligjore dhe shërbimit social deklaroi se ishte trajnuar nga Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve, organizata vendase dhe ndërkombëtare si UNICEF, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Save
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the Children, ekspertë hollandezë, etj. Ndërkohë nga vetë stafi u raportua se nuk kishte patur
trajnime të personelit mjekësor.
Nga kontaktet me Drejtorin e Institutit të Lezhës rezultoi se ky institucion ka organikën të përbërë
nga 43 punonjës civilë, 9 në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, 4 në Drejtorinë e çështjeve Ligjore,
10 në Shërbimet Sociale, 12 në Shërbimin Shëndetësor, 7 në sektorin Logjistik, 2 në financë dhe
281 punonjës me uniformë. Vetëm një psikolog punonte veçanërisht me fëmijët. Në krahasim
me IVM Kavajë, në Institucionin e Lezhës ka një disproporcion dhe mbulim të pamjaftueshëm
me staf, pasi institucioni akomodon edhe një numër të konsiderueshëm të paraburgosurish
dhe të burgosurish të rritur. Duhet theksuar se Institucioni i Lezhës ka një kapacitet akomodimi
prej 700 vetësh dhe ka pothuaj të njëjtin numër punonjësish civilë sikurse IVM Kavajë. Kjo prek
specifikisht situatën e trajtimit të të miturve në këtë institución, të cilët nuk mund të kenë kujdes
dhe vëmendje të mjaftueshme si rezultat i numrit të vogël të stafit, në krahasim me numrin e
lartë të të paraburgosurve dhe të të burgosurve. Pavarësisht kësaj, organikat kishin mungesa për
mjek dhe drejtor të shërbimeve shëndetësore. Personat e privuar nga liria vizitoheshin dy herë në
muaj nga doktori i IEVP Rrogozhinë.
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Nga intervistat e realizuara me 21 të miturit rezultoi se, 7 të mitur ishin të dënuar me vendim të
formës së prerë ndërkohë që 14 ishin në proces hetimi dhe/ose gjykimi të cilët mbaheshin me
masën e sigurimit “arrest në burg”.
Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit në institucionin/et e mbyllura të kampionit të intervistuar të të
miturve të dënuar është 8 muaj, ku kohëzgjatja më e madhe e qëndrimit është 2 vjet dhe më e
ulët është 1.5 muaj. Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit në institucionet e mbyllura të kampionit të
intervistuar të të miturve të paraburgosur është 5.2 muaj, ku kohëzgjatja më e madhe e qëndrimit
shënohet rreth 12 muaj në 2 raste dhe më e ulëta është 0.5 muaj.
Në raport me numrin e të miturve të dënuar evidentohet një numër i lartë të miturish të
paraburgosur. Përdorimi në mënyrë arbitrare i arrestit në burg ndaj të miturve ose në mënyrë të
tejzgjatur vjen jo vetëm në kundërshtim me Standartet Ndërkombëtare, por gjithashtu dëmton
zhvillimin psiko-social të të miturit, e privon atë nga e drejta për t’u rritur pranë familjes së tij, për
t’u shkolluar njësoj si fëmijët e tjerë dhe gjithashtu e bën vulnerabël ndaj rrezikut të influencës së
krimit. Rregullat Minimum Standart të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për
të Mitur (rregullat e Pekinit) parashikojnë se arresti në burg duhet të aplikohet si një masë e fundit
për një afat kohor sa më të shkurtër të mundur. Këto rregulla inkurajojnë aplikimin e alternativave
të ‘arrestit në burg’.
Nga 21 të miturit e intervistuar, 20 prej tyre deklaruan se institucioni i parë i mbyllur ku janë
vendosur pas ndalimit ose arrestimit në flagrancë ka qenë komisariati i policisë. 1 nga të miturit
është ndaluar në ambientet e doganës dhe më pas është transferuar në komisariatin e policisë.
Në 17 raste të miturit deklarojnë se ndalimi ose arrestimi i tyre në flagrancë dhe shoqërimi i
tyre në Komisariatin e Policisë është bërë nga punonjës me uniformë. Në disa raste të miturit
pretenduan se janë ndaluar ose arrestuar nga një numër tepër i lartë punonjësish me uniformë
policie, përkatësisht 4 – 10 persona. Në dy raste të miturit deklaruan se janë shoqëruar nga
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punonjës policie pa uniformë. 2 nga të miturit deklaruan se janë vetëdorëzuar në komisariat, ku
në një nga rastet shoqërimi është bërë nga prindërit e të miturit.
Të pyetur nëse janë marrë masa të vecanta sigurie ndaj tyre gjatë transferimit nga komisariati në
institucionet penitenciare ose midis institucioneve penitenciare, 9 prej të miturve e pohuan këtë,
ku 3 prej tyre deklaruan se ndaj tyre janë përdorur prangat.
Neni 30, paragrafi i dytë i ligjit për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve parashikon se “Autoritetet e institucionit i pajisin menjëherë të
paraburgosurit dhe të dënuarit me informacion të shkruar për rregullat në institucion, të
drejtat dhe detyrimet e tyre”. Të pyetur nëse ishin informuar për të drejtat dhe detyrimet e tyre
nga stafi i institucionit gjatë kohës së pranimit në institucionin penitenciar, 15 prej të miturve të
intervistuar pohuan se ishin informuar, 5 prej tyre pohuan se nuk ishin informuar dhe për 1 prej të
miturve mungon informacioni. Po në këtë dispozitë parashikohet se “Pas momentit të pranimit
në institucion, të sapoardhurit menjëherë duhet t’i nënshtrohen një vizite ekzaminuese
dhe interviste mjekësore nga ana e mjekut të institucionit për njohjen dhe parandalimin e
përhapjes së sëmundjeve ngjitëse në institucion, vetëvrasjeve, regjistrimin e plagëve dhe
dëmtimeve në kohën e duhur”. Në IEVP Lëzhë 1 prej të miturve pohoi se nuk e njihte mjekun
e institucionit.
Nga intervistat e zhvilluara me punonjës të sektorit të shërbimit ligjor, sektorit të çështjeve
shoqërore dhe sektorit shëndetësor, ata u përgjigjën se respektoheshin të gjitha procedurat e
parashikuara në ligj dhe rregullore për pranimin e të miturve të paraburgosur dhe të dënuar, si
dhe ata informoheshin lidhur me të drejtat dhe detyrat e tyre konform legjislacionit. Gjatë pritjes
së të miturve të paraburgosur dhe të dënuar nga komisioni multidisiplinar i pritjes që ngrihet në
institucion, vërehet se të sapoardhurit janë të frikësuar dhe të trembur, si dhe nuk kanë njohuri
për institucionin. Me qëllim plotësimin e dosjeve që administrohen në institucion për të miturit
ata pyeten nga ky komision lidhur me moshën, veprën penale për të cilën janë akuzuar/dënuar,
arsimin , aftësitë e veçanta, etj.
c) Kushtet materiale të jetesës në vendin e privimit nga liria
Neni 24, paragrafi i parë i ligjit për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve parashikon se: “Mjediset, në të cilat jetojnë të paraburgosurit dhe të dënuarit,
duhet të kenë hapësira të mjaftueshme, me ndriçim të nevojshëm natyror dhe artificial, për të
bërë të mundur qëndrimin, punën dhe çlodhjen aktive, të ajrosura dhe të pajisura me shërbimet
higjienike. Atje ku e kërkojnë kushtet klimaterike duhet të sigurohet edhe ngrohja e mjediseve”.
Ky ligj dhe po ashtu Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve e cila është miratuar me vendim
të Këshillit të Ministrave nuk parashikojnë dispozita specifike mbi standardet që duhet të kenë
mjediset ku qëndrojnë dhe flenë të miturit e paraburgosur dhe të dënuar si dhe pajisjet e tyre.
Mungesa e parashikimeve të tilla në aktet ligjore dhe nënligjore vlerësojmë se nuk garanton
zbatimin me efektivitet të parimit të interesit më të lartë të fëmijës. Ky vakum ligjor u lë një
diskrecion të gjerë autoriteteve shtetërore të ngarkuara me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
ambienteve ku fëmijët janë të privuar nga liria e tyre.
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Neni 30, paragrafi i parë i Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve parashikon se: “Në vendosjen
e të paraburgosurve apo të dënuarve mbahen parasysh kushtet dhe mundësitë konkrete
të çdo IEVP-je, por në çdo rast duke iu siguruar kubatura jo më pak se 9 m³ dhe sipërfaqja
e banimit jo më pak se 4 m² për çdo të paraburgosur apo të dënuar, dritare që mundësojnë
ajrim të mjaftueshëm dhe ndriçim natyral normal për të lexuar e punuar”. Të pyetur nëse
ambientet e fjetjes kishin hapësira të mjaftueshme për numrin e personave që qëndronin në
dhomë, 16 prej të miturve të intervistuar pohuan se ishin të mjaftueshme ndërkohë që 5 prej tyre
pohuan se nuk ishin të mjaftueshme.
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Sa i takon shpërndarjes së të miturve në dhoma, në të dyja institucionet, 3 prej të miturve
qëndronin vetëm në dhomë, 7 prej të miturve të intervistuar deklaruan se ndanin dhomën me një
të mitur tjetër ndërkohë që 11 prej tyre ndanin dhomën me 2 të mitur të tjerë. 2 nga të miturit e
grupmoshës 14 – 16 vjeç e ndanin dhomën me të mitur të grupmoshës 16 – 18 vjeç ndërkohë
që për 2 prej tyre mungon ky informacion. Në IEVP Lezhë, akomodimi i të miturve në ambientet
e qëndrimit dhe të fjetjes krijonte përshtypjen e një trajtimi hierarkik dhe favorizues për disa.
Për shembull, 2 të mitur ndanin një dhomë, 5 ndanin një tjetër dhe 3 djem të tjerë kishin dhoma
individuale.
Grafik 2: Qëndrimi i fëmijëve në dhoma
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Në IVM Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor të çështjeve sociale
dhe shërbimit mjekësor deklaruan se hapësirat e ambienteve të qëndrimit dhe të fjetjes ishin
të mjaftueshme. Në këtë institucion ambientet e qëndrimit dhe të fjetjes së të miturve ishin
organizuar dhe ndarë në katër sektorë. Në përgjithësi kushtet fizike të ambienteve të fjetjes,
ngrënies, tualeteve, dusheve, oborreve dhe ambienteve të tjera ku qëndronin dhe edukoheshin
të miturit ishin të mjaftueshme. Problematikat e vërejtura konsistonin në prezencën e lagështirës
në klasat mësimore dhe korridoret, si dhe mungesa e ngrohjes, pasi kaldaja vihej në punë vetëm
nëse temperaturat binin nën 5 gradë Celsius. Dhomat e veçimit ku vendoseshin të miturit me
masa disiplinore nuk kishin sistem ngrohjeje apo ftohjeje. Kushtet e dyshekëve dhe të shtretërve
nuk u vlerësuan si të mjaftueshme nga ekipi i vëzhgimit. Niveli i higjienës nuk ishte i kënaqshëm
në të gjitha ambientet e vëzhguara.
Në IEVP Lezhë, i cili ka seksion të veçantë për miturit, fëmijët ishin të ndarë nga të rriturit,
megjithatë kjo ndarje nuk ishte një ndarje e vërtetë sipas Standardeve Ndërkombëtare. Të miturit
kishin mjediset e tyre të qëndrimit dhe fjetjes, korridorin dhe katin e tyre. Megjithatë, brenda
bllokut të tyre të akomodimit, në katin e parë dhe të dytë janë të strehuar të rritur dhe ata përdorin
të njëjtin korridor hyrës. Të rriturit mund të shihen nga dritaret e fëmijëve dhe duket se pjesa më
e madhe e aktiviteteve rekreative kryhen së bashku me të rriturit, mjaftueshëm për të lejuar që
fëmijët të “arrijnë t’i njohin mjaft mirë të rriturit”97. Gjatë monitorimit u informuam se pas disa
muajsh fëmijët do të dërgoheshin në një ambient të ri, të ndarë. Megjithatë nga monitorimit i
këtij ambienti të ri akomodimi, nuk dukej se ai mund të përfundonte pas dy muajsh, dhe përsëri,
ai ishte brenda terreneve dhe mureve të burgut. Për këtë arsye, këto ambiente të reja nuk do të
sigurojnë ndarjen e mjaftueshme të fëmijëve nga të rriturit. Vërtet, tek përshkohej ky ambient,
të rriturit nëpër dritaret e dhomave të tyre komentonin në mënyrë të vrazhdë vëzhguesit, çka
shërben për të provuar sesa afër janë të rriturit me të miturit dhe sa i papërshtatshëm ishte
mjedisi për fëmijët.
Fakti që fëmijët nuk janë të ndarë nga të rriturit është në shkelje të Standardeve Ndërkombëtare.
Rregulli Nr. 26.3 i rregullave të Pekinit deklaron se: “Të miturit në institucione duhet të mbahen të
ndarë nga të rriturit dhe duhet të burgosen në një institucion të ndarë ose në një pjesë të ndarë të
një institucioni që mban edhe të rritur”.98 Veç kësaj, Rregullat e Havanës deklarojnë: “Të miturit
në të gjitha mjediset e burgimit duhet të mbahen të ndarë nga të rritur, përveç rasteve kur ata
janë anëtarë të së njëjtës familje”.99 Komenti i Përgjithshëm Nr. 10 i Konventës për të Drejtat e
Fëmijës shtjellon: “Një fëmijë i privuar nga liria nuk duhet të vendoset në një burg për të rritur ose
ambiente të tjera për të rritur. Ka mjaft dëshmi që tregojnë se vendosja e fëmijëve në burgje për
të rritur, komprometon sigurinë e tyre elementare, mirëqenien, dhe gjasat e tyre për t’u integruar
sërish dhe për të mos kryer më krime në të ardhmen.”100 Monitorimi evidentoi në mënyrë të
dukshme se të miturit në IEVP Lezhë nuk mbaheshin mjaftueshëm të ndarë nga të rriturit. Për
shkak se akomodimi i të miturve është jashtëzakonisht shumë afër akomodimit të të rriturve, ai
97 Citat

i stafit të konsultuar në Lezhë në 7 Nëntor 2016
Neni 26.3 i Rregullave Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të Mitur
(‘Rregullat e Pekinit’) të Miratuar nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 40/33 e datës 29 nëntor 1985
99 Neni 29: Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Rinjve të cilëve u është Hequr Liria 1990 (‘Rregullat e
Havanës’) të Miratuar nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 45/113 e datës 14 dhjetor 1990.
100 Neni 85. Komenti i Përgjithshëm Nr. 10 (2007) Të drejtat e fëmijëve në drejtësinë për të mitur Komiteti për të Drejtat
e Fëmijës seksioni i dyzet e katërt Gjenevë, 15 janar-2 shkurt 2007..
98
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është i zhurmshëm, i rrëmujshëm dhe nuk krijon në asnjë mënyrë një mjedis rehabilitues.
Në IEVP Lezhë, në korridorin jashtë ambienteve të fjetjes së djemve nuk kishte ndriçim elektrik
dhe u vërejt errësirë edhe gjatë orëve të ditës. Veç kësaj, dyshemeja nuk ishte tërësisht e sheshtë
dhe duhet të ecje me shumë kujdes që të mos pengoheshe. Në muret e korridorit, ambienteve të
qëndrimit, atyre të fjetjes së djemve dhe në ambientet e përbashkëta ku realizoheshin aktivitete
kishte tela elektrikë të zbuluar. Disa nga djemtë i kishin mbuluar me material dritat e qelive të tyre
për të ndaluar depërtimin e dritës gjatë orarit të fjetjesapo gjatë natës. Këta të mitur pohuan se
drita lihej ndezur gjatë të gjithë natës. Zhurma, errësira dhe afërsia me të rriturit në konflikt me
ligjin e bën ambientin e të miturve në këtë institucion, të pasigurt dhe frikësues për ta.
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Neni 25, paragrafi i parë i ligjit për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve parashikon se: “Çdo të paraburgosuri dhe të dënuari i sigurohen veshmbathje
dhe pajisje të tjera individuale në sasi të mjaftueshme, në gjendje të mirë dhe të pastra,
të tilla që të sigurojnë plotësimin e kërkesave normale të jetesës”. Të pyetur nëse veshjet
e dhëna nga institucioni ishin të përshtatshme dhe në përputhje me kushtet klimaterike, 10 prej
të miturve pohuan se i merrnin nga familja duke nënkuptuar papërshtatshmërinë e veshjeve të
institucionit, 6 prej të miturve deklaruan se ishin të përshtatshme, 4 prej të miturve pohuan “nuk
e di”. 1 prej të miturve pohoi se i kishte kërkuar institucionit veshje të përshtatshme për stinën,
por i kishin komunikuar se nuk kishte gjendje në magazinë. Ky i mitur i plotësonte nevojat për
veshmbathje me anë të shokëve të tij në institucion.
Në IEVP Lezhë, teshat e shtretërve të të miturve dhe gjendja e qelisë ishin në kushte të këqia.
Të miturit kishin tesha shtrati, megjithatë dukej se nuk kishin mjaft dyshekë. Në IVM Kavajë,
punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor të çështjeve sociale dhe shërbimit
shëndetësor deklaruan se veshjet e të miturve që nuk kishin mundësi financiare siguroheshin nga
shoqata e donatorë të ndryshëm dhe jo nga buxheti i institucionit apo i Drejtorisë së Përgjithshme
të Burgjeve.
Neni 27 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikon se: “Të paraburgosurve dhe të dënuarve u sigurohet ushqim i shëndetshëm dhe
i mjaftueshëm, i përshtatshëm për moshën, gjendjen shëndetësore, punën, klimën dhe
stinën. [...] Me leje të drejtorit të institucionit, në raste të veçanta, të paraburgosurit dhe të
dënuarit mund të përgatitin dhe të konsumojnë ushqimin individualisht”. Të pyetur lidhur
me vaktet dhe burimin se nga e merrnin ushqimin, të gjithë të miturit e intervistuar deklaruan se
konsumonin rregullisht tre vakte në ditë. 6 prej të miturve pohuan se ushqimin e siguronin nga
familjarët e tyre. 3 prej të miturve pohuan se kishin dietë të veçantë ushqimore, 2 prej të miturve
të intervistuar pohuan se nuk kishin dietë të veçantë, 15 prej të miturve u përgjigjën “nuk e di”
dhe për 1 të mitur mungon informacioni.
Në IVM Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit shëndetësor deklaruan se ndaj
të miturve nuk aplikohej ndonjë dietë e veçantë. Kjo u vërejt edhe nga vëzhgimi në terren. Nga
këqyrja e ambienteve të kuzhinës në këtë institucion u vërejt se kampioni i ushqimit të konservuar
mbahej konform rregullave, ushtrohej kontroll mjekësor i cili evidentohej në një regjistër të
veçantë, si dhe ishin të afishuara librezat shëndetësore të punonjësve të kuzhinës. Cilësia e
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ushqimit në këtë institucion u vlerësua e mjaftueshme por jo e kënaqshme. Cilësia e enëve të
kuzhinës në këtë institucion nuk u vlerësua e mjaftueshme.
Të pyetur se çfarë mund të përmirësohet në situatën e të miturve në institucion, 3 prej të miturve
u përgjigjën se nuk kishin nevoja specifike dhe se vlerësonin kushtet dhe trajtimin nga stafi si
pozitiv. 3 prej të miturve u përgjigjën se kërkonin kushte më të mira, më shumë aktivitete dhe
shërbim më të mirë nga stafi i institucionit, duke përfshirë këtu edhe shërbimin shëndetësor.
9 prej të intervistuarve kërkuan televizor në dhomë dhe/ose frigorifer. Për 6 nga të miturit e
intervistuar mungon informacioni.
d) Mjedisi dhe kujdesi shëndetësor
Neni 33 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikon se shërbimi mjekësor sigurohet gjatë të gjithë kohës së qëndrimit në institucion
nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe mbulohet nga sigurimi i detyrueshëm i kujdesit
shëndetësor. Organizimi dhe realizimi i shërbimit shëndetësor bëhet nga administrata e
institucionit në bashkëpunim me spitalin e burgjeve dhe me organet shtetërore përkatëse
të shëndetësisë. Shërbimi shëndetësor duhet të sigurojë parandalimin, diagnostikimin dhe
mjekimin e sëmundjeve, furnizimin me ilaçe dhe pajisje mjekësore në rastet e emergjencës
shëndetësore, sigurimin e higjienës së mjedisit, edukimin sanitar të paraburgosurve dhe të
dënuarve etj. Gjithashtu, në këtë dispozitë parashikohet se personeli mjekësor viziton çdo ditë
të paraburgosurit dhe të dënuarit e sëmurë e ata që bëjnë kërkesë me shkrim ose me gojë si
dhe kontrollon periodikisht të gjithë të paraburgosurit dhe të dënuarit e tjerë, sipas një grafiku të
hartuar nga drejtoria e institucionit.
Pyetjes nëse kishin mundësi për mbajtjen e higjienës personale dhe nëse iu siguroheshin mjetet
e duhura për mbajtjen e higjienës personale, 13 prej të miturve të intervistuar iu përgjigjën “po”,
6 prej të miturve u përgjigjën që në disa raste u ishin siguruar dhe në disa raste jo, për 2 prej të
miturve mungon informacioni.
Në IEVP Lezhë u vërejt mungesa e higjienës, rregullit dhe ambienteve të pastra. Vëzhguesit
konstatuan në ambientet e vëzhguara plehra, xhama të thyer në dyshemenë e një dhome, pirgje
plehrash në korridore dhe bishta cigaresh në qoshet e dhomave dhe korridoreve, dysheme jo të
sheshtë dhe të thyer dhe një gur i madh, i thyer dhe i rrezikshëm, mbulonte sistemin e kullimit
jashtë bllokut të akomodimit të fëmijëve.
Të pyetur lidhur me sigurimin e mjeteve të nevojshme për mbajtjen e higjienës, stafi i IVM Kavajë
u përgjigj se ato nuk siguroheshin plotësisht. Kryesisht mungesat shënoheshin në drejtim të
detergjentëve të trupit dhe të gojës, si shampo dhe pastë dhëmbësh. Nga vëzhgimi në terren, në
IVM Kavajë rezultoi se sasia e detergjentëve në këtë institucion nuk ishte e mjaftueshme.
Pyetjes se sa herë vizitoheshin nga mjeku, 6 prej të miturve të intervistuar në IVM Kavajë iu
përgjigjën se vizitat mjekësore kryheshin çdo javë, ndërkohë që kishin kontakte të rregullta ditore
me mjekun e institucionit. 8 prej të miturve të IVM Kavajë dhe 1 nga të miturit e IEVP Lezhë
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pohuan se vizitoheshin çdo javë pa dhënë detaje lidhur me kontaktet e përditshme. 1 prej fëmijëve
në IEVP Lezhë pohoi se kishte kontakte me mjekun e institucionit çdo ditë. Tre nga të miturit në
IEVP Lezhë pohuan se mjeku vinte, i kontaktonteapo vizitonte atëherë kur ata e kërkonin, duke
nënkuptuar mungesën e vizitave periodike. Dy nga të miturit në IVEP Lezhë pohuan se mjeku
nuk vinte për t’i vizituar.

VII
Gjetjet Kryesore

DHJETOR 2016

Grafik 3: Kontaktet e të miturve me mjekun
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Në IVM Kavajë, stafi i intervistuar i sektorit të shërbimit shëndetësor rekomandoi që institucioni
të kishte mjek psikiatër dhe ambulancë. Sëmundjet më të zakonshme nga të cilat prekeshin
të miturit në këtë institucion ishin virozat. Institucioni nuk kishte staf mjekësor dhe kapacitete
mjekësore për t’u ofruar kujdesin shëndetësor të miturve që vuajnë nga sëmundje mendore.
Në këtë institucion nuk u vërejtën parregullsi në drejtim të administrimit të kartelave mjekësore
apo probleme me ilaçet dhe ambientet e dhomave ku kryheshin vizitat mjekësore. Sterilizimi i
pajisjeve të pavionit të stomatologjisë bëhej në laboratorët ose klinikat private ndërkohë që mjeku
kirurg stomatolog ishte mjeku i spitalit publik të qytetit të Kavajës.
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e) Edukimi, trajnimet profesionale
Neni 37 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikon se : “Arsimimi dhe formimi kulturor e profesional bëhet me anë të organizimit
të shkollës, e detyrueshme për të miturit, si dhe të kurseve profesionale sipas sistemeve
në fuqi. Nxitet kryerja dhe favorizohet ndjekja e studimeve profesionale duke përdorur
kurset me korrespondencë. Administrata e institucionit inkurajon dhe krijon kushtet për
formimin profesional brenda dhe jashtë institucionit. Kujdes i veçantë i kushtohet formimit
kulturor e profesional të të paraburgosurit dhe të dënuarve me moshë nën 25 vjeç”.
Të pyetur nëse ka kurse arsimore apo trajnime që zbatohen ndaj të miturve në institucionet e
monitoruara, 12 prej të intervistuarve u përgjigjën po, 4 prej të miturve u përgjigjën se ka kurse
të shkollës së detyrueshme dhe jo kurse trajnimi, 5 prej të miturve u përgjigjën me “jo” për
pyetjen e adresuar. Të pyetur nëse po ndiqnin kurse arsimore ose profesionale në institucionet
e monitoruara, 9 prej të miturve u përgjigjën po, ku 2 prej tyre pohuan specifikisht se po ndiqnin
gjithashtu kurse profesionale të punës me dru. Një prej të miturve pohoi se ka ndjekur më parë
kursin profesional të saldimit dy herë në javë, kurs i cili është përfunduar. Katër prej të miturve
pohuan se nuk ndiqnin kurse të tilla ndërkohë që për 7 prej tyre mungon ky informacion. Të
pyetur se cilët janë mësuesitapo trajnuesit e angazhuar në kurset e arsimit, trajnimitose formimit
profesional, 11 prej të miturve pohuan se ishin mësuesapo trajnues të jashtëm ndërkohë që
për 10 nga të miturit e intervistuar mungon ky informacion. Të pyetur se ku zhvillohen këto
kurse , 11 prej të miturve deklaruan se ato realizoheshin në ambienteose dhoma të veçanta
dhe jo në fjetoret e të miturve, ndërkohë që nuk ka informacion të tillë për 10 të miturit e tjerë
të intervistuar. Të pyetur nëse ishin pajisur me materiale të nevojshmë për këto kurse , 9 nga
të miturit u përgjigjën pozitivisht, 2 prej të miturve u përgjigjën “nuk e di”, ndërkohë që nuk ka
informacion të tillë nga 10 fëmijët e tjerë.
Grafik 4: Shërbimet arsimore për të miturit
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Në IVM Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor të çështjeve sociale dhe
shërbimit shëndetësor deklaruan se ndaj të miturve ofroheshin kurse të arsimit të detyrueshëm
(atij 9-vjeçar) dhe të formimit profesional. Kurset e formimit profesional ishin për elektriçist,
hidraulik, saldator dhe marangoz. Këto kurse ofroheshin çdo ditë nga mësues të jashtëm dhe
realizoheshin në dhoma të caktuara të institucionit. Nga monitorimi u evidentua mungesa
e mësuesve të kualifikuar për realizimin e kurseve të arsimit të detyrueshëm dhe formimit
profesional. Gjithashtu, të miturit pajiseshin me materiale mësimore, ku kontribut në këtë drejtim
kishin dhënë edhe shkollat private. U evidentua që sasia e bazës materiale edukative nuk ishte në
nivel të kënaqshëm. Rekomandohet një larmishmëri më e madhe kursesh të formimit profesional
të cilat jo detyrimisht duhet të lidhen me punën e krahut apo forcën fizike të të miturve (si
për shembull kurse për teknologjinë e informacionit, sekretari, për asistentë, gjuhë të huaj, etj).
Institucioni kishte një biblotekë të pajisur me libra. Megjithatë, ekipi i vëzhgimt nuk e vlerësoi si
të mjaftueshme biblotekën e institucionit. Në disa raste, të miturit rekomanduan një larmishmëri
më të madhe librash për këtë biblotekë.
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Në IEVP Lezhë, nga vëzhgimi i ambienteve ku zhvilloheshin programet arsimore, e quajtur ndryshe
klasa, u vërejt se ajo ishte e pastër, por e ftohtë dhe ndërkohë kishte pamjen e një ambienti që
nuk përdorej rregullisht. Fëmijët e kontaktuar në këtë institucion dukej se nuk e ndiqnin arsimin
dhe gjatë kohës së vëzhgimit ishin kyçur në fjetore (ambientet e qëndrimit dhe të fjetjes së tyre).
Nuk ishte e qartë se ku ishin të miturit që mungonin në këto fjetore pasi ata nuk ishin as në klasën
e institucionit. Gjithashtu, nuk rezultuan evidenca që fëmijët në seksionin e veçantë të ndiqnin
kurse të formimit profesional.
f) Kujdesi psiko- social, koha e lirë dhe praktikat fetare
Neni 37 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikon ndër të tjera se: “Objektivat e trajtimit psiko-social synojnë zhvillimin e
aftësive e të shprehive individuale për t’u riintegruar në shoqëri nëpërmjet përfshirjes
së të paraburgosurve dhe të dënuarve në programet e arsimimit, formimit profesional,
punësimit, veprimtarive kulturore, sportive, këshillimin psikologjik e social. Trajtimi socialedukativ i të paraburgosurve dhe të dënuarve zhvillohet me anë të veprimeve individuale
dhe të veprimtarive formuese. Ai realizohet nga personeli i institucionit, që ka formimin e
duhur në fushën përkatëse dhe aftësi profesionale, në bashkëpunim edhe me punonjësit
e tjerë të institucionit”.
Ndërkohë neni 38 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve” parashikon ndër të tjera se: “Organizimi i veprimtarive kulturore, çlodhëse e
sportive duhet të synojë ruajtjen dhe zhvillimin e aftësive fizike, shpirtërore dhe psikike të
të paraburgosurit dhe të dënuarve. Për të dënuarit e mitur hartohet një program i veçantë
përfshirjeje në veprimtari kulturore, krijuese e sportive, në bashkëpunim me të miturin.”
Të pyetur nëse kanë kohë për të kryer ushtrime fizike në institucion, 17 prej të miturve të
intervistuar iu përgjigjën pozitivisht, 2 prej të miturve u përgjigjën me “po” duke specifikuar
gjithashtu se nuk kanë interes ose nuk i preferojnë këto ushtrime ndërkohë që dy prej të miturve
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u përgjigjën se nuk kanë kohë për ushtrime. Të pyetur nëse të miturit më të vegjël kanë të
njëjtat mundësi për të marrë pjesë në sporteose lojëra krijuese njësoj si të miturit më të rritur,
19 prej tyre u përgjigjën pozitivisht, ku 1 pohoi se të miturit më të vegjël nuk kanë dëshirë për t’u
angazhuar në këto aktivitete. 1 nga të miturit u përgjigj me “jo” dhe 1 tjetër me përgjigjen “nuk
e di”. Në IVM Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor dhe të çështjeve
sociale u përgjigjën se të miturit në këtë institucion kanë kohë të merren me ushtrime fizike dhe
të miturit më të vegjël në moshë kanë të njëjtat mundësi për të marrë pjesë në sportedhe lojëra
krijuese si dhe ata më të rriturit në moshë. Të pyetur lidhur me llojet e sporteve dhe aktiviteteve
kulturore, stafi i IVM Kavajë u përgjigj se të miturit ushtronin sportin e futbollit, volejbollit, ping
pongut, frekuentonin palestrën, luanin me letra, dëgjonin radio dhe shikonin televizor. Përgjigjet
e dhëna nuk reflektonin larmishmëri të aktiviteteve kulturore për të miturit në këtë institucion.
Të pyetur se cilat janë aktivitetet sportive ose kulturore më të përshtatshme, 16 prej të miturve
pohuan se aktiviteti ose një nga aktivitetet e tyre më të preferuara ishte sporti. Dy prej këtyre
të mituve në IEVP Lezhë u ankuan për mungesën e palestrës, mjeteve logjistike për zhvillimin
e sporteve (si p.sh. të topit, të cilin e siguronin nga familja) dhe frekuencën e rrallë në të cilat
zhvilloheshin këto sporte. 8 prej të miturve pohuan se aktiviteti ose një nga aktivitetet më të
preferuara ishte loja me letra ose shah ndërkohë që 3 prej të miturve shfaqën preferencë për
kompjuterin, televizionin dhe lojëra të tjera.
Në nenet 10 dhe 11 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve” parashikohet nevoja për individualizimin e trajtimit të personit të privuar nga
liria përmes vlerësimit të nevojave individuale psikologjike, shoqërore, të moshës, gjendjen
shëndetësore, orientimin seksual ose identitetin gjinor, situatën kulturore dhe ekonomike,
mjedisin ku ka jetuar i paraburgosuri ose i dënuari, faktorët e riskut dhe motivimin për t’u përfshirë
në veprimtaritë që organizohen në institucion. Pas proçesit të vlerësimit bëhet programimi i
trajtimit në bashkëpunim me të paraburgosurin ose të dënuarin. Për çdo të paraburgosur dhe
të dënuar hartohet plani i riintegrimit, ndërsa për kategoritë e veçanta të të paraburgosurve
dhe të dënuarve hartohet programi individual i trajtimit duke mbajtur parasysh edhe nevojat
specifike të tyre. Rëndësi e veçantë në këtë drejtim i kushtohet ndër të tjera trajtimit psiko-social
të të paraburgosurve dhe të dënuarve të mitur. Në IVM Kavajë rezultoi se nuk kishte plan të
individualizuar të trajtimit të të miturve, me përjashtim të një të mituri i cili vuante nga probleme
të rënda të shëndetit mendor.
Pyetjes nëse ofrohet kujdes i veçantë për të miturit me probleme ose nevoja psikologjike, 2 prej të
miturve iu përgjigjën pozitivisht, ku 1 prej këtyre të miturve tregoi se kur ka ardhur në institucion ka
qenë i tronditur dhe biseda me psikologen e ka bërë të ndihet më mirë. 2 prej të miturve pohuan
se nuk ka trajtim të veçantë, ku 1 nga të miturit specifikoi gjithashtu se nuk ka marrëdhënie të mira
me personelin me uniformë që përgjigjej për sigurinë e dhomës së tij duke nënkuptuar nevojën për
mbështetje nga punonjësit e sektorit të edukimit. 14 nga të miturit e intervistuar u përgjigjën “nuk
e di” dhe për 2 prej tyre mungon informacioni. Këto përgjigje në fakt nënkuptojnë që të miturit nuk
kanë një informacion të plotë se çfarë është kujdesi i veçantë dhe trajtimi psiko-social, e cila nuk
mund të kufizohet vetëm në një bashkëbisedim me psikologen, por duhet të nënkuptojë gjithashtu
përfshirjen në aktivitete të tjera terapeutike në grup, aktivitete rekreative, etj.
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Grafik 5: Trajtimi psiko- social për të miturit
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Në IEVP Lezhë, pavarësisht se stafi deklaroi se fëmijët kishin terren rekreativ të ndarë nga të
rriturit, ai në fakt ndahej vetëm nga një rrugicë dhe një gardh metalik dhe kështu nuk kishte
pengesa që të ndalonin vështrimet midis tyre. Një anëtar i stafit i cili e identifikoi veten si
psikolog, pohoi se kryente aktivitete terapeutike me fëmijët çdo ditë. Megjithatë, ai i përshkroi
këto aktivitete si lojëra me letra dhe futboll dhe nuk rezultoi të kryheshin aktivitete të mirëfillta
këshilluese ose terapeutike. Ai përmendi se ishte psikologu për të gjithë burgun (për të miturit
dhe të rriturit) me një kapacitet prej afro 800 personash.
Në nenin 42 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
sanksionohet e drejta e besimit dhe ushtrimit të riteve fetare, ku ndër të tjera parashikohet se:
“Të paraburgosurit dhe të dënuarit kanë të drejtën e besimit dhe të ushtrimit të riteve.
Për ushtrimin e riteve, institucioni siguron mjedise të veçanta”. Të pyetur nëse ka ose jo
shërbime fetare institucioni ku janë të akomoduar, 18 prej të miturve të intervistuar u përgjigjën
se ka, ku 4 prej tyre specifikuan se nuk i frekuentonin këto shërbime. 2 prej të miturve u përgjigjën
se nuk e dinin. 1 prej të miturve u përgjigj se kishte 8 muaj që kish kërkuar të shkonte, por i
ishte refuzuar kërkesa. Të pyetur lidhur me shërbimet fetare, stafi i IVM Kavajë u përgjigj se
në institucion kishte dy ambiente të veçanta për ushtrimin e riteve fetare. Përfaqësuesit fetar
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të kishës dhe xhamisë lejoheshin të kryenin takime me të miturit e fesë përkatëse në orare të
përshtatshme në këtë institucion.
g) Mbrojtja nga tortura, trajtimi çnjerëzor ose degradues, ashtu si edhe nga dhuna në
përgjithësi
Në nenin 5/1 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”,
parashikohet ofrimi menjëherë i masave mbrojtëse, mbështetëse dhe këshillimeve ligjore
për rehabilitimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve që kanë pasur përvoja të dhunës fizike,
psikologjike ose seksuale, para ose gjatë qëndrimit në institucion. Ky nen parashikon gjithashtu se,
në raste të përdorimit të dhunës në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, autoritetet
e institucionit, në çdo rast, mundësojnë fillimin e menjëhershëm të një hetimi të pavarur nga
strukturat dhe organet kompetente të ngarkuara me ligj, duke respektuar parimin e privatësisë,
mbrojtjes dhe sigurisë personale.
Neni 57 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikon se: “Nuk lejohet përdorimi i forcës fizike ndaj të paraburgosurit dhe të dënuarve,
nëse nuk është e domosdoshme për të ndaluar aktet e dhunshme, tentativat e largimit
nga institucioni, si dhe për mposhtjen e kundërshtimit edhe kur ai është pasiv, në zbatimin
e urdhrave të dhëna. [...] Mjetet e shtrëngimit fizik nuk mund të përdoren si ndëshkim,
por vetëm në rastet që parashikohen shprehimisht në rregullore dhe për të shmangur
përpjekjet për largimin nga institucioni, dhunën ndaj personave, dëmtimin e sendeve, si dhe
për të garantuar shëndetin e vetë të paraburgosurit dhe të dënuarit. Përdorimi i mjeteve të
shtrëngimit fizik duhet të jetë i kufizuar në kohë dhe për kalimin për një periudhë mbi 72 orë
duhet të merret miratimi i prokurorit. Gjatë shtrëngimit fizik, i paraburgosuri dhe i dënuari
duhet të jetë nën kontrollin e vazhdueshëm të shërbimit shëndetësor”. Ndërkohë që në
nenin 58 të këtij ligji ndalohet përdorimi i mjeteve të forcës dhe atyre shtrënguese, që formojnë
armë ose i lëndëve narkotike në kuptim të Kodit Penal, si dhe ato që kanë natyrë torturuese dhe
hipnoze. Rekomandohet që kjo dispozitë të rishikohet dhe të pajtohet me Koventën e Këshillit
të Evropës për Parandalimin e Torturës, Dënimeve, Trajtimeve Çnjerëzore ose Poshtëruese si
dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Torturës, Trajtimeve apo Dënimeve të tjera
Mizore, Çnjerëzore dhe Poshtëruese. Për këtë arsye, sugjerohet që në nenin 58 të ligjit pas fjalës
torturuese të shtohet togfjalëshi “mizore, çnjerëzore, poshtëruese”.
Në nenin 33/1 parashikohet një dispozitë për kujdeshin shëndetësor për kategoritë e veçanta. Në
këtë nen parashikohet se “Gratë dhe vajzat që kanë pasur përvoja të dhunës fizike, psikologjike,
seksuale iu nënshtrohen programeve të kujdesit shëndetësor për trajtimin dhe rehabilitimin e
tyre”. Duke patur në konsideratë numrin e të miturve në sistemin penitenciar veçanërisht të
seksit mashkull, si dhe duke patur gjithashtu në konsideratë që edhe kjo kategori është shumë
vulnerabël ndaj formave të ndryshme të dhunës, do të sugjeronim që programet e kujdesit
shëndetësor për trajtimin e rehabilitimin e tyre të ofrohen edhe për djemtë e dënuar ose të
paraburgosur. Kjo do të kërkonte një rishikim të dispozitës për ta parashikuar edhe këtë kategori
të veçantë.
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Të pyetur nëse janë lënduar ndonjëherë nga dikush gjatë qëndrimit në këtë institucion apo në një
ambient tjetër të privimit të lirisë, 9 prej të miturve të intervistuar u përgjigjën se janë lënduar. 4
nga këta të mitur pohuan se ishin dhunuar gjatë qëndrimit në komisariatet e Policisë. Për pjesën
tjetër të të miturve u nënkuptua ushtrimi i dhunës gjatë qëndrimit në institucionet penitenciare,
ku 2 prej tyre deklaruan se kishin qenë viktimë e dhunës psikologjike. 12 të mitur pohuan se nuk
ishin lënduar gjatë qëndrimit në institucionet e privimit të lirisë. Pyetjes se cilët ishin personat
që i kishin lënduar, 2 prej të miturve iu përgjigjën duke pohuar se kanë qenë përkatësisht shefi
i komisariatit dhe 1 punonjës me uniformë. Pyetjes se sa shpesh janë lënduar, vetëm 3 prej të
miturve të intervistuar i dhanë përgjigje, ku 2 prej tyre pohuan se ishin dhunuar vetëm një herë
dhe i mituri i 3-të pohoi se ishte dhunar 3-4 herë. Pyetjes nëse i kishin treguar ndonjë të rrituri
në ambientin e privimit të lirisë për dhunën e ushtruar, vetëm 4 prej të miturve iu përgjigjën, 3
pozitivisht dhe 1 prej të miturve se nuk kishte treguar. Rezultoi se 1 prej tyre i kishte treguar
avokatit të tij mbrojtës, 1 i mitur i kishte treguar punonjësit të sektorit të edukimit në institucion
dhe 1 i kishte treguar familjarëve të tij. Pyetjes nëse ishin marrë masa disiplinore ndaj personit që
ka lënduar të miturit, vetëm 2 prej të miturve iu përgjigjën. 1 nga të miturit pohoi se avokati i tij
e kishte denoncuar dhunën gjatë proçesit të gjykimit dhe se ndaj personit ishte marrë masë por
nuk e specifikoi se këtë të fundit. I mituri tjetër deklaroi se nuk ia kishte treguar dhunën që kishte
pësuar askujt dhe rrjedhimisht nuk ishte marrë masë ndaj personit që e kishte ushtruar.
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Grafik 6: Dhuna ndaj fëmijëve
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A janë marrë masa disiplinore ndaj personit që ka lënduar të miturit?
A i keni treguar ndonjë të rrituri në ambien�n e privimit të lirisë për dhunën e ushtruar?
Sa shpesh jeni lënduar?
Kush janë personat që ju kanë lënduar?
A jeni lënduar ndonjëherë nga dikush gjatë qëndrimit në këtë ins�tucion apo në një ambient tjetër të privimit të lirisë?

Në IEVP Lezhë u vërejt se, mënyra me të cilën stafi ndërvepronte me fëmijët linte hapësira
dyshimi se ata mund edhe të keqtrajtoheshin. Një anëtar i stafit i dha një të shtyrë të lehtë një
fëmije, ndërsa po e shoqëronte në korridor para ekipit të vëzhgimit dhe qeshi në një mënyrë që
sugjeronte se ky trajtim dhunues (bullizmi) është tipik dhe as nuk perceptohet si abuzues ose
frikësues. Kjo ishte shumë shqetësuese. Shumë prej stafit me uniformë ishin mbledhur rreth
fëmijëve kur ekipi i vëzhgimit i pyeste këta të fundit dhe fëmijët prireshin të shihnin nga ata para
se t’i përgjigjeshin pyetjeve, sikur donin të siguroheshin se po jepnin përgjigjen e duhur. Kjo sjellje
përshkruan një mjedis ku të drejtat dhe nevojat e fëmijëve nuk plotësohen mjaftueshëm dhe ata
kanë frikë nga viktimizimi, nëse nuk thonë gjënë e duhur.
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Nga intervistat e zhvilluara me punonjës të sektorit të shërbimit ligjor dhe të sektorit të çështjeve
shoqërore në IVM Kavajë, pyetjes nëse ka incidente të abuzimit me të miturit apo abuzimit që
vetë të miturit ushtrojnë ndaj njëri-tjetrit në këtë ambient, ata iu përgjigjën po. Më së shumti
të miturit janë viktimë e dhunës psikologjike, abuzimit verbal por janë shënuar raste edhe të
ushtrimit të dhunës fizike ndaj tyre. Këto incidente dhune shkaktohen mes vetë të miturve, por ka
patur raste edhe të abuzimeve fizike dhe verbale nga stafi i sigurisë (rojet) e institucionit. Lidhur
me shpeshtësinë e ushtrimit të dhunës, stafi raporton se këto incidente janë të rralla dhe jo të
shpeshta. Të pyetur lidhur me masat e marra ndaj autorëve të këtyre abuzimeve, të intervistuarit
deklarojnë se nuk janë në dijeni të masave të marra ndaj punonjësve të institucionit ndërkohë që
në një rast është vënë në lëvizje Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. Kur autorët
janë të mitur, ndaj tyre merren masa disiplinore të tilla si: përjashtim nga aktivitetet e përbashkëta,
veçim dhe mbajtje në ambiente të caktuara, penalizim në marrjen e lejeve shpërblyese ose lejeve
të veçanta, etj.
Në IVM Kavajë, personeli i intervistuar deklaroi se të miturit nuk i nënshtroheshin dënimit apo
trajtimit të egër, çnjerëzor apo degradues. Pyetjes nëse ka dhe përdoren mjete të shtrëngimit fizik
ndaj të miturve si pranga, zinxhirë dhe këmisha force, stafi i IVM Kavajë u përgjigj se i disponojnë
këto mjete, por nuk i përdorin dhe nuk i mbajnë në ambiente. Pyetjes nëse përdoren mjetet e
shtrëngimit fizik vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (p.sh. si mjet i fundit për të parandaluar
lëndimin e vetes, lëndim të të tjerëve ose shkatërrim të pronës), stafi i IVM Kavajë iu përgjigj se
nuk ka patur raste, por këto mjete do të përdoren nëse do ketë raste të tilla në të ardhmen. Në
këtë institucion funksiononin kamerat e sigurisë dhe personeli i institucionit është trajnuar nga
Unicef dhe Save the Children për menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve në institucion.
Pyetjes nëse ndihen të sigurt në institucionet penitenciare dhe nëse kanë marrëdhënie të mira
me stafin e këtyre institucioneve, 18 prej të miturve të intervistuar u përgjigjën me “Po”. Për 3
të mitur mungon ky informacion. Pyetjes nëse kanë marrëdhënie të mira me të miturit e tjerë të
privuar nga liria, 16 të mitur, prej të cilëve 14 në IVM Kavajë dhe 2 në IEVP Lezhë ju përgjigjën
pozitivisht. 3 prej të miturve në IEVP Lezhë pohuan se kishin grindje me të miturit e tjerë, 2 prej
të cilëve pohuan se këto grindje ishin të rralla. Për 2 nga të miturit mungon ky informacion.
h) Komuniteti, kontaktet dhe riintegrimi
Në nenin 30 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikohet se komunikimi me botën e jashtme dhe familjen inkurajohet dhe sigurohet sipas
programeve individuale dhe grupore. Nga intervistat e zhvilluara me të miturit në institucionet
penitenciare, por edhe me stafin e këtyre institucioneve nuk rezultoi të kishte ndonjë trajtim
favorizues të veçantë për këto kontakte të të miturve me familjen dhe njerëzit e tyre të afërt. Në
fakt ky përbën një detyrim të veçantë të parashikuar në nenin 40, paragrafi i fundit i këtij ligji, ku
thuhet se :“Për të paraburgosurit dhe të dënuarit e mitur dhe për gratë që kanë fëmijë të mitur,
bëhet një program i posaçëm dhe favorizues për lidhjet me familjen”. I njëjti trajtim favorizues për
të paraburgosurit dhe të dënuarit e mitur parashikohet edhe në nenin 41, paragrafi i fundit i këtij
ligji, sa i takon korrespondencës dhe takimeve me familjarët.
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Pyetjes nëse lejohen vizitorë nga jashtë institucionit, të gjithë të miturit iu përgjigjën pozitivisht.
1 prej këtyre të miturve pohoi se pavarësisht se lejoheshin, ai nuk kishte kontakte me familjarët
dhe gjyshen e tij. Të pyetur lidhur me frekuencën e vizitave, shumica e të miturve pohoi se kishte
kontakte javore dhe mujore me familjarët ndërkohë që njëri prej tyre pohoi se kishte kontakte
ditore e javore me familjarë. Të pyetur për kohëzgjatjen e lejuar të qëndrimit të vizitorëve, 16 prej
të miturve pohuan se i takonin familjarët më pak se një orë. 4 prej të miturve deklaruan se nëse
kërkonin leje u lejohej të qëndronin me familjarët e tyre më shumë se një orë ndërkohë që 1 i
mitur pohoi se qëndronte me familjarët për një kohëzgjatje 1-2 orë. Në IVM Kavajë, punonjësit
e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor dhe të çështjeve sociale konfirmuan gjatë intervistës
kontaktet e rregullta të të miturve me familjarët në mënyrë periodike, të cilat mesatarisht zgjasnin
një orë.
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Grafik 7: Komunikimi i të miturve me familjarët
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Ashtu sikurse është thënë më sipër, ligji “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe
të paraburgosurve” në nenin 41, paragrafi i fundit parashikon se: “Për të paraburgosurit dhe të
dënuarit e mitur zbatohet një trajtim favorizues për korrespondencën telefonike dhe takimet me
familjarët”. Ndërkohë që në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve, në nenin 40 parashikohet
se, të paraburgosurit apo të dënuarit kanë të drejtë të takohen 4 herë në muaj me familjarët, të
afërmit dhe miqtë e tyre. Fëmijët kanë të drejtë të takohen me familjarët 8 herë në muaj. Drejtori
i IEVP-së mund të japë takime shtesë të arsyetuara për të paraburgosurit apo të dënuarit. Do të
ishte e rekomandueshme që në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve të vendoseshin kufij
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minimalë më të lartë për frekuencën e takimeve të të miturve me familjarët e tyre si dhe të
caktoheshin gjithashtu kufij minimalë të lartë lidhur me kohëzgjatjen e këtyre takimeve. Në këtë
mënyrë, do të shmangeshin burokracitë për të kërkuar leje si dhe do të kufizohej diskrecioni i
gjerë i drejtuesve të institucioneve penitenciare në këtë drejtim.
Të pyetur se cilat janë mjetet e komunikimit me botën e jashtme, 20 prej të miturve të intervistuar
iu përgjigjën se një nga këto mjete ishte telefoni. 14 prej të miturve pohuan se një nga mjetet
ishte televizori, në disa raste i kombinuar ky me mjetin e telefonit. Në asnjë rast, të miturit nuk
pohuan përdorimin e mjeteve të tjera të komunikimit si gazetat, revistat apo radion. Në IVM
Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor dhe të çështjeve sociale konfirmuan
se mjetet kryesore të komunikimit ishin televizori dhe telefoni. Sipas tyre, gazetat dhe revistat
bliheshin nga vetë të miturit. Në nenin 41, paragrafi i fundit parashikohet se “Të dënuarit lejohen
të mbajnë gazeta, revista e libra që janë në shitje të lirë jashtë dhe të shfrytëzojnë mjete të
tjera informacioni të lejuara”. Gazetat, revistat, librat artistikë dhe edukativë duhet të jenë falas
për kategorinë e të miturve në konflikt me ligjin në institucionet penitenciare. Gjithashtu, këtyre
institucioneve u rekomandohet të promovojnë prodhimin dhe botimin e gazetave ose revistave
periodike, të dedikuara për të miturit me shkrime të stafit të institucionit dhe historitë e të miturve
të privuar nga liria, të cilat shërbejnë si mënyra për edukimin dhe riintegrimin e të miturve.
Të pyetur nëse mund të komunikonin lehtësisht me avokatin ligjor, 19 prej të miturve të
intervistuar iu përgjigjën pozitivisht. 1 nga këta të mitur deklaroi se fillimisht i ishte caktuar avokat
nga shteti, por nuk i ishte dukur profesional dhe kishte marrë avokat privat. 2 nga të miturit
deklaruan se nuk kishin kontakte me avokatët. I pari pohoi se nuk ka dijeni nëse ka avokat dhe për
këtë arsye nuk e ka takuar asnjëherë. I dyti pohoi se nuk ka kërkuar avokat dhe nuk ka kontakte
as me familjarët e tij. Në IVM Kavajë, punonjësit e intervistuar të sektorit të shërbimit ligjor dhe
të çështjeve sociale konfirmuan se të miturit mund të komunikonin lirisht me avokatët e tyre
mbrojtës. Të dyja institucionet e monitoruara nuk kishin klinikë ligjore për t’u ofruar të miturve
shërbime ligjore falas. Në IVM Kavajë, kërkesave të të miturve për konsulencë ligjore iu përgjigjej
juristi i institucionit.
Neni 8 i ligjit për të drejtat e të dënuarve/paraburgosurve sanksionon të drejtën e tyre për të
paraqitur kërkesa dhe për të bërë ankime lidhur me zbatimin e ligjit dhe rregullave të brendshme
në formën që përcaktohet në këtë ligj dhe në mënyrë individuale. Në IVM Kavajë, për trajtimin e
këtyre ankesave procedohej me anë të sektorit të shërbimit social. Në institucion ka një regjistër
të veçantë të kërkesë-ankesave dhe kryesisht procedohej me përgjigje verbale ndaj të miturve.
Në nenin 9 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
parashikohet rehabilitimi dhe riintegrimi i tyre. Sipas kësaj dispozite, trajtimi i të paraburgosurve
dhe të dënuarve synon rehabilitimin për riintegrimin e tyre në jetën familjare, shoqërore dhe
ekonomike. Përgatitja për riintegrim fillon në paraburgim, vazhdon gjatë kryerjes së dënimit
dhe pas lirimit nga burgu. Për të paraburgosurit dhe të dënuarit e mitur përgatitja për riintegrim
realizohet në bashkëpunim me të miturin, punonjësin social, familjen ose kujdestarin e tij.
Gjithashtu në këtë nen parashikohet se “Institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale,
në bashkëpunim me shërbimin e provës, shërbimet e mirëqenies sociale, organet vendore dhe
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organizatat jofitimprurëse hartojnë programe riintegrimi në prag-lirimi për adresimin e çështjeve
gjinore”. Bashkëpunimi midis institucioneve dhe organizatave duhet të parashikohet në ligj jo
vetëm për adresimin e çështjeve gjinore, por edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me
grupe të cënueshme, sikurse janë të miturit, duke inkurajuar këtë bashkëpunim në drejtim të
arsimit, formimit profesional, integrimit të tyre në familje dhe shoqëri, etj. Në IVM Kavajë, stafi
i institucionit, i pyetur nëse kanë të miturit organizime të planifikuara për t’i ndihmuar ata me
kthimin në shoqëri, jetën familjare, arsim dhe punësim pas lirimit, u përgjigj se institucioni iu
dërgonte shkresë bashkive përkatese. Ky është një detyrim që parashikohet në ligjin për të
drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve, përkatësisht në nenin 75/2, ku thuhet
ndër të tjera se: “Në rastet kur i paraburgosuri i liruar nuk ka mundësi strehimi ose transporti
pranë familjes së tij, drejtori i institucionit, në bashkëpunim me institucionet vendore, si dhe
organizatat e tjera, mundësojnë sistemimin dhe transportin e tij”. Detyrimi ligjor i parashikuar në
këtë dispozitë duhet të jetë më i gjerë, i lidhur jo vetëm me strehimin ose transportin por edhe
me nevoja të tjera që ka në mënyrë të veçantë një i mitur pas lirimit. Gjithashtu, ky detyrim nuk
duhet të kufizohet vetëm midis institucionit penitenciar dhe autoriteteve vendore, por duhet të
shtrihet edhe tek institucionet qendrore dhe në mënyrë të veçantë tek ministritë që mbulojnë
çështjet e arsimit të detyrueshëm, arsimit profesional, sportet, çështjet e tjera të natyrës sociale,
etj.
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Të pyetur nëse janë informuar për ndonjë kufizim që mund të vendoset mbi ta pas lirimit, 7 prej
të miturve të intervistuar u përgjigjën “Jo”, 1 i mitur u përgjigj “Po” ndërkohë që për pjesën tjetër
të të miturve të intervistuar mungon ky informacion. Të pyetur nëse kanë dijeni për mundësinë e
aplikimit ndaj tyre të lirimit me kusht ose dënimeve të tjera alternative si dhe mbikqyrjes që kryen
shërbimi i provës sa i takon këtyre dënimeve, 7 prej të miturve u përgjigjën ‘Jo’, 1 prej të miturve
u përgjigj “Nuk e di” dhe për pjesën tjetër të të miturve mungon ky informacion.
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•

Ndarja ndërmjet të miturve dhe moshës madhore është një ndër gjërat më të rëndësishme në
një sistem të drejtësisë për të mitur Edhe në rastet e të miturve në burgim është thelbësore
që fëmijët të mbahen të ndarë nga të rriturit, sepse kriminelët në moshë madhore mund të
kenë efekte shkatërrimtare tek të miturit dhe këta të fundit duhen mbrojtur prej tyre.

•

Nevoja për të ofruar proçes të drejtë për të garantuar se të miturve ju respektohen të drejtat
e tyre. Shumica e komisariateve të policisë zbatonin proçedurat e duhura për marrjen e
të miturve në pyetje, p.sh. ata ishin të shoqëruar nga prindërit, një avokat dhe psikologu,
por Romët kishin shumë më pak gjasa të kishin këto lloj lehtësirash. Prindërit e tyre nuk
kontaktoheshin dhe ndaj të drejtat e këtyre të miturve Rom nuk respektoheshin dhe ata nuk
trajtoheshin në të njëjtën mënyrë.

•

Të miturit të transferohen nga Burgu i Lezhës në atë të Kavajës dhe ai seksion të mbyllet.

•

Të dhënat duhet të mblidhen për t’u raportuar në mënyrë që qeveria të drejtohet për të
bërë reformat e nevojshme politike dhe të marrë angazhime për të përmirësuar situatën e
fëmijëve në terren.

•

Vendosja e të miturve në burg është traumë. Kjo ka më shumë gjasa t’i lëndojë dhe t’i bëjë
ata më pak të aftë për të bërë një jetë me dinjitet dhe në respektim të ligjit. Në fakt, ka prova
bindëse që sugjerojnë se burgimi i të rinjve ka gjasa t’i shtyjë ata që të shkelin ligjin jo më pak,
por më shumë kur lirohen nga burgu.

•

Dënimi për fëmijët e burgosur duhet të përdoret në mënyrën më frytdhënëse të mundshme
duke i ndihmuar fëmijët të bëhen njerëzit më të mirë që munden kur largohen nga burgu. Për
ta bërë këtë duhet krijuar një sistem që i rrit dhe i zhvillon, nëpërmjet njerëzve që punojnë
atje dhe me ta.

•

Nevoja për fonde dhe burime të dedikuara shtetërore për të rritur trajnimin dhe profesionalizmin
e oficerëve të policisë, prokurorisë dhe burgjeve,që ata të ndihen të sigurt në vetëvete dhe
të lumtur që punojnë me fëmijët.

•

Profesionistët në sistemin e drejtësisë, në shërbimet sociale, ata që kujdesen për shërbimet
e akomodimit dhe shërbimet e shëndetësisë duhet që të punojnë bashkë dhe të përpiqen të
gjejnë zgjidhje të përbashkëta.

•

Duhet të ketë një plan të qartë dhe individual veprimi për çdo të mitur, i cili bazohet mbi
një vlerësim të plotë të situatës dhe historikut të tyre dhe krijon një plan efektiv për gjithë
dënimin, në mënyrë që ata të kenë mundësi arsimimi dhe trajnimi profesional dhe mundësi

për të krijuar marrëdhënie të mira me stafin. Në këtë mënyrë, fëmijët duhet të ndihmohen
për të adresuar faktorët thelbësor që i detyruan ata të kryenin një shkelje ligjore dhe me
shpresë të ndihmohen për të ndaluar shkeljen e ligjit përsëri në të ardhme.
•

Monitorimi tregoi se, në përgjithësi situata me popullsinë e mitur në konflikt me ligjin është
e kënaqshme. Mirëpo, duhet të merren masa urgjente për të larguar popullatën e fëmijëve
nga IEVP Lezhë. Nisur nga fakti që stacionet e policisë kanë hasur probleme me fëmijët
romë duhen marrë masa që komunikimi me këta fëmijë të jetë më efektiv edhe për shkak
të mungesës së prindërve në proçeset e paraburgimit dhe ndalimit siç u evidentua nga ky
hulumtim. Përparësi duhet të ketë edhe bashkëpunimi institucional për të gjetur zgjidhjet
efektive dhe të menjëhershme në lidhje me ofrimin e arsimit dhe formimit profesional në
institucionin e Kavajës.

•

Përmirësime të ndjeshme duhet të ndodhin në komisariate, lidhur me mjediset e nevojshme
e të veçanta për shoqërimin, ndalimin dhe arrestimin e fëmijëve. Edhe pse janë bërë përpjekje
për të përshtatur mjedise për këtë qëllim, kushtet e ofruara nuk janë të nivelit të duhur dhe
duhet bërë më shumë për përshtatjen e plotë me kërkesat që ka popullata e fëmijëve në
kontakt me ligjin sipas kuadrit normativ në fuqi101.

•

Referuar kushteve materiale, një ambient i tillë duhet të gëzojë standardet e kërkuara të
ndriçimit natyror, ajrimit natyror, higjienës dhe ngrohjes.

•

Në plotësim të konstatimeve të mësipërme, rekomandohet që komisariatet të pajisen
përshtatshmërisht me ambiente të tilla, në mënyrë që fëmijët të jenë të ndarë nga të rriturit
dhe të ketë ndarje mbi baza gjinore. Rekomandohet që në ndërtimin apo përshtatjen e një
ambienti të tillë, të kihen parasysh kushtet materiale të detyrueshme për t’u respektuar, si
ato të ndriçimit natyror, ajrimit natyror, ventilimit, higjienës dhe të ngrohjes.

•

Konstatohet se, intervistimi apo pyetja e të miturit në komisariatet e policisë realizohet jo në
ambient të përshtatshëm e të posaçëm, por në ambiente të improvizuara, çka sjell frikësimin
e të miturve. Kjo është në shkelje të standardeve normative në fuqi102. Rekomandohet
marrja e masave për pajisjen e komisariateve dhe drejtorive të Policisë me ambiente të
përshatshme për të intervistuar të miturit.

•

Përsa më sipër, rezultoi se paraqiten probleme në rastin e marrjes në pyetje të komunitetit
Rom. Konform kuadrit ligjor në fuqi, pyetjet nga oficeri i policisë gjyqësore duhet të zhvillohen
në kushtet e prezencës së një psikologu apo një avokati, ndërkohë që rezultoi se jo gjithmonë
pyetja e tyre nga punonjësi i policisë është zhvilluar në prezencë të avokatit apo të psikologut.
Kjo është një shkelje e rëndë. Kjo edhe për shkak se i pyeturi i mitur nuk ka pasur informacionin
e duhur ligjor. Për pasojë, në ambientet e komisariateve afishimi i listës së avokatëve është i
domosdoshëm, me qëllim shmangien e këtyre fenomeneve.
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101 Manualin e “Rregullave dhe Procedurave Standarde për Trajtimin dhe Sigurimin e Personave të Arrestuar dhe Ndaluar
në Njësitë Policore”, miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 763, datë 27.09.2011
102 Idem
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•

Rekomandohet që intervistat me të gjithë fëmijët, përfshirë dhe ata romë, duhet të kryhen
në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. Veç kësaj. rekomandohet që
të drejtat e personave të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar duhet të afishohen qartazi në
mjediset e komisariateve, përfshirë një listë të plotë të avokatëve shoqëruar me numrat e
tyre të telefonit.

IX. Shtojca
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Shtojca A: Informacion mbi monitorimet e IEVP- Kavajë dhe Lezhë, Komisariateve dhe Drejtorisë
Vendore të Policisë Tiranë në kuadër të nismës “Fuqizimi i kapaciteteve të Avokatit të Popullit për
vëzhgimin dhe adresimin e rasteve të keqtrajtimit të të miturve të privuar nga liria”.

Inspektimet dhe vëzhgimet në IEVP-të Kavajë dhe Lezhë

Nr

Institucioni

Data

Intervistues dhe vëzhgues

1.

IEVP Kavajë

8.11.2016

Marianne Moore, Irismilda Gjoni, Iva Bregasi,
Ervin Pupe, Ira Papagjika dhe Matilda Tyli

2.

IEVP- Lezhë

7.11.2016

Marianne Moore, Eridjona Kica

3.

IEVP- Lezhë

18.11.2016

Iva Bregasi, Ira Papagjika, Matilda Tyli

Inspektimet dhe vëzhgimet në 5 Komisariatet e Tiranës dhe Drejtorinë Vendore të
Policisë

Nr

Institucioni

Data

Intervistues dhe vëzhgues

1.

Komisariati nr 1

17.11.2016

Irismilda Gjonaj, Iva Bregasi, Matilda Tyli,
Ira Papagjika

2.

Komisariati nr 4

17.11.2016

Irismilda Gjonaj, Iva Bregasi, Matilda Tyli,
Ira Papagjika

3.

Komisariati nr 2

21.11.2016

Irismilda Gjonaj, Matilda Tyli, Ira Papagjika

4.

Komisariati nr 6

21.11.2016

Irismilda Gjonaj, Matilda Tyli, Ira Papagjika

5.

Komisariati nr 3

21.11.2016

Irismilda Gjonaj, Iva Bregasi, Matilda Tyli,
Ira Papagjika

6.

Drejtoria Vendore
e Policisë Tiranë

24.11.2016

Irismilda Gjonaj, Iva Bregasi, Matilda Tyli,
Ira Papagjika
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