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Mbrojta e jetës së fëmijës është
detyrimi kryesor për çdo person,
institucion apo organ tjetër.

2. E drejta e fëmijës për mbijetesë dhe
zhvillim, që do të thotë e drejta e fëmijës në
zhvillimin fizik, mendor, emocional, edukativ,
shëndetësor, social si dhe mirëqenia e
fëmijës, duhet të jenë të mbrojtura në masën
maksimale të mundshme nga çdo person,
institucion apo organ tjetër.

Ligji ka për qëllim mbrojtjen e fëmijës,
nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor e
institucional, në zbatim të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, të Konventës
së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat
e Fëmijës, të akteve ndërkombëtare që
veprojnë në këtë fushë, si dhe të
legjislacionit në fuqi.

1.Mbrojtja e jetës
së fëmijës është
detyrimi kryesor
për çdo person,
institucion apo
organ tjetër.

“Ky material/botim është financuar nga Qeveria e
Suedisë. Përgjegjësinë për përmbajtjen e këtĳ
materiali e mban plotësisht hartuesi. SIDA nuk
ndan medoemos pikëpamjet dhe interpretimet e
shprehura në këtë botim.”

Parimet e
mbrojtjes
së fëmijëve



- të mbrojë fëmijën nga të gjitha format e dhunës
fizike dhe mendore,
- abuzimit,
- keqpërdorimit,
- shfrytëzimit,
- neglizhimit apo
- ndonjë forme tjetër që vë në rrezik jetën, sigurinë,
shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e
fëmijës;
- të garantojë dhe sigurojë përgjegjësitë e
prindërve, familjes, organit të kujdestarisë,
shoqërisëdhe të shtetit në kujdesin,mbrojtjen dhe
zhvillimin e fëmijës bazuarnë interesin më të mirë
të fëmijës;
- garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin e
cilësisë së jetës së fëmijës,
- Ushtrimin e të drejtave, në përputhje me
Kushtetutën e Kosovësdhe Konventën
Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijës
- Mbrojtja e jetës së fëmijës është detyrimi kryesor
për çdo person, institucion apo organ tjetër.
- E drejta e fëmijës për mbijetesë dhe zhvillim;
- Mos-privimin e fëmijës nga e drejta për edukim
dhe arsimim.
- Në të gjitha nivelet e arsimit para universitar,
fëmija mbrohet nga të gjitha format e dhunës
fizike dhe mendore, abuzimi, keqpërdorimi,
shfrytëzimi, ndëshkimi trupor, neglizhenca, apo
ndonjë formë tjetër që vë në rrezik jetën, sigurinë,
shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e
fëmijës.
- Fëmijambrohet nga dhuna e shfaqur qoftë nga
personeli arsimor, bashkëmoshatarët dhe nga
secili person tjetër, brenda sistemit edukativo-
arsimor.

Ligji ka për qëllim:

Çdo person që vëren ose ka informacion për një
situatë ose akt që mund t’i nënshtrohet, ose që
ndaj fëmijës është ushtruar çdo formë e dhunës
fizike osemendore, keqtrajtimi, braktisja, abuzimi,
neglizhimi dhe shfrytëzimi është i obliguar që të
raportojë rastin, me shkrim ose gojarisht në polici,
ose në Qendrën përkatëse për punës sociale.

1.Komuna;
2. Departamenti përkatës sipas fushës që
mbulojnë në lidhje me të drejtat e fëmijës;
3. Qendra për punë sociale;
4. Ekipi për të drejtat e fëmijës.

Ndalimi i ndëshkimit trupor
Ndëshkimi trupor dhe masat disiplinore, të cilat
cenojnë dinjitetin njerëzor të fëmijës, duke përfshirë
format e dhunës fizike dhe mendore si dhe sjellje që
e degradojnë, turpërojnë dhe e vënë fëmijën në
situatë të dobët, janë të ndaluara në secilin ambient
në shtëpi dhe familje, institucione edukativo-
arsimore, në institucionet e kujdesit, organet e
rendit dhe sistemit të drejtësisë, në ambientet e
punës dhe komunitetit.

Struktura dhemekanizmat institucionalë për të
drejtat e fëmijës në nivel qendror janë:
1.Institucioni i Avokatit të Popullit;
2. Ministritë përkatëse sipas fushës që mbulojnë, në
lidhje me të drejtat e fëmijës;
3. Njësia përkatëse për qeverisje të mirë, në kuadër
të Zyrës së Kryeministrit;
4. Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës;
5. Këshilli për të Drejtat e Fëmijës.

Mekanizmat Institucional për të
Drejtat e Fëmijës

Detyrimi ligjor
për raportim

Struktura dhe
mekanizmat
institucionalë
në nivel lokal:


