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“Nëse një fëmijë jeton me kritikë, mëson të dënojë;
Nëse një fëmijë jeton me urrejtje, mëson të luftojë;

Nëse një fëmijë jeton me turp, mëson të ndihet fajtor;
Nëse një fëmijë jeton me tolerancë, mëson të jetë i durueshëm;

Nëse një fëmijë jeton me inkurajim, mëson të ketë besim;
Nëse një fëmijë jeton me lavdërim, mëson të vlerësoj”

Dorothy Law Notle

I. HYRJE

Ky studim u përgatit nga Qendra “ALTERUM” në kuadër të projektit “Mbrojtja 
dhe garantimi procedural i të drejtave dhe rishoqërizimit, riintegrimit dhe 

rehabilitimit të të miturve/të rinjve në konflikt me ligjin”, të mbështetur nga 
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC). 

Garantimi dhe zbatimi i të drejtave materiale dhe procedurale të të miturve 
gjatë procesit penal dhe pas përfundimit të tij, është një element i rëndësishëm, 
i cili sjell jo vetëm respektimin e procesit të rregullt ligjor, por ndikon edhe 
në një proces të shpejtë rehabilitimi, riedukimi dhe riintegrimi të të miturit në 
konflikt me ligjin.

Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” (KDPM), i cili hyri në 
fuqi në 1 Janar të vitit 2018 solli risi në legjislacionin shqiptar, pasi për herë 
të parë u parashikuan në një akt të vetëm të drejtat dhe rregullat procedurale 
për trajtimin e të miturve/rinjve në konflikt me ligjin. 

Zbatimi në mënyrë rigoroze të të drejtave procedurale të të miturve në konflikt 
me ligjin është një garanci jo vetëm për një proces të rregullt ligjor, por edhe 
për rehabilitimin dhe riintegrimin e shpejtë të të miturve në shoqëri. Një nga 
të drejtat themelore që ka i mituri në konflikt me ligjin është mos ndërprerja e 
procesit mësimor, me qëllim edukimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturit, 
i cili ka kryer një vepër penale.
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Dy vite pas hyrjes në fuqi të KDPM, a kemi një situatë të përmirësuar të zbatimit 
dhe garantimit të të drejtave të miturve në konflikt me ligjin, a është ngritur 
sturktura e plotë e institucioneve për trajtimin e të miturve, a i garantohet të 
gjithë të miturve në konflikt me ligjin e drejta për të ndjekur procesin mësimor 
në mënyrë të barabartë dhe jo diskriminuese?

Me anë të këtij studimi synojmë që ti përgjigjemi pyetjeve të mësipërme, duke 
u fokusuar në një analizë të të drejtave procedurale të të miturve në konflikt 
me ligjin të parashikuar në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur dhe në akte 
të tjera ligjore dhe nënligjore, analizimin e nivelit të kriminalitetit të të miturve 
pas hyrjes në fuqi të KDPM, identifikimin e institucioneve dhe rolit të tyre në 
lidhje me trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin, duke e ndërthurur analizën 
me statistika dhe raste nga praktika. 

Një nga komponentët ku është fokusuar studimi është dhe garantimi i të drejtës 
së të miturve në konflikt me ligjin për të vazhduar procesin mësimor dhe për 
tu trajtuar në mënyrë të barabartë nga bashkëmoshatarët e tyre, mësuesit etj.

Përgatitja e këtij studimi u realizua nga:
•	 Prof. Dr. Sokol Mëngjesi
•	 Msc. Arbesa Kurti
•	 Prof. Asoc.Dr. Klodjan Skënderaj
•	 Av. Brunilda Qershori
•	 Av. Xhejn Terihati

Grupi i punës u asistua nga:
•	 Av. Zylfo Mane
•	 As. Av. Enea Isufi
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II. METODOLOGJIA

Për realizimin e këtij studimi janë përdorur metodologjia e kërkimit shkencor 
dhe metodat cilësore, sasiore dhe krahasimore për mbledhjen dhe analizimin 

e të dhënave dhe gjetjeve, me qëllim dhënien e një tabloje të plotë të të 
drejtave dhe pozitës procedurale të të miturve në konflikt me ligjin, respektimi 
i të drejtës për të vazhduar procesin mësimor, identifikimin e problematikave 
që po hasen në praktikë pas 2 vitesh nga hyrja në fuqi e Kodit të Drejtësisë 
Penale për të Mitur etj.

Me anë të metodës së kërkimit shkencor është synuar identifikimi i kuadrit 
ligjor që parashikon të drejtat e fëmijëve në përgjithësi dhe të drejtave të 
të miturve në konflikt me ligjin në veçanti. Kërkimi ka konsistuar në kërkimin e 
akteve ndërkombëtare, akteve kombëtare, raporteve studimore të kryera nga 
organizata kombëtare dhe ndërkombëtare etj.

Janë analizuar të dhënat e grumbulluara nga 59 institucione (5 institucione 
qendrore dhe 54 Bashki), në lidhje me numrin e të miturve në konflikt me ligjin, 
llojet e dënimeve të dhëna, masat e mara për garantimin e të drejtës për të 
vazhduar edukimin etj.

Janë identifikuar të dhëna statistikore nga disa raporte zyrtare të institucioneve 
kompetente, të cilat së bashku me të dhënat e marra në rrugë zyrtare nga 
institucionet, janë përdorur për analizimin e komponentëve të mëposhtëm:

• Niveli i kriminalitetit të të miturve;
• Masat e sigurimit të caktuara ndaj të miturve në konflikt me ligjin;
• Vendim-marrja e organit të akuzës;
• Llojet e veprave penale të kryera nga të mitur;
• Llojet e dënimeve të dhëna ndaj të miturve në konflikt me ligjin;
• Dënimet alternative;
• Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin të trajtuar nga Njësitë për Mbrojten 

e të Drejtave të Fëmijëve etj.
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Me anë të metodës së intervistave/pyetësorëve janë zhvilluar takime të 
drejtëpërdrejta me drejtuesit e shkollave, psikologët, mësuesit, oficerët e 
sigurisë nëpër shkolla, me qëllim evidentimin e problematikave që hasin 
mësuesit në lidhje me sjelljen dhe trajtimin e nxënësve gjatë procesit mësimor, 
veçanërisht të miturve në konflikt me ligjin. Janë shpërndarë dhe janë plotësuar 
33 pyetësorë nga mësues të arsimit parauniversitar.

Gjithashtu është përdorur dhe metoda krahasimore, me qëllim krahasimin e të 
dhënave të identifikuara nga përgjigjet e marra nga 59 institucionet, të dhënat 
e identifikuara nga raportet zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme, Drejtorisë 
së Përgjithshme të Burgjeve etj.
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III.   I MITURI NË KONFLIKT ME LIGJIN  
  GJATË PROCESIT PENAL

Çdo shtet priret në hartimin dhe miratimin e ligjeve dhe akteve nënligjore 
të cilat do të jenë garantuese të të drejtave të shtetasve të tyre. Në 

politikën e tyre vëmendje të veçantë i japin dhe mbrojtjes së të drejtave të 
fëmijëve, si një kategori e veçantë jo vetëm për shkak të papjekurisë fizike 
dhe intelektuale, por edhe si një kategori që përfaqëson të ardhmen e vendit. 
Njohja dhe garantimi i të drejtave të fëmijëve janë sanksionuar në Kushtetutë, 
si akti me fuqi ligjore më të lartë, ashtu edhe në akte ndërkombëtare dhe aktet 
ligjore dhe nënligjore kombëtare.

3.1  Të drejtat e fëmijëve nën këndvështrimin  
   e akteve kombëtare dhe ndërkombëtare

Fëmijët i përkasin një kategorie vulnerabël, të cilët kërkojnë një mbrojtje të 
posaçme nga ana e shtetit, për shkak të pamundësisë së tyre për të kuptuar, 
për të qenë të aftë në kërkimin dhe ushtrimin e të drejtave të tyre etj. Të drejtat 
materiale dhe procedurale të fëmijëve kanë qenë në fokusin e shumë shteteve, 
të cilët përveç garantimit të të drejtave në legjislacionin e brendshëm, i kanë 
njohur këto të drejta dhe në nivel ndërkombëtar duke miratuar Konventën për 
të Drejtat e Fëmijës1, e cila përbën një nga aktet me të rëndësishme të së 
drejtës ndërkombëtare në të cilën janë parashikuar të drejtat dhe detyrimet 
në të gjitha fushat e jetës së fëmijës. 

Konveta për të Drejtat e Fëmijës2 vendos një standart minimum, që shtetet 
zbatojnë në vendet e tyre sa i takon të drejtave dhe garancive të të miturve. 
Disa nga të drejtat që parashikon kjo Konventë janë: e drejta e fëmijës për 
të jetuar, e drejta për të pasur një emër, të drejtën për të fituar një shtetësi, 
1  Shih Konventën për të Drejtat e Fëmijës, miratuar më datë 20.11.1989, aksesuar në linkun  
2  Shih Ratifikuar nga shteti Shqiptar me ligjin Nr. 7531, datë 11.12.1991
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për të njohur prindërit, të drejtën për të ruajtur identitetin, të drejtën e lirisë së 
shprehjes, lirinë e mendimit, të ndërgjegjes dhe fesë, të drejtën e organizimit 
dhe grumbullimit paqësor, e drejta për arsim etj.

Shteti Shqiptar i ka dhënë një mbrojtje të veçantë fëmijës, duke njohur që në 
Kushtetutë mbrojtjen e veçantë që i garantohet kësaj kategorie.  Konkretisht 
në nenin 54 të Kushtetutës  parashikohet: “1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna 
dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti. 2. Fëmijët 
e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa. 3. 
Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe 
përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që 
mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal.”

Pozita paksa më delikate e të miturit është në rastet kur ai ka kryer një vepër 
penale dhe ndaj tij është nisur një procedim penal. Deri në vitin 2018, të 
drejtat procedurale penale të të miturit gjatë procesit penal ishin parashikuar 
në disa dispozita të Kodit të Procedurës Penale.

Ndonëse kishim të parashikuar disa dispozita më të favorshme për zhvillimin e 
procedimit penal të të miturve në krahasim me të akuzuarit të rritur, ato ishin të 
pamjaftueshme për të garantuar të gjithë të drejtat procedurale të të miturve 
në konflikt me ligjin.

Disa nga problematikat që u konstatuan lidheshin me3: 

• Mungesën e masave social-ekonomike në drejtim të familjeve, por 
gjithashtu mungesa e një sistemi referimi kombëtar dhe lokal ka sjellë një 
situatë të tillë problematike. 

• Drejtësia miqësorë për fëmijët, të cilët e gjejnë vetën në konflikt me ligjin 
ishte e pakët dhe disa herë inekzistente. 

• Alternativat e dënimit për fëmijët në konflikt me ligjin janë shumë të 
kufizuara si dhe përdorimi i diversionit është i rrallë.

Me qëllim parashikimin në një akt të vetëm të të gjitha të drejtave dhe garancive 
procedurale të të miturve në konflikt me ligjin gjatë procesit penal, u miratua 
Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur. Kodi erdhi si nevojë e domosdoshme për 
të patur një mbrojtje ligjore më efektive dhe të përshtatshme për të miturit në 
konflikt me ligjin, numri i të cilëve ishte gjithmonë në rritje. 

Paralelisht me Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, është miratuar dhe ligji 
“Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”4, i cili përcakton të drejtat dhe mbrojtjen 
3  Shih Relacioni për projekt ligjin “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”;
4  Ky ligj është miratuar më datë 23.2.2017 duke shfuqizuar Ligjin nr. 10 347, datë 4.11.2010, 
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që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse, që garantojnë 
me efektivitet ushtrimin, respektimin, promovimin e këtyre të drejtave, si dhe 
mbrojtjen e veçantë të fëmijës. Të drejtat si: e drejta e jetës, e drejta për të 
pasur një emër, shtetësi, për të njohur prindërit dhe ruajtur identitetin, e drejta 
për të qëndruar me prindërit, e drejta për ribashkim familjar, e drejta për t’u 
zhvendosur nga vendbanimi ose për të siguruar kthimin në vendin e origjinës, 
liria e shprehjes, e drejta për t’u dëgjuar, e drejta e informimit, liria e mendimit, 
e ndërgjegjes dhe e fesë, liria e organizimit dhe e tubimeve paqësore, liria e 
jetës private, e drejta për arsimim, e drejta për pushim dhe argëtime kulturore 
e sportive, e drejta për nivel jetese të përshtatshëm, e drejta për kujdes 
shëndetësor, e drejta për të përfituar nga shërbimi i kujdesit shoqëror, mbrojtja 
nga të gjitha format e dhunës, mbrojtja nga shfrytëzimi ekonomik, etj.

Miratimi i dy akteve ligjore të mësipërme, ka përmirësuar kuadrin ligjor për 
njohjen dhe garantimin e të drejtave procedurale dhe materiale të fëmijëve, 
por megjithëse kanë kaluar më shumë se dy vjet nga miratimi i tyre, duket se 
situate është pak problematike për zbatimin e këtyre akteve në praktikë.

3.2  Garantimi dhe respektimi i parimit të interesit më të lartë të fëmijës

Parimi kryesor që udhëheq të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore lidhur me 
parashikimin dhe garantimin e të drejtave të fëmijëve është parimi i interesit 
më të lartë të fëmijës. 

Parimi “Interesi më i lartë i fëmijës” nënkupton të drejtën e fëmijës për të pasur 
një zhvillim të shëndetshëm fizik, mendor, moral, shpirtëror, social, si dhe për të 
gëzuar një jetë familjare e sociale të përshtatshme për fëmijën. 

Në të drejtën penale përveç përkufizimit të mësipërm, interesi më i lartë i 
fëmijës nënkupton dhe inkurajimin dhe zhvillimin e përgjegjësisë së të miturit, e 
ndjenjës së respektimit të të drejtave të të tjerëve, për të nxitur dhe mundësuar 
zhvillimin e shëndoshë fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror të të miturit 
dhe për ta përgatitur atë që të rikthehet në shoqëri.

Këtë parim e gjejmë të sanksionuar në Konventën për të Drejtat e Fëmijës5, e 
cila i vë shtetet përpara detyrimit për të vënë në themel të çdo vendimmarrjeje 
administrative apo gjyqësore respektimin e interesit më të lartë të fëmijës.  

“Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”
5  Shih neni 3 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës parashikon: “1. Në të gjitha vendimet që kanë 
të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione publike ose private të përkrahjes shoqërore, 
nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet 
të jetë konsiderata mbizotëruese”.
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Parimi i interesit më të lartë të fëmijës është inkorporuar në disa akte ligjore, ku 
përveç parashikimit të këtij parimi janë dhënë dhe kriteret që duhet të mbahen 
parasysh për garantimin dhe respektimin efektiv të këtij parimi.

Në nenin 10 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: “ 1. 
Organet kompetente në çdo vendim dhe veprimtari të ndërmarrë në zbatim të 
këtij Kodi, duhet të vlerësojnë me përparësi interesin më të lartë të të miturit”.

Në pikën të këtij neni parashikohen kriteret që duhet të mbahen parasysh 
nga organet kompetente për respektimin e interesit më të lartë të fëmijës, 
konkretisht: 

a. Nevojat e fëmijës për zhvillim fizik e psikologjik, edukim e shëndet, siguri 
dhe qëndrueshmëri, si dhe rritjen/përkatësinë në një familje;

b. Mendimi i fëmijës, në varësi të moshës dhe aftësisë së tij për të kuptuar;
c. Historia e fëmijës, duke mbajtur parasysh situatat e veçanta të abuzimit, 

neglizhimit, shfrytëzimit ose forma të tjera të dhunës ndaj fëmijës, si dhe 
rrezikun e mundshëm që situata të ngjashme të ndodhin në të ardhmen;

d. Aftësia e prindërve ose personave që kujdesen për mirërritjen e fëmijës për 
t’iu përgjigjur nevojave të fëmijës;

e. Vazhdimësia e marrëdhënieve personale ndërmjet fëmijës dhe personave, 
me të cilët ai ka lidhje gjinore, shoqërore dhe/ose shpirtërore.

Shprehja ‘të vlerësojnë me përparësi interesin më të lartë të të miturit’ e 
përdorur në pikën 1 të nenit 10 synon t’i japë peshën e duhur përparësisë që 
ka parimi. Legjislatori nuk ka dhënë shpjegim për kuptimin e ‘përparësisë’ dhe 
se si realizohet kjo.

Struktura e këtij neni lejon organet kompetente të kuptojnë:

Së pari, se parimi i interesit më të lartë të fëmijës ka përparësi në procesin e 
drejtësisë penale me të mitur; 

Së dyti, që ka disa aspekte me rëndësi të cilat duhen mbajtur parasysh në 
vlerësimin e këtij interesi dhe që duhen analizuar. Të tilla janë ato të renditura 
në germat ‘a’ deri ‘d’ të pikës 2 të këtij neni; 

Së treti, vendimet dhe aktet e organeve kompetente duhet të kenë dy pjesë 
të lidhur ngushtë me njëra tjetrën dhe në funksion të njëra tjetrës. Pjesa e 
parë shpjegon qartë, thjeshtë dhe me detaje mënyrën e analizës së ndjekur në 
marrjen e një vendimi ose nxjerrjen e një akti nga cilido organ kompetent dhe 
pjesa e dytë të pasqyrojë rrugën/hapat që duhet ndjekur, personat përgjegjës, 
etj., në zbatimin e këtij parimi. Neni 10 synon të bëjë të qartë se vetëm në këtë 
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mënyrë parimi i interesit më të lartë mund të bëhet realitet.

Mund të ndodhë që interesi më i lartë i fëmijës, pasi vlerësohet dhe 
përcaktohet, të jetë në konflikt me interesat e tjera, të fëmijëve të tjerë, 
të rriturve të tjerë, etj. Konfliktet e mundshme mes interesit të të miturit dhe 
interesave të një grupi fëmijësh apo me interesat e një fëmije tjetër duhet të 
zgjidhen rast pas rasti, duke balancuar me kujdes interesat e të gjithëve, kur 
këta janë të mitur, dhe gjetjen e një kompromisi të përshtatshëm. E njëjta gjë 
duhet bërë nëse të drejtat e të tjerëve, pra të subjekteve jo të mitur, të jenë 
në konflikt me interesin më të lartë të të miturit. Nëse harmonizimi nuk është i 
mundur, organet kompetente duhet të analizojnë dhe të peshojnë të drejtat e 
të gjithëve duke pasur parasysh të drejtën e fëmijës për të realizuar interesin 
më të lartë në raport me të si një konsideratë parësore. Kjo do të thotë se 
interesi i të miturit ka përparësi të lartë dhe nuk është thjesht vetëm një prej 
disa nga konsideratat. Prandaj, vëmendje më e madhe duhet t’i kushtohet 
asaj që i shërben më të mirës së fëmijës.6

Ky parim është parashikuar dhe në ligjin “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, 
konkretisht në nenin 6 parashikohet se: “Ky ligj, aktet e tjera normative që 
rregullojnë çështjet që lidhen me zbatimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, si 
dhe çdo akt tjetër individual, që nxirret mbi bazë të tyre, i nënshtrohet parimit të 
interesit më të lartë të fëmijës. 2. Autoritetet publike e jopublike, si dhe gjykatat, 
kanë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës në të gjitha veprimet 
dhe vendimet që merren në lidhje me fëmijët...”

Me qëllim identifikimin nëse është repsektuar parimi i interesit më të lartë të 
fëmijës, organet kompetente janë të detyruara që të bëjnë një argumentim të 
veçantë në vendim në lidhje me analizimin që i është bërë këtij parimi dhe si 
do të sigurohet respektimi i interesit më të lartë të të miturit7.

3.3 Çfarë kuptojmë me të mitur gjatë procesit penal?

Koncepti i të miturit është trajtuar si në Konventën e të Drejtave të Fëmijës ashtu 
edhe Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.

Neni 1 i Konventës parashikon se: “Me “fëmijë” kuptohet çdo qënie njerëzore nën 
moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, sipas legjislacionit 
të cilit ai i nënshtrohet”. 

6  Shih linkun http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/sq/eli/fz/2017/37/10 
7  Shih pika 3 e nenit 10 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
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Ky parashikim vendos një standart të përgjithshëm, por jo detyrues në 
përcaktimin e moshës duke i lënë diskrecion shteteve të vendosin dhe minimumin 
e moshës.

Përkufizimin e termit “fëmijë” e gjejmë të parashikuar në ligjin nr. 18/2017 
“Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, i cili parashikon se me “fëmijë” do të 
kuptohet çdo person nën moshën 18 vjeç, duke mbajtur të njëjtin përkufizim si 
në Konventë.

Për të shmangur diskutimet në rastet kur mosha e fëmijës nuk mund të përcaktohet, 
në ligjin e sipërcituar është parashikuar se do të konsiderohet “fëmijë” edhe 
personi, mosha e të cilit është e pamundur të përcaktohet saktë, por ka arsye 
të besohet se personi është fëmijë, derisa mosha e tij të përcaktohet sipas 
legjislacionit në fuqi.8 

Ndryshe nga dy aktet e mësipërme, në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, 
nuk kemi të parashikuar termin “fëmijë” por “i mitur”, me të cilin do të kuptojmë: 
“çdo person nën moshën 18 vjeç”9.

Ky Kod, përveç trajtimit të veçantë që i jep të miturit nën moshën 18 vjeç, 
parashikon dhe disa rregulla procedurale për të rinjtë, të cilët i përkasin 
grupmoshës 18-21 vjeç.10 

Për herë të parë përkufizimet në lidhje me të miturit që kanë kryer një vepër 
penale apo janë dëmtuar nga kjo vepër penale, ose janë dëshmitar të kryerjes 
së një vepre penale janë parashikuar  në Kodin e Drejtësisë për të Mitur:

• “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën 
e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston 
një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i 
pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë 
për kryerjen e një vepre penale.

• “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është 
shkaktuar dëm   moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

• “I mitur dëshmitar” është çdo person nën 18 vjeç, i cili mund të ketë 
informacion lidhur me veprën penale.

• “I ri” është çdo person nga mosha 18 deri në 21 vjeç që akuzohet për 
kryerjen e një vepre penale, kur ka qenë i mitur.11

8  Neni 3, pika 4 i ligjit Nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”;
9  Shih nenin 3 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
10  Shih Neni 1, pika 2 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
11  Shih Neni 3, pikat 4, 5, 6 dhe 7 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
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3.4   Pozita e të miturit në konflikt me ligjin gjatë procesit penal  
        dhe të drejtat procedurale gjatë procesit penal

Garantimi i të drejtave procedurale të të miturit në konflikt me ligjin është një 
element thelbësor, jo vetëm për respektimin e procesit të rregullt ligjor, por 
edhe për rehabilitimin apo riedukimin e të miturit. Të drejtat procedurale 
të posaçme për të miturit në konflikt me ligjin janë të parashikuara në 
Kushtetutë, Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, Kodin Penal, Kodin e 
Procedurës Penale etj.

Çdo person mban përgjegjësi penale nëse në kohën e kryerjes së një krimi ka 
mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç dhe në rastin e kundërvajtjeve penale 
kur ka mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç.12

Nëse i referohemi dhe përkufizimit të dhënë në Kodin e Drejtësisë Penale për 
të Mitur, çdo person, i cili ka mbushur moshën 14 vjeç (në rastin e krimeve) dhe 
16 vjeç (në rastin e kundërvajtjeve)  ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm 
se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar 
me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale, ka të 
drejtën që ti respektohen dhe garantohen të gjitha të drejtat procedurale që 
janë parashikuar në aktet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në lidhje me të drejtat procedurale penale të fëmijëve, Konventa për të Drejtat 
e Fëmijës në nenin 37 parashikon se:

a) Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, 
çnjerëzore ose poshtëruese. As dënimi me vdekje, as burgimi i përjetshëm pa 
të drejtë lirimi nuk duhet të jepen për shkelje të ligjit; të kryera nga persona 
nën 18 vjeç;

b) Asnjë fëmije të mos i mohohet liria në mënyrë të paligjshme ose arbitrare. 
Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në përputhje me 
ligjin dhe të përdoret vetëm si një masë e fundit dhe për një kohë sa më të 
shkurtër të mundshme.

c) Çdo fëmijë i privuar nga liria të trajtohet në mënyrë njerëzore dhe me 
respektin që i takon dinjitetit të njeriut dhe në mënyrë të tillë; që merr 
parasysh nevojat e personave të moshës së tij. Në veçanti, çdo fëmijë i 
privuar nga liria duhet të veçohet nga të rriturit, përveç kur mendohet se 
është në interesin më të mirë të fëmijës që të mos veprohet kështu dhe të 
ketë të drejtën të mbajë lidhje me familjen me anë të korrespondencës dhe 
vizitave, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme;

12  Shih neni 12 i Kodit Penal i Republikës së Shqipërisë;
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d) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të ketë të drejtën që t’i jepet 
menjëherë ndihmë uridike ose çdo ndihmë tjetër e përshtatshme, si dhe 
të drejtën të kundërshtojë vendimin për heqjen e lirisë përpara një gjykate 
ose një autoriteti tjetër kompetent, të pavarur dhe të paanshëm, si dhe për 
një vendim të shpejtë për çdo rast të tillë.

Ndonëse në Shqipëri në disa akte ligjore ishin njohur dhe inkorporuar të drejtat 
e parashikuara në Konventë, në praktikë janë konstatuar problematika në 
zbatimin dhe garantimin e të drejtave të të miturve gjatë procesit penal. 

Raporte dhe studime të ndryshme të realizuara në vitet paraardhëse për të 
drejtat e njeriut dhe të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, kanë konstatuar që 
numri i të miturve të dënuar për kryerjen e veprave penale është shumë i lartë 
krahasuar me vendet e tjera.13 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale (i 
ndryshuar) kanë parashikuar një sërë të drejtash procedurale, si:

• Prezumimi i pafajësisë, derisa vendimi të marrë formë të prerë;
• E drejta për të pasur praninë e avokatit, prindërve/kujdestarit dhe 

psikologut, gjatë gjithë procedurës së gjykimit; 
• E drejta për të folur, për tu dëgjuar nga gjykata dhe për të marrë 

njoftimin për të gjithë procesin gjyqësor;
• E drejta për një përkthyes falas/ interpretues, në qoftë se i mituri nuk e 

kupton, nuk e flet gjuhën që përdoret ose përdor gjuhën e shenjave; 
• E drejta e respektimit të jetës private në çdo fazë të drejtësisë penale;
• E drejta për të qndruar në ambiente të paraburgimit dhe të burgimit të 

ndarë nga të rriturit;
• E drejta për vazhdimin e procesit arsimor; 
• E drejta për tu trajtuar në mënyrë të barabartë në shkollë dhe mos 

diskriminimi për shkak kryerjes së një vepre penale;
• Mospërdorimi i forcës dhe mjeteve të tjera shtrënguese gjatë arrestimit, 

lëvizjes jashtë institucionit, zbatimit të masave të sigurimit ose dënimit, 
përveç rasteve përjashtimore/ të jashtëzakonshme;

• Çdo masë ligjore e marrë ndaj të miturit në konflikt me ligjin duhet të 
jetë në raport me rrethanat e kryerjes së veprës penale, personalitetin 

13 Një studim i UNICEF “Vlerësimi i impaktit të reformave në fushën e drejtësisë për fëmijët në disa 
vende (2006-2012)” dilte në konkluzionin negativ se Shqipëria mbetej vendi me përqindjen 
më të lartë të dhënies së dënimit me burg për fëmijët. Në vitin 2012 Shqipëria rezultonte me 
186 të mitur në paraburgim.
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e të miturit, në përputhje me nevojat që lidhen me moshën, edukimin, 
arsimimin kushtet personale, familjare, sociale dhe mjedisore etj.;

• Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një të mituri nuk zbatohet nëse qëllimi 
mund të realizohet përmes një mase më të butë.

Miratimi i Kodit të Drejtësisë për të Mitur solli risi në garantimin e të drejtave 
të të miturve në konflikt me ligjin, si dhe të miturve dëshmitar apo viktimë të 
veprave penale. Ndryshe nga aktet ligjore të mëparshme ku qëllimi parësor 
ishte ndëshkmi, me miratimin e Kodit tashmë qëllimi kryesor është, riintegrimi 
dhe rishoqërizimi i të miturve në shoqëri. 

Krahas të drejtave procedurale të parashikuara në Kodin e Procedurës 
Penale, i mituri në konflikt me ligjin gëzon dhe disa të drejta të tjera specifike, 
ndryshe nga të rriturit. Të drejtat procedurale gjatë procesit penal, llojet dhe 
masat e dënimit, institucionet kompetente janë parashikuara në mënyrë të 
detajuar në KDPM.

Neni 19 i KDPM parashikon se i mituri ka të drejtë për mbrojtje dhe procedura 
të veçanta në të gjitha fazat e procesit të drejtësisë penale për të mitur. Në 
çdo fazë të procedimit penal, i mituri gëzon këto të drejta specifike:

a. të drejtën për ndihmë ligjore dhe psikologjike ose çdo ndihmë tjetër të 
duhur për përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes së tij;

b. të drejtën të informohet menjëherë në formën që i përgjigjet zhvillimit 
individual të tij; 

c. të drejtën për një përkthyes falas/ interpretues, në qoftë se nuk e kupton, 
nuk e flet gjuhën që përdoret ose përdor gjuhën e shenjave;

d. të drejtën që të ketë prindin të pranishëm dhe/ose të drejtën të shoqërohet 
nga një person i besuar;

e. të drejtën të mos detyrohet të dëshmojë ose të pranojë fajësinë;
f. të drejtën që, në kushte të barabarta, të pyesë dëshmitarët e akuzës dhe të 

sigurojë paraqitjen dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes së tij;
g. të drejtën për ndihmë nga shërbimi konsullor; 
h. të drejtën për ankim, në çdo fazë të procedimit penal apo gjatë ekzekutimit 

të vendimit penal.14

14  Shih neni 19 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
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a. E drejta për ndihmë ligjore dhe psikologjike

E drejta e të miturit për të pasur një mbrojtës ligjor gjatë gjithë procesit penal 
dhe të drejtat e mbrojtësit janë parashikuar si në KDPM ashtu edhe në KPr.
Penale15. Të miturit në konflikt me ligjin i garantohet mbrojtja nga momenti i 
ndalimit. Ky specifikim në mënyrë të qartë ka ardhur edhe si domosdoshmëri 
për të zbatuar dhe standartet ndërkombëtare, pasi është konstatuar që shpesh 
në rastet kur i mituri ndodhet në ambientet e policisë ai privohet nga e drejta 
për të pasur avokat.  

Në një raport të CPT është konstatuar se16: “Pavarësisht ndryshimeve të shumta në 
legjislacion vitet e fundit, ka ende disa dobësi në lidhje me garancitë formale kundër 
keq-trajtimit. Mbase mangësia më e rëndësishme është se personat e paraburgosur 
si të dyshuar për vepra kolektive, që janë në juridiksionin e Gjykatave të Sigurisë 
Shtetërore, nuk kanë ende të drejtën e avokatit gjatë katër ditëve të para të 
arrestimit të tyre. ... CPT-ja pranon se, për të mbrojtur interesat legjitime të hetimit 
të policisë, mund të jetë përjashtimisht e domosdoshme të vonohet për një periudhë 
të caktuar kontakti i personit me një avokat të zgjedhur prej tij; megjithatë, në këto 
raste, duhet të bëhet i mundur kontakti me një avokat tjetër të pavarur.”

Në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur është specifikuar në mënyrë të 
veçantë që avokatët që do të mbrojnë të miturin duhet të jenë të specializuar, 
por shprehim mendimin që në caktimin e avokatëve kanë një rol thelbësor 
Dhoma e Avokatisë,  e cila duhet të përcaktojë kritere dhe të zhvillojë konkurs 
për përzgjedhjen e avokatëve në listat që do ti vihen në dispozicion organeve 
të policisë, prokurorisë, gjykatave. 

Ndihma ligjore/e drejta për të pasur një avokat falas është një e drejtë e cila 
garantohet jo vetëm nga Kodi, por edhe në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën 
juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj parashikon se të miturve në konflikt me 
ligjin si dhe viktimave të mitur, ndihma juridike u ofrohet falas pavarësisht nëse 
kanë apo jo mundësi financiare për të kontraktuar një mbrojtës privat.17 

Krahas të drejtës për të pasur ndihmë ligjore falas, të miturit në konflikt me 
ligjin kanë të drejtë që të kenë ndihmë psikologjike falas që në momentin e 
ndalimit.18Prania e psikologut shihet si mbështetje emocionale për të miturin, i 

15  Shih neni 49 i Kodit të Procedurës Penale;
16  Shih Raporti i Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër Torturës, datë 24 Prill 2002 (CPT/Inf 
(2002)8
17  Shih neni 11, shkronja c)  i ligjit 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;
18  Shih neni 18 i KDPM, “Në çdo fazë të procedimit penal me të miturit në konflikt me ligjin, si 
dhe gjatë pyetjes së të miturit viktimë ose dëshmitar, pavarësisht nga mosha mbi ose nën 14 vjeç, 
prania e psikologut është e detyrueshme…”.
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cili garanton dhe vlerëson qëndrimin e të miturit në përputhje me zhvillimin e tij 
mendor, duke i mundësuar të miturit krijimin e një “mjedisi” të përshtatshëm dhe 
duke eliminuar frikën dhe ndrojtjen e tij gjatë fazës së hetimeve paraprake 
dhe procesit gjyqësor.

b. E drejta për tu informuar menjëherë 

I mituri në konflikt me ligjin ka të drejtën të informohet menjëherë. Megjithëse 
e drejta e informimit ështe një e drejtë që i njihet çdo personi në konflikt me 
ligjin, ajo çka paraqet specifika të veçanta në rastin e të miturve është fakti 
që informimi duhet të bëhet në formën që i përgjigjet zhvillimit individual të tij. 

Informimi në këtë rast nuk përfshin vetëm procedurën dhe detyrimin e organit 
procedues për njoftimin e tij, por dhe detyrimin për informim në bazë të aftësisë 
për të kuptuar, në varësi të moshës dhe zhvillimit psiko-social të të miturit.

Mos informimi dhe mos njoftimi i të miturve sipas kritereve të vendosura sjell 
pavleshmërinë e veprimeve të kryera nga organi procedues dhe gjykata, duke 
sjellë cënim të procesit të rregullt ligjor.

c.  Të drejtën që të ketë prindin të pranishëm dhe/ose të drejtën të shoqërohet 
nga një person i besuar;

Duke marrë shkak nga zhvillimi psiko-social dhe mosha e të miturit, ligji e ka 
konsideruar të nevojshme praninë e prindit apo të një personi të besuar, me 
qëllim që ti ofrohet mbështetje morale apo dhe psikologjike të miturit në konflikt 
me ligjin.

ç.  Të drejtën të mos detyrohet të dëshmojë ose të pranojë fajësinë;

E drejta e të miturit për të mos qenë i detyuar të dëshmojë apo të pranojë 
fajësinë, është një e drejtë që i vjen në ndihmë interesit më të lartë të fëmijës. Në 
kushtet ku ai gjendet në konflikt me ligjin, shpesh është i paaftë për të kuptuar 
rëndësinë dhe pasojat me të cilat mund të përballet. Për këtë ai ka të drejtë 
që të mos japë dëshmi apo të pranojë fajësinë për veprimin/mosveprimin e 
kryer, që mund të rëndojnë pa kuptuar pozitën e tij në procesin penal.
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d. Të drejtën për ankim, në çdo fazë të procedimit penal  
apo gjatë ekzekutimit të vendimit penal

E drejta për ankim përbën një nga të drejtat themelore të individit, të njohur në 
aktet ndërkombëtare dhe në legjislacionin tonë të brëndshëm. Këtë të drejtë e 
gëzon dhe çdo i mitur, në çdo fazë të procedimit penal si dhe gjatë ekzekutimit 
të vendimit penal. 

3.5  Gjykimi i të miturve nga gjyqtarë dhe prokurorë  
       të specializuar në këtë fushë

Për të garantuar dhe zbatuar në mënyrë efektive të drejtat procedurale të 
të miturve në konflikt me ligjin, për shkak të moshës dhe aftësisë së tij për të 
kuptuar, ligjvënësi ka parashikuar që ndjekja penale e të miturit dhe gjykimi 
duhet të zhvillohet nga prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar për trajtimin e 
të miturve. 

Në nenin 28 të KDPM parashikohet se: “1. Nëse viktima është i mitur dhe gjykimi 
në gjykatat e rretheve gjyqësore dhe të apelit bëhet me trup gjykues, të paktën 
një gjyqtar duhet të jetë i specializuar dhe i trajnuar në drejtësinë penale për 
të mitur. 2. Në gjykatat e rretheve gjyqësore, në të cilat, për shkak të numrit të 
gjyqtarëve nuk mund të ngrihet seksioni për të mitur, kur çështja gjykohet nga tri 
gjyqtarë, të paktën njëri prej tyre duhet të jetë gjyqtarë i specializuar dhe trajnuar 
në drejtësinë penale për të mitur.”

Neni 29 i KDPM parashikon se: “1. Ndjekja penale në çështjet e drejtësisë penale 
për të mitur bëhet nga prokurorë të trajnuar dhe specializuar në këtë fushë. 2. 
Punonjësit e policisë gjyqësore që trajtojnë çështjet e drejtësisë penale me të mitur 
trajnohen dhe specializohen në drejtësinë penale për të mitur.”

Nga të dhënat e Këshillit të Lartë Gjyqësor, rezulton se në të 22 gjykatat e 
rretheve gjyqësore gjykohen çështje me të mitur në konflikt me ligjin ose të 
mitur viktimë nga vepra penale duke e lënë të paqartë nëse në gjykatat e 
rretheve ka ose jo seksion për të miturit. Gjithashtu KLGJ sqaron se gjyqtarët të 
cilët do të gjykojnë çështje me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur viktimë 
nga vepra penale janë të përcaktuar vetëm në rastet e gjykatave që kanë një 
numër të konsiderueshëm gjyqtarësh. Ndërsa në gjykatat që kanë një numër të 
vogël gjyqtarësh, këto çështje shortohen midis gjyqtarëve që janë trajnuar për 
çështjet me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur viktimë nga vepra penale. 19

19  Shih linkun  http://www.publeaks.al/wp-content/uploads/2019/09/1521.pdf
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Specializim të veçantë për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin, duhet të 
kenë dhe aktorët e tjerë që kanë kompetenca gjatë procesit penal dhe pas 
përfundimit të tij, si oficerët e policisë gjyqësore20, avokatë21, punonjësi i Njësisë 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, psikologu, përfaqësuesi procedural, 
ndërmjetësi, punonjësi i shërbimit të provës, punonjësi i qendrës së rehabilitimit 
për të mitur dhe paraburgimit22.

3.6 Llojet e dënimeve

Qëllimi i “dënimit” i të miturit në vetvete nuk është ndëshkimi i autorit të veprës 
penale por rehabilitimi, riedukimi dhe rishoqërizimi në shoqëri. Pra dënimi 
nuk i shërben ndëshkimit por nxitjes së reflektimit të të miturit, përgatitjes dhe 
përshtatjes së tij me shoqërinë. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur krahas 
dënimeve, ka parashikuar dhe një procedurë të veçantë që është “shmangia e 
të miturit nga ndjekja penale”. 

3.6.1 Shmangia e të miturit nga ndjekja penale

Duke qenë se qëllimi i drejtësisë penale nuk është ndëshkimi i të miturit por 
riintegrimi, rehabilitimi, riedukimi etj. në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur 
parashikohenn masa për shmangien nga ndjekja penale dhe mos dënimi i të 
miturit në rastet kur:

• Ka prova të mjaftueshme për një dyshim të arsyeshëm se i mituri ka kryer 
një vepër penale, për të cilën parashikohet dënim me burgim deri në 5 
vjet në maksimum ose me gjobë; 

• I mituri pranon dhe shpjegon veprën penale në prani të mbrojtësit; 
• I mituri nuk është kallëzuar për kryerjen e një vepre penale ose nuk është 

përsëritës; 
• I mituri dhe, sipas rastit, përfaqësuesi i tij ligjor ose procedural japin 

pëlqimin me shkrim për zbatimin e shmangies; 

20  Shih neni 30 i KDPM parashikon: “Veprimet e parashikuara nga ligji për Policinë e Shtetit lidhur 
me të miturit, kryen nga një punonjës i specializuar dhe i trajnuar në drejtësinë penale për të mitur”.
21  Neni 31 i KDPM parashikon: “1. I mituri në konflikt me ligjin ose viktimë mbrohet nga avokatë 
të specializuar në drejtësinë për të mitur, me përjashtim të rasteve kur i mituri ose përfaqësuesi 
i tij ligjor përzgjedh një avokat tjetër. 2. Dhoma Kombëtare e Avokatisë vë në dispozicion të 
institucioneve të ndihmës juridike falas një listë të avokatëve të specializuar në drejtësinë për të 
mitur. 3. Institucioni që administron ndihmën juridike falas, në rastet e parashikuara me ligj, siguron 
menjëherë ndihmë ligjore me kërkesën e të miturit ose të çdo organi kompetent. Kur kërkesa 
bëhet nga i mituri, ajo mund të paraqitet në çdo lloj forme dhe përpara organit kompetent, sipas 
rregullave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
22  Shih neni 32 i KDPM;
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• duke mbajtur parasysh interesin më të lartë të të miturit, shihet nëse 
nuk ka një interes publik për fillimin e ndjekjes penale ose vazhdimin e 
ndjekjes penale etj.

Masat që jepen në rastin e shmangies nga ndjekja penale janë:

a) Ofrmi i këshillimit për të miturin dhe familjen: duke e informuar të 
miturin dhe/ose familjen e tij, se ai ka kryer një veprim të dëmshëm, 
të rrezikshëm, që përbën vepër penale dhe me pasoja negative për 
viktimën dhe komunitetin;

b) Dhënia e paralajmërimit me gojë: përfshin të gjithë shpjegimet që i 
jepen të miturit nga organet kompetente, mbi dëmin e shkaktuar prej 
veprimeve të tij dhe pasojave që rrjedhin nëse vepra penale do të 
përsëritet;

c) Dhënia e paralajmërimit me shkrim: përfshin pasqyrimin në një 
procesverbal të të gjitha shpjegimeve për veprën penale dhe pasojat 
që kanë ardhur;

ç) Masat detyruese, të cilat janë:

• të fillojë ose të rifillojë studimet në një institucion arsimor; 
• të fillojë të punojë, duke pasur parasysh dhe respektuar dispozitat e 

Kodit të Punës; 
• të kryejë një program edukativ, korrigjues dhe/ose mjekësor; 
• të përmbushë detyrime të tjera që do të përforcojnë rishoqërizimin e 

tij dhe parandalimin e  rikryerjes së veprës penale.

d) Vendosja e të miturit nën kujdes: nëse kujdesi i prindit ose kujdestarit 
të të miturit në konflikt me ligjin, në rritjen, sjelljen dhe zhvillimin e 
personalitetit të tij nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur qëllimin 
e masave detyruese dhe, kur është i nevojshëm kujdesi dhe mbikëqyrja 
e vazhdueshme nga ana e një personi ose shërbimit të specializuar, i 
mituri mund të vendoset nën kujdes në një program edukativ dhe/ose 
korrigjues

dh) Zgjidhja e konfliktit nëpërmjet ndërmjetësimit, e cila është një 
procedurë jashtëgjyqësore që zhvillohet nga ndërmjetësi;



të drejtat e të miturve në konflikt me ligjin dhe trajtimi i tyre  
në mënyrë të barabartë gjatë vazhdimit të procesit mësimor

23

3.6.2  Dënimet

Ndaj të miturve deri në moshën 18 vjeç që kanë kryer një krim ose kundërvajtje 
penale, mund të merren dënimet e mëposhtme:

1. Dënimet Kryesore
a) burgimi;
b) kufizimi i lirisë;
c) gjoba.

2. Janë dënime plotësuese:
a) ndalimi për kryerjen e një veprimtarie;
b) kryerja e një pune me interes publik;
c) përmbushja e detyrimeve të caktuara;
ç) qëndrimi në shtëpi.

Dënimi me burgim i të miturit shihet si mundësia e fundit dhe kur asnjë masë 
tjetër nuk është e përshtatshme, që lidhet me shkallën e lartë të rrezikshmërisë 
së të miturit, kryerjen e veprave të tjera penale etj. 

KDPM parashikon rregulla specifike në rastet e caktimit të dënimit me burg 
ndaj të miturit që ka kryer një vepër penale: 

“1. Burgimi ndaj një të mituri mund të zbatohet në rast se ai ka kryer një vepër 
penale për të cilën minimumi i dënimit të parashikuar është 7 vjet dhe kur ky dënim 
është i nevojshëm për shkak të natyrës, rrezikshmërisë së lartë shoqërore të veprës 
penale dhe shkallës së fajësisë. 

2. Për të miturin dënimi me burgim nuk mund të jetë më shumë se gjysma e dënimit 
që parashikohet për veprën penale të kryer, por jo më shumë se 12 vjet. 

3. Për përcaktimin e masës së dënimit për të miturin, gjykata merr parasysh dhe i 
kushton vëmendje të veçantë të gjitha rrethanave që lidhen me shkallën e pjekurisë 
së të miturit dhe kohën që nevojitet për edukimin dhe formimin profesional. 
Megjithatë, në varësi të shkallës së fajësisë, dënimi mund të jetë më i shkurtër, kur 
vlerësohet se është i mjaftueshëm për të arritur qëllimin e tij.” (Neni 97 I KDPM)
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IV. TË DHËNAT STATISTIKORE PËR NIVELIN E 
KRIMINALITETIT TË TË MITURVE PËR PERIUDHËN 
2018- 2019 

Me qëllim identifikimin e risive dhe rezultateve që kanë sjellë ndryshimet që 
i janë bërë Kodit të Procedurës Penale, hyrja në fuqi e Kodit të Drejtësisë 

Penale për të Mitur dhe ndikimit që kanë pasur në nivelin e kriminalitetit të 
të miturve për periudhën 2018-2019, janë analizuar të dhënat statistikore 
të marra nga faqet zyrtare të institucioneve kompetente dhe të dhënat e 
grumbulluara nga përgjigjet zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Burgjeve, Shërbimit Kombëtar të Provës etj.

4.1 Të dhënat statistikore nga Prokuroria e Përgjithshme

Në kushtet kur KDPM ka hyrë në fuqi në vitin 2018, janë identifikuar dhe 
analizuar të dhënat e publikuara në Raportin e Përgjithshëm Zyrtar të 
Prokurorisë së Përgjithshme për vitin 201823.

Gjatë vitit 2018, bazuar në dispozitat e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, 
janë regjistruar 423 procedime penale ku përfshihen të miturit në konflikt me 
ligjin. 

Nga të dhënat rezulton se janë regjistruar 481 të mitur si të pandehur ose 
persona nën hetim për kryerjen e veprave penale. Të dhënat tregojnë se 96 % 
e tyre janë meshkuj dhe 4 % janë femra. 

Sa i përket viktimave të mitura, të dhënat tregojnë se janë regjistruar 451 
viktima të mitura, në pjesën më të madhe janë viktima të krimeve kundër personit 
(273 viktima), kundër pasurisë (92 viktima) dhe rendit e sigurisë publike (81 
viktima).

23  Shih http://www.pp.gov.al/web/raporti_vjetor_2018_1571.pdf
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Sipas raportit, konstatohet që në praktikë janë hasur problematika që mund 
të sjellin pasoja për procesin, siç ishte mungesa e institucioneve që ligji/KDPM 
parashikon për vendosjen e të miturit në një shërbim të specializuar, mungesa 
e institucioneve që sigurojnë ndihmën juridike falas për të miturit në konflikt 
me ligjin ose viktima, rregullimi me akt nënligjor i shpenzimeve procedurale 
të parapaguara nga shteti në fazën e hetimeve paraprake të kryera nga 
prokurorë.

a. Masat e sigurimit

Në lidhje me masat e sigurimit të vendosura ndaj të miturve gjatë vitit 2018, 
situata paraqitet si më poshtë: 
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Figura nr.1

Nga grafiku i mësipër rezulton një numër relativisht i lartë i caktimit të masës 
arrest në burg ndaj të miturve, pavarësisht se kjo masë duhet të vendoset 
vetëm në rastet kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme.

b. Vendim-marrja e prokurorit

Lidhur me vendimmarrjen e prokurorit për çështjet ku përfshihen të mitur në 
konflikt me ligjin, situata paraqitet si më poshtë:
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Nga grafiku i mësipërm rezulton që në 76% të rasteve prokurori ka proceduar 
me masën alternative të shmangies. Ky është një tregues i mirë, pasi aplikimi 
i masave alternative të shmangies, kur plotësohen kriteret e parashikuara 
në KDPM sjell jo vetëm respektimin e parimit të ekonomisë gjyqësore, pasi 
redukton zvarritje të procedurave dhe kostot shtesë, por nga ana tjetër ndikon 
në një proces më të shpejtë rehabilitimi, riedukimi dhe riintegrimi të të miturit 
në konflikt me ligjin.

Një fakt që duhet të evidentohet është aplikimi i procedurës së ndërmjetësimit. 
Nga grafiku i mësipërm rezulton se kjo procedurë është aplikuar në 2% të 
rasteve. 

Në nenin 338 të K. Pr. Penale parashikohet se: “1.  Në rastin e veprave që ndiqen 
me kërkesën e viktimës akuzuese, gjykata thërret viktimën dhe atë  kundër  të  cilit  
është  bërë kërkesa për gjykim dhe u  propozon zgjidhjen e çështjes me pajtim. Në 
qoftë se viktima e tërheq kërkesën dhe ai që akuzohet e pranon tërheqjen, gjykata 
vendos pushimin e çështjes. Në të kundërtën ajo cakton datën e seancës dhe u 
bën të njohur atyre se mund të ndihmohen nga mbrojtës”.

Ligji për ndërmjetësimin në nenin 2 pika 3 parashikon se: “Ndërmjetësimi në 
fushën penale zbatohet për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me 
kërkesën e të dëmtuarit akuzues, ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 
dhe 284 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në çdo rast kur ligji i veçantë e 
lejon atë”.
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Në nenin 14 të ligjit parashikohet se: “1. Gjykata, në përputhje me nenet 333 
dhe 338 të Kodit të Procedurës Penale, fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim 
të mosmarrëveshjes objekt gjykimi, parashikuar në nenin 2 pika 3 të këtij ligji, 
duke iu caktuar palëve një afat në përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes.”

Rekomandojmë që në rastet kur jemi përpara veprave penale që ndiqen 
nga viktima akuzuese ose me ankim, që janë kryer nga një person i mitur të 
zbatohet procedura e ndërmjetësimit, pasi sjellë përfitime për të dy palët, si 
për të miturin në konflikt me ligjin ashtu edhe për viktimën.

c. Llojet e veprave penale të kryer nga të mitur  
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Nga të dhënat e mësipërme rezulton që “Vjedhja e pasurisë”24 është vepra 
penale që është kryer në masë më të madhe nga të miturit, konkretisht në 39 
% të rasteve. Një vepër tjetër penale, e cila zë një pjesë të konsiderueshme 
të veprave penale të kryera nga të miturit me rreth 27% është vepra penale 
“Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

24 Shih nenin 134 i Kodit Penal parshikon se: “Vjedhja  e  pasurisë  dënohet  me  gjobë  ose  me  
burgim  gjer  në tre  vjet. - Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë 
dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në pesë vjet. - E njëjta vepër, kur ka sjellë pasoja të rënda 
dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë vjet”
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Veprat penale të kryera nga të miturit paraqesin një rrezikshmëri të lartë 
shoqërore, pasi kryesisht ato janë krime dhe përbëjnë një fakt shqetësues për 
shoqërinë dhe benefitet juridike. Është e rëndësishme të ndërmerren politika 
penale efektive për të parandaluar përfshirjen e të miturve në kryerjen e 
këtyre veprave penale.

d. Llojet e dënimeve ndaj të miturve në konflikt me ligjin
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Nga grafiku i mësipërm rezulton se organi akuzues ka kërkuar në 80 % 
të rasteve dënimin me burg të të pandehurve të mitur, në 6 % të rasteve 
është kërkuar dënimi me gjobë dhe në 14 % të rasteve janë kërkuar dënime 
plotësuese. Problematike është fakti që në rastin e të miturve në pjesën më të 
madhe të rasteve kërkohet dënimi me burg dhe dënimi me gjobë aplikohet 
shumë pak. Shprehim mendimin që në rastin e të miturve në konflikt me ligjin 
duhet të aplikohen dënimet e tjera dhe dënimi me burg duhet të aplikohet 
vetëm në raste specifike.

4.2. Të dhënat nga Ministria e Drejtësisë  
   dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Sipas statitikave të Ministrisë së Drejtësisë “Vjetari Statitikor 2018” të 
dhënat në lidhje me kriminalitetin e të miturit, vitet e fundit ka pësuar një 
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luhatje të theksuar të fenomenit me ulje dhe ngritje të numrit të fëmijëve të 
dënuar për vepra penale. 

•	 Numri i të miturve të proceduar nga viti 2012-2018
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Nga grafiku i mësipërm rezulton se niveli i kriminalitetit të të miturve ka ardhur 
në rënie, megjithëse mbetet problematike që numri i lartë i krimeve të kryera 
nga të miturit në raport me kundërvajtjet penale. 

Veçori është se edhe për këtë vit, 66% e të dënuarve të mitur janë për krime. 
E parë nga ana tabelare mund të thuhet se në vitin 2018 në krahasim me 
vitin 201, numri i të dënuarve të mitur ka pësuar rritje me 13 të dënuar, të 
reflektuar tek krimet.25

Për të pasur një tablo të plotë në lidhje me të dhënat për tajtimin e të miturve 
në konflikt me ligjin, pas hyrjes në fuqi të KDPM, i jemi drejtuar me shkresë 
zyrtare Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

Nga përgjigjet e marra rezulton se për periudhën Janar 2018 –Korrik 2019, 
numri i të paraburgosurve, numri i të miturve të dënuar me vendim gjykate, 
numri i përsëritësve paraqitet si më poshtë:

25  Shih http://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Vjetari-Statistikor-2018-PDF.
pdf



të drejtat e të miturve në konflikt me ligjin dhe trajtimi i tyre  
në mënyrë të barabartë gjatë vazhdimit të procesit mësimor

30

300

250

200

150

100

50

0

248

179

58

18 12 7

Paraburgosur Dënuar Përsëritës

2018 2019

Figura nr. 6

Nga grafiku i mësipërm rezulton një numër relativisht i lartë i të miturve të 
paraburgosur, në krhasim me të miturit të dënuar për të njëjtën periudhë kohore. 
Këto të dhëna ngrenë alarmin që ndaj të miturve vendoset masë sigurimi arrest 
me burg, ndërkohë që vetëm 20.4% prej tyre janë dënuar në vitin 2018 dhe 
10% janë dënuar për periudhën Janar-Korrik 2019. Siç e kemi theksuar dhe 
më lartë arresti me burg duhet të jetë masa e fundit që duhet të përdoret ndaj 
të miturve, pasi vendosja e të miturit në ambjenet e paraburgimit, kur ka masa 
të tjera më të përshtatshme, mund të sjellë pasoja negative në psikologjinë e tij.

Llojet e veprave penale të kryera nga të miturit për periudhën Janar 2018- 
Korrik 2019 janë vrasje në rrethana cilësuese, vjedhje, vjedhje me dhunë, 
marrëdhënie seksuale me të mitur, plagosje, prodhim dhe shitje të lëndëve 
narkotike. Kjo e dhënë përbën dhe fakt shqetësues pasi kategoria e veprave 
penale të kryer nga të mitur duhet thënë që i përket një grupi veprash penale 
që kanë një rrezikshmërie të lartë shoqërore. Vepra penale e përsëritur nga të 
miturit është “vjedhje”dhe “vjedhje në bashkëpunim”.

•	 Dënimet alternative

Për periudhën Janar 2018 - Korrik 2019 janë dhënë në total 457 dënime 
alternative, 290 dënime alternative për vitin 2018 dhe 134 dënime alternative 
për periudhën Janar-Korrik 2019.
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Në lidhje me llojet e dënimeve alternative të dhëna për këtë periudhë, situata 
paraqitet si më poshtë: 
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Nga grafiku i mësipërm rezulton që dënimi alternativ më i zbatuar për 
periudhën Janar 2018- Korrik 2019 është pezullimi i ekzekutimit të vendimit 
me burgim dhe vënia në provë, parashikuar në nenin 59 të Kodit Penal, i cili 
është zbatuar në 79% të rasteve.  

Megjithëse Kodi Penal ka parashikuar disa dënime alternative, nga tabela e 
mësipërme konstatohet që dënimet alternative më të zbatuar janë pezullimi 
i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë, qëndrimi në shtëpi 
(parashikuar nga neni 59/a i KP), pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim 
dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik (parashikuar nga neni 
36 i KP).

Numri i të miturve në konflikt me ligjin, të trajtuar me procedurën e shmangies 
nga ndjekja penale dhe nga dënimi përmes masave alternative për periudhën 
Janar 2018 - Korrik 2019 është 4.
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V. INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE PËR MBROJTJEN  
E TË DREJTAVE TË TË MITURVE

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur si dhe ligji “Për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve” parashikojnë ndër të tjera autoritetet, institucionet të cilat do 

të luajnë rol jo vetëm  në aplikimin e dispozitave ligjore por edhe në procesin 
e riintegrimit, rishoqërizimit të të miturit në konflikt me ligjin në shoqëri gjatë 
procesit penal dhe pas përfundimit të tij. Krahas këtyre akteve, Këshilli i 
Ministrave me vendimin nr. 207, datë 10.04.2019 “Për përcaktimin e autoriteteve 
kompetente dhe të procedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve 
të caktuara nga gjykata për të miturit në konflikt me ligjin”26, ka përcaktuar 
autoritetet kompetente për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin..

5. 1 Institucionet në nivel qendror:

1. Ministritë, si:
a) Ministria e Drejtësisë; 
b) Ministria përgjegjëse për çështjet e arsimit;
c) Ministria përgjegjëse për çështjet e punësimit, arsimit dhe formimit 

profesional;
ç) Ministria përgjegjëse për çështjet e shëndetit dhe mbrojtjes sociale;
d) Ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike.

2. “Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”27

Ky institucion është ngritur pranë Ministrisë së Drejtësisë, ka si mision kryesor 
realizimin e veprimtarisë rehabilituese dhe riintegruese nëpërmjet mbikëqyrjes 

26  http://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/05/VKMNR22.pdf
27  Miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 314, datë 15.5.2019
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dhe mbrojtjes të të miturit/të rinjve pas kryerjes së dënimit. Qendra e 
Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve e shtrin veprimtarinë e saj 
në të gjithë territorin e vendit. Ajo organizohet në nivel qendror dhe ushtron 
këto funksione e përgjegjësi:

a) Bashkëpunon me Shërbimin e Provës dhe /ose me administratën e institucionit 
të ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur në:

• Përgatitjen e dokumentit për lirimin me kusht, vlerësimin e rrezikut familjar 
dhe shoqëror /mjedisor dhe të nevojave të të miturit jashtë IEVP-së; 

• Përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit, sipas 
programeve të shërbimeve;

• Përgatitjen e planit të menaxhimit të riskut, në rast të identifikimit të rrezikut 
të mesëm apo të lartë për recidivizëm; 

• Ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, 
shëndetësore dhe situatën sociale të të miturit pas dënimit; 

• Administrimin në dosje të posaçme të kopjes së dokumentacionit individual të 
të miturit, të lëshuara nga Shërbimi i Provës dhe administrata e institucionit 
të ekzekutimit të vendimeve penale për të miturin;

• Administrimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për 
të Miturit, me qëllim evidentimin e të dhënave që lidhen me datat e fillimit 
dhe të mbarimit të dënimit. 

b) Bashkëpunon me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijës, konkretisht për: 

• miratimin e planit të rehabilitimit dhe të rishoqërizimit të të miturit;
• koordinimin e masave që do të merren për zbatimin e planit të rehabilitimit 

dhe të rishoqërizimit;
• mbikëqyrjen e ecurisë së zbatimit të planit për rishoqërizimin e të miturit; 
• organizimin dhe zhvillimin e takimeve me të miturit, familjen dhe institucionet 

e tjera që mundësojnë përfshirjen sociale të të miturit; 
• sigurimin e përmbushjes dhe të rishqyrtimit të programeve në mjediset e 

burgimit, nëse kjo është e nevojshme. 

c) Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për:

• nxitjen e marrjes së masave për strehimin e përshtatshëm për të miturin që 
nuk ka strehim; 

• sigurimin për të miturin: - të veshjeve të përshtatshme; - të mbështetjes 
psikologjike; - të shpenzimeve të udhëtimit për në banesë; - të mundësisë 
së ndjekjes së kurseve të formimit profesional, arsimit apo punësimin, pas 
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lirimit; - të kujdesit të nevojshëm nga autoritetet shëndetësore, përfshirë 
edhe në rastet e aftësisë së kufizuar, varësisë nga droga, të sëmundjeve 
mendore, si dhe në raste të tjera;

• mbikëqyrjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit ndaj të miturit. 

ç) Ndjek procesin e programimit dhe të koordinimit të trajnimit e të specializimit 
të profesionistëve për drejtësinë për të miturit, si dhe i propozon institucioneve 
kompetente tema dhe metodika të nevojshme për zhvillimin e specializimeve.

3. Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, është person 
juridik në varësi të ministrisë që bashkërendon punën për çështjet e të 
drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

4. Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës është organ 
këshillimor që ngrihet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit 
që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

5. Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, e cila ka një rol kyç për 
ekzekutimet e vendimeve të dënimit jo me burgim (neni 107 i KDPM).

5.2 Institucionet në nivel vendor

Krahas institucioneve në nivel qëndror, një rol të rëndësishëm për garantimin e 
të drejtave të të miturve në konflikt me ligjin dhe riedukimin, riintegrimin e tyre 
në shoqëri luajnë dhe institucionet në nivel vendor. 

1. Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës ose shërbimet sociale dhe/ose 
psikologjike. Njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki ngrihet dhe funksionon 
si njësi e posaçme brenda strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore 
në nivel bashkie dhe ka për detyrë, në mënyrë të posaçme, parandalimin, 
identifikimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe ndjekjen e rasteve të fëmijës në rrezik 
dhe/ose në nevojë për mbrojtje. 

2. Autoritete përgjegjëse, në rastin e zbatimit të vendimit të gjykatës që i 
mituri në konflikt me ligjin të ndjekë arsimin e detyrueshem ose, sipas rastit, 
një program mësimor, janë: 

a) Drejtuesi i njësisë arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar;
b) Përfaqësuesi i njësisë arsimore vendore, përgjegjës për arsimin 

parauniversitar, që mbulon institucionin arsimor publik, ofrues të AFP-së 
(shkollat publike profesionale);

c) Mësuesi i klasës apo mësuesi kujdestar.
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3. Autoritetet pergjegjëse, për zbatimin e vendimit të gjykatës që ka vendosur 
që i mituri në konflikt me ligjin të ndjekë një program të arsimit dhe formimit 
profesional, sipas ligjit për arsimin profesional, janë: 

a) Drejtuesit e programeve mësimore të arsimit dhe të formimit profesional 
(AFP);

b) Personeli mësimdhënës i institucionit, ofrues te AFP-së.

Bashkërendimi dhe koordinimi i të gjithë institucioneve të sipërcituara është një 
element thelbësor, i cili do të ndikojë në funksionimin e të gjithë mekanizmit dhe 
do të rrisë garancitë e respektimit të dispozitave ligjore dhe garantimit të të 
drejtave të të miturve në konflikt me ligjin, me qëllimin e vetëm për riedukimin 
dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.

5.3 Mbrojtja e të miturve dhe trajtimi i rasteve problematike  
      nën optikën e Njësisë së Mbrotjes së të Drejtave të Fëmijës (NMDF) 

Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës është struktura në nivel vendor dhe 
ka për detyrë, në mënyrë të posaçme, parandalimin, identifikimin, vlerësimin, 
mbrojtjen dhe ndjekjen e rasteve të fëmijës në rrezik dhe/ose në nevojë për 
mbrojtje.

Në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur si dhe në ligjin “Për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve” janë parashikuar detyra konkrete të këtij institucioni për 
trajtimin e të miturve.

Për realizimin e këtij projekti dhe për të parë në praktikë se si fuksionon kjo 
njësi në lidhje me të miturit që kanë nevojë për mbrojtje në përgjithësi dhe të 
miturve në konflikt me ligjin në veçanti, numrin e rasteve të trajtuara, masat 
e marra, qendra “ALTERUM”  i ka dërguar 61 kërkesa për informacion 61 
Bashkive në Republikën e Shqipërisë. 

•	 Numri i nënpunësve në Njësinë e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijës

Në nenin 50 të ligjit “Për të drejtat dhe mbrojten e fëmijës” parashikohet se 
punonjësit për mbrojtjen e fëmijës në njësitë administrative të bashkisë janë 
pjesë e njësisë së vlerësimit të nevojave/referimit dhe kryejnë vetëm detyra 
që lidhen me mbrojtjen e fëmijës. Gjithashtu në këtë ligj përcaktohet detyrimi 
i bashkive për caktimin e punonjësve, të cilët do të kenë si funksion trajtimin e 
të miturve. Bashkia, e cila ka më shumë se 3000 fëmijë, duhet të përcaktojë 
minimalisht, një punonjës për mbrojtjen e fëmijës28.

28 Neni 50 i ligjit “Për të drejtat dhe mbrojten e fëmijës” parashikon: “1. Punonjësit për mbrojtjen e 
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Nga 61 Bashki, që i është dërguar kërkesa për informacion, për pyetjen në 
lidhje me numrin e nënpunësve, është marrë informacion nga 54 Bashki.

Nga të dhënat rezulton se 91 % e bashkive kanë përmbushur këtë detyrim 
ligjor dhe kanë minimuni një punonjës për Njësinë e Mbrojtjes së të Drejtave të 
Fëmijës, ndërsa 9% prej tyre nuk kanë punonjës për NMDF.

Caktimi i punonjësve

Po

Jo

91%

9%

Figura nr. 8 

Nga të dhënat, rezulton që 19 % e Bashkive nga 91% e bashkive kanë më 
shumë se një punonjës në NMDF (Bashkia Tiranë, Vorë, Krujë, Finiq, Lezhë etj). 
Ndërsa 9% e Bashkive nuk kanë caktuar një person të veçantë për NMDF, por 
ai është një punonjës i Bashkisë që ka dhe detyra të tjera. 

Mbetet problematik fakti që 9% e Bashkive nuk kanë caktuar një punonjës 
të posaçëm në NMDF, fakt i cili mund të sjellë problematika në trajtimin e 
të miturve në konflikt me ligjin dhe respektimin e të drejtave të tyre. Psh. në 
Bashkinë Bulqizë rezulton që nuk ka caktuar një punonjës të posaçëm në NMDF, 
por kjo detyrë kryhet nga drejtori dhe punonjësi i barazisë gjinore, nbdërkohë 

fëmijës në njësitë administrative të bashkive janë pjesë e njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit dhe 
kryejnë vetëm detyra që lidhen me mbrojtjen e fëmijës. 2. Çdo njësi administrative e bashkisë, e cila ka më 
shumë se 3000 fëmijë, ka, minimalisht, një punonjës për mbrojtjen e fëmijës. Ata nuk mund të angazhohen 
në detyra të tjera brenda njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit. Në rastet kur njësia administrative 
e bashkisë ka më pak se 3000 fëmijë, këtë detyrë mund ta kryejë njëri nga punonjësit e njësisë së vlerë-
simit të nevojave dhe referimit, i cili ka të përcaktuar në përshkrimin e punës funksionin si punonjës për 
mbrojtjen e fëmijës.”
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që numri i rasteve të të miturve të trajtuar nga kjo bashki është 34. Gjithashtu 
edhe në Bashkinë Devoll konstatohet një problematikë më e theksuar, pasi 
vendi i NMDF është vakant, ndërkohë që numri i të miturve që i janë trajtuar 
bashkisë për mbikqyrje/trajtim është 9, dy prejt të të cilëve janë të mitur në 
konflikt me ligjin.

•	 Numri i përgjithshëm i fëmijëve të trajtuar nga Njësia për Mbrojten e të 
Drejtave të Fëmijëve

Sa i përket numrit të fëmijëve të trajtuar nga NMDF-ve për periudhën 
01.01.2018 -01.10.2019, nga përgjigjet e marra nga 54 Bashki, rezultojnë të 
dhënat e mëposhtme: 
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Figura nr. 9 – Nr. i përgjithshëm i të miturve

Numri i fëmijëve të trajtuar nga NMDF-të që pasqyrohen në grafikun e 
mësipërm është numri i përgjithshëm i të miturve, në të cilët përfshihen të miturit 
në konlikt me ligjin, të miturit në nevojë, të pastrehë etj. 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se 7% e Bashkive nuk kanë trajtuar asnjë 
rast të të miturve (si Bashkia Finiq, Konispol, Skrapar, Pukë.) Kjo e dhënë mund 
të vijë si rezultat i nivelit të ulët të kriminalitetit të të miturve në këto qytete, ose 
për shkak të mos rregjistrimit të këtyre rasteve. Vlen të theksohet që dy nga 
këto qytete nuk kanë caktuar një punonjës të NMDF.
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Ndërkohë rezulton që 17% e Bashkive kanë trajtuar më shumë se 50 raste të 
të miturve dhe kryesisht janë bashkitë më të mëdha si Bashkia Tiranë, Shkodra, 
Pogradeci, Kamëz, Fier, kjo vjen si rezultat i numrit më të madh të popullsisë 
dhe të nivelit të kriminalitetit në këto qytete.

•	 Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin të trajtuar nga Njësitë për Mbrojten 
e të Drejtave të Fëmijëve 
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Figura nr. 10 

Nga të dhënat rezulton se numri i të miturve në konflikt me ligjin të trajtuar nga 
NMDF-të është 63 (5%)  në raport me 1317 të mitur të trajtuar nga 15 Bashki. 

Nga të dhënat e grafikut të mësipër rezulton që numri më i lartë i të miturve në 
konflikt me ligjin është trajtuar nga Bashkia Gramsh me 22%, Bashkia Tiranë 
me 14%, Bashkia Dibër me 10%, Bashkia Kamëz me 9%. 

Nuk mund të përcaktohen arsyet se pse Bashkia Gramsh ka numrin më të lartë 
të të miturve me konflikt me ligjin, që mund të jetë shkak i nivelit të lartë të 
kriminalitetit të të miturve ose faktit që janë mbajtur në mënyrë të saktë të 
dhënat statistikore.
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• Numri i të miturve viktimë dhe\ose dëshmitar i veprave penale të trajtuar 
nga NMDF
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Figura nr. 11

Nga të dhënat rezulton se në 4.5% të rasteve të trajtuara nga 13 Bashki, të 
miturit kanë pasur pozitën e dëshmitarit apo të viktimës.

Nga grafiku rezulton që bashkitë që kanë pasur numrin më të lartë të të 
miturve dëshmitar/viktimë janë Bashkia Himarë me 19%, Bashkia Berat me 
19%, Bashkia M.Madhe me 11%. Siç konstatohet nga të dhënat, sërisht bie në 
sy numri i lartë i rasteve të trajtuara nga bashkitë e vogla. Edhe në këtë rast 
nuk mund të japim një arsye konkrete në lidhje me numrin e lartë të rasteve të 
trajtuara nga këto bashki. 

Konstatohet që Bashkia Tiranë, Bashkia Korçë, Sarandë, Gjirokastër etj. nuk 
kanë rregjistruar dhe trajtuar asnjë rast të të miturve viktimë apo dëshmitar të 
një vepre penale.

• Numri i të miturve nën mbikqyrjen e NMDF-ve, ndaj të cilëve është dhënë 
masë detyruese sipas nenit 68 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur

Një nga komponentët që është monitoruar lidhet me mbikqyrjen e masave 
detyruese nga NMDF për periudhën Janar 2018 – Tetor 2019.

Në nenin  68 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se:

“1. Ndaj të miturit, mund të caktohet si masë detyruese, që ai të ndalohet:
a) të kontaktojë/takojë një person të caktuar
b) të shkojë/vizitojë një vend të caktuar;
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c) të ndryshojë vendin e banimit;
ç) të largohet nga shtëpia gjatë një periudhe/orari të caktuar;
d) të largohet pa leje nga një vend ose nga një rajon administrativ i përcaktuar;
dh) të kryejë ndonjë veprim tjetër që pengon rishoqërizimin dhe rehabilitimin e tij.

2. Masat detyruese për të miturin janë:
a) të fillojë ose të rifillojë studimet në një institucion arsimor;
b) të fillojë të punojë, duke pasur parasysh dhe respektuar dispozitat e Kodit 

të Punës;
c) të kryejë një program edukativ, korrigjues dhe/ose mjekësor;
ç) të përmbushë detyrime të tjera që do të përforcojnë rishoqërizimin e tij dhe 

parandalimin e rikryerjes së veprës penale.
3. Për masat e caktuara sipas pikës 2, shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të këtij neni, 
njoftimi për masën detyruese, veç të miturit dhe përfaqësuesit të tij ligjor dhe/ose 
procedural, i përcillet edhe autoritetit përgjegjës në fushën e arsimit dhe/ose të 
formimit profesional, të punësimit, shëndetësisë, Shërbimit të Provës dhe Njësisë 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës.
4. Nëse jepen masat detyruese të parashikuara sipas këtij neni, organi kompetent, 
përcakton, sipas rastit, që realizimi dhe mbikëqyrja e tyre të bëhen nga Shërbimi 
i Provës ose Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”.
Nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare nga 54 Bashki në lidhje me numrin 
e të miturve ndaj të cilëve janë vendosur masa detyruese dhe llojet e masave 
detyruese, situata paraqitet si më poshtë:
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Numri i të miturve nën mbikqyrjen e NMDF-ve ndaj të cilëve është dhënë masë 
detyruese sipas nenit 68 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur është në 
19% të Bashkive dhe për 81% Bashki nuk ka patur të mitur në mbikqyrjen e 
NMDF-ve.

Nga grafiku i mësipërm rezulton që Bashkia Dibër ka numrin më të lartë 54% 
të të miturve, ndaj të cilëve është vendosur një masë detyruese dhe janë nën 
mbikqyrjen e NMDF-së.

Pavarësisht numrit të ulët të rasteve kur NMDF-të janë mbikqyrëse për zbatimin 
e masave detyruese, llojet e masave të vendosura konsistojnë kryesisht në:

	Ndjekje e arsimit të detyruar;
	Detyrim paraqitje;
	Largim nga banesa;
	Vendosja në qëndra që trajtojnë aftësi të veçanta / kufizuara etj.

• Numri i rasteve në të cilën punonjës të NMDF-ve janë përcaktuar si 
përfaqësues procedural sipas nenit 74 të Kodit të Drejtësisë Penale për të 
Mitur

Neni 74 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikon që organi procedues 
cakton një person nga lista e dërguar nga Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijës, që do të kryejë përfaqësimin procedural, nëse:

a) është e pamundur që brenda një ore nga sjellja e të miturit në mjediset e 
organit procedues të gjendet përfaqësuesi ligjor;

b) i mituri nuk jeton me përfaqësuesin e tij ligjor dhe/ose refuzon ta kontaktojë 
atë;

c)  përfaqësuesi ligjor vepron në kundërshtim me interesat e të miturit;
ç) i mituri është viktimë ose dëshmitar i një vepre penale të kryer nga 

përfaqësuesi i tij ligjor;
d) përfaqësuesi ligjor akuzohet për të njëjtën vepër penale që akuzohet i 

mituri;
dh) përfaqësuesi ligjor nuk është i disponueshëm.29

Numri i rasteve, kur punonjësit e NMDF-ve janë përcaktuar si përfaqësues 
procedural sipas nenit 74 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur ka qenë në 
rreth 19% të Bashkive. 

29 Neni 74 pika 3 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;
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Nga grafiku i mësipërm rezulton që Bashkitë ku janë caktuar më shumë 
përfaqësues procedural të të miturve në konflikt me ligjin janë në Bashkinë 
Kamëz me 22%, Bashkia Berat me 20%, Bashkia Tiranë me 16%, Bashkia 
Kolonjë me 16%. 
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VI. TRAJTIMI NË MËNYRË TË BARABARTË I TË MITURIT 
NË KOFLIKT ME LIGJIN GJATË PROCESIT MËSIMOR

6.1 E drejta për arsim

E drejta për arsim është një e drejtë themelore e njeriut e cila, garantohet 
nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës. Kjo e drejtë konsiston në detyrimin e 
shteteve për ti siguruar çdo individi arsimin bazë të detyrueshëm dhe krijimin e 
mundësive për ndjekjen e tij. 

Në Kushtetutën e Shqipërisë, e drejta për t’u arsimuar, paraqitet si një e drejtë 
pozitive, e sanksionuar në nenin 57 të saj. Ajo mbart një karakter të dyfishtë, 
pasi shfaqet njëkohësisht, nga njëra anë si liri dhe nga ana tjetër si një e drejtë-
detyrë. Shteti ynë nuk mund t’i mohojë askujt të drejtën për arsim, as të drejtën 
për të shfrytëzuar potencialisht të gjitha mundësitë që vetë shteti ka për detyrë 
të ofrojë.30

Të drejtën për tu arsimuar e gëzon çdo fëmijë i cili ndjek një program të caktuar 
mësimor pranë një institucioni arsimor si dhe çdo fëmijë i cili për shkak të një 
mase sigurimi apo të një vendimi penal është i vendosur pranë një institucioni 
paraburgimi apo burg.  

Nga informacionet e marra në rrugë zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve dhe Drejtoria Rajonale Arsimore konstatohet se të miturit në konflikt 
me ligjin në Republikën e Shqipërisë trajtohen në Institucionin e Ekzekutimit të 
Vendimeve Penale (IEVP) Kavajë. 

Procesi arsimor i detyrueshëm i ciklit 9 vjeçar zhvillohet në IEVP, në bazë të 
marrëveshjes së bashkëpunimit midisi Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 

30 “Vshtrimi Krahasues i Legjislacionit Shqiptar dhe Ndërkombëtar mbi të Drejtat e Fëmijëve”- 
Oljana Hoxhaj, Doktoraturë
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Arsimit. Kurrikulat mësimore, planet, regjistri i shkollës dhe dokumentacionet e 
tjera, janë të njëtrajtshme me shkollat shkollat publike, duke qenë se shkollat në 
IEVP janë vartëse të tyre. Regjistrimi i nxënësve në shkolla kryhet mbi bazën e 
dokumentit të mbarimit të shkollës. Me përfundimin e shkollës, i mituri përfiton 
dëftesën nga shkolla publike përkatëse ku është regjistruar, duke evituar çdo 
lloj forme paragjykimi.

Institucionet e vuajtjes së dënimit të të miturve si dhe të paraburgimit duhet të 
sigurojnë të gjitha kushtet e nevojshme për zhvillimin e të miturit, sigurimin e 
një jetese dinjitoze, zhvillimin e arsimit etj. Element të rëndësishëm në edukimin 
dhe rehabilitimin e të miturve, është trajnimi profesional dhe pajisja me aftësi 
operacionale. Për këtë qëllim, organizohen kursse profesionale si zdrukthtari, 
hidraulik, kompjuter, gjuhë e huaj etj. 

Personeli mësimdhënës pranë IEVP, përzgjidhet nga Portali “Mësuesit për 
Shqipërinë” përfshihen në programe trajnimi nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve si dhe trajnime/ kualifikime në nivelin kombëtar.

Programet mësimore për të miturit hartohen nga ASCAP (Agjensia e Sigurimeve 
të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar), përshtatur dhe me një plan edukativ 
individual në përputhje me numrin, nevojat e nxënësve pjesë e IEVP.

Për të ndikuar dhe ndihmuar në procesin e riintegrimit dhe rishoqërizimit 
të të miturve në konflikt me ligjin është e nevojshme të analizohen dhe 
faktorët që ndikojnë në kriminalitetin e të miturve, faktorët që ndikonjë në 
përfshirjen e të miturve në kryerjen e veprave penale si dhe në përsëritjen 
e tyre (recidivizmin). 

Sipas raportit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve të vitit 2015, “Të 
miturit në konflikt me ligjin, Analizë e faktorëve që ndikojnë në kriminalitetin e të 
miturve”31, një faktori i vetëm risku nuk mund të çojë në delinkuencë. Për këtë 
arsye është e nevojshme të operohet në disa nivele siç janë individi; familja; 
grupi i bashkëmoshatarëve; zona e banimit (lagjia); shkolla. 

Siç shohim, faktorët të cilët kanë një rol ndikues në formimin e personalitetit dhe 
mënyrën e sjelljes së të miturit janë shkolla dhe grupi i bashkëmoshatarëve. Kjo 
niset edhe nga fakti se një pjesë të mirë të ditës së tyre të miturit e kalojnë në 
shkollë. Përveç familjes, shkolla nga ana tjetër shihet dhe si mjedisi ku i mituri 
edukohet, arsimohet, krijon dhe zhvillon personalitetin etj. 

Fakti që kemi ende të mitur të cilët janë autorë të veprave penale, apo të 

31  http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1450093768-Faktoret%20e%20kriminalitetit%20
tek%20te%20miturit-studim.pdf
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mitur të tjerë viktima apo dëshmitarë të veprave penale, në një mënyrë apo 
tjetër sjell edhe reagime/sjellje përjashtuese/paragjykuese të nxënësve të 
tjerë karshi tyre apo qoftë dhe mbylljen dhe vetëlargimin e tyre nga pjesa 
tjetër e shoqërisë.

6.2  Roli i mësuesve në ndërgjegjësimin, riintegrimin  
   e të miturit në konflikt me ligjin në shoqëri

Drejtuesit e shkollave, mësuesit, psikologët e shkollave, oficerët e sigurisë nëpër 
shkolla luajnë një rol thelbësor në riiedukimin dhe riintegrimin e të miturve në 
konflikt me ligjin në shoqëri.

Me qëllim që të reduktohet roli i faktorëve negativë në formimin e personalitetit 
të të miturit nevojitet trajnimi dhe informimi i këtyre grupeve në mënyrë që të 
ndërgjegjësohen në lidhje me rolin që kanë  në riintegrimin dhe rishoqërizimin 
e të miturve në konflikt me ligjin në shoqëri, autorë të veprave penale, si edhe 
të miturve viktimë e dëshmitarë të veprave penale. 

Në fokus të Qendrës “ALTERUM” për realizimin e këtij studimi ka qenë dhe 
këndvështrimi i këryre grupeve në lidhje me trajtimin e të miturve në konflikt me 
ligjin dhe problematikat që kanë hasur gjatë këtyre viteve në menaxhimin dhe 
trajtimin e këtyre rasteve. Për këtë arsye janë zhvilluar takime të drejtpërdejta 
si dhe janë shpërndarë disa pyetsorë, të cilët janë plotësuar nga 33 mësues.

Nga të dhënat e identifikuara nga pyetsorët, situata paraqitet si më poshtë:

•	 Gjinia e të intervistuarve

Meshkuj
3%

Femra
97%

Figura nr. 14
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Nga të dhënat e grafikut rezulton që mësuesit femra zënë përqindjen më të 
lartë, kjo edhe për faktin që përgjithësisht numri më i madh i mësuesve janë të 
gjinisë femërore.

•	 Mosha e të intervistuarëve

Nga realizimi i 33 intervistave ka rezultuar,se mosha së cilës i përket pjesa 
më e madhe e mësuesve të intervistuar është mosha 40-50 vjeç me 40% dhe 
mosha mbi 50 vjeç me 27%. Përqindja e lartë e mësuesve që i përkasin moshës 
mbi 40 vjeç është tregues i viteve të eksperincës që kanë këto mësues në 
institucionet arsimore.
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Figura nr. 15

Nga të dhënat e mësipërme evidentohet fakti që numri i mësuesve që i përket 
moshës 20-35 vjeç është shumë i ulët, rreth 18% në raport me grupmoshën 
35- mbi 50 vjeç.
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•	 Eksperinca në punë
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Figura nr. 16

Nga të dhënat e grafikut rezulton që në 91% të rasteve mësuesit kanë mbi 
5 vite eksperiencë. Sikurse u citua dhe më lart të intervistuarit i përkasin një 
moshe mbi 40 vjeç, e cila ndikon dhe në vitet e eksperincës që kanë këto 
mësues në mësimdhënie. 

Vitet e eksperiencës ndikojnë në profesionalizmin e mësuesve, të cilët sa më 
shumë vite ekperiencë të kenë aq më shumë kanë dhe raste të nxënësve të cilët 
mund të jenë autorë, dëshmitarë apo dhe viktima të veprave penale. Gjithashtu 
nxjerrja e disa breza nxënësish ndihmon dhe në identifikimin më të mirë të 
problematikave që hasin nxënësit në institucionet arsimore dhe menaxhimin 
dhe trajtimin në mënyrën  e duhur të këtyre rasteve. 

•	 Numri i klasave ku mësuesit japin mësim

Një nga të dhënat që është analizuar lidhet me ngarkesën që kanë mësuesit 
dhe klasat që u japin mësim. Në lidhje me këtë komponent situata paraqitet si 
më poshtë:
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Figura nr. 17

Nga grafiku i mësipërm rezulton që pjesa më e madhe e mësuesve të intervistuar 
zhvillojnë mësim mbi 3 klasa. Rreth 31% e tyre japin mësim në 3-5 klasa, që 
do të thotë që mundësia e konktatit që ka një mësues me nxënësit është më e 
madhe. 

Në lidhje me numrin e nxënësve nëpër klasa, nga të dhënat rezulton se në 
40% të rasteve numri i nxënësve është nga 30-35, ndërsa në 15% numri i 
nxënësve është më shumë se 35 nxënës. Mësuesit shprehen se numri i lartë i 
nxënësve nëpër klasa ndikon në uljen e efektivitetit të mësimdhëniës dhe në 
shpërndarjen jo të barabartë të nxënësve, e cila sjell dhe problematika në 
menaxhimin e tyre.

Sa më i lartë të jetë numri i klasave dhe numri i nxënësve për klasë, ku mësuesit 
zhvillojnë mësim, aq më e madhe është mundësia e njohjes së nxënësve, njohjes 
së sjelljes së tyre, problematikave që mund të hasen etj., si rrjedhojë është 
shumë e rëndësishme që mësuesit të trajnohen në lidhje me menaxhimin dhe 
trajtimin e rasteve kur nxënësit kanë sjellje problematike.

Nga të dhënat rezulton që 76 % e nxënësve i përkasin klasave të 6, 7, 8 dhe 
9. Nëse i referohemi moshës mund të themi që nxënësit i përkasin moshave 12-
13 vjeç dhe 15-16 vjeç, moshë e cila përkon dhe me kufirin e moshës minimale 
të përgjegjësisë penale, 14 vjeç për krimet dhe 16 për kundërvajtjet penale.
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• Numri i të miturve në konflikt me ligjin që ndjekin procesin mësimor

Nga të dhënat rezulton që nuk ka pasur të mitur në konflikt me ligjin që kanë 
ndjekur procesin mësimor, pranë shkollave ku mësuesit japin mësim. Ky rezultat 
mund të vijë dhe si pasojë ku këto raste mbahen konfidenciale dhe të izoluara, 
me qëllim jo vetëm ruajtjen e të dhënave personale të të miturit, por edhe 
mos krijimin e situatave për diskriminim e tyre nga bashkëmoshatarët e tjerë, 
mësuesit etj.

• Dhënia mësim në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale

Nga 33 pyetsorët e plotësuar, konstatohet që asnjë prej mësuesve  nuk 
është përzgjedhur për të dhënë mësim pranë një institucioni të ekzekutimit të 
vendimeve penale për të mitur (paraburgim/burg).

• Trajnimi i mësuesve në lidhje me të drejtat e të miturve në konflikt 
me ligjin

Vazhdimi i procesit arsimor si masë detyruese, është vendosur për herë të parë 
në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, i cili hyri në fuqi në vitin 2018, 
parashikim i cili vë përpara detyrimit trajnimin e mësuesve për trajtimin dhe 
respektimin e të drejtave të të miturve në konflikt me ligjin.

Nga të dhënat rezulton që 83% e mësuesve nuk janë të trajnuar në lidhje me të 
drejtat e të miturve në konflikt me ligjin. Kjo shifër është relativisht e lartë duke 
krijuar një vakum, mungesë të njohurive përkatëse të mësuesve në lidhje me 
trajtimin në të ardhmen të të miturve në konflikt me ligjin, të cilët do të vijojnë 
ndjekjen e procesit mësimor. 
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VII. GJETJET KRYESORE

Qendra “ALTERUM” në përfundim të analizës së kuadrit ligjor në lidhje me 
pozitën dhe të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin, të 

të dhënave të marra nga monitorimet, nga statistikat zyrtare të institucioneve 
kompetente, nga pyetësorët të zhvilluar ka identifikuar problematikat e 
mëposhtme:

1. Rezulton që organi akuzues ka kërkuar në 80 % të rasteve dënimin me 
burg të të pandehurve të mitur, në 6 % të rasteve është kërkuar dënimi 
me gjobë dhe në 14 % të rasteve janë kërkuar dënime plotësuese.

2. Për periudhën Janar 2018- Korrik 2019 ndaj 427 të miturve të proceduar 
është vendosur masë sigurimi arrest me burg, ndërkohë që vetëm 20.4% 
prej tyre janë dënuar në vitin 2018 dhe 10% janë dënuar për periudhën 
Janar-Korrik 2019.

3. Për periudhën Janar 2018- Korrik 2019 në 79% të rasteve është aplikuar 
dënimi alternativ pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia 
në provë;

4. Rezulton që 19 % e Bashkive nga 91% e bashkive kanë më shumë se një 
punonjës në NMDF (Bashkia Tiranë, Vorë, Krujë, Finiq, Lezhë etj). 

5. Ndërsa 9% e Bashkive nuk kanë caktuar një person të veçantë për NMDF, 
por ai është një punonjës i Bashkisë që ka dhe detyra të tjera. 

6. 9% e Bashkive nuk kanë caktuar një punonjës të posaçëm në NMDF, fakt 
i cili mund të sjellë problematika në trajtimin e të miturve në konflikt me 
ligjin dhe respektimin e të drejtave të tyre.

7. Rezulton që 17% e Bashkive kanë trajtuar më shumë se 50 raste të të 
miturve, ndërsa 7% e Bashkive nuk kanë trajtuar asnjë rast të të miturve 
(si Bashkia Finiq, Konispol, Skrapar, Pukë)
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8. Nga të dhënat rezulton se numri i të miturve në konflikt me ligjin të trajtuar 
nga NMDF-të është 63 (5%)  në raport me 1317 të mitur të trajtuar nga 
15 Bashki. 

9. Rezulton se në 4.5% të rasteve të trajtuara nga 13 Bashki, të miturit 
kanë pasur pozitën e dëshmitarit apo të viktimës. Konstatohet që Bashkia 
Tiranë, Bashkia Korçë, Sarandë, Gjirokastër etj. nuk kanë rregjistruar 
dhe trajtuar asnjë rast të të miturve viktimë apo dëshmitar të një vepre 
penale.

10. Numri i të miturve nën mbikqyrjen e NMDF-ve ndaj të cilëve është 
dhënë masë detyruese sipas nenit 68 të Kodit të Drejtësisë Penale për 
të Mitur është në 19% të Bashkive dhe për 81% Bashki nuk ka patur të 
mitur në mbikqyrjen e NMDF-ve.

11. Rezulton që 83% e mësuesve nuk janë të trajnuar në lidhje me të drejtat 
e të miturve në konflikt me ligjin. 
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VII.  REKOMANDIME

Me qëllim garantimin dhe respektimin e të drejtave procedurale të të miturve 
në konflikt me ligjin, me qëllim riintegrimin, riedukimin dhe rehabilitimin sa më të 
shpejt të tyre në shoqëri, paraqesim rekomandimet e mëposhtme, të cilat duhet 
të merren parasysh nga institucionet kompetente, konkretisht rekomandojmë sa 
më poshtë:

•	 Masa e sigurimit arrest me burg dhe dënimi me burg duhet të aplikohet 
sa më pak të jetë e mundur.

•	 Duhet të aplikohen në një masë më të madhe shmangia nga ndjekja 
penale dhe dënimet alternative të parashikuara në Kodin e Procedurës 
Penale dhe Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.

•	 Në rastet e veprave penale me rrezikshmëri të vogël shoqërore dhe kur 
janë kushtet e parashikuara në aktet ligjore, çështja duhet të zgjidhet me 
ndërmjetësim.

•	 Bashkitë duhet të caktojnë minimumi një punonjës në Njësinë për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Fëmijës.

•	 Punonjësit e Njësisë për të Drejtat e Fëmijës duhet të regjistrojnë dhe të 
rifreskojnë në mënyrë koherente dhe të vazhdueshme të dhënat në lidhje 
me të miturit që trajtojnë dhe mbikqyrin.

•	 Të gjithë institucionet që merren me zbatimin e të drejtave të fëmijëve 
dhe në mënyrë të veçantë me të miturit në konflikt me ligjin, duhet të 
bashkëpunojnë, të rakordojnë veprimet dhe të koordinohen me qëllim 
që të mos mbivendosen kompetencat, me qëllim respektimin në mënyrë 
efektive të të drejtave të të miturve. 

•	 Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, punonjësve 
të institucioneve në lidhje me të drejtat procedurale që kanë të miturit 
në konflikt me ligjin, me qëllim zbatimin e tyre në mënyrë efektive dhe jo 
thjeshtë sa për procedurë;
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•	 Trajnimi i vazhdueshëm i mësuesve, psikologëve, oficerëve të sigurisë 
nëpër shkolla në lidhje me të drejtat procedurale që kanë të miturit në 
konflikt me ligjin, me qëllim zbatimin e tyre në mënyrë efektive.
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