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RËNDËSIA E STUDIMIT 
 

Sjellja e të miturve ka një ndikim të rëndësishëm në shkallën e zhvillimit të një shoqërie dhe 

të ardhmen e saj. Çështjet e të drejtave të fëmijëve po shndërrohen në çështje me interes 

global duke siguruar përfshirjen dhe angazhimin e shumë aktorëve. Ndër to, një vëmendje të 

veçantë po merr ajo që lidhet me trajtimin e kriminalitetit të të miturve dhe veçanërisht, 

trajtimin e shkelësve të mitur. Standartet ndëkombëtare i referohen në mënyrë të 

vazhdueshme nevojës për një trajtim të veçantë për këtë kategori. 

Sot sistemet bashkëkohore juridike po i përgjigjen nevojës për një trajtim të veçantë të të 

miturve në përputhje me veçantitë fiziko-psikike të tyre dhe nevojës për edukim.  

Bazuar në standartet ndërkombëtare, trajtimi i kriminalitetit të të miturve bazohet në 

strategji që kanë në themel edhe parime të tilla si përjashtimi nga procedurat penale dhe  

trajtimi jashtë institucional . Shmangia konsiderohet instrumenti i parë në procesin penal ndaj 

të miturit në konflikt me ligjin që garanton efektivisht zbatimin e interesit më të lartë të të 

miturit, pasi nuk lejon vijueshmërinë e procedimit penal ndaj të miturit me të gjitha efektet që 

ai ka.  

Pas viteve 90 edhe Shqipëria u përball me një sërë fenomenesh të reja, ndër të tjera edhe me 

një rritje të kriminalitetit të të miturve. Në Shqipëri në mënyrë të vazhdueshme është ngritur 

shqetësimi mbi trajtimin e fëmijëve të përfshirë në vepra të ndryshme penale. Ndonëse janë 

ndërmarë hapa mjaft pozitivë në drejtim të trajtimit të të miturve në konflikt me ligjin, një 

nga sfidat më të mëdha të sistemit të drejtësisë për të mitur mbetet parandalimi i kriminalitetit 

të të miturve si dhe riintegrimi social i tyre. KSHH në kuadrin e monotorimit të të drejtave të 

të miturve ka theksuar nevojën për të shmangur në maksimum izolimin në paraburgime dhe 

burgje të të miturve dhe përdorimin e formave të tjera më efikase.1 

Aktualisht, legjislacioni yne në këtë fushë ka pësuar zhvillime pozitive duke iu përgjigjur 

nevojave për reformim me qëllim përqasjen me standartet ndërkombëtare. Pas zhvillimeve 

demokratike, i gjithë kuadri ligjor iu nënshtruan një procesi reformimi të pandërprerë. Kjo 

reformë ka synuar përveç të tjerash edhe përputhjen e legjislacionit penal me standartet 

ndërkombëtare. Aktualisht janë ndërmarë një sërë hapash pozitivë në këtë drejtim. Kodi 

Penal dhe Kodi i Procedurës Penal që nga momenti i hyrjes në fuqi e deri aktualisht kanë 

pësuar një sërë ndryshimesh pozitive. 

Për sa i takon kuadrit të posaçëm ligjor për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 

miratimi i ligjit Nr.10347 datë 04.11.2010, për “Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” ishte 

një hap i parë i rëndësishëm në këtë drejtim.   

 
1 Raport mbi situatën e respektimit të të drejtave të njeriut në Shqipëri për vitin 2015, Dhjetor 2015, KSHH, fq 

57. 
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Miratimi i këtij ligji shënon një arritje të rëndësishme në mbrojtjen e të drejtave të 

fëmijëve pasi ligji parashikon kuadrin e plotë të drejtave të fëmijëve në të gjitha sferat 

jetësore në përputhje me qasjen e Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Gjithashtu një aspekt i 

rëndësishëm i ligjit është parshikimi i mekanizmave institucionalë në nivel qëndror dhe lokal 

që do të garantojnë dhe sigurojnë respektimin e të drejtave të fëmijëve. Nëpërmjet këtij ligji u 

institucionalizuan edhe Njësitë e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijës si struktura të nivelit 

lokal të cilat përgjigjen për vënien në zbatim të shërbimeve të mbrojtjes së fëmijës. Keto njësi 

luajnë një rol mjaft të rëndësishëm edhe në trajtimin e rasteve që lidhen me fëmijët në 

konflikt me ligjin në mbikqyrjen e zbatimit të instituteve të së drejtës penale që zbatohen në 

raste të tilla. 

Në kuadrin e angazhimeve për integrim europian, Shqipëri u përfshi në një reformë ligjore 

dhe institucionale në sistemin e drejtësisë, pjesë e të cilës ishte edhe reformimi i sistemit të 

drejtësisë për të miturit. Fiilimisht u realizua një punë parapërgatitore produkti i të cilës ishin 

Analiza dhe Strategjia e Reformës në Drejtësi. Këto dokumente në kuadrin e problematikave 

në sitemin e drejtësisë kanë evidentuar në mënyrë të qartë dhe të plotë problematikat e 

ndeshura në administrimin e drejtësisë për të mitur2. Garantimi i procedurave ligjore te 

shpejta efektive dhe cilësore për të miturit është konsideruar një ndër objektivat strategjikë 

më të rëndësishëm të reformës në sistemin e drejtësisë penale3. Produkti më i rëndësishëm i 

kësaj reforme në fushën e drejtësisë penale për të mitur ishte  hartimi i Kodit të Drejtësisë 

Penale për të Mitur (në vijim Kodi) I cili hyri në fuqi në Janar të vitit 2019.   

 

Hartimi I këtij kodi është pjesë e reformës tërësore në sistemin e drejtësisë dhe një aspekt 

mjaft i rëndësishëm i saj. Miratimi i këtij kodi ishte hapi më vendimtar pasi mundësoi për 

herë të parë një kuadër të plotë ligjor gjithëpërfshirës në fushën e drejtësisë penale për të 

miturit në Shqipëri. Masat dhe institutet që parashikon ky kod synojnë një qasje të re në 

fushën e drejtësisë për të mitur që ka në qendër riintegrimin e të miturit si synimi kryesor i 

sistemit të drejtësisë.  

Për herë të parë në këtë Kod parashikohen edhe masat alternative të shmangies nga ndjekja 

penale dhe nga dënimi për të miturit. 

 

Ky është një hap decisiv pasi deri në miratimin e Kodit nuk kishte një ligj të plotë ku të 

trajtoheshin të gjitha çështjet e drejtësisë për të mitur. Një nga risitë më positive të Kodit 

është sanksionimi i përjashtimit të të miturit në konflikt me ligjin nga ndjekja penale dhe 

dënimi duke plotësuar kështu një vakum të legjislacionit dhe një kërkesë të standardeve 

ndërkombëtare. Ky aspect rregullues i Kodit ka ndikuar pozitivisht në përmirësimin e sistemit 

të mbrojtjes së fëmijë që përfshihen në procesin penal. Shmangia nga ndjekja penale dhe nga 

dënimi mundësohet nëpërmjet sanksionimit në Kod të masave alternative të shamngies, 

trajtimi i të cilave do të jetë objekt i këtij studimi.  

 

 
2 Relacion për projektligjin "Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit", fq 4. 
3 Vendim nr. 541, datë 19.09.2018 " Për miratimin e strategjisë së drejtësisë për të mitur dhe planit të veprimit 

2018-2021", fq 2. 
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Në studim do të mundësohet një analizë kritike e këtij instituti si një nga risitë e refromës 

ligjore të sistemit të drejtësisë për të mitur. Punimi do të identifikojë dhe  japë përgjigje për 

çështjet më të rëndësishmë juridike që lidhen me  masat alternative të shmangies nga ndjekja 

penale dhe nga dënimi.   

 

Trajtimi kësaj teme ka një rëndësi specifike pasi zbatimi i masave alternative të shmangies 

përfaqësojnë një model i ri të trajtimit të fëmijve në kontakt me ligjin. Sanksionimi i këtij 

instituti në legjislacionin shpiptar erdhi si pasojë e një procesi të gjatë që lidhet me reformën 

në sistemin e drejtësisë,  produkt i të cilës ishte edhe Kodi Drejtësisë Penale për të Mitur 

miratuar me ligjin 37/2017. Si i tillë, trajtesa e këtij instituti si një nga risitë e reformës ligjore 

të sistemit të drejtësisë për të mitur do të jetë një kontribut me vlera në kuadrin e veprimtarive 

kërkimore shkencore të Departamentit të së Drejtës Penale. 

 

Kjo temë paraqet interes shkencor teoriko-praktik pasi lidhet me një aspekt mjaft të 

rëndësishëm të drejtësisë penale për të miturit, atë të shmangies së të miturit nga ndjekja 

penale dhe nga dënimi. Si e tillë ajo lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me politiken penale të 

një shteti dhe i shërben luftes ndaj kriminalitetit të të miturve si dhe integrimit dhe 

reabilitimit të tyre. Rëndësia e fushës kërkimore të temës lidhet ngushtë me nevojat 

kombëtare pasi kriminaliteti i të miturve përbën  një shqetësim të ndjeshëm për shoqërinë 

shqiptare. Përfshirja e të miturve në veprimtari  kriminale shtron nevojën që trajtimi i të 

miturve mga sistemi juridiko-penal të synojë korigjimin e difekteve në procesin e formimit 

duke patur si objektiv final edukimin dhe riintegrimin në përputhje me statusin si i mitur.  

 Qëllimi I studimit do të jetë të trajtojë mënyrën si është sanksionuar instituti i 

shmangies nga ndjekja penale dhe dënimi në sistemin shqiptar si dhe aspekte të zbatimit të 

këtij instituti nga organet e drejtësisë penale. Nëpërmjet studimit do të mundësohet një 

analizë të plotë dhe objektive e të gjithë komponentëve që lidhen me shmangien nga ndjekja 

penale dhe nga dënimi për të miturit. Në fokus të analizës do të jetë edhe kuadri ligjor, 

aspekte të praktikës si dhe veprimtarisë së strukturat përgjegjëse për zbatimin e masave 

alternative të shmangies.  

 

Bazën kryesore të studimit e përbën analiza teorike e masave alternative të shmangies nga 

ndjekja penale dhe dënimi. Punimi trajton çështje lidhur me llojet, tiparet e masave 

alternative të shmangies nga ndjekja penale dhe nga dënimi dhe veprimtarinë e organeve 

procedurale në zbatimin e tyre. Po ashtu, studimi do të përfshijë një analizë të thellë të 

sistemit aktual që mundëson përjashtimin e të miturit nga procedimi penal dhe dënimi duke 

evidentuar të gjithë problematikat si dhe nevojën për ndërhyrje ligjore. 

Për të kuptuar nevojën e sanksionimit të këtij instituti, puna kërkimore do të orientohet edhe 

në standartet ndërkombëtare në këtë fushë, si dhe në tërësi mënyrën si janë reflektuar në 

sistemin ligjor shqiptar. Për këtë qëllim, një aspekt i rëndësishëm i studimit do të jetë analiza 

në frymën e kërkesave të standarteve ndërkombëtare duke evidentuar edhe rekomandime 
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konkrete me qëllim hartimin e një kuadri ligjor të plotë që t’u përgjigjet kërkesave të një 

sistemi drejtësie që respekton interesin më të mirë të të miturve. Në këndvështrimin e 

standarteve bazë të drejtësisë për të miturit si dhe analizës së kuadrit ligjor, do të evidentohen 

edhe disa problematika në lidhje me rregullimin ligjor si dhe çështje të zbatimit praktik të 

dispozitave të Kodit në këtë drejtim.   

Në fokus të veprimtarisë kërkimore për këtë qëllim do të jetë kuadri ligjor ku sanksionohet ky 

institut. Baza kryesore e referimit do të jetë rregullmi në Kod por edhe akte të tjerë jurdikë në 

këtë drejtim duke evidentuar rekomandime konkrete me qëllim hartimin e një kuadri ligjor të 

plotë që t’u përgjigjet kërkesave të standarteve ndërkombëtare. Nëpërmjet analizës së 

detajuar teorike do të synohet nxjerrja në pah e rëndësisë së shmngies në kuadrin e rregullave 

të veçanta procedurale të zbatueshme ndaj të miturve, por edhe arritja në përfundime dhe 

sugjerime të vlefshme për fazën e zbatimit në praktik.  

 

Për të kuptuar sa efektive kanë qënë këto dispozita, studimi do ti referohet edhe aspekteve të 

zbatimit praktik të masave alternative të shmangies. Studimi analizon një sërë vendimesh 

gjyqësore mbi masat alternative të shmangies si dhe të dhënat statistikore mbi vendimet e 

dhëna. Për pasojë, analiza e të dhënave statistikore si dhe çështjeve gjyqësore do të përbëjë 

një pjesë të konsiderueshme të strukturës së studimit. Për këtë qëllim, për realizimin e 

studimit është realizuar edhe një punë kërkimore në institucionet përkatëse të drejtësisë, me 

fokus kryesor gjykatën dhe prokurorinë e rethit gjyqësor Tiranë ku do të studiohen vendimet 

për periudhën 2018-2022. Përzgjedhja e kësaj gjykate lidhet me faktin se kjo gjykatë ka 

numrin më të lartë të zbatimit të masave të shmangies krahasuar me gjykatat e retheve të 

tjera.  

Në pamundësi për të përfshirë të gjitha vendimet gjyqësore, janë identifikuar një numër 

vendimesh për disa nga masat alternative të shmangies.  Nëpërmjet këtyre vendimeve do të 

nxirren konkluzione në lidhje me shkallën e zbatimit të masave alternative të shmangies si 

dhe problematikat e zbatimit praktik.  

Në studim janë paraqitur edhe të dhëna stistikore mbi vendimet e dhëna për periudhën 2018-

2021. Pjesë e studimit do të jenë gjithashtu edhe aspekte të praktikës si dhe veprimtarisë së 

strukturave përgjegjëse për zbatimin e masave alternative të shmangies.  

Studimi do të synojë edhe parashtrimin e zgjidhjeve për problematikat teoriko-praktike të 

evidentuara.  

Më konkretisht, qëllimi shkencor që do realizohet nëpërmjet këtij studimi do të jetë: 

• Të analizojë risitë e Kodit lidhur me rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në 

konflikt me ligjin nëpërmjet përjashtimit të të miturit nga procedimi penal dhe nga 

dënimi; 

• Të monitorojë dhe të vlerësojë mënyrën e zbatimit të rregullimeve ligjore dhe 

politikave aktuale që lidhen me shmangien nga ndjekja penale dhe nga dënimi për të 

miturit; 
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• Të vlerësojë rolin e masave alternative të shmangies si një risi në fushën e drejtësisë 

penale për të mitur dhe ndikimin në integrimin social dhe mbrojtjen e të miturve; 

• Të analizojë përmbajtjen dhe procedurat e zbatimit të tyre duke iu referuar kuadrit 

ligjor; me fokus te veçantë Kodin të Drejtësisë Penale për të Mitur ; 

• Të identifikojë problematikat në lidhje me kornizën aktuale ligjore, në referim 

krahasues më standartet ndërkombëtare; 

• Të evidentojë problematikat ligjore dhe institucionale në lidhje me zbatimin e tyre si 

dhe rëndësinë e ndërhyrjeve të shpejta për korigjim; 

• Të parashtrojë konkluzione dhe propozime konkrete në lidhje me përmirësimin e 

kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe rritjes së aksesit të të miturve ndaj këtij instituti 

në përputhje me standartet ndërkombëtare.  

Puna kërkimore do të referohet në një tërësi burimesh si akte juridike, studime doktrinore, të 

dhëna statistikore, si dhe praktike gjyqësore. Gjithashtu realizimi i studimit do të mundësohet 

nëpërmjet përdorimit të një sërë metodash shkencore si metoda analitike, statistikore, 

krahasimore etj.  

Nëpërmjet analizës teorike, të dhënave statistikore, dhe praktikës gjyqësore do të tentohet tu 

jepet përgjigje një sërë pyetjesh që lidhen me sanksionimin ligjor dhe zbatimin praktik të tyre 

të tilla si: 

 

➢ Si janë sanksionuar masat alternative të shmangies në Kodin e Drejtësisë Penale për të 

Mitur? 

➢ Sa është qasja me standartet ndërkombëtare? 

➢ A janë zbatuar dispozitata e Kodi mbi masat alternative të shmangies në mënyrë 

efektive? 

➢  Cila ka qënë shkalla e zbatimit të këtyre masave? 

 

Punimi do të identifikojë dhe japë përgjigje për këto çështje si dhe aspekte të tjera të 

rëndësishme që lidhen me institutin e shmangies nga ndjekja penale dhe nga dënimi.  

 

Synimi i studimit është edhe evidentimi i problematikave të konstatura në praktikë duke 

nxitur pjesëmarrjen e profesionistëve të fushës në debatet dhe shkembimin e eksperiencave 

në këtë fushë.  

Për këtë qëllim studimi do të jetë objekt diskutimi në leksione të hapura me pjesëmarrjen e 

profesionistëve dhe aktorëve të drejtësisë për të mitur. Qëlllimi i studimeve të kësaj natyre 

mbetet edhe nxitja e pjesëmarrjes së studentëve në studime të tilla në mënyrë që të rritet 

angazhimi profesional si dhe ndërgjegjësimi i tyre mbi rëndësinë e instituteve të reja të 

drejtësisë, si jurist të ardhshëm.  

Për këtë arsye pjesë e projektit do të jetë edhe aktivitetet, në qendër të së cilës janë vetë 

studentët. Zhvillimi i aktivitetve të tilla, synon ndërgjegjësimin e studentëve mbi institute të 
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kësaj rëndësie nëpërmjet takimeve të hapura me studentët si dhe me aktorët e tjerë të 

përfshirë. 

Ndërrmarja e studimeve të të tilla merr një rëndësi të veçantë edhe në përputhje me kërkesat 

që shtron vetë Kodi për specializimin dhe trajnimin e të gjithë aktorëve që administrojnë 

procesin e drejtësisë penale për të mitur.  

Të gjithë personat që administrojnë procesin e drejtësië për të mitur duhet të jenë të 

specializuar dhe trajnuar në fushën e të drejtave të të miturve me qëllim që të kënë njohuritë e 

nevojshme, ndërgjegjësimin profesional të lartë për mbrojtjen të drejtave të të miturve. 

Nevoja e trajtimit të të miturve vetëm nga struktura dhe persona të specializuar shtrihet për të 

gjithë aktorët që administrojnë procesin e drejtësisë pënale për të mitur, përfshirë oficerët e 

policisë gjyqësore, prokurorët, psikologun, përfaqësuesin procedural, punonjësit e Njësive 

për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Shërbimit të Provës, përfshirë këtu edhe e avokatëve 

të specializuar4.  

 

Angazhimi I aktorëve të tillë në aktivitetet që do të zhvilllohen në kuadrin e këtij studimi, do 

të ndihmojë në shkëmbimin e eksperiencave. Në cilësinë e autorëve të këtij tudimi, 

shpresojmë qe ky studim të sherbejë edhe si një mjet i konsolidimit të bashkëpunimit mes 

studjuesve dhe specialisteve te se drejtes në një fushë kaq të rëndësishme si ajo e drejtësië për 

të mitur.  

 

  

 
4 Kodi, neni 31. 
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HYRJE 
 

Nocioni i sistemit të drejtësisë penale për të mitur në Shqipëri ka njohur një rugëtim të gjatë i 

cili u finalizua me reformën në sistemin e drejtësisë. Reforma në sistemin e drejtësisë për të 

mitur ka qënë një element i rëndësishëm i reformës në drejtësi. Miratimi i Ligjit nr. 37/2007 “ 

Kodi i drejtësisë penale për të mitur” i cili ka hyrë në fuqi që në 1 Janar 2018 ishte produkt i 

kësaj reforme. 

Masat dhe institutet që parashikon ky kod synojnë tashmë një qasje të re në fushën e 

drejtësisë për të mitur. Nëpërmjët miratimit të këtij kodi mundësohet një kuadër ligjor i 

drejtësisë për të mitur në përputhje me parimet kushtetuese dhe normat ndërkombëtare.  

Qëllimi i drejtësisë për të mitur përcaktohet i atillë që të promovojë riintegrimin dhe 

reabilitimin të miturit në konflikt me ligjin dhe të parandalojë përfshirjen në veprimtari 

kriminale5. .  

Miratimi i Kodit është një arritje mjaft positive pasi përpara miratimit të tij dispozitat që 

parashikonin trajtim të veçantë për këtë kategori të shpërndara në Kodin Penal (KP), Kodin e 

Procedurës Penale (KPP) apo disa ligje të veçanta ishin shumë larg kërkesës për krijimin e 

një sistemi të veçantë të drejtësisë për të miturit. 

I ndarë në 16 krerë dhe në një total prej 143 nenesh, Kodi përmban rregullime të posaçme 

lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen 

penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo 

mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose 

dëshmitar të veprës penale6.  

Kodi parashikon norma të posaçme që duhet të respektohen nga organet përgjegjëse të 

administrimit të drejtësisë penale në lidhje me: 

 

➢ Parimet e drejtësisë penale për të mitur si dhe të drejtat dhe garancitë procedurale të të 

miturit në konflikt me ligjin; 

➢ Trajnimin dhe specializimin e organeve kompetente në procesin e drejtësisë për të 

mitur; 

➢ Parimet dhe rregullat procedurale për trajtimin e të miturit viktimë dhe të miturit 

dëshmitar të veprës penale; 

➢ Rregulla të përgjithshme të procedurës së drejtësisë për të miturit në konflikt me 

ligjin; 

➢ Shmangien nga ndjekja penale dhe nga dënimi përmes masave alternative të 

shmangies; 

➢ Elementë të procesit të hetimit të të miturit në konflikt me ligjin; 

➢ Caktimin e masave të sigurimit; 

➢ Elementë të procesit të gjykimit; 

➢ Qëllimet dhe llojet e dënimeve për të miturit; 

➢ Ekzekutimin e vendimeve si dhe rregula mbi regjimin e paraburgimit dhe burgimit; 

 
5 Kodi, neni 2. 
6 Po aty, neni 1. 
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➢ Pregatitjen për lirimin nga IEVP-ja, kujdesin, rehabilitimin, rishoqërizimin; 

➢ Mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave në sitemin e drejtësisë për të mitur.  

 

Për sa I takon fushës së rregullimit, kodi zbatohet për7: 

 

1. Procedurën e administrimit të drejtësisë penale për kategorinë e të miturve në konflikt 

me ligjin që kanë mbushur moshën për përgjegjësi penale, pra që kanë mbushur 

moshën 14 vjeç për krimet dhe 16 vjeç për kundravajtjet.  

2. Rregullime edhe për personat e gupmoshës 18 deri në 21 vjeç, sipas parashikimeve në 

nene të veçanta të tij. 

3. Dispozitat e këtij kodi zbatohen edhe për të miturit viktimë dhe/ose dëshmitar të 

veprës penale ( të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç). 

 

Rregullimet e parashikuara në këtë Kod nuk përfshijnë të miturit që kryejnë vepra penale nën 

moshën e përgjegjësisë penale, ndaj të cilëve nuk fillon procedimi penal ose, nëse ka filluar, 

pushohet menjëherë8. 

Në këtë rast vihen në lëvizje strukturat e mbrojtjes së fëmijëve dhe zbatohen të gjitha masat e 

parashikuara nga ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, me qëllim që atyre t’u 

sigurohen të njëjtat garanci procedurale, ndihmë dhe shërbime si për të miturit në konflikt me 

ligjin/viktimë ose dëshmitar, për sa i përket procesit të marrjes në pyetje dhe kontaktit me 

organet e policisë dhe prokurorisë9. 

Në lidhje me raportin e tij me ligje të tjera, vetë Kodi ka sanksionuar përparësinë në raport 

me kodet apo ligjet e tjera që mund të zbatohen në procesin e drejtësisë penale për të mitur 

vetëm për çështje që nuk janë të rregulluara nga ky Kod ose nëse përmbajnë rregullime më të 

favorshme për të miturit10.  

Një aspect mjaft pozitiv, i munguar deri tashmë në regullimet aktuale ligjore, është 

sanksionimi në Kod i parimeve të drejtësisë penale për të mitur si dhe të drejtave dhe 

garancive procedurale për të miturin në konflikt me ligjin11. Aspekt ky i munguar i 

legjislacionit për të miturit duke konsideruar faktin që as KP dhe as KPP parashikonin shumë 

pak rregullime të posaçme mbi parime të drejtësisë penale apo procedimit penal që i 

referohen vetëm kategorisë së të miturve.  

Mënyra e sanksionimit të parimeve dhe garancive procedurale nuk është thjesht deklarative, 

por imponon detyrimin e organeve procedurale për respektimin e tyre në çdo fazë të 

administrimit të drejtëssië penale për të miturit. 

 
7 Po aty, neni 4/1-2. 
8 Po aty, neni 4/3. 
9 Po aty. 
10 Po aty, neni 5. 
11 Në dy krërë të veçantë kreu 2 dhe kreu 3 Kodi sanksionon parimet e drejtësië penale për të mitur dhe 

garancive procedurale për të miturin në konflikt me ligjin. 
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Kodi imponon për të gjithë organet kompetente të zbatojnë këto parime në veprimet dhe 

vendimet e tyre lidhur me të miturin në konflikt me ligjin, të miturin viktimë ose dëshmitar të 

veprës penale12. 

 

Kodi ka sanksionuar si parime të drejtësisë penale për të mitur, parimet si vijon: 

 

1. Parimi i prezumimit të pafajsisë; 

2. Parimi i interesit më të lartë të fëmijës; 

3. Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi; 

4. E drejta për zhvillim harmonik e të miturit; 

5. Parimi i proporcionalitetit; 

6. Përparësia e masave alternative të shmangies; 

7. Kufizimi ose heqja e lirisë si masë e fundit; 

8. Pjesëmarja e të miturit në proces; 

9. Shqyrtimi pa vonesë dhe me përparësi i çështjeve me të mitur; 

10. Pjesëmarja e detyrueshme e psikologut. 

 

Një risi e Kodit ishte sanksionimi i parimit të përparësisë së masave alternative të shmangies 

nga procedimi penal. Hyrja në fuqi e ketij Kodi perveç të tjerash solli një risi mjaft pozitive 

nëpërmjet sanksionimit të masave alternative të shmangies nga ndjekja penale. Masat 

alternative të shmangies përbëjnë një mjet juridik që mundësojnë mosfillimin  ose 

përjashtimin e të miturve nga ndjekja penale. Shmangia eviton pasojat e dëmshme të 

përfshirjes në procedurat penale ose dënimit duke rritur potencialet për riintegrimin dhe 

rishqërizimin e të miturve në konflikt me ligjin. Zbatimi i këtyre masave i shërben 

riintegrimit te të miturit nëpërmjet mosshkëputjes nga mjedisi social dhe trajtimin në 

komunitet sa më shumë të jetë e mundur.  

Ky institut i ri mundëson zbatimin e standartit ndërkombëtar të përjashtimit të të miturve nga 

procedurat gjyqësore dhe zgjidhjes së çështjeve nëpërmjet sistemit të drejtësisë reaturuese 

dhe ndërmjetësimit. Zbatimi i masave alternative të shmangies përfaqësojnë një model i ri të 

trajtimit të fëmijve  në kontakt me ligjin. Qëllimi kryesor i masave të shmangies është që 

delinkuenti i mitur të mos i ekspozohet procedurës penale, të mos stigmatizohet dhe të mos 

shqiptohen sanksione penale13. Shmangia konsiderohet intrusementi i parë në procesin penal 

ndaj të miturit në konflikt me ligjin që garanton efektivisht zbatimin e interesit më të lartë të 

të miturit, pasi nuk lejon vijueshmërinë e procedimit penal ndaj të miturit me të gjitha efektet 

që ai ka14. 

Sanksionimi këtij instituti në legjislacionin shqiptar kishte si qëllim që ti shërbente më mirë 

qëllimeve të rishoqërizmit, reabilitimit dhe parandalimit të shkeljeve penale për të miturit 

përkundrejt vendosjes para përgjegjësisë penale dhe zbatimit të dënimit. 

 
12 Kodi, neni 8/2. 
13 Salihu.I, (2005), E drejta penale për të mitur, FINISH-OHCR, Prishtinë, fq 34. 
14 Merkaj.T, (2020), Komenetar i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur i interpretuar me praktikë gjyqësore, 

shtypshkronja MORAVA, Tiranë, fq 238. 
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Kjo është një risi pozitive duke konsideruar faktin se përpara hyrjes në fuqi të KDPM sistemi 

i drejtësisë penale kishte një qasje ndëshkuese ndaj fëmijëve në konflikt me ligjin15.  

Përpara hyrjes në fuqi të Kodit, janë evidentura një sërë mangësish në lidhje me trajtimin e të 

miturve në konfikt me ligjin. Një nga problematikat kryesore ka qenë tejzgjatja e proceseve 

penale. Po ashtu ndaj të miturve që ndiqeshin penalisht zbatoheshin masa shtrënguese dhe 

dënime të papërshtatshme me moshën dhe nevojat edukative të tyre. Këto problematika janë 

pasqyruar edhe në Stategjinë e Drejtësisë për të Mitur ku është evidentuar nëpërmjet të 

dhënave statistikore të UNICEF se Shqipëria rezulton vendi me përdorimin më të shpeshtë të 

paraburgim për të miturit si dhe vendi me përqindjen më të lartë të dhënies së dënimit me 

burgim16.  

Nxitja e aplikimit të masës alternative të shmangies nga ndjekja penale në këtë strategji është 

konsideruar një nga mënyrat për rishoqërizimin, riintegrimin dhe rehabilitimin e të miturve 

në konflikt me ligjin17. 

Sanksionimi i këtij instituti në legjislacionin shpiptar erdhi si pasojë e një procesi të gjatë që 

lidhet me reformën në sistemin e drejtësisë. Shqipëria u përfshi në këtë reformë në kuadrin e 

angazhimeve për integrim europian. Garantimi i procedurave ligjore te shpejta efektive dhe 

cilësore për të miturit ishte një ndër objektivat strategjikë më të rëndësishëm të reformës në 

sistemin e drejtësisë penale18. Për pasojë pjesë përëbrëse e kësaj reforme ishte edhe reformimi 

i sistemit të drejtësisë për të miturit.  

Edhe përpara hyrjes në fuqi të Kodit kishte një tendencë në ritje drejt zbatimit të alternativave 

të dënimit me burgim për të miturit, çka shprehte ndërgjegjësimin e organeve të procedimit 

penal, gjykatës dhe prokurorisë lidhur me rëndësinë e mosvendosjes së të miturve në 

institucione burgimi dhe aplikimin e masave të tjera të ndryshme nga dënimi me heqje lirie19.  

Në Kod është sanksionua parimi i i përparësisë së masave alternative të shmangies nga 

procedimi penal si pjesë e parimeve të drejtësisë penale për të mitur20. Masat që synojnë 

shmangien e të miturit nga procedimi penal ose zbatimi i masave të drejtësisë restauruese 

vlerësohen si mundësia e parë. Sa herë që është e përshtashme, e mundshme dhe e dobishme, 

shmanget vënia në lëvizje e procedurës penale për të miturit në konflikt me ligjin, me kusht 

që të respektohen plotësisht të drejtat e të miturit dhe mbrojtja e tij. Zbatimi i këtyre masave i 

shërben më mirë qëllimeve të rishoqërizimit, rehabilitimit të të miturit dhe parandalimit të 

shkeljeve të ligjit përkundrejt vendosjes në përgjegjësi penale dhe zbatimit të dënimit penal21.  

Studjuesit konkludojnë se masat e shmangies marrin përparësi e rjedhimisht rëndësi 

thelbësore në procesin e drejtësisë penale për të mitur, për vetë qëllimin që ato ndjekin në 

korigjimin e të miturit në konflikt me ligjin, përkundrejt zbatimit të përgjegjësisë penale dhe 

 
15 Vendim nr. 541, datë 19.09.2018,i cituar, fq 4. 
16 Vendim nr. 541, datë 19.09.2018 "Për miratimin e strategjisë së drejtësisë për të mitur dhe të planit të 

veprimit 2018-2021", fq 5. 
17Po aty, fq 10. 
18 Po aty, fq 2. 
19 Mustafaraj. B, Kriminaliteti i të miturve, aspekte kriminologjike dhe juridiko-penale, UET pres, Tiranë 2017, 

fq 443.  
20Kodi, neni 14. 
21 Parimi I përparësisë së masave alterntive të shmngies rregullohet nga neni 14 I Kodit. 
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ndëshkimit penal të tij22. Rëndësia e masave alternative të shmangies mund të evidentohet 

edhe nga fakti që vendimi i prokurorit për fillimin, mosfillimin ose shmangien nga ndjekja 

penale si dhe marrëveshja e shmangies nga ndjekja penale do të jenë pjesë e të dhënave të 

detyrueshme në përmbajtjen e sistemit të të dhënave të integruara të drejtësisë penale për të 

mitur23. Ky sistem është ende në procesin e mbledhjes së të dhënave.  

Si një institut i ri, instituti i shmangies nga ndjekja penale, në fazat e para pas hyrjes në fuqi 

të Kodit nuk ka njohur një zhvillim të madh. Kjo evidentohet edhe nga të dhënat studimore, 

ku deri në Janar të vitit 2019 nga 134 vendime të dhëna nga gjykatat e shkallës së parë të 

Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Durrës, nga të cilat 120 vendime gjyqësore të shkallës së parë të 

vitit 2018 dhe 14 të vitit 2019 është marrë vetëm një masë shmangjeje24. Kjo masë është 

vendosur për veprën penale, Mbajtja e armëve të ftohta në vende publike, neni 279/2 KP 

(vendimi 1606 29/5/2018). Rasti lidhet me një të mitur, mashkull, 15 vjeç, i cili mbante me 

vete një dorezë metalike. Gjykata ka vendosur masën e shmangies  paralajmërim me 

shkrim25.  

Të dhënat statistikore dhe studimore reforojnë se zbatimi i masave alternative të shmangies 

nuk ka respektuar parimin e përparësisë në raport me masat dhe dënimet e tjera. Masat 

alternative të shmangies në praktikën gjyqësore kanë patur një zbatim shumë të vogël. Edhe 

në rastet kur plotësohen kushtet për zbatimin  masave të shmangies gjykatat kanë zbatuar 

institute të tjera si alternativat e dënimit me burgim apo përjashtimin nga dënimi. Referenca 

është bërë në KP më shumë se sa në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit.  Në vendimet e 

analizuara nga studimet e bëra konstatohet se gjykata nuk kanë zbatuar shmangien nga 

dënimi edhe në rastet e veprave penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe pasojave të 

vogla. Rasti më tipik lidhet me veprën penale të vjedhjes ku ndonëse gjyktat kanë konstatur 

në vendimet e tyre vlerën e vogël të sendit si dhe faktin që të miturit kanë qënë të padënura, 

kanë zbatuar masat të tjera si përjashtimi i të miturit nga dënimi, apo pezullmin ekzekutimit 

të dënimit me burgim dhe vendosjen në provë26. 

  

 
22 Merkaj.T, Komentar i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur i interpretuar me praktikë gjyqësore, 

shtypshkronja MORAVA, Tiranë, 2020, fq 239. 
23 VKM, NR.149, datë 20.3.2019 "Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakterisitkat e përdorimit e 

aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënien e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të 

drejtësisë për të mitur".pika 9/b dhe pika 9/c. 

24. Shkolla e Magjistraturës, Përmbledhje e praktikës gjyqësore për Drejtësinë Penale për të Miturit, Aplikimi i 

Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Durrës gjatë vitit 2018 dhe 

2019, fq 3(/Studim%20shkolla%20e%20magjistratures.pdf). 
25 Po aty, fq 43. 
26 Shih, Shkolla e Magjistraturës, Studim, vepër e cituar, fq 6-7. 
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1. SHMANGIA NGA NDJEKJA PENALE SI NJË 

STANDART NDËRKOMBËTAR 
 

1.1 Shmangia nga ndjekja penale në instrumentat juridikë 

ndërkombëtarë 

Të drejtat e fëmijëve janë të drejtat e njeriut27. Sistemi ligjor duhet tu përgjigjet nevoja të tyre 

dhe tu mundësojë një trajtim që siguron respektimin e të drejtave dhe lirive themelore dhe 

dinjitetit njerëzor. Procesi i integrimit imponon repektimin e standarteve ndërkombëtare në 

procedurat penale të drejtësisë për të mitur, si një kusht i domosdoshëm për një drejtësi 

penale efikase, që ka në themel rehabilitimin, edukimin dhe mirëqenien e të miturit. Aspektet 

që lidhen me drejtësinë penale për të mitur përbëjnë pjesë të standarteve të kërkuara ne 

proceset integruese të vendit.  

Instrumentat juridikë ndërkombëtarë për të drejtat e fëmijëve, në përputhje me interesin më të 

mirë të fëmijës, i japin priritet qëllimeve edukuese ndaj atyre ndëshkuese si dhe nevojës për 

trajtim të veçantë. Aspekti i trajtimit të veçantë duhet të përshkojë të gjitha fazat e procedurës 

nga momenti i ndalimit deri në momentin e vuajtjes së dënimit. Në çdo fazë të procedurës, 

sistemi i drejtësisë për të mitur duhet t’i japi prioritet masave alternative nga privimi i lirisë si 

dhe përjashtimi i procedurave gjyqësore dhe masave institucionale. Për të penguar efektet 

negative të një procesi penal, për të miturit duhet të evitohen  procedurat e rregullta penale 

dhe te zbatohen procedura alternative. Në rstet kur për shkak të rrethanave të çështjes është e 

pamundur të shmanget një proces gjyqësor, prioritet duhet t’u jepet masave alternative ndaj 

dënimit me burgim si dhe masave joinstitucionale. Nëse është e nevojshme, masat e heqjes të 

lirisë dhe ato institucionale duhet të ndërrmeren si mjet i fundit dhe për përiudhën sa më të 

shkurtër kohore.  

Parimi i përjashtimit nga procedurat formale nëpërmjet përdorimit të masave të përshtatshme 

alternative është pjesë e standarteve ndërkombëtare të drejtësisë penale për të mitur. Është 

sanksionuar në KDF si një ndër instrumentat më të rëndësishëm ligjore në fushën e drejtësisë 

për të miturit, por edhe në një sërë akteSH të tjerë ndërkombëtare të hartuar në kuadrin e 

organizmave të tillë si OKB, KE, BE etj   

Që prej periudhës së viteve 1990 e deri në vazhdim Shqipëria ka ratifikurar një sërë aktesh 

juridikë ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të të drejtave të të miturve. Ratifikimi i 

tyre nga parlamenti shqiptar i bën ata pjesë të sistemit të brendshëm juriridik dhe zbatimi i 

tyre është i detyrueshëm. Ndër to, vendin kryesor e zë, Konventa e OKB për të Drejtat e 

Fëmijës (KDF).Një sërë aktesh të tjera juridikë, si rekomandime të Këshillit të Europës në 

fushën e drejtësisë për të mitur apo akte në kuadrin e OKB, zbatohen në sistemin juridik si 

pasojë e anëtarësimit të Shqipërisë në organizata të tilla si, Këshillit të Europës apo OKB.  

Këshilli mbi të drejtat e njeriut u bën thirrje shteteve të respektojnë standardet ndërkombëtare 

të të drejtave dhe lirive themelore e, në mënyrë të veçantë, t’u përmbahen parimeve dhe 

 
27 Unicef.org/Albania/children-25069.html, klikuar më 23.11.2017. 
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parashikimeve të KDF në fushën  e drejtësisë penale për të mitur28. Kombet e Bashkuara, u 

kanë kërkuar shteteve që në politikat shtetërore dhe reformat ligjore, të reflektojnë 

parashikimet e KDF dhe standardet e Kombeve të Bashkuara mbi drejtësisë për të mitur, në 

mënyrë të veçantë, krijimin e një sistemi që garanton të drejtat e fëmijës, parandalon shkeljen 

e të drejtave, promovon ndjenjën e dinjitetit dhe respektin për moshën, shkallën e zhvillimit 

dhe të drejtën e pjesëmarrjes në shoqëri.29  

Konventa e të drejtave të fëmijës si instrumenti më i rëndësishëm në  fushën e drejtësisë për 

të miturit sanksion një sërë parimesh bazë të drejtësisë për të mitur, ndër të cilët respektimi i 

interesit më të mirë të të miturit si dhe ai i mirëqënies30. Këto parime duhet të konsiderohen 

në vendimarjen e gjykatave dhe të nxisin një vendimarje që mundëson zgjidhjen e çështjeve 

pa iu drejtuar procedurave ligjore.  

KDF, u kërkon shteteve palë të marrin masa sa herë është e nevojshme dhe e dëshirueshme 

për t’i trajtuar fëmijët pa iu drejtuar procedurës gjyqësore, me kusht që të respektohen 

plotësisht të drejtat e njeriut dhe mbrojtja ligjore31. Kjo dispozitë ë konventës kërkon një 

interpretim për të kuptuar që vendimmarrja e organeve të drejtësisë penale kushtëzohet nga 

respektimi i disa kushteve si më poshtë: 

 

a) trajtimi i fëmijëve në konflikt me ligjin do të rëalizohet vetëm kur është e 

nevojshme;  

 

Kjo kërkon që organet e drejtësisë në vendimarjen e tyre këto organe të konsiderojnë dy 

parime kryesore, parimin e mirëqënies së të miturit, si dhe atë të proporcionalitetit, pra 

vendimarja duhet të mari në konsideratë si rrethanat dhe rrezikshmërinë e veprës penale, 

ashtu edhe rrethanat individuale dhe nevojat e të miturit32.  

 

b) shmangia nga procedura gjyqësore duhet të jetë e dëshirueshme, pra të bëhet me 

pëlqimin e të miturit, prindit apo kujdestarit ligjor33; 

 

c) në çdo rast duhet të respektohen plotësisht të drejtat e të miturit, e mbi të gjitha e 

drejta e mbrojtjes ligjore. 

 

Përdorimi i masave të përshtashme për të trajtuar fëmijët duke shmangur procedurat 

gjyqësore është parashikuar edhe në Rregullat e Pekinit i cili rekomandon që “në çështjet e të 

 
28 Rezoluta 10/2 e Këshillit mbi të Drejtat e Njeriut, ‘Mbi të drejtat e njeriut në administrimin e drejtësisë, 

veçanërisht drejtësisë për të mitur”, adaptuar në 25 Mars 2009, fq 4. 
29 Udhëzime për veprim për fëmijët në sistemin e drejtësisë penale, aneks i Rezolutës 1997/730, pika 11(a). 
30 KDF, neni 3/1dhe 2. 
31 KDF. neni 40/5/b. 
32 Parimi I mirëqënies si dhe ai I proporcionaliteti janë parime të përcaktuara si parime udhëheqëse në gjykim 

dhe vendimarrje nga rregulli 17 i Rregullave të Pekinit. 
33 Sipas rregullit 11.3 të Rregullave të Pekinit:  

“Çdo aktivitet që ka lidhje me punën në komunitet apo shërbime të tjera kërkon miratimin e të miturit, prindit 

ose kujdestarit, me kusht që një vendim i tillë në lidhje me një çështje të shqyrtohet nga një organ kompetent pas 

miratimit të kërkesës”. 



16 

 

miturve, të merret parasysh edhe mundësia e mosçeljes së një senance gjyqësore formale nga 

autoritetet komptente siç parashikohet në regullin 14.134”.  

Shmangia nga procedurat gjyqësore shërben për të evituar efektet negative të procedimit 

penal, dhe i referohet të gjitha rasteve të shkeljve të lehta dhe me rrezikshmëri të ulët 

shoqërore. Me qëllim lehtësimin e përjashtimit nga procedurat formale, prioritet duhet t’u 

jepet programeve komunitare të tilla si mbikqyrje dhe ruajtje e përkohshme, rikthim dhe 

kompesim i viktimave35. Standartet nderkombëtarë kërkojnë që organeve që merren me 

çështjet e të miturve, tu garantohet pushteti diskrecional ose e drejta e vetëvendosjes në 

trajtimin e ketyre çeshtjeve. Shmangia nga procedura gjyqësore është e sukseshme vetëm 

nëse organet që meren me çështjet e të miturve, policia, prokuroria, apo organe të tjera, kanë 

të drejtën e vetvendosjes për përjashtim nga seancat formale, duke zbatuar rregullat e 

caktuara nga sistemet ligjore përkatëse si dhe parimet e instrumentave juridikë 

ndërkombëtare. Për këtë qëllim, rregulli 11.2 përcakton të drejtën e vetvendosjes të organeve 

të drejtësisë në përjashtimin e të miturve nga procedurat formale si më poshtë: 

“ Policia, prokuroria ose organe të tjera që merren me çështjet e të miturve kanë të drejtën 

për vetvendosje për çështje të tilla, pa zhvilluar senacë formale, në përputhje me kriteret e 

përcaktuara për këtë qëllim në sistemin ligjor përkatës dhe në përputhje me parimet e 

shprehura në këto rregulla”36.  

Me qëllim lehtësimin e natyrës diskrecionale të çështjeve të të miturve, duhen bërë përpjekje 

për sigurimin e programeve komunitare si p.sh mbikqyrje dhe ruajtje e përkohshme, rikthim 

dhe kompesim i viktimave37. Zbatimi me sukses i masave të tilla, kërkon një sistem efikas të 

mbikëqyrjes së këtyre masave, si dhe bashkëpunimin dhe përfshirjen e shërbimeve 

komunitare, institucioneve vendore dhe organizatave vullnetare38.  

Në rastet kur i mituri duhet t’i nënshtrohet një procesi gjyqësor, gjykata duhet të synojë 

zbatimin e masave alternative dhe shmangien sa më shumë të jetë e mundur të dënimit me 

burgim, apo masave të tjera institucionale39. 

Pakti mbi të drejtat civile dhe politike kërkon që procedura që zbatohet për të miturit të cilët 

nuk e kanë arritur ende moshën madhore, në rastin kur kanë të bëjën më ligjin penal, duhet të 

marrë parasysh moshën dhe interesin që paraqet riedukimi i tyre40. 

 
34Regullat Standarte te Kombeve të Bashkuara mbi Administrimin e Drejtësisë për të Mitur,  (Rregullat e 

Pekinit), 1985, rregulli 11. 
35 Programe të tilla janë parashikuar në rregullin 11.4 të Rregullave të Pekint. Neni 40/4 e KDF parashikon masa 

të tjera siç janë kujdesi, orientimi dhe kontrolli, këshillat, periudha e provës, kujdesi në familje, programet e 

edukimit të përgjithshëm dhe professional si dhe zgjidhje të tjera, veç atyre institucionale, për t’u siguruar 

fëmijëve një trajtim në përputhje me mirëqënien e tyre dhe në raport me gjendjen e tyre dhe shkeljen e ligjit. 

Masat e sanksionuara në këto instrumente nuk janë ezauruese, por thjesh ilustrative pasi përcaktojnë vetëm disa 

nga programet komunitare që mund të zbatohen duke lënë të lirë mundësinë e përcaktimit të progrmeve të tjera 

nga sitemet ligjore të steteve. 
36 I njëjti parim është sanksionuar në rregullin 17.4 sipas të cilit: 

“Autoriteti kompetent duhet të këtë pushtet për të ndërprerë procesin në çdo kohë”. 
37 Po aty, regulli 11.4. 
38 Po aty, rregulli 25.1. 
39 Sipas rregulli 18.1 të Rregullave të Pekinit: 

“Para autoriteti competent duhet të vihen në dispzoicion një gamë sa më e gjërë masash gjykimi, duke lënë vend 

për përshtashmëri duke shmangur dërgimin në institucion riedukimi sa më shumë që të jëtë e mundur”. 
40 Pakti mbi të drejtta civile dhe poltike, neni14/4. 
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Direktivat e Kombeve të Bashkuara për parandalimin e kriminalitetit të të miturve kërkon 

trajnimin e personave të ngarukura me zbatimin e ligjit si dhe personelit ndihmës me qëllim 

që t’u përgjigjen nevojave të veçanta të të rinjve si dhe njohjen dhe përdorimin sa më tepër të 

jetë e mundur të programeve dhe mjeteve referuese për ti mbajtur larg të rinjtë nga sistemi i 

drejtësisë41. 

Rregullat Standarte Minimale të Kombeve të Bashkuara për masat alternative ndaj kufizimit 

të lirisë ( Rregullat e Tokios) nxisin sanksionimin në legjislacion si dhe zbatimin e masave 

alternative ndaj kufizimit të lirisë në të gjitha fazat e procedimit penal42. Me qëllim rritjen e 

mundësisë së zbatimit të tyre, sanksionohet parimi i ushtrimit të pushtetit diskrecionar të 

autoriteteve kompetente në të gjitha fazat e procedurës në përputhje me rregullimet ligjore43.  

Karta e te Drejtave Themelore të Bashkimit Europian rithekson një nga parimet më të 

rëndësishme të drejtësisë për të mitur, atë të interesit më të lartë të fëmijës i cili duhet të 

gëzojë vëmendje parësore në të gjitha veprimet që ndërrmeren ndaj fëmijës si nga autoritetet 

publike, ashtu edhe nga institucionet private44. 

Një sërë rekomandimesh dhe rezolutash gjithashtu sugjerojnë shmangien nga procedimi penal 

nëpërmjet alternativave të tjera për shkelësit e mitur të ligjit.45.  

Rekomandimi nr. 87(20) i Komiteti të Ministrave “Mbi reagimin social ndaj kriminalitetit të 

të miturve”, u rekomandon shteteve anëtare zhvillimin e politikave që synojnë integrimin 

social të të miturve si një nga format e parandalimit të kriminalitetit të të miturve. Në këtë 

kontekst, qeverive të shteteve anëtare u bëhet thirje të rishikojnë legjislacionin dhe praktikën 

e tyre me qëllim të inkurajimit dhe zhvillimit të procedurave të shmangies dhe 

ndërmjetësimit.   

Rekomandimi nxit zhvillimin e procedurave të shmangies dhe ndërmjetësimit në fazën e 

ndjekjes penale në nivel prokurorie ose policie në vendet ku policia ushtron  funksione të 

ndjekjes penale, në mënyrë që të parandalohet përfshirja e të miturve në sistemin e drejtësisë 

penale dhe pasojave që rjedhin prej saj46. Për zbatimin me sukses të këtyre procedurave 

kërkohet plotësimi i kushteve të tilla si pëlqimi i të miturit për zbatimin e masave me të cilat 

kushtëzohet shmangia dhe, sipas rastit, bashkëpunimi i familjes së tij. Vëmendje e veçantë 

në zhvillimin e këtyre procedurave duhet t’u kushtohet të drejtave dhe interesave të të 

miturit si dhe atyre të viktimës47.  

Rekomandimi (2003)20 “MBi mënyrat e reja të trajtimit të kriminaliteti të të miturve dhe 

rolin e drejtësisë për të mitur” konsideron rishoqërizimin dhe riintegrimin e të miturve autorë 

të veprave penale si një nga synymet kryesore të drejtësisë për të mitur48. Rekomndimi nxit 

 
41 Direktivat e Kombeve të Bashkura për parandalimin e kriminalitetit të të miturve, neni 59. 
42Rregullta standarte minimale të Kombeve të Bashkura për masat alterntive ndaj kufizimit të lirisë ( Rregullat e 

Tokios), pika 2,3 dhe 2.4. 
43 Po aty, pika 3.3. 
44Karta e te Drejtave themelore të Bashkimit Europian, neni 24/1.  
45 Rekomandimi  Nr.(87) 20 Mbi reagimin social ndaj kriminalitetit të të miturve, pika 2, Rezolution 1997/30 

Udhëzime për veprim për fëmijët në sitemin e drejtësisë penale, pika 5 etj. 
46 Rekomandimi nr. 87(20) i Komiteti të ministrave “Mbi reagimin social ndaj kriminalitetit të të miturve, pika 

2. 
47 Po aty, pika 3. 
48 Rekomndimi (2003)20 “Mbi mënyrat e reja të trajtimit të kriminaliteti të të miturve dhe rolin e drejtësisë për 

të mitur”, pika 1(ii). 
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zgjerimin e alternativave të përshtashme përkundrejt ndjekjes penale si një nga reagimet ndaj 

kriminalitetit të të miturve. Këto alterntiva duhet të jenë pjesë e procedurave ligjore dhe të 

marrin në konsideratë parimin e proporcionalitetit dhe interesit më të mirë të të miturit49.  

Rekomandimi (2008)11 “Mbi regullat europiane për shkelësit e mitur që u nënshtrohen 

sanksoneve dhe masave” nxit sanksionimin e një game të gjerë sanksionesh dhe masash në 

komunitet, të përshtatura sipas fazave të ndryshme të zhvillimit të të miturve50. Zbatimi i 

tyre bazohet në parimet e interesit më të mirë të të miturit, parimit të proporcionalitetit dhe 

individualizimit si dhe marrjen në konsideratë të moshës së të miturit, mirëqënies fizike dhe 

mendore, zhvillimin dhe kapacitetin e tij51. Ky instrument parashikon nxitjen e 

ndërmjetësimit apo masave të tjera korigjuese në të gjitha fazat e trajtimit të të miturve në 

mënyrë që të parandalohet përfshirja e të miturve në sistemin penal dhe pasojat që vijnë prej 

tij52.  

Në këndvështrimin e kërkesave të standarteve ndërkombëtare, në vijim do të analizohet si 

është sanksionuar ky parim në Kod dhe cilat janë problematikat. 

 

1.2 Zbatimi i standarteve ndërkombëtare në legjislacionin e 

brendshëm 

Në vijim do të trajtohen çështje mbi parashikimin në legjislacionin shqiptar të shmangies nga 

ndjekja penale dhe dënimi, si dhe mënyrën se si pasqyrohen kërkesat e standarteve 

ndërkombëtare në zbatimin e këtij instituti. 

Në kontekstin historik, ky institut është parashikuar në KPP të vitit 1979 si një mundësi e 

mosfillimit të çështjes penale apo pushimit të saj gjatë hetimi apo gjykimit në shkallë të parë 

kur çmohej se rrezikshmëria e veprës dhe e autorit ishte e ulët dhe ai tregonte pendim të 

thellë53. Këtë kompetencë e kishte si gjykata apo gjyqtari i vetëm, ashtu edhe hetuesi i 

çështjes. Zbatohej me propozim të organeve shtetërore, organizatave shoqërore apo 

kolektivave punonjës. Ndonëse ky institut zbatohej pa dallim si ndaj kategorisë së personave 

madhorë, ashtu edhe ndaj të miturve, ka një rëndësi të veçantë pasi sanksionon përjashtimin 

nga ndjekja penale nëse përmbusheshin kushte të caktuara. 

Më tej, me miratimin e KPP të vitit 1995 ky institut nuk gjeti pasqyrim në legjislacionin 

procedural. Në KP të viti 1995 parashikohet përjashtimi i të miturit nga dënimi, institut i 

parashikuar edhe në kodet penale të periudhës së diktaturës.  

Sipas nenit 52 të këtij Kodi: 

Gjykata nisur nga rrezikshmëria e pakët e veprës penale, nga rrethanat konkret të kryerjes së 

saj, nga sjellja e mëparshme të miturit, mund ta përjashtojë atë nga dënimi. Në këto raste 

gjykata vendos dërgimin e të miturit në një institucion edukimi. 

 
49 Po aty, pika 7. 
50 Rekomandimi (2008)11 “Mbi regullat europiane për shkelësit e mitur që u nënshtrohen sanksoneve dhe  

masave”, pika23.2. 
51 Po aty, pika 5. 
52 Po aty, pika 12. 
53 KPP të vitit 1979, neni 73. 
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Zbatimi i këtij instituti pasohej nga detyrimi i gjykatës në zbatimin e masës edukuese të 

vendosjes në një institucion riedukimi.  

Rregullimi ligjor dhe zbatimi praktik i përjashtimit të të miturit nga dënimi shfaqte disa 

problematika:  

Së pari, në ndryshim edhe nga Kodet Penale të periudhës së diktaturës, KP54 parashikon 

vetëm një masë atë të vendosja në një institucion riedukimi. Duke qënë një masë 

institucionale ky regullim është në kundërshtim me standartet ndërkombëtare të drejtësisë për 

të mitur që sanksionojnë zbatimin e masave institucionale si masë e fundit. Mungesa e 

parashikimit në kod të alternativave të tjera, e detyronte gjykatën ti referohej në çdo rast kësaj 

mase.  

Së dyti, mungesa e institucioneve të riedukimit e kanë bërë këtë dispozitë pothuaj të 

pazbatueshme në praktikë.  

Për sa i takon përjashtimit nga ndjekja penale, që prej periudhës së diktaturës, në 

legjislacionin procedural shqiptar nuk ka patur institute të mirëfilltë që mundësojnë edhe 

përjashtimin nga ndjekja penale.  

Si një institut i munguar, sanksionimi në Kod i shmangies nga ndjekja penale dhe nga dënimi, 

përfaqëson një risi në legjislacionin procedural shqiptar në drejtim të trajtimit të të miturve në 

konflikt me ligjin. Jo vetëm kaq, por Kodi parshikon se ky parim duhet të këtë përparësi në 

raport me masat e tjera që mund të zbatohen ndaj të miturve. 

Parimi i përparësisë së masave alternative të shmangies nga procedimi penal është 

parashikuar në Kod si pjesë e parimeve të drejtësisë penale për të miturit. Kodi sanksionon në 

mënyrë të shprehur kërkesën që në procedurën e drejtësisë penale për të mitur t’u jepet 

përparësi masave alternative të shmangies nga procedimi penal. Masat alternative që synojnë 

shmangien e të miturit nga procedimi penal ose zbatimi i masave të drejtësisë restauruese 

duhet të vlerësohen si mundësia e parë55.  

Nëpërmjet këtij regullimi sanksionohet prioriteti i shmangies nga ndjekja penale si një 

alternativë që i shërben më mirë qëllimeve të rishoqërizimit, rehabilitimit të të miturit si dhe 

efektit parandalues të veprimtarisë kriminale. Zbatimi i masave alternative të shmagies duhet 

të vlerësohet si mundësia e parë në çdo fazë të administrimit të drejtësisë penale për të 

miturit.  

Sa herë konsiderohet e përshtatshme, e mundshme dhe e nevojshme, duhet të shmanget vënia 

në lëvizje e procedurës penale për të miturin në konflikt me ligjin me kusht që të respektohen 

plotësisht të drejtat e të miturit dhe mbrojtja ligjore e tij56.   

Shmangia nga ndjekja penale dhe nga dënimi përmes masave alternative rregullohet në Kreun 

VII të Kodit (nenet 55-72). Sanksionimi i rregullimeve në Kod është në përputhje me 

konventat dhe aktet juridikë ndërkombëtarë që sanksionojnë përjashtimin nga procedurat 

formale.  

 

 
54 Lojet e masave edukuese janë parashikuar në nenin 39 të KP të viti 1952 si dhe në nenin 28 të KP të vitit 

1977. 
55 Kodi, neni 14/2. 
56 Po aty, neni 14/3. 
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Në mënyrë të përmbledhur, Kodi përfaqëson progres në sanksionimin e këtij instituti pasi: 

 

➢ Mundëson përjashtimin e të miturit jo vetëm nga dënimi, por edhe nga ndjekja penale; 

➢ Përcakton në mënyrë të qartë dhe përkufizuese kuptimin e shmangies nga ndjekja 

penale dhe dënimi; 

➢ Parashikon jo vetëm një alternative të vetme, por një tërësi alternativash duke lënë 

mundësi të zbatimit të tyre nga organi procedures në përputhje me rethanat 

individuale të rastit; 

➢ I jep përparësi masave të tjera ndaj masave institucionale, të cilat nga mënyra e 

sanksionimit në Kod, do të konsiderohen si mundësia e fundit. Nga tërësia e masave 

alternative të shmangies parashikuar në Kod, vetëm njëra prej tyre ajo e vendosjes në 

kujdes, mund të konsiderohet institucionale. Masat e tjera mundësojnë trajtimin në 

mjedisin social të të miturit duke i shërbyer më mirë qëllimeve të reabilitimit të tij; 

➢ Parashikon në detaje, kushtet dhe kriteret, organet përgjegjëse për zbatimin dhe 

mbikqyrjen e tyre, si dhe pasojat dhe procedurat në rastin e përmbushjes apo 

mospërmbushjes së masave alternative për shmangien nga ndjekja penale. 

 

Nëpërmjet zbatimit të masave alternative të shmangies Kodi u mundëson organeve të 

procedimit, prokurorit dhe gjykatës të mos fillojnë procedurat penale ndaj të miturve. Në këtë 

mënyrë, të miturit që kanë kryer vepra penale për të cilat parashikohet dënimi jo më shumë se 

5 vjet burgim kanë mundësi të trajtohen duke mos u përfshirë në aspekte që lidhen me 

procedimin penal. 

Kodi e përkufizon shmangien si“masën alternative për mosfillimin, pezullimin ose pushimin 

e ndjekjes penale ndaj të miturit në konflikt me ligjin 57”.  

Në literaturën juridikë përkufizohet si “ një instrument i ri i parashikura në ligjin specifik të 

drejtësisë penale për të mitur që pasqyron tolerencën e shtetit ndaj të miturit të padënuar më 

parë, mbi të cilin eksiston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në një nivel të mjaftueshëm provash 

se ka kryer një vepër penale për herë të parë ( të një kategorie të caktuar të veprave penale të 

limitura nga parashikimi i një marzhi maksimal të sanksionimit të dënimit penale me burgim 

deri në 5 vjet ose të dënimit me gjobë) dhe që plotëson kriteret kumulative të parashikura nga 

neni 55 i Kodit”58. 

Rëndësia e masave alternative të shmangies mund të evidentohet edhe nga fakti që vendimi 

i prokurorit për fillimin, mosfillimin ose shmangien nga ndjekja penale si dhe marrëveshja e 

shmangies nga ndjekja penale do të jenë pjesë e të dhënave të detyrueshme në përmbajtjen e 

sistemit të të dhënave të integruara të drejtësisë penale për të mitur59.  

 
57 Po aty, pjesa “Përkufizime”, pika 23. 
58 Merkaj.T, Komentar i Kodit të Drejtësisë penale për të Mitur komentuar me praktikë gjyqësore, Morave, 

Tiranë 2020, fq 237.  
59 VKM, Nr.149, datë 20.3.2019 "Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakterisitkat e përdorimit e 

aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënien e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të 

drejtësisë për të mitur".pika 9/b dhe pika 9/c. 
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Për herë të parë me këtë kod mundësohet një sistem i plotë masash që mundësojnë 

përjashtimin e të miturve nga procedimi penal dhe nga dënimi duke përfshirë edhe 

mekanizmat institucionalë dhe strukturat e mbrojtjes së tyre në nivel qëndror dhe lokal. Në 

kreun VII të Kodit parashikohen regullime të detajuara mbi llojet e masave alternative të 

shmangies, kushtet dhe kriteret për zbatimin e tyre, pasojat e përmbushjes si dhe 

mospërmbushjes së këtyre masave si dhe mekanizmat e mbikqyrjes së tyre.  

Kodi sjell risi jo vetëm në sanksionimin e institutit të shmangies, por edhe të llojeve të 

masave alternative të shmangies. Me përjashtim të ndërmjetësimit, i cili regullohet me një ligj 

të veçantë që nga viti 1999, të gjitha llojet e masave të tjera janë të reja për legjislacionin 

shqiptar. Llojet dhe përmbajtja e masave masave alternative të shmangies të sanksionuara në 

Kod janë në përputhje me standartet ndërkombëtare. Pjesa më e madhe e tyre janë të tilla që 

nuk e largojnë të miturin nga ambienti social dhe nuk kushtëzojnë aktivitetet e tij jetësore në 

funksion të edukimit të tij. Njëkohësisht larmishmëria e tyre mundëson zbatimin e masës së 

përshtashme në përputhje me rethanat individuale të rastit dhe nevojat për edukimin e të 

miturit.  

Shumllojshmëria e masave alternative të shmangies mundëson që organi procedues të zgjedhi 

atë që është më e arsyeshme dhe në përputhje jo vetëm me nevojat e të miturit në konflikt me 

ligjin, por edhe të viktimës60. 

Tashmë nëpërmjet zbatimit të këtij instituti të miturit që kanë kryer një vepër të lehta penale 

dhe jo me pasoja të rënda do të kenë mundësi të korrigjohen, nëpërmjet këshillimit, 

informimit, zbatimit të veprimtarive të dobishme në komunitet apo procedurave të 

ndërmjetësimit dhe pajtimit me viktimën. 

  

 
60 Kodi, neni 62/3. 
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2. RREGULLIMI LIGJOR I SHMANGIES NGA NDJEKJA 

PENALE 
 

2.1 Kriteret dhe kushtet për zbatimin e masës së shmangies nga 

ndjekja penale 

Përcaktohen në nenin 55, nga përmbajtja e të cilit konkludohet se qëllimi është përcaktimi i 

kritereve dhe kushteve për zbatimin e masës së shmangies. Paragrafi i parë i këtij neni ndjek 

një qëllim edhe më specifik. Ai orienton organet kompetente që në çdo rast që paraqitet të 

vlerësojnë mundësinë e zbatimit të masës të shmangies ndaj të miturit si alterntiva e parë. Pra 

në çdo rast që plotësohen kushtet e parashikura në këtë nen, përparësi duhte t’u jepet masave 

të shmangies në raport me procedimin penal apo dënimin. Pika 1 e këtij neni përforcon 

parimin e përparësisë së masave alternative të shmangies si mënyra më e mirë ne funksion të 

qëllimit të rishoqërizmit, reabilitimit të të miturit dhe prandalimit të shkeljes së ligjit 

përkundrejt vendosjes në përgjegjësi penale dhe zbatimit të dënimit penal61. Termi “në çdo 

rast” mund të interpretohet si një detyrim për të konsideruar për çdo rast mundësinë e 

zbatimit të masave të shmangies si alternativë e parë nëse plotësohen kushtet dhe kriteret e 

specifikura. 

Kriteret dhe kushtet për zbatimin e masë së shmngies janë parashikuar në nenin 55/ 2 e në 

vijim të Kodit.  

Zbatimi i masës së shmangies për të miturin në konflikt me ligjin kushtëzohet nga një sërë 

kushtesh dhe kriteresh. Disa prej tyre janë imperative dhe disa të tjera i lihen diskrecionit të 

organit të procedimit për ti vlerësuar. Referuar këtij neni kushtet imperative janë si vijon: 

 

➢ masa e shmangies mund të zbatohet vetëm nëse ka prova të mjatueshme se i mituri ka 

kryer një vepër penale për të cilën parashikohet dënimi me burgim deri në 5 vjet në 

maksimum ose me gjobë62;  

 

Masa e shmangies mund të zbatohet vetëm në rastet kur me prova të mjaftueshme vërtetohet 

ekzistenca e veprës penale dhe përfshirja e të miturit në këtë vepër penale. Ky kusht 

përforcohet më tej edhe në pranimin dhe shpjegimin e veprës penale nga i mituri. Pra, masa e 

shmangies zbatohet në çdo rast kur vërtetohet me prova të mjaftueshme eksistenca e 

përgjegjësisë penale. Ku është kushti imperativ dhe më tej organi procedues duhet të 

referohet në dispozitën ligjore që parashikon masën e dënimit për veprën penale të kryer.  

Referuar masës së dënimit mund të konkludohet se masa e shmangies ndaj të miturit zbatohet 

në rastet e kundrava 

jtjeve ose krimeve me rrezikshmëri të ulët shoqërore për të cilat parashikohet dënimi deri në 

5 vjet në maksimum ose dënimi me gjobë.  

 

 
61 Po aty, neni 14/1 dhe 2. 
62 Po aty, neni 55/3/a. 
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 i mituri pranon dhe shpjegon veprën penale në prani të mbrojtësit; 

 

Pranimi i veprës penale nga i mituri në kundërshtim me qëndrimin mohues është një faktor që 

tregon reflektimin mbi veprën penale të kryer dhe gadishmërinë për të bashkëpunuar me 

organet e drejtësisë në zbardhjen e rethanave që lidhen me veprën penale të kryer dhe 

rikuperimin e pasojave të saj.   

Në një interpretim të gjerë a mund të thuhet që kushti i pranimit dhe shpjegimit të veprës 

penale nënkupton prezencën e të miturit në të gjitha e fazat e procedimit penale/ në këtë 

kontekst një pyetje që shtrohet është: A mund të aplikohet një masë shmangieje ndaj një të 

mituri që gjykohet në mungesë? 

Kjo është një pyetje që është shtruar për diskutim edhe në doktrinën juridike63? Mendojmë se 

kushti i pranimit të fajsisë nga i mituri dhe shpjegimit të veprës penale kushtëzon praninë 

fizike të të miturit për vijimësinë e procedurave për zbatimin e masës së shmangies nga 

ndjekja penale. 

Interpretimi i këtij kushti në koherencë edhe me rregullimin e nenit 59/1 të Kodit që 

parashikon domosdoshmërinë e dhënies së pëlqimit të të miturit për zbatimin e masë së 

shmangies i japin një përgjigje negative kësaj pyetjeje. Praktika gjyqësore në lidhje me 

çështje të gjykura në mungesë gjithashtu referon në vendimarrje ku nuk janë zbatuar masat e 

shmangies.  

 

➢ i mituri nuk është kallëzuar për kryerjen e një vepre penale dhe nuk është përsëritës; 

 

Ligjvënësi si një nga kushtet kryesore ka konsideruar përsëritjen në kryerjen e veprës penale, 

pavarësisht nga rrezikshmëria shoqërore e saj. Masa e shmangies nga ndjekja penale nuk 

mund të zbatohet ndaj të miturve, përshirë edhe ata ndaj të cilëve është zbatuar më parë një 

masë shmangieje.   

Kuptimin e termit persëritës legjislatori e ka shtrirë jo vetëm për të miturit që janë dënuar më 

parë, por edhe tek ata që janë kallzuar për kryerjen e një vepre penale si dhe ata ndaj të cilëve 

është zbatuar më parë një masë shmangieje64. 

Në lidhje me këtë kriter të parashikuar në pikën 3/c të nenit 55, me të drejtë studjuesit e 

fushës shtrojnë pyetjen nëse në këtë rast qëllimi i dispozitës ka qënë të barazohet një kallëzim 

penal me një vendim të formës së prerë? Ky shqetësim lidhet edhe me faktin se dispozita nuk 

parashikon çfarë mund të ndodhë nëse regjistrimi i një procedimi penal mund të vijojë me 

mosfillimin e procedimit ndërkohë që të miturit në konflikt me ligjin i është mohuar përfitimi 

nga shmangia65.  

Argumentime janë ngritur në këtë rast edhe për faktin se ky parashikim ligjor mund të bjeri 

në kundërshtim me nenin 30 të Kushtetutës i cili parashikon parimin e prezumimit të 

pafajsisë derisa të provohet fajsia me vendim të formës së prerë. 

 
63 M. Tereza, vepër e cituar, fq 311. 
64 Po aty, neni 55/3/c dhe 55/3/d. 
65 Merkaj.T, Kometar i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur i interpretuar me praktikë gjyqësore, vepër e 

cituar, fq 245. 
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Në burime të tjera doktrinore ngrihet i njëjti shqetësim në lidhje me paqartësinë si si do të 

respektohet kushti për të kallzuarin kur organi procedues nuk është shprehur me vendim66.  

Në këtë këndvështrim mendojmë se legjislatori duhet të ishte treguar më i kujdesshëm në 

sanksionimin e kushteve ndaluese të cilat pamundësojnë institutin e shmangies për të miturit 

ndaj të cilëve është regjistruar një kallëzim penal, i cili jo në çdo rast nënkupton nisjen e një 

procedimi penal apo fajsinë në kryerjen e një shkeljeje penale. 

 

➢ i mituri dhe sipas rastit, përfaqësuesi i tij ligjor dhe procedural japin pëlqimin me 

shkrim për zbatimin e masës së shmangies; 

 

Masa e shmangies mund të zbatohet vetëm nëse i mituri që ka kryer shkeljen jep pëlqimin e 

tij me vullnet të lirë për zbatimin e masës së shmangies. Në përputhje me parimin e interesit 

më të mirë të të miturit si dhe atij të pjesëmarjes në proces, legjislatori e ka kushtëzuar 

zbatimin e masës së shmangies me pëlqimin e të miturit, si shprehje e lirë e vullnetit të tij. 

Formalizimi i këtij vullneti pasqyrohet në kërkesën ligjore që marrja e mases së shmangies të 

bëhet me pëlqimin me shkrim të të miturit67. Më tej, përforcohet në marëveshjen për masën e 

shmangies e cila lidhet midis prokurorit dhe të miturit68.  

Në përputhje me të drejtën e informimit, sanksionohet mundësia për të marrë informacion të 

detajuar mbi tërësinë e elementëve që lidhen me masën e shmangies, nëpërmjet shpjegimit 

me gojë, me shkrim ose në formatet e duhura të komunikimit sipas aftësive të veçanta 69. Ky 

është një nga aspektet më pozitive rregulluese të dispozitës, pasi garanton të drejtën e 

informimit edhe për të miturit me aftësi të veçanta.  

 

➢ i mituri nuk ka marë pjesë më parë në një program ku të jetë zbatuar masa e 

shmangies nga ndjekja penale dhe/ose e ndërmjetësimit. 

 

Ky kusht nënkupton që masa e shmangies mund të zbatohet vetëm një herë ndaj të miturit në 

konflikt me ligjin. Të miturit ndaj të cilëve është zbatuar më parë një masë e shmangies nuk 

mund të përfitojnë nga zbatimi i këtyre masave. Përcaktimi i këtij kushti të çon në 

konkluzionin se masat e shmangies mund të zbatohen vetëm ndaj të miturve ndaj të cilëve 

konstatohet kryerja e një shkeljeje penale për herë të parë.  

 

➢ dënimi i të miturit për ato vepra nuk i shërben korrigjimit të sjelljes së tij; 

 

Në marrjen e vendimit për zbatimin e masës së shmangies, organi kompetent vlerëson dhe 

analizon një sërë kushtesh të tjera diskrecionale si vlerësimi nëse zbatimi i masës së 

 
66 Shkolla e Magjistraturës, Komenetari Elektronik, (komntarielktronikmagjistratura.edu.al, klikuar, 

dt.10.10.2022) . 
67 Kodi, neni 59/1. 
68 Elementët e marëveshjes që lidhet mes palëve për masën e shmangies dhe/ose ndërmjetësimin si dhe regullat 

e zbatimit të programit sanksionohen në Urdhërin e Ministrit të Drejtësisë  Nr. 7642, Datë 05/07/2018 "Për 

përcaktimin e elementëve të marëveshjes së zbatimit të masës së shmangies dhe/ose ndërmjetësimit”. 
69 Kodi, neni 60/2. 
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shmangies do të jetë mundësia me e mirë për korigjimin e sjelljes së tij, apo fakti nëse ka një 

interes publik për fillimin e ndjekjes penale ose vazhdimin e ndjekjes penale të filluar70.  

Marrja në konsideratë e efektit korigjues të masës ka një rëndësi të veçantë pasi studjuesit 

konkludojnë se dënimi i të miturve për kryerjen e disa kategorive të veprave penale i ka 

vënë ata në pozita të tilla, që jo vetëm nuk kanë patur efekt rehabilitues, por janë gjendur në 

situata të cilat kane nxitur sjellje të mëtejshme delinkuente71.  

Në këtë kontekst, trajtimi jashtë sistemit penal, nëpërmjet masave alternative është rruga 

me e mirë për integrimin e të miturve duke i korigjuar pa penguar angazhimin social të tyre. 

 

➢ duke patur parasysh interesin më të lartë të të miturit, shihet nëse ka një interes 

publik për fillimin e ndjekjes penale ose vazhdimin e ndjekjes penale të filluar. 

  

Në çdo rast që merr një vendimarrje për zbatimin e një mase të shmangies organi procedues 

duhet të konsiderojë dhe të vendosë në ekuilibër interesin më të lartë të të miturit dhe nevojën 

për korigjim, me nevojën për garantimin të interesit publik. Kjo kërkon një vendimarje të 

kujdesshme nga ana e organit procedues i cili duhet të vlerësojë nëse vepra e kryer nga i 

mituri për rethana të caktuara ka shkaktuar një impakt të lartë social. 

Përveç kushteve imperative, dispozita ka përcaktura disa kushte të tjera diskrecionale që 

vlerësohen rast pas rasti nga organi kompetent.  Kushte të tilla janë  interesi më i lartë i të 

miturit, rëndësia e veprës penale të kryer e dënimi i parashikuar për atë vepër, mosha e të 

miturit, shkalla e fajsisë, dëmi i shkaktuar, efekti frikësues i ndjekjes penale, sjellja e të 

miturit pas kryerjes së veprës penale, si dhe raporti i vlerësimit individual për të miturin72.  

Në vlerësimin e kritereve dhe kushteve për zbatimin e masës së shmangies në funksion të një 

vendimarjeje sa më të mirë, organi kompetent mund të kërkojë informacion nga prindërit, 

kujdestarët ligjorë, institucionet që kanë dijeni për veprimtarinë e të miturit, përfshirë sipas 

rastit, edhe Njësinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, si dhe mendimin e ekspertit, sipas 

nevojave të të miturit dhe procesit. Përdorimi i termit “mund” nënkupton që marja e 

informacionit është diskrecionale, në varësi të rethanave të çëshjes dhe kur konsiderohet në 

interesin më të mirë të të miturit ose në funksion të një vendimarjeje të duhur. 

 

2.2 Procedura për zbatimin e masës së shmangies 

 

Duke konsiderura rëndësinë e detajimit të procedurës dhe kompetencave në zbatimin e masës 

së shmangies, Kodi ka deferencuar në dy dispozita të ndryshme procedurën e zbatimit të 

masës së shmangies nga prokurori dhe gjykata. Procedura për zbatimin e masës së shmangies 

detajohet në nenin 56 dhe 57 të tij.  

E gjithë fryma e rregullimit të dispozitave është e tillë që i jep prokurorit kompetenca më të 

gjera në zbatimin e masës së shmangies. Kjo përputhet me vetë qëllimin e këtij instituti që 

 
70 Po aty, 55/3/e. 
71 Shkolla e Magjistraturës, Komentar i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, vepër e cituaar. 
72Kodi, neni 55/2. 
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është ai i shmangies që në fazat e para të procesit penal ndaj të miturit. Për pasojë, neni 56 

është mjaft i detajuar dhe rregullon të gjitha aspektet procedurale të zbatimit të masës së 

shmangies nga prokurori lidhur me: mënyrën si iniciohet procedura, afatin procedural për 

vendosjen e masës së shmangies, palët pjesëmarrëse dhe rolin e tyre, si dhe pasojat e 

refuzimit të kërkesës për zbatimin e masës së shmangies. 

Për sa i takon kufijve kohorë, neni 56 dhe 57 kanë vendosur kufij të gjerë në lidhje me 

mundësine e prokurorit për zbatimin e masës së shmangies. Prokurori ka kompetencë ti 

caktojë këto masa pa filluar procedurën penale ndaj të miturit ose nëse procedura ka filluar, 

deri në momentin para se të ketë filluar shqyrtimi gjyqësor. 

Për të mundësuar zbatimin e këtyre masave edhe në fazën e gjykimit, masa e shmangies 

mund të zbatohet edhe nga gjykata në fazën e gjykimit deri para marjes së vendimit 

përfundimtar73.  

 Inicimi i masës së shmangies mund të bëhet në dy forma, me inisativë të prokurorit ose me 

kërkesë të të miturit në konflikt me ligjin apo përfaqësuesit të tij74. Masa e shmangies mund 

të vendoset edhe me kërkesën e punonjësit social ose psikologut75. 

Neni 56 specifikon dy situata procedurale që lidhen me inisiatën për propozimin e masës së 

shmangies. Procedura që zbatohet nëse masa e shmangies propozhet nga prokurori si dhe 

procedura në rastin kur masa e shmangies kërkohet nga i mituri ose përfaqësuesi i tij.  

Në rastin e parë, zbatimi i masës së shmangies kushtëzohet nga dhënia e pëlqimit të të 

miturit. Shprehja e pëlqimit duhet të bëhet në formatin me shkrim ku shfaqet pëlqimi i të 

miturit mbi zbatimin e masës së shmangies dhe sipas rastit edhe nga përfaqësuesi i tij ligjor 

ose procedural.76. Neni 60 ka pikërisht objekt garantimin e të drejtës së informimit të të 

miturit si dhe sanksionimin e detyrimit të organit procedures në dhënien e këtij informacioni. 

Në përputhje me të drejtën e të miturit për informim, është parashikuar detyrimi për të 

informuar të miturin në lidhje me thelbin e masës së shmangies, kohëzgjatjen e saj, kushtet 

dhe mënyrën e zbatimit si dhe pasojat e mospërmbushjes77. Kodi parashikon për të miturin të 

drejtën e këshillimit dhe ndihmës ligjore në mënyrë që të kuptojë masën e propozuar si dhe 

nëse ajo është e përshtashme dhe e pranueshme prej tij78.  

Nëse propozimi i Prokurorit për zbatimin e masës së shmangies nuk pranohet nga i mituri, 

mbahet një procesverbal ku evidentohen arsyet e mospranimit79. 

Në rastin e dytë procedura iniciohet me kërkesën e të miturit në konflikt me ligjin ose 

përfaqësuesi i tij të cilët kanë të drejtë ti kërkojnë prokurorit zbatimin e masës së shmangies.  

Në rastin kur vendoset masa e shmangies prokurori lidh një marëveshje me të miturin për 

llojin e masës së shmangies. Marëveshja në çdo rast do të nënshkruhet nga i mituri dhe 

mbrojtësi i tij80.  

 
73 Kodi, neni 57/3. 
74 Po aty, neni 56/2. 
75 Po aty, neni 57/2. 
76 Po aty, neni 59/1-3. 
77 Po aty, neni 60/1. 
78 Po aty, neni 59/3. 
79 Po aty, neni 56/4/. 
80 Po aty, neni 59/4/5. 
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Përfshirja e prindit apo kujdestarit ligjor në procedurën e zbatimit të masave të shmangies i 

shërben rritjes së ndërgjegjësimit për përgjegjësinë prindërore, por edhe interesit më të mirë 

të miturit.  

Një mangësi që do të evidentonim në këtë drejtim  lidhet me përdorimin e tërminologjisë në 

përmbajtjen e dispozitës. Nëse në pikën 2 dhe pikën 6 të të nenit 56 është pëmendur vetëm 

termi “përfaqësues”, në pikën 4 specifikohet dhe përmendet termi “përfaqësues ligjor ose 

procedural i të miturit”.  

Në një interpretim llogjik mund të konkludohet se në çdo rast kur është përdorur  termi 

“përfaqësues” ky term i referohet si përfaqësuesit ligjor, ashtu edhe atij procedural. 

Pavarësisht nga interpretimi llogjik, shprehim mendimin se përdorimi i unifikuar i 

terminologjisë i shërben qartësisë dhe saktësisë se dispozitave. Për sa i takon termit 

“përfaqësues ligjor” dhe “përfaqësues procedural”.këto terma janë përkufizura në Kod81. 

 

2.3 Pasojat e zbatimit të masës së shmangies 

 

Në lidhje me pasojat që vijnë nga masat e shmangies, Kodi ka përcaktuar dy momente 

procedurale. Momenti që lidhet me caktimin e masave të shmangies si dhe atë që lidhet me 

përmbushjen e tyre. Neni 58 i referohet pasojave që vijnë nga faza e parë e zbatimit të 

masave të shmangies nga prokurori.  

Pika 1 e nenit 58 duke përcaktura pasojat e zbatimit të masë së shmangies thekson edhe një 

herë rëndësinë që ka zbatimi i kësaj mase si rethanë për mosfillmin e procedimit penal, nëse 

procedimi nuk ka filluar ose pushimin e tij nëse procedimi ka filluar82. Kjo është pasoja 

kryesore dhe më e rendësishme që vjen nga zbatimi i masave të shmangies, që në thelb 

nënkupton përjashtimin e të miturit nga procedurat penale. Njëkohësiht pika e parë e këtij 

neni lidh këtë Kod me KPP në aspektet dhe kushtet që i referohen mosfillimit të procedimit 

penal ose pushimit të procedimit.  

Më tej në pragrafin 2 dhe 3 të nenit 58 parashikohen hapat proceduralë që ndërrmer prokurori 

në rastin e zbatimit të masës së shmangies. Nëni përcakton për prokurorin një tërësi 

detyrimesh, të cilat në renditje kronologjike mund ti radhisim si vijon: 

 

• merr vendimin për mosfillimin e çështjes penale ose pushimin e saj dhe lidh 

një marrëveshje me të miturin për llojin e masës së shmangies dhe/ose 

ndërmjetësimin; 

• i njofton vendimin drejtuesit të prokurorisë, viktimës, dhe sipas rastit edhe 

mbrojtësit të të miturit, përfaqësuesit ligjor dhe/ose procedural të tij.  

 

Një aspekt mjaft i rëndësishëm i veprimeve procedurale që ndërrmer prokurori është njoftimi 

i vendimit të mosfillimit të çështjes penale ose pushimit të saj viktimës me qëllim që ky i 

 
81 Po aty, neni 3/16 dhe 17. 
82 Kodi, neni 58/1. 
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fundit të ketë mundësi të kërkojë dëmshpërblimin83. Ky detyrim lidhet edhe me frymën e re të 

KPP të ndryshuar, i cili tashmë mundëson garanci të gjera procedurale si dhe ka zgjerura 

gamën e të drejtave që gëzojnë viktimat në procesin penal84. 

Ministria e Drejtësisë i ka nxjerrë aktet e nevojshme ligjore në përmbushje të detyrimit që 

përcakton pika 4 nenit 58 ku kërkohet përcaktimi i elementëve të marëvëshjes për masën e 

shmangies dhe/ose ndërmjetësimit si dhe rregullave të zbatimit të saj. 

Elementët e marëveshjes që lidhet mes palëve për masën e shmangies dhe/ose 

ndërmjetësimin si dhe regullat e zbatimit të programit, sanksionohen në Urdhërin e Ministrit 

të Drejtësisë Nr. 7642, Datë 05/07/2018 "Për përcaktimin e elementëve të marëveshjes për 

zbatimin e masës së shmangies dhe/ose ndërmjetësimit”. 

Kodi parashikon edhe një mëkanizëm procedural, atë të pezullimit të hetimit nëpërmjet të 

cilit mundësohet zbatimi me kusht i masës së shmangies85.  

Pezullimi i hetimit vendoset nga prokurori në rastet kur vetë i mituri kërkon dhe garanton 

përmbushjen e detyrimeve.  

 Një vendimarje me inisiativë të prokurorit në këë drejtim do të riste shkallën e zbatimit si 

dhe do të shërbente si një garanci për përmbushjen me sukses të masës së shmangies në 

përputhje me qëllimin e rishoqërizmit, reabilitimit dhe prandalimit të shkeljeve penale.  

Referuar përmbajtes së nenit 61, paragrafi i parë liston një sërë detyrimesh të cilat mund ti 

vendosen të miturit të tilla si:  

a) riparimi ose kompensimi i dëmit të shkaktuar nga vepra penale, sipas aftësive të 

tij dhe sipas rastit;  

b) përfshirja në programe të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit;  

c) përfshirja në punët e një organizate humanitare ose në veprimtaritë e komunitetit 

ose të mbrojtjes së mjedisit;  

d) trajtimi prej varësisë nga droga ose varësive të tjera86. 

 Nëse i mituri përmbush me sukses detyrimet e caktuara, prokurori mund të vendosë 

përfundimisht pushimin e procedimit penal ndaj tij87. 

Nga hulumtimet e kryera dhe të dhënat statistikore të mbledhura nuk janë konstatuar raste të 

zbatimit të kësaj dispozite. Mendojmë se formulimi i kësaj dispozite duhet të regullohet dhe 

qartësohet në një mundësi të rishikimit në vijim të dispozitave të Kodit. 

 

 

 

  

 
83 Kodi, neni 58/2. 
84 KPP, neni 58/1/g e drejta e viktimës të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe të pranohet si paditës civil në procesin 

penal; neni 291/2 e drejta e ankimimit të vendimit të mosfillmit të procedimit, neni 329/1 ankimi kundër 

vendimit të pushimit të akuzës ose çështjes. 
85 Po aty, neni 61. 
86 Po aty, neni 61/1/a. 
87 Po aty, neni 61/2. 
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3. MASAT ALTERNATIVE TË MUNDSHME PËR 

SHMANGIEN NGA NDJEKJA PENALE 
 

3.1 Aspekte analitike 

Kodi sjell risi jo vetëm në sanksionimin e institutit të shmangies, por edhe të llojeve të 

masave alternative të shmangies. Në përmbajtjen e tij neni 62 ka si qëllim kryesor të rendisë 

llojet e masave të shmangies që mund të zbatohen ndaj të miturve si dhe të përcaktojë disa 

kritere mbi zbatimin e tyre. 

Paragrafi i parë i nenit 62 parashikon llojet e masave alternative të mundshme për shmangien 

nga ndjekja penale që mund të përfshijnë:  

 

a) programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit; 

b) këshillimin për të miturin dhe familjen; 

c) paralajmërimin me gojë; 

d) parlajmërimin me shkrim; 

e)  masat detyruese; 

f) vendosja nën kujdes. 

 

Termi “masa alternative për shmangien nga ndjekja penale” nënkupton se caktimi i këtyre 

masave është një alternativë ndaj ndjekjes penale. Në fakt termi më i përshtshëm në rastin 

konkret do të ishte “masa alternative të shmangies ndaj ndjekjes penale dhe dënimit”.  

Kjo në përputhje me qëllimin dhe mënyrën e regullimit të tyre në KDPM, ku parashikohet jo 

vetëm kompetenca e prokurorisë në zbatimin e tyre, por edhe e gjykatës në fazën e gjykimit. 

Njëkohësisht ky përcaktim do të ishte më koherent edhe më titullin e kreut VII i cili 

emërtohet “Shmangia nga ndjekja penale dhe nga dënimi, përmes masave alternative”. 

Mendojmë se unifikimi i terminologjive të përdorura i shërben një koherencë më të mirë në 

formulimin e dispozitave në këtë kapitull dhe në tërësi të gjithë përmbajtjes së Kodit. 

Duke iu referurar llojeve të masave alternative të shmanagies, mund të konkludojmë që Kodi 

ka parashikuar një shumëllojshmëri masash në përputhje me kërkesat e standarteve 

ndërkombëtare. Me përjashtim të ndërmjetësimi i cili regullohet me një ligj të veçantë që nga 

viti 1999, të gjitha llojet e masave të tjera janë të reja për legjislacionin shqiptar.  

Shumllojshmëria e masave alternative të shmangies mundëson që organi procedues të zgjedhi 

atë që është më e arsyeshme dhe në përputhje jo vetëm me nevojat e të miturit në konflikt me 

ligjin, por edhe të viktimës88. 

Pjesa më e madhe e tyre janë të tilla që nuk e largojnë të miturin nga ambienti social dhe nuk 

kushtëzojnë aktivitete e tij jetësore. Në këtë mënyrë ato i shërbejnë edukimit të të miturve pa 

i shkëputur nga ambienti social. 

 

 
88 Po aty, neni 62/3. 
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Në përputhje me rregullimin e nenit 62/2, mund të evidentojmë disa veçori: 

 

• ndaj të miturit mund të zbatohen një ose disa masa në të njëjtën kohë89; 

• në çdo rast nuk mund të vendoset një masë shmangieje më e ashpër se sanksioni                   

minimal ligjor i parashikuar për veprën penale të kryer90. 

 

Dispozita mundëson zbatimin në të njëjtën kohë të disa masave nga lista e masave 

alternative të shmangies nga ndjekja penale. Përzgjedhja e tyre kushtëzohet nga të dhënat e 

Raportit të Vlerësimit Individual të të miturit sipas kritereve të përcaktura në nenin 47 të 

Kodit91. Referimi në Raportin e Vlerësimit Individual rithekson edhe një herë rëndësinë e 

veçantë të këtij raporti në të gjitha aspektet e trajtimit të të miturit në konflikt me ligjin. 

Detyrimi i organit procedues për marjen në konsideratë të Raportit të Vlerësimit Individual 

sipas kritereve të nenit 47, mundëson vendosjen e masave të cilat në përmbajtje kanë 

potencialin e trajtimit të të miturit në përputhje me nevojat për punësim, edukim dhe 

zhvillim si dhe karakteristikat individuale të tij.  

Paragrafi i tretë orienton drejt disa parimeve që duhet të konsiderohen nga organi procedues 

në procesin e përzgjedhjes së masës së shmangies nga ndjekja penale. Masa e shmangies 

duhet të jetë e arsyeshme, pra në funksion të interesit më të mirë të të miturit dhe në 

përputhje me nevojat e tij. Në përzgjedhjen e masave alternative të shmangies organi 

procedues duhet të konsiderojë si nevojat e të miturit ne konflikt me ligjin, ashtu dhe 

nevojat e viktimës. Vendimarja dhe procesi i vendosjes së masave duhet të jetë i tillë që të 

miturit të mos i inponohet asnjë detyrim që mund të shkaktojë poshtërim, degradim, 

përjashtim nga procesi normal edukativ apo punësimi kryesor si dhe dëmtim të shëndetit 

fizik dhe/ose mendor92.  

 

Nga analiza sa më sipër, mund të evidentojmë në mënyrë të përmbledhur disa tipare të 

përbëshkëta që lidhen me masat alternative të shmangies si vijon: 

 

• Kanë si qëllim mosfillimin, pezullimin ose pushimin e ndjekjes penale ndaj të miturit në 

konflikt me ligjin sipas parashikimeve të Kodit. 

• Mundësojnë mosshkëputjen nga mjedisi social i të miturit dhe trajtimin në komunitet. 

• Organi kopetent mund të caktojë një ose disa masa përshtatshme. 

• Zbatohen nga Prokurori ose Gjykata.  

• Mbikqyren nga nga një sërë organesh sipas rastit si Shërbimi i Provës, Njësia për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, shërbimet sociale, shërbimet sociologjike etj.  

• Nuk kanë pasoja juridike në statusin ose gjendjen gjyqësore të të miturit. 

 

 
89 Kodi, neni 52/2. 
90 Po aty, neni 52/4. 
91 Po aty, neni 62/3. 
92 Po aty, neni62/3. 
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3.2 Llojet e masave alternative të shmangies 

3.2.a Programet e drejtësisë restauruese dhe/ose ndërmjetësimit 

Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese mërr një rëndësi të veçantë pasi mendohet së 

drejtësia restauruese po përdoret gjerësisht ë ditët tona si në teori dhe në praktikë, duke u bërë 

kështu një lëvizje globale93. Tashmë ajo nuk është thjesht një parim i drejtësisë për të mitur, 

por pjesë përbërëse e legjislacionit të drejtësisë për të mitur në Shqipëri.  

Ndonëse nocioni ndërmjetësimit është një nocion  njohur për sistemin ligjor shqiptar, 

koncepti i drejtësisë restauruese u sanksionua me hyrjen në fuqi të Kodit. Drejtësia 

restauruese është tashmë pjesë e legjislacionit penal për të miturit, nëpërmjet një rregullimi të 

posaçëm në këtë kod, i cili sjell një këndvështrim të ri në zbatimin e procedurave restauruese 

në përputhje me parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të të miturit. 

Risia e sanksionimit në Kod është edhe parashikimi i tyre si si lloje të masave alternative të 

shmangies nga nga ndjekja penale për të miturit. Ndërmjetësimi dhe drejtësia restauruese 

gjejnë një rregullim të gjerë në këtë Kod.  

Zbatimi si masë alternative e shmangies mundëson që drejtësia restaruese të jetë një mënyrë e 

rëndësishme e zgjidhjes së konflikteve ku përfshihen të miturit në të gjitha fazat e procedimit 

penal. Si masa alternative të shmangies programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit 

mund të zbatohen në të gjitha fazat e procedurës penale, dëri në marrjen e vendimit të formës 

së prerë. Zbatimi me sukses mundëson përjashtimin e të miturit nga procedimi penal që në 

fazat më të hershme të tij. Një tjetër element i rëndësishëm është zbatimi jashtë ambienteve të 

prokurorisë apo gjykatës, ku edhe pjesëmarrja e prokurorit jo gjithmonë është e nevojshme.  

Rregullime mbi zbatimin e drejtësisë restauruese dhe/ose ndërmjetësimit si masë alternative e 

shmangies parashikon neni 63.  

Paragrafi i parë i nenit 63 parashikon kompetencën e organit procedues për zbatimin e 

programit të drejtësisë restauruese si një masë e shmangies nga ndjekja penale. Ky paragraf 

përcakton edhe qëllimin e zbatimit si masa të shmngies që është ai i krijimit të mundësive për 

të miturin që të korigjojë pasojat e veprës penale të kryer prej tij ndaj viktimës, komuniteti 

dhe /ose shoqërisë. 

Si një dispozitë e natyrës referuese, për elementë më të detajuar referon në legjislacionin për 

ndërmjetësimin. Nga formulimi i paragrafit të parë të nenit 63 mund të konkludohet se 

legjislatori e ka kufizuar konceptin e drejtësisë restauruese me institutin e ndërmjetësimit, kur 

në fakt ky koncept është më i gjerë se kaq. Referimi në legjislacionin për ndërmjetësimin 

duket sikur e njëson drejtësinë restauruese më institutin e ndërmjetësimit duke e ngushtuar 

nocionin e saj. Vetë përmbajtja e nenit në fjalë në vijim ka përcaktuar shprehimisht se masat 

e drejtësisë restauruese mund të përfshijnë jo vetëm ndërmjetësimin, por edhe punën në 

interes publik apo çdo program tjetër që çon në reabilitimin e pasojave të veprës penale94. 

Kodi në pjesën e përkufizimeve ka përcaktura një ndarje midis nocionit “ Masë e drejtësisë 

resaturuese95” dhe “Ndërmjetësim”96. 

 
93 OSCE, Manual për punonjësin e Shërbimit të Provës, Shtëpia Botuese Pegi, Tiranë 2009, fq, fq 43. 
94 Kodi, neni 63/5. 
95Sipas nenit 3/12:  



32 

 

Zbatimi i programit të drejtësisë restauruese si masë alternative e shmangies për të miturit 

kërkon respektimin e disa kushteve të caktuara si vijon97: 

a) i mituri, mbrojtësi dhe sipas rastit, përfaqësuesi ligjor, japin lirisht pëlqimin për 

marrjen e një vendimi të tillë; 

Procedurat e drejtësisë restauruese janë procedura vullnetare, çka do të thotë që mund të 

zbatohen vetëm pas marrjes së pëlqimit të të miturit, mbrojtësit ose përfaqësuesit ligjor të 

tij98. Si të tilla ato bazohen në shfaqjen e vullnetit të lirë jashtë çdo ndikimi të të miturit. Duke 

qënë se këto procedura do të zbatohen si alternativa të shmangies nga ndjekja penale kushti i 

shfaqjes së pëlqimit të të miturit për zbatimin e tyre është kusht i domosdoshëm99. 

Në lidhje me personat e tjerë që e mbështesin dhe japin pëlqimin për vendimet që lidhen me 

të, nëse i mituri nuk ka prindër, ose ka një konflikt me ta, pëlqimin për zbatimin e programit 

të drejtësisë restauruese dhe/ose ndërmjetësimit mund ta japë përfaqësuesi procedural100.  

b) çdo marëveshje për korigjimin e pasojave të veprës penale të kryer nga i mituri 

është e arsyeshme ose e përshtashme; 

Shprehja "është e arsyeshme"nënkupton se “nëse marrja e këtij vendimi për ndërmjetësim 

apo ndonjë program tjetër të drejtësisë restauruese i mbron më mirë palët, kujdeset për 

ruajtjen e dinjitetit të të miturit, e parandalon dëmtimin e tij fizik, mendor dhe emocional, 

atëherë gjykata ose prokuroria ka të drejtë ta vendosë atë”101. 

Ky term gjithashtu nënkupton një vendimmarje në përputhje me nevojat dhe parimin e 

interesit më të lartë të të miturit, e cila i shërben më mirë nevojave të të miturit, lehtëson dhe 

nuk e përkeqëson pozitën e tij procedurale. 

Për sa I takon termit “e përshtashme”, lidhet me gjykimin e organit procedures nëse 

marëveshja e ndërmjetësimit/ ose programit të drejtësisë restauruese konsiderohet mënyra më 

e dobishme për korigjimin e pasojave të vepërës penale. Në këtë kuadër duhet të 

konsiderohet, natyra e veprës penale të kryer, dëmi i shkaktuar, mundësia e rivendosjes së 

marëdhënieve me viktimën dhe shmangies së konflikteve të mundshme. Një ndihmë në këtë 

drejtim mund të jetë edhe Raporti i Vlerësimit Individual. 

 
 “Masë e drejtësisë restauruese” është çdo masë, e cila lejon një të mitur në konflikt me ligjin të kuptojë 

përgjegjësinë dhe të korrigjojë pasojat e një vepre penale, të kompensojë dëmet dhe/ose të pajtohet me 

viktimën/palën e dëmtuar dhe persona të tjerë të prekur nga vepra penale, ku i mituri që ka kryer veprën penale 

dhe pala e dëmtuar marrin pjesë së bashku në mënyrë aktive për të zgjidhur pasojat e një vepre penale, zakonisht 

me ndihmën e një pale të tretë të pavarur”. 
96 Sipas nenit 3/12: 

“Ndërmjetësim” është procesi i zgjidhjes jashtëgjyqësisht dhe përmes dialogut mes një të mituri që ka kryer 

veprën penale dhe viktimës, i cili realizohet nga ndërmjetësi dhe synon të zgjidhë mosmarrëveshjen mes tyre 

dhe pasojat që vijnë nga vepra penale, si dhe të përmirësojë marrëdhëniet midis tyre, pavarësisht nëse zbatohet 

ose jo si masë shmangieje”. 
97 Po aty, neni 63/2. 
98 Po aty, neni 63/2/ (b). 
99 Po aty, neni 59. 
100 Po aty, neni 63/3.  
101Shkolla e Magjistraturës, Komentari Elektronik i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit , vepër e cituar. 
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Përveç këtyre kushteve imperative, janë parashikura edhe disa kushte specifike që mund 

t’i kërkohen të miturit në varësi të llojit të programit të drejtësisë restauruese të tilla si102: 

c) të pranojë dhe tregojë se e kupton përgjegjësinë për veprën penale dhe pasojën e 

ardhur ndaj viktimës; 

d) të kompesojë dëmin e shkaktuar viktimës, komunitetit dhe/ose shoqërisë; 

e) t’i kërkojë falje viktimës; dhe 

ç) të ndërrmarë veprime të pranueshme dhe nga viktima ose/dhe nga komuniteti. 

 

I mituri, autor i veprës penale duhet të pranojë përgjegjësinë për veprën e kryer dhe pasojat e 

ardhura ndaj viktimës. Pranimi i përgjegjësisë duhet të bëhet në bazën e vullnetit të lirë të të 

miturit dhe jashtë çdo presioni apo ndikimi nga organi procedues apo çdo person tjetër.  

I mituri duhet të ndërmarë hapat konkret dhe të nevojshëm edhe për korigjimin e “dëmit të 

shkaktuar ndaj viktimës” . Kjo shprehje i referohet pasojave të veprës penale të cilat mund të 

paraqiten në disa forma: (i) si dëm material i shkaktuar ndaj pasurisë apo të ardhurave të të 

miturit dhe familjes së tij ose komunitetit; (ii) si dëm material ndaj shëndetit fizik e mendor të 

të miturit që krijon nevojën e mjekimit, shërimit, marrjes së medikamenteve, kryerjes së 

terapive, e të tjera; (iii) si dëm jomaterial i shkaktuar ndaj dinjitetit, personalitetit dhe figurës 

së të miturit; (iv) si dëm i shkaktuar ndaj jetës private të të miturit, e të tjera103.  

Kërkimi i faljes po ashtu është pjesë e procesit të marjes së përgjegjësisë për veprën penale të 

kryer. Kërkimi i faljes është pjesë e pandarë e procesit të ndërmjetësimit pasi ka një ndikim 

pozitiv në sodisfaksionin moral të viktimave dhe respektimin e të drejtave të tyre .  

Natyra e veprimeve të kërkuara nuk është specifikuar në Kod pasa varet nga lloji i programit 

të drejtësisë reaturuese që do të zbatohet.  

Programet e drejtësisë restauruese përfshijnë pjesëmarjen në një program të shmangies dhe 

ndërmjetësimit, të punës në interes publik dhe/ose çdo program tjetër që çon në rehabilitimin 

e pasojave të veprës penale të kryer nga një i mitur104.  

Përveç ndërmjetësimit dhe punës në interes publik, Kodi parashikon mundësinë e zbatimit të 

programeve të tjera që çojnë në rehabilitimin e pasojave të veprës penale. Natyrisht ky mund 

të konsiderohet një element pozitiv, duke lënë hapsirë diskrecionale për organet e procedimit 

në zbatimin e programeve të tjera të përshtashme. Nga ana tjetër, duke qëne se Kodi nuk 

specifikon rregulla në lidhje me elementët e këtyre programeve, kjo mund të përbëjë edhe një 

shkak të moszbatimit të programeve të tjera, përveç atyre të parashikuara shprehimisht.  

Kodi sjell gjithashtu një formë të re të ndërmjetësimit, atë të ndërmjetësimit familjar ose në 

grup ku bashkë më viktimën dhe të miturin në konflikt me ligjin marin pjesë edhe të afërm të 

tyre, persona nga rrethi shoqëror, apo përfaqësues nga agjenci publike për mbrojtjen e të 

miturve, mbikqyrjen e tyre dhe parandalimin e kriminalitetit për të miturit.105.  

Në ndryshim nga procedurat normale të ndërmjetësimit ku aktorët kryesorë janë autori i 

veprës penale dhe viktima, në këtë procedurë mund të marrin pjesë edhe familjarë, të afërm, 

 
102 Kodi, neni 63/4. 
103 Shkolla e Magjistraturës, Komentari Elektronik i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit, vepëre cituar. 
104 Kodi, neni 63/5. 
105 Po aty, neni 63/6. 
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përfaqësues të shoqërisë civile apo organeve kompetente për mbrojtjen dhe mbikqyrjen e të 

miturve. Në këtë proces tentohet të arrihet një marëveshje midis të miturit dhe familjes së tij 

si dhe viktimës, që përfshin kompesimin e dëmit, kryerjen e detyrimeve të pranura nga 

viktima dhe që pritet të mbajnë të akuzarin larg situatave të ngjashme konfliktuale në të 

ardhmen106. 

 

3.2.b Ndërmjetësimi 

Ndërmjetësimi në konfliktet penale është një nga mekanizmat ku mbështet drejtësia 

restauruese për të mitur që garanton suksesin e edukimit dhe riintegrimit në shoqëri të tyre.  

Në çështjet penale me autorë të mitur zbatimi i procedurave të ndërmjetësimit sjell  një sërë 

aspektesh pozitive pasi i shërben riedukimit dhe reabilitimit të shpejtë të shkelësit të mitur si 

qëllimi kryesor i drejtësisë për të mitur. Ndërmjetësimi ka për qëllim ta angazhojë autorin e 

veprës penale në riparimin e dëmit të shkaktuar nga vepra penale si dhe të rivendosë 

marëdhënie pajtimi midis viktimës dhe autorit të veprës penale. Në këtë mënyrë, procedurat e 

ndërmjetësimit paraqesin një rëndësi të veçantë në kontekstin e së drejtës penale pasi nxisin 

vlerat e dialogut dhe pajtimit në mënyrën e zgjidhjes së konflikteve dhe ofrojnë zgjidhje 

alternative ndaj sanksioneve penale.  

Ndërmjetësimi bazohet në marëveshjen midis shkelësit dhe të dëmtuarit dhe siguron 

zgjidhjen e konfliktit me pajtim, duke evituar në këtë mënyrë procedurat gjyqësore. Në këtë 

mënyrë shkelësve të mitur u sigurohen mundësi më efektive për të korrigjuar pasojat e 

veprimit të kryer dhe për tu integruar në komunitet si dhe rivendosen të drejtat e shkelura për 

viktimën duke riparuar dëmin e shkaktuar nga vepra penale.  

Ligji e përkufizon si: “procedura e zgjidhjes jashtëgjyqësore të konflikteve, ku dy ose më 

shumë palë në mosmarrëveshje, mbi bazë të vullnetit të lirë, përpiqen për të zgjidhur 

mosmarrëveshjet me mbështetjen e ndërmjetësit”107. 

Studjuesit e përkufizojnë si: “një procedurë gjyqësore konfidenciale, të rrregullluar me ligj 

ku palët marrin pjesë vullnetarisht, që synon zgjidhjen e mosmarëveshjeve që lindin nga 

kryerja e një vepre penale, duke përdorur shërbimet e një personi të tretë të pavarur dhe të 

paanshëm” 108.  

Zbatimi i alternativës ndërmjetësuese çon si domosdoshmëri një njohje më të mirë të 

legjislacionit në këtë fushë dhe një ritje të sensibilizimit në lidhje me mundësimin e aplikimit 

si një nga format e ndërhyrjes ndaj kriminalitetit të të miturve. 

Procedurat ndërmjetësuese kanë gjetur shprehje  në legjislacionin shqiptar, fillimisht me 

miratimin e ligjit nr. 8465, datë 11.03.1999 “ Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të 

mosmarëveshjeve” dhe më pas më ligjin nr. 9090, datë 26.06.2003 “Për ndërmjetësimin në 

zgjidhjen e mosmarëveshjeve” i cili shfuqizoi të parin. Legjislacioni për ndërmjetësimin ka 

ndryshuar në mnyrë të vazhdueshme edhe me hyrjen në fuqi të ligjit të ri Nr. 10385 datë, 

 
106 Po aty, neni 63/6, 106 Urdhëri Nr. 7641, datë 5.7.2019, I cituara, pika 11. 
107 Ligji nr. 10 385, dt. 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarëveshjeve”, I azhornuar. 
108 Fondacioni “Zgjidhja e konflikteve dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve”, “Drejtësia restauruese dhe 

nërmjetësimi në zgjidhjen e konflikteve penale”, manual për gjyqtarë dhe prokurorë, manual i mundësuar nga 

UNICEF, Tiranë 2007, fq 6. 
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24.02.2011“Për ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve", i cili gjithashtu është 

ndryshuar109. Miratimi i këtij legjislacioni ka një rëndësi të madhe pasi mundëson 

ndërmjetësimin si një alernativë edhe për zgjidhjen e çështjeve penale duke krijuar mundësi 

reale për zbatimin e tij në çështjet për të mitur.  

Legjislacioni për ndërmjetësimin, me gjithë vlerat pozitive, paraqiste disa kufizime në drejtim 

të zbatimit të institutit të ndërmjetësimit në procedurat penale ndaj të miturve. 

Legjisalcioni për  ndërmjetësimin e kufizonte ndërmjetësimin vetëm në një kategori të 

ngushtë veprash penale që ndiqen me kërkesën e të dëmtuarit akuzues. Prokurori dhe gjykata 

nuk kishin kopetenca për të inicuar procedura të ndërmjetësimit dhe drejtësisë restuuruese po 

ashtu si edhe organet e policisë. Pushteti diskrecionar i kërkuar si standart i akteve juridikë 

ndërkombëtare mungonte. Në këtë mënyrë ndërmjetësimi nuk njihej nga legjislacioni penal si 

një mekanizëm i zbatueshëm ndaj të miturve110. 

Me ndryshimet që pësoi ky ligj, me ligjin Nr.26/2018, u parashikua shprehimisht se për 

ndërmjetësimin në çështjet penale me të mitur zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë 

Penale për të Mitur111. 

Në Kod ndërmjetësimi sanksionohet si masë alternative e shmangies. Sanksionimi si masë 

alternative e shmangies është një element mjaft pozitiv pasi mundëson pushimin e ndjekjes 

penale dhe gjykimit edhe për vepra penale të tjera përtej atyre të parashikuar në Ligjin nr. 

10385, datë, 24.02.2011“Për ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve", i 

azhornuar112.  

Ndërmjetësimi mund të konsiderohet edhe si forma e parë alternative e shmangies të cilës 

legjislatori i jep një rëndësi mjaft specifike. Ky konkluzion mund të arrihet nga studimi i 

dispozitave që regullojnë zbatimin e programeve të ndërmjetësimit dhe drejtësisë restauruese 

si alternative shmangieje, neni 63 dhe 64 të Kodit, dispozita mjaft më të detajura në raport me 

të tjerat.  

 

3.2.d Këshillimi për të miturin dhe familjen 

Konsiton në informimin e të miturit/dhe ose familjes së tij se ai ka kryer një vepër të 

dëmshme, të rrezikshme e cila përbën vepër penale dhe pasojat negative për viktimën dhe 

komunitetin113. Kjo masë mundëson që të miturit të informohen mbi natyrën e 

kundraligjshme të veprës së kryer dhe pasojat e saj. Gjithashtu të udhëzohen se si mund të 

përmirësojnë sjelljen, në funksion të korigjimit dhe edukimit të tyre.  

Informimi i referohet jo vetëm të miturit që ka kryer shkeljen, por edhe prindërve të tij. Në 

këtë mënyrë, nëpërmjet kësaj mase synohet të mundësohet jo vetëm korigjimi i sjelljes së të 

 
109 Ligjin nr. 26/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 10385 datë, 24.02.2011“Për ndërmjetësimimin 

në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve". 
110 UNICEF, Assesment of juvenile justice reform achievements in Albania, JUly 2009, fq 18. 
111 Ligji Nr. 10385 datë, 24.02.2011“Për ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve", neni 2/3. 
112 Neni 2/3 e ligjit nr. 10385, datë, 24.02.2011“Për ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve"ka 

parashikuar zbatimin e ndërmjetësimit në fushën penale  për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me 

kërkesën e të viktimës akuzues, ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës 

Penale. 
113 Po aty, neni 65/1. 
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miturve, por edhe ndërgjegjësimi dhe përfshirja e prindërve në procesin e korgjimit të sjelljes. 

Kjo masë merret nga gjykata ose prokurori gjatë fazës hetimore ose senacës gjyqësore. 

Organet kompetente e shqiptojnë këtë masë kur ajo konsiderohet e mjaftueshme dhe në 

interes të të miturit për të ndikuar pozitivisht në sjelljen e tij114. Ndonëse nuk janë parashikuar 

kushte të tjera për zbatimin e saj, interpretimi llogjik çon në konkluzionin se kjo masë 

zbatohet për shkelje të lehta dhe pa pasoja të rënda ku këshillimi konsiderohet i mjaftueshëm 

si një masë për korigjimin e të miturit.  

Zbatimi i kësaj mase i ngarkohet Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës ose 

shërbimeve sociale dhe/ose psikologjike pranë Njësive vendore (Bashkive) që hartojnë një 

plan lidhur me mënyrën e realizimit të këshillimit dhe matjen efektive të tij hap pas hapi115. 

Për zbatimin me sukses i kësaj mase është i nevojshëm një koordinimi efektiv midis organeve 

të procedimit dhe këtyre shërbimeve. 

 

3.2.e  Paralajmërimi me gojë   

Nëpërmjet kësaj mase organi kompetent i jep të miturit shpjegimet e nevojshme mbi dëmin e 

shkaktuar nga veprimet e tij dhe pasojat që rjedhin nëse vepra penale do të përsëritet116.  

Në ndryshim nga masa e këshillimit për të miturin dhe familjen e tij, në rastin e kësaj mase 

shpjegimi bëhet nga organet kompetente, prokuroria dhe gjykata. Edhe në ktë rast duke qënë 

se nuk ka ndryshime thelbësore me masën e këshillimit duhet të zbatohet për vepra penale me 

rezikshmëri të ulët shoqërore ku dhe pasojat nuk janë të rënda.  

Masa e paralajmërimit me gojë shënohet në një regjistër të posaçëm forma e të cilit 

përcaktohet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë117. Me Urdhërin Nr. 4950, Datë 02/05/2018 

"Për përcaktimin e formës së regjistrit të posaçëm të masës alternative  të shmangies nga 

ndjekja penale "Paralajmërim me gojë", është përcaktuar forma e regjistrit të posaçëm të 

masës alternative të shmangies nga ndjekja penale ndaj të miturit në konflikt me ligjin 

“Paralajmërimi me gojë”  

Përdorimi dhe aksesimi i të dhënave të të miturit që mbahen në regjistër kryhet në përputhje 

me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale118. 

 

Zbatimin e kësaj mase do ta ilustrojmë me disa vendime të përzgjedhura nga praktika e 

Gjykatës së Rethit Gjyqësor Tiranë.  

 

Rasti 1: Lidhet me vjedhjen e 35 (tridhjetë e pesë) copë shufra hekuri me gjatësi 1 meter dhe 

gjersi 5 cm në administrim të një firme private e kryer në bashkëpunim  nga tre të mitur të 

moshës 17-16 vjeç119. Në këtë rast ka një qëndrim të përbashkët që pasqyrohet në kërkesën e 

 
114 Po aty, neni 65/2 
115 Po aty, neni 65/3. 
116 Po aty, neni 66 dhe neni 67. 
117 Po aty, neni 67/2. 
118 Urdhërin Nr. 4950, Datë 02/05/2018 "Për përcaktimin e formës së regjistrit të posaçëm të masës alternative  

të shmangies nga ndjekja penale "Paralajmërim me gojë", pika 4. 
119 Vendimi, nr. 2168, datë 13.07.2021, i Gjykatë së Rethit Gjyqësor Tiranë. 
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mbrojtjes, akuzën e prokurorisë si dhe vendimin e gjykatës për zbatimin e shmangies nga 

ndjekja penale për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.  

Më konkretisht Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ngriti akuzën për kryerjen e veprës 

penale “Vjedhje”, të parashikuar nga neni 134/2 i K.P. Duke marrë parasysh dhe 

rekomandimet për të miturit në konflikt me ligjin, dhe faktin që rezultojnë të padënuar më 

pare, kërkoi aplikimin e masës alternative të shmangies nga ndjekja penale. E njëjta masë 

është kërkuar edhe nga mbrojtësit e të miturit në konflikt me ligjin.  

Në lidhje me cilësimin juridik, Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë çmon se veprimet e të 

miturve në konflikt me ligjin, plotësojnë të gjitha elementët që kërkon legjislacioni penal 

shqiptar për t’i cilësuar këto veprime si elementë të figurës së veprës penale “Vjedhja”, në 

bashkëpunim, të parashikuar nga neni 134/2 të K.Penal. 

Për sa i takon llojit dhe masës së dënimit në mënyrë të përmbledhur gjykata ka argumentuar 

se: 

Lidhur me llojin dhe masën e dënimit që duhet të caktohet për të  miturit në konflikt me 

ligjin, Gjykata merr në konsideratë rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale e reflektuar në 

rëndësinë e marrëdhënieve juridike që prek, mënyrën dhe formën e kryerjes së veprës penale. 

Gjykata bazuar në nenet 47 e 48 të K.Penal, merr parasysh, shkallën dhe formën e fajit të të 

pandehurit në kryerjen e veprës penale (dashje direkte),  rrezikshmerinë shoqërore të të 

pandehurve të mitur, si dhe moshën e tyre tepër të re, për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të 

tyre. 

Të miturit në konflikt me ligjin, kanë pranuar dhe kanë shpjeguar lidhur me veprën penale, 

ata nuk kanë qenë më parë të kallëzuar apo të dënuar për ndonjë vepër penale si dhe nuk kanë 

marrë pjesë më parë në ndonjë program, ku të jetë zbatuar masa e shmangies nga ndjekja 

penale.  

Në përfundim, në një vlerësim të hollësishëm të përmbajtjes, konstatimeve si dhe të të gjitha 

rrethanave të kryerjes së veprës penale nga të miturit në konflikt me ligjin, Gjykata konkludoi 

se shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin dhe paralajmërimi me gojë, 

është në raport të drejtë me vlerësimin e rrathanave të kryerjes së veprës penale të pranishme 

në këtë rast, të cituara më sipër dhe është i drejtë. 

Në referim të nenit 55 të KDPM, Gjykata çmon se nga rrethanat e faktit dhe provat e marra 

nga organi i akuzës rezulton se ndodhemi para një dyshimi të arsyeshëm, bazuar në prova se 

të miturit në konflikt me ligjin kanë kryer veprën penale “Vjedhja”, e kryer në bashkëpunim, 

e parashikuar nga neni 134/2 i Kodit Penal, i cili parashikon një dënim deri në pesë vjet 

maksimum. 

 Gjatë gjykimit është realizuar raporti i vlerësimit psikologjik i të miturit në gjykim, 

sipas të cilit ka rezultuar se: “Duke marrë parasysh rrethanat shoqërore lidhur me 

personalitetin; sjelljen; moshën; rrezikshmërinë e ulët; dhe faktorë të tjerë, dënimi me 

burgim do të kishte një ndikim negative në sjelljen dhe në procesin e të menduarit të tij në të 

ardhmen, duke penguar integrimin e tij në shoqëri. Për këtë arsye, Shërbimi i Provës ka 

rekomanduar, shmangien nga ndjekja penale”.  
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Nga ana e gjykatës zbatimi i kësaj masë shmangie nga dënimi çmohet si më e përshtatshme 

nëpërmjet të cilës realizohet rehabilittimi duke mundësuar një zhvillim të shëndetshëm fizik, 

mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror të të miturit në konfikt me ligjin. Gjithashtu kjo masë 

është në raport me rrethanat e kryerejes së veprës penale, personalitetin e të miturve si dhe 

nevojat që lidhen me moshën, edukimin, arsimimin dhe familjare të tij, më qëllim që këto të 

fundit të ndjekin një rrjedhë normale për të mundësuar përfundimisht përmirësimin e sjelljes 

së tij në raport me ligjin duke shmangur çdo lloj situate që mund të sillte me vonë cënim të 

personalitetit të tyre në të ardhmen. Gjykata në përfundim vendosi:  

Pushimin e çështjes penale nr. 2071 Regj.Themeltar, datë regjistrimi 20.04.2021, që i përket 

të miturve në konflikt me ligjin, për veprën penale “Vjedhja”, e parashikuar nga neni 134/2 i 

K.Penal, për shkak të shmangies nga dënimi dhe zbatimit të masës alternative paralajmërim 

me gojë. 

 

Rasti 2: I referohet të njëjtës akuzë, asaj të veprës penale të vjedhjes së kryer në 

bashkëpunim, parashikuar nga neni 134/2 i K.P. Lidhet me vjedhjen në bashkëpunim të disa 

kasave dhe dyerve nga dy të mitur të moshës 17 dhe 16 vjeç120. 

Në këtë vendim, qëndrimi i organit të akuzës, por edhe i mbrojtjes së të miturve në konflikt 

me në ligjin në lidhje me llojin dhe masën e dënimit ka qënë i ndryshëm për secilin prej tyre.  

Ky qëndrim është refelektuar më tej edhe në vendimin e gjykatës.  

Prokurori ka kërkuar si dënim atë më burgim për të miturit dhe më tej, në aplikim të nenit 59 

të Kodit Penal dhe 104 të KDPM, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien 

në provë. 

Mbrojtja ka kërkuar zbatimin e shmangies së dënimit për njërin prej tyre, si dhe aplikimin e 

nenit 63 të K.Penal, për zëvendësimin e dënimit me pune në interes publik për të miturin 

tjetër. Në rastin e fundit kërkesa e mbrojtjes për zbatimin e dënimeve ndaj të miturit nuk i 

është referuar Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, por KP.  

Në këtë këndvështrim me interes paraqitet argumentimi i Gjykatës në lidhje me zbatimin e 

llojit dhe masë së dënimit për secilin nga të miturit në konflikt me ligjin. 

 

Arsyetimi i gjykatës: 

Për sa i takon kualifikimi ligjor çmon se veprimet e të miturve në konflikt me ligjin 

plotësojnë të gjitha elementët e figurës së veprës penale “Vjedhja”, në bashkëpunim, të 

parashikuar nga neni 134/2 të K.Penal. 

Në lidhje me zbatimin e dënimit, qëndrimi i gjykatës gjithashtu është i deferencuar për dy të 

miturit. Në mënyrë të përmbledhur ajo ka arsyetura dhe analizura si më poshtë: 

Në seancën gjyqësore të datës 20.03.2019, nga ana e mbrojtësit të të miturit në konflikt me 

ligjin, u kërkua zbatimi i masës së shmangies nga ndjekja penale për të miturin në konflikt 

 
120 Vendimi, nr. 740, datë 14.12.2018, i Gjykatë së Rethit Gjyqësor Tiranë. 
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me ligjin, duke parashtruar se ekzistojnë kriteret dhe kushtet e përcaktuara në nenin 55 dhe 

62/c/5e vijues të Kodit. 

I mituri në konflikt me ligjin, ka pranuar dhe ka shpjeguar lidhur me veprën penale, ai nuk ka 

qenë më parë i kallëzuar apo i dënuar për ndonjë vepër penale si dhe nuk ka marrë pjesë më 

parë në ndonjë program, ku të jetë zbatuar masa e shmangies nga ndjekja penale. Ai është 

nxënës në klasën e 10-të të arsimit të mesëm , Tiranë dhe në referim të parimit të interesit me 

të lartë të të miturit, është me rëndësi arsimimi dhe integrimi i tij, pasi dënimi nuk i shërben 

korrigjimit të sjelljes së tij. Po kështu të miturit pasi i është bërë më dije, përgjegjësia sipas 

ligjit si dhe kërkesa për zbatimin e masës së shmagies nga ndjekja penale, duke aplikuar 

masën e paralajmerimit me gojë, konform nenit 66 të KDPM. 

Në përfundim, në një vlerësim të hollësishëm të përmbajtjes, konstatimeve si dhe të të gjitha 

rrethanave të kryerjes së veprës penale nga i mituri në konflikt me ligjin, Gjykata konkludoi 

se shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin dhe paralajmërimi me gojë, 

është në raport të drejtë me vlerësimin e rrathanave të kryerjes së veprës penale të pranishme 

në këtë rast, të cituara më sipër dhe është më i drejtë, se ai i kërkuar nga organi i akuzës. 

Në referim të nenit 55 të KDPM, Gjykata çmon se nga rrethanat e faktit dhe provat e marra 

nga organi i akuzës rezulton se ndodhemi para një dyshimi të arsyeshëm, bazuar në prova se i 

mituri në konflikt me ligjin kanë kryer veprën penale “Vjedhja”, parashikuar nga neni 134/2 i 

Kodit Penal, i cili parashikon një dënim deri në pesë vjet maksimum. 

 Gjatë gjykimit është realizuar raporti i vlerësimit psikologjik i të miturit në gjykim, në 

zbatim të nenit 47 të KDPM, sipas të cilit ka rezultuar se: “Duke analizuar faktorët psiko – 

socialë të tillë si tiparet e personalitetit, sjelljen, moshën, si dhe duke u referuar tek treguesit 

e ulët të rrezikshmërisë dhe mungesës së sjelljes antisiociale konkludojmë se një dënim me 

burgim mund të ketë ndikim negativ tek i mituri, i cili është ende në formim e sipër. Ne 

mendojmë që një vendim i tillë do të dëmtonte sferën emocionale dhe proçesin e të menduarit 

të tij në të ardhmen. Shërbimi i Provës i rekomandon Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të 

merret në konsideratë interesi më i lartë i të miturit dhe të aplikohet një nga masat 

alternative të shmangies, sipas nenit 55 e 62 të KDPM”.  

 Nga ana gjykatës zbatimi i kësaj masë shmangie nga ndjekja penale çmohet si më 

përshtatshme nëpërmjet të cilës realizohet rehabilittimi i tij duke mundësuar një zhvillim të 

shëndetshëm fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror të të miturit në konfikt me ligjin. 

Gjithashtu kjo masë është në raport me rrethant e kryerejes së veprës penale, personalitetin e 

të miturit si dhe nevojat që lidhen me moshën, edukimin, arsimimin dhe familjare të tij, më 

qëllim që këto të fundit të ndjekin një rrjedhë normale për të mundësuar përfundimisht 

përmirësimin e sjelljes së tij në raport me ligjin duke shmangur çdo lloj situate që mund të 

sillte me vonë cënim të personalitetit të tij në të ardhmen.    

 Gjykata në përfundim vendosi: Pushimin e çështjes, për të miturin në konflikt me 

ligjin, për veprën penale “Vjedhja”, e parashikuar nga neni 134/2 i K.Penal, për shkak të 

shmangies nga ndjekja penale dhe zbatimit të masës alternative paralajmërim me gojë. 

Lidhur me llojin dhe masën e dënimit që duhet të caktohet për të miturit tjetër, Gjykata 

argumenton se ka detyrimin ligjor të marrë në konsideratë rrezikshmërinë shoqërore të 
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veprave penale e reflektuar në rëndësinë e marrëdhënieve juridike që prekin, mënyrën dhe 

formën e kryerjes së veprave penale. 

Gjykata bazuar në nenet 47 e 48 të K.Penal, merr parasysh, shkallën dhe formën e fajit të të të 

miturit në konflikt me ligjin në kryerjen e veprës penale (dashje direkte), rrezikshmërinë 

shoqërore të të pandehurit, si dhe faktin që i pandehuri është i mitur.  

Gjithsesi, në një vlerësim të hollësishëm të përmbajtjes, konstatimeve si dhe të të gjitha 

rrethanave të kryerjes së veprës penale nga të pandehurit, Gjykata konkludoi se lloji i dënimit 

me burgim për të miturin në konflikt me ligjin, i kërkuar nga organi i akuzës është në raport 

të drejtë me vlerësimin e rrathanave të kryerjes së veprës penale të pranishme në këtë rast, të 

cituara më sipër. 

Në lidhje me mënyrën e vuajtjes së dënimit, Gjykata në reference të nenit 93 të Kodit të  

Drejtësisë Penale për të Mitur, për sa i përket qëllimit të dënimit të të miturit, si dhe referuar 

nenit 97 të këtij Kodi, i cili përcakton se “dënimi me burgim ndaj një të mituri mund të 

zbatohet në rast se ai ka kryer një vepër penale për të cilën minimum i dënimit të parashikuar 

është 7 vjet, ….” , vlerëson se në rastin konkret do të ishte e papërshtshme që i pandehuri i 

mitur, të izolohet nga shoqëria duke u burgosur. 

Në këtë kuptim Gjykata referuar edhe Raportit të Vlerësimit Psikologjik për të miturin çmon 

se në rastin konkret do të duhet të zbatohet gjithashtu neni 103 i Kodit të Drejtësisë Penale 

për të Mitur, duke urdhëruar qëndrimin në shtëpi të të miturit në konflikt me ligjin sipas 

përcaktimit në pjesën urdhëruese të këtij vendimi, verifikimi i zbatimit të të cilave do të 

realizohet nga organi i ngarkuar për mbikqyrjen e kohës së proves, Zyra Vendore e Shërbimit 

të Provës, Tiranë. 

Gjithashtu gjatë gjykimit është realizuar raporti i vlerësimit psikologjik i të miturit në gjykim, 

në zbatim të nenit 47 të KDPM, sipas të cilit ka rezultuar se: “Duke marrë parasysh rrethanat 

shoqërore lidhur me personalitetin; sjelljen; moshën; nivelin e rrezikshmërisë në rritje për të 

qënë përsëritës, si dhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në sjelljen e të miturit në konflikt 

me ligjin, konkludojnë se aplikimi i një dënimi mund të jetë negativ në sjelljen e të miturit, 

duke e nxitur dhe ushqyer atij qëndrimet dhe sjelljen pro – kriminale. Rrethi shoqëror aktual 

është i rrezikshëm, familjarët nuk e mbështesin, në të tilla kushte procesi i rehabilitimit është 

i vështirë. Shërbimi i Provës i rekomandon Gjykatës Tiranë, të merret në konsideratë 

rrezikshmëria në rritje e të miturit duke u aplikuar ndaj tij neni 103 të parashikuar në Kodin 

e Drejtësisë Penale për të Miturit, kjo lloj mase do përmirësonte marrëdhëniet e të miturit me 

familjarët, si dhe do ndërpriste kontaktet e tij me kontigjente kriminale”. 

Në përfundim Gjykta vendosi: Në bazë të nenit 60/8 të K.Penal, urdherohet i mituri në 

konflikt me ligjin, të qëndrojë në banesën e tij nga ora 18.00 deri ne oren 08.00, për një 

periudhë për 1 (një) vit. 

 

Rasti 3: I referohet po ashtu akuzës lidhur me veprën penale të vjedhjes të kryer në 

bashkëpunim, parashikuar nga neni 134/2 i K.P. Lidhet me vjedhjen në bashkëpunim të një 

shume monetare të një shtetaseje nga katër të mitur. Dy prej tyre ishin nën moshën për 
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përgjegjësi penale121. Si pasojë, vetëm dy prej tyre ju nënshtruan përgjegjësisë penale për 

veprën penale të kryer. Prokuroria ka kërkuara shpalljen fajtor për kryerjen e veprës penale 

“Vjedhja”, në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 134/2 i K.Penal. 

Ajo që mund të konstatohet në këtë çështje, është kërkesa e prokurorisë në lidhje me llojin 

dhe masën e dënimit. Në ktë rast prokurori nuk i është referuar Kodit të Drejtësisë Penale për 

të Mitur si referencë në caktimin e dënimeve ndaj të miturve. Në këtë çështje në bazë të 

neneve 48, 49 dhe 134/2 të K.P, prokurori ka kërkura për të dy të miturit në konflikt me 

ligjin, fillimisht dënimin me 9 (nëntë) muaj burgim dhe më pas aplikimin e nenit 51 i K.Penal 

dhe dënimin përfundimtar me 4.5 muaj burgim. Me tej në në bazë të nenit 59 te K.P, 

pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në prove për 9 (nëntë) muaj ku të 

mos kryejë vepër tjetër penale, të mos shoqërohet me persona të dënuar dhe të mbajë 

kontakte të rregullta me Sherbimin e Provës.  

Mbrojtja në të dy rastet ka kërkuar zbatimin e shmangies nga dënimi për të miturit duke 

parashtruar se ekzistojnë kriteret dhe kushtet e përcaktuara në nenin 55 dhe 62/c/5e vijues të 

KDPM.  

Gjykata në lidhje me lojin dhe masën e dënimit argumenton se:  

Gjykata merr në konsideratë rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale e reflektuar në 

rëndësinë e marrëdhënieve juridike që prek, mënyrën dhe formën e kryerjes së veprës penale. 

Gjykata bazuar në nenet 47 e 48 të K.P, merr parasysh, shkallën dhe formën e fajit të të 

pandehurit në kryerjen e veprës penale (dashje direkte), rrezikshmerinë shoqërore të të 

pandehurve të mitur, si dhe moshën e tyre tepër të re, për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të 

tij dhe të shokëve të tij. 

Të miturit në konflikt me ligjin, kanë pranuar dhe kanë shpjeguar lidhur me veprën penale, 

ata nuk kanë qenë më parë të kallëzuar apo të dënuar për ndonjë vepër penale si dhe nuk kanë 

marrë pjesë më parë në ndonjë program, ku të jetë zbatuar masa e shmangies nga ndjekja 

penale.  

Në përfundim, në një vlerësim të hollesishëm të përmbajtjes, konstatimeve si dhe të të gjitha 

rrethanave të kryerjes së veprës penale nga të miturit në konflikt me ligjin, Gjykata konkludoi 

se shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin dhe paralajmërimi me gojë, 

është në raport të drejtë me vlerësimin e rrathanave të kryerjes së veprës penale të pranishme 

në këtë rast, të cituara më sipër dhe është më i drejtë, se ai i kërkuar nga organi i akuzës. 

Gjatë gjykimit është realizuar raporti i vlerësimit psikologjik i të miturit në gjykim, në zbatim 

të nenit 47 të KDPM, sipas të cilit ka rezultuar se: “Duke marrë parasysh rrethanat 

shoqërore lidhur me personalitetin; sjelljen; moshën; rrezikshmërinë e ulët; dhe faktorë të 

tjerë, dënimi me burgim do të kishte një ndikim negative në sjelljen dhe në procesin e të 

menduarit të tij në të ardhmen, duke penguar integrimin e tij në shoqëri. Për këtë arsye, 

Shërbimi i Provës ka rekomanduar, duke marrë në konsideratë interesin më të lartë të të 

miturit, duke aplikuar ndaj tij neni 104 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, me kushtin që i 

mituri të vazhdojë një kurs të formimit profesional. Ndërsa për të miturin tjetër në konflikt me 

 
121 Vendimi, nr. 2153, datë 26.09.2019, i Gjykatë së Rethit Gjyqësor Tiranë.  
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ligjini, mendon se rehabilitimi i tij është i pakët dhe rrezikshmëria e përsëritjes nuk është e 

ulët”.  

 

Nga ana gjykatës zbatimi i kësaj masë shmangie nga dënimi çmohet si më e përshtatshme 

nëpërmjet të cilës realizohet rehabilittimi i tij duke mundësuar një zhvillim të shëndetshëm 

fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror të të miturit në konfikt me ligjin. Gjithashtu kjo 

masë është në raport me rrethant e kryerejes së veprës penale, personalitetin e të miturve si 

dhe nevojat që lidhen me moshën, edukimin, arsimimin dhe familjare të tij, më qëllim që këto 

të fundit të ndjekin një rrjedhë normale për të mundësuar përfundimisht përmirësimin e 

sjelljes së tij në raport me ligjin duke shmangur çdo lloj situate që mund të sillte me vonë 

cënim të personalitetit të tyre në të ardhmen.    

Gjykata në përfundim vendosi: Pushimin e çështjes penale, që i përket të miturve në konflikt 

me ligjin, për veprën penale “Vjedhja”, e kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 

134/2 i K.Penal, për shkak të shmangies nga dënimi dhe zbatimit të masës alternative 

paralajmërim me gojë. 

 

3.2.f Paralajmërimi me shkrim 

Masa paralajmërim më shkrim përfshin pasqyrimin në një procesverbal të të gjitha 

shpjegimeve sipas nenit 65, të këtij Kodi, që u jepen të miturve prej organeve kompetente122. 

Si në rastin e masave të trajtura, shpjegimet që i jepen të miturit konsitojnë në informimin e 

tij se ka kryer një vepër të dëmshme, të rrezikshme që përbën vepër penale si dhe pasojat që 

vijnë prej saj si për viktimën, ashtu edhe për komunitetin. Edhe në këtë rast, autoriteti 

kompetent për dhënien e shpjegimeve është sipas rastit, prokuroria ose gjykata. Në rastin e 

zbatimit të masës  paralajmërimi me shkrim, të gjitha shpjegimet që i jepen të miturit nga 

organet kompetente pasqyrohen në një proces-verbal formati I të cilit përcaktohet gjithashtu 

me një model të posaçëm përcaktuar me me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 

Formati i procesverbalit dhe të dhënat që lidhen më zbatimin e kësaj mase janë pasqyruar në  

Urdhërin Nr. 4951, Datë 02/05/2018 "Për miratimin e formatit dhe të të dhënave për masën 

alternative të shmangies nga ndjekja penale "Paralajmërim me shkrim". Urdhëri përcakton të 

dhëna në lidhje me formatin e procesverbalit, si dhe palët e pranishme në zbatimin e kësaj 

mase. 

Për sa i takon formatit të procesverbalit, të dhënat kryesore që përfshihen në kët procesverbal 

janë: 

a) të dhënat e faktit të kallzimit/procedimit penal; 

b) përshkrimi i karakterisitkave individuale të të miturit referura Raportit të 

Vlerësimit Individual; 

c) shpjegimet që i jepen të miturit lidhur me veprën penale të kryer,  dëmin e 

shkaktuar dhe rezikshmërinë shoqërore të saj; mënyrën dhe sjelljen ndaj veprës së 

kryer, pasojat e ardhura nga vepra penale e kryer që i janë shkaktuar viktimës/ave 

 
122 Kodi, neni 67/1. 
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dhe komunitetit, pasojat që vijnë nga fillimi i ndjekjes penale për veprën penale të 

kryer dhe pasojat e mundshme ndaj tij në rast të një dënimi penal, pasojat e 

mundshme në rast të përsëritjes së veprës penale dhe/ose të një vepre tjetër penale; 

d) Arsyetimi i domosdoshëmërisë në caktimin e kësaj mase alternative referuar 

rrethanave individuale dhe nevojave të të miturit si dhe argumentimin e 

dobishmërisë së masës alternative të shmangies për korrigjimin dhe riintegrimin e 

të miturit. 

  

Duke analizuar përmbajtjen, kushtet e zbatimit si dhe pasojat që vijnë nga të tre masat 

alternative që trajtuam më sipër, mund të konkludohet se nuk ka ndryshime thelbësore midis 

tyre. Veçanërisht mjaft të ngjashme në përmbajtje  paraqiten masat “ Paralajmërim me 

shkrim” dhe “Paralajmërim më gojë”. 

Qëllimi i të tyre i përbashkët është infomimi i të miturit për marëdhëniet juridike të cënuara, 

dëmin e shkaktura nga vepra penale si dhe pasojat e shkaktuara ndaj viktimës dhe 

komunitetit. Ndryshimi i vetëm është ai i natyrës procedurale, pasi masa e shmangies 

“paralajmërim me gojë” është verbale dhe pasqyrohet në një regjstër të posaçmë, ndërsa masa 

“pralajmërim me shkrim” jepet me shkrim dhe pasqyrohet në procesverbal.  

 

Rasti 1. Në vijim do të pasqyrohet një rast i trajtuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ku 

është zbatuar masa e shmagies “Paralajmërim me shkrim”123. Ky rast i referohet një të mituri 

të cilit gjatë një kontrolli nga strukturat e policisë iu gjet një mjet,  (dorezë), me ngjyrë të zezë 

që nga ekspertimi i kryer plotësonte kushtet teknike të armës së ftohtë. Ndaj këtij të mituri u 

ngrit akuza për kryerjen e veprës penale “Prodhimi, mbajtja, blerja, apo shitja pa leje e 

armëve të ftohta”, Prokurori kërkoi shmangien nga ndjekja penale për këtë të mitur si dhe 

zbatimin e masës “Paralajmërim me shkrim” parashikuar nga Neni 279/2 i Kodit Penal. Për 

zbatimin e kësaj mase shprehën dakortësinë e tyre i mituri dhe mbrojtësi i tij. Lidhur me 

zbatimin e llojit dhe masës së dënimit gjykata argumentoi si vijon: 

Në referim të Nenit 55 të KDPM, gjykata çmon se nga rrethanat e faktit dhe provat e marra 

nga organi i akuzës rezulton se ndodhemi para një dyshimi të arsyeshëm, bazuar në prova se i 

mituri ka kryer veprën penale “Prodhimi, mbajtja, blerja, apo shitja pa leje e armëve të ftohta, 

parashikuar nga Neni 279 prg.2 i Kodit Penal, vepër e cila parashikon një dënim deri në pesë 

vjet maksimumin. 

Nga i mituri që në fillim të procedimit penal është pranuar dhe shpjeguar vepra penale si dhe 

ai nuk rezulton përsëritës apo të ketë marrë pjesë në ndonjë program ku të jetë zbatuar masa e 

shmangies nga ndjekja penale. 

Gjatë gjykimit është realizuar raporti i vlerësimit individual i të miturit në gjykim datë 

11.05.2021 në zbatim të Nenit 47 të KDPM, sipas të cilit ka rezultuar se: “Duke marrë 

parasysh rrethanat shoqërore, lidhur me personalitetin, sjelljen, moshën dhe faktorë të tjerë 

që mund të ndikojnë në sjelljen e të miturit konkludojmë se një dënim me burgim mund të ketë 

ndikim negativ në sjelljen dhe të menduarin e tij në të ardhmen, pasoja këto që do të 

 
123 Vendimi, nr. 1344, datë 01.03.2022, i Gjykatë së Rethit Gjyqësor Tiranë.  
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reflektoheshin edhe për familjen e tij. Shërbimi i Provës i rekomandon Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, aplikimin e dënimit alternativ sipas Nenit 63 të K.Penal "Pezullimi i 

ekzekutimit të dënimit me burgim dhe kryerjen e nje pune ne interes publik".  

 

Në raport vlerësim është arritur në përfundimin se duke vlerësuar sjelljen, personalitetin, 

përgjegjshmërinë, nivelin intelktual, kushtet e jetesës , gjendjen familjare dhe rrethana të 

tjera, në kushtet e aplikimit të një dënimi ndaj tij, mund të ketë ndikim negativ në gjendjen 

emocionale, sjelljen dhe të menduarin e tij në të ardhmen. 

Lidhur me aplikimin e masës së shmangies nga ndjekja penale, rezulton se është kërkuar 

aplikimi i saj nga vetë i mituri i cili ka dhënë pëlqimin e tij me shkrim, i cili ka qenë nën 

kujdesin prindëror, pra të përfaqësuesit ligjor (ne hetimet paraprake), por edhe të ndihmës 

juridike realizuar nga mbrojtësja e caktuar kryesisht si dhe të asistencës së psikologes.  

Nga ana e tyre është siguruar që të miturit t’i bëhet e ditur se ku konsiston zbatimi i masës së 

shmangies nga ndjekja penale, kohëzgjatjen e saj kushtet dhe mënyrën e zbatimit si dhe 

pasojat e mospërmbushjes së masës  së shmangies. 

Nga gjykata çmohet se është i një rëndëse më të madhe fakti që i mituri të riintegrohet 

nëpërmjet një mënyrë tjetër, duke përjashtuar atë nga ndjekja penale e për rrjedhojë dënimi.  

Gjykata merr parasysh se në kushtet konkrete të moshës së tij 17 vjeç, të ndërprerjes se 

shkollë se mesme nga ana e tij, per shkak të problemve familjare që ai, gjithashtu sjellja dhe 

personaliteti i tij rezultojnë shumë të mira, faktin që është rasti i parë i përfshirjes së tij në 

kryerjen e një vepre penale, tregojnë se interesi më i lartë i të miturit, nuk është ndjekja 

penale e tij e për rrjedhoje dënimi i tij, por shmangia e tij nëpërmjet masës së paralajmërimit 

me shkrim në zbatim të Nenit 67 të Kodit të Drejtësisë Penale Për Të Mitur.  

Në gjykim nga ane gjykates konform Nenit 67 të të Kodit të Drejtësisë Penale Për Të Mitur u 

mbajt procesverbali për masën alternative të shmangies nga ndjekja penale “Paralajmërim me 

shkrim” sipas formatit të përcaktuar me urdhërin Nr.4951, datë 02.05.2018 të Ministrit të 

Drejtësisë, i cili është nënshkruar nga i mituri, mbrojtësja ligjore e tij avokatia, psikologia e 

cila ka asistuar në ndihmën psikologjike, dhe prokurorja e çështjes . 

Nga ana gjykatës zbatimi i kësaj masë shmangie nga ndjekja penale çmohet si më 

përshtatshme nëpërmjet të cilës realizohet rehabilittimi i tij duke mundësuar një zhvillim të 

shëndetshëm fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror të të miturit në konfikt me ligjin.  

Gjithashtu kjo masë është në raport me rrethant e kryerejes së veprës penale, personalitetin e 

të miturit si dhe nevojat që lidhen me moshën, edukimin, arsimimin dhe familjare të tij, më 

qëllim që këto të fundit të ndjekin një rrjedhë normale për të mundësuar përfundimisht 

përmirësimin e sjelljes së tij në raport me ligjin duke shmangur çdo lloj situate që mund të 

sillte me vonë cënim të personalitetit të tij në të ardhmen.    

Për sa më sipër gjykata vendosi: Pushimin e çështjes penale, që përket të miturit në konflikt 

me ligjin, për veprën penale të “Prodhimit, mbajtja, blerja, apo shitja pa leje e armëve të 

ftohta”, parashikuar nga Neni 279/2 i Kodit Penal, për shkak të aplikimit të shmangies nga 

ndjekja penale dhe dënimi, përmes masave alternative parashikuar nga Kodi i Drejtësisë 

Penale për të Mitur. 
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Në vjim do të paraqesim për ilustrim një kopje të formatit  të Procesverbalit për zbatimin e 

masës së shmangies “Paralajmërim me shkrim”124.  

Ky ilustrim shërben për të evdentuar arsyetimin e gjykatës në zbatimin e kësaj mase. 

Argumentat e gjykatës i referohen: 

 

• Të dhënave të faktit të kallëzimit/procedimit penal; 

• Përshkrimin e karaktersitikave individuale të të miturit mbështetur në Raportin e 

Vlerësimit Individual ; 

• Shjegimet që i jepen të miturit lidhur me veprën penale të kryer125; 

• Arsyetimi i domosdoshmërisë në caktimin e masës alternative të Shmagies 

“Paralajmërim me shkrim”. 

 

 

 

  

 
124 Përcaktuar mëeUrdhërin nr. 4951, Datë 02/05/2018 të Ministrit të Drejtësisë, “Për miratimin e formatit dhe 

të dhënave për masën alternative të shmangies nga ndjekja penale, “Paralajmërim me shkrim”. 
125 Në lidhje me këtë pikë, shjegimet që I jepen të miturit duhet të jenë më të detajura dhe sipas specifikimeve të 

formatit të procesverbalit të mirtura nga Ministri i Drejtësisë. 
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    REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

   GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË 

Nr. 3369/603 Regj.Themeltar                                                   Tiranë, më datë 

24.10.2022 

 

 

 Masa alternative e shmangies nga ndjekja penale “Paralajmerim me shkrim”  

 

     PROCES -VERBAL 

 

I) TË DHËNAT E FAKTIT TË KALLËZIMIT/PROCEDIMIT PENAL 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përfaqësuar nga Gjyqtar, referuar proçedimit penal Nr, 

të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, konstaton se në datën 24.10.2022, ora 11:00, u 

paraqit i mituri, i moshës 16-vjeç, vendlindja, vendbanimi, i shoqëruar nga vëllai e tij, në 

cilësinë e përfaqësuesit ligjor. 

 

Rezulton e provuar se i mituri ka kryer veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të 

parregullt” parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal, që parashikon dënim me gjobë ose me 

burgim gjer në tre vjet.  

 

II) PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE INDIVIDUALE TË TË MITURIT: 

 

Mbështetur në raportin individual të të miturit, të përgatitur në bazë të rregullave të Neneve 

22 dhe 47 të Kodit të Drejtësisë Penale Për Të Miturit, sipas të cilit:  

-Rrezikshmëria shoqërore e të miturit , për përsëritje të veprës penale është e ulët sepse: 

- Nuk  është përsëritës, apo të ketë kryer ndonjë vepër tjetër penale.  

- Përkrahja dhe mbeshtetja e familjes do të ndikojë pozitivisht në sjelljet e mëtejshme të 

tij.  

- Shprehet i motivuar për të përfunduar studimet e nisura dhe vazhdimin e studimeve të 

mëtejshme.  

- Pranon përgjegjësinë për veprën penale dhe ndihet i penduar për veprimin e kryer.  

- Shfaq aftësi të mira komunikimi dhe sociale.  

- Claudio De Pjetri është në gjëndje të kuptojë pasojat e përsëritjes së veprës penale.  

- Familjarët dhe i mituri në konflikt me ligjin deklarojnë se do të jenë bashkëpunues me 

Shërbimin e Provës.  

  

III) SHPJEGIMET QË I JEPEN TË MITURIT LIDHUR ME: 

 

a) Veprën penale të kryer sipas përcaktimit në Kodin Penal: 
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“Drejtimi i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të dehur, nën efektin e 

lëndëve narkotike, apo pa dëshminë përkatëse të aftësisë, dënohet me burgim deri në tre vjet. 

Gjykata mund të vendosë zëvendësimin e dënimit me burgim me pagimin e një shume të 

hollash në favor të shtetit”. 

 

 

b) Dëmin dhe rrezikshmërinë e veprës penale: 

 

“Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt” në rastin konkret është një veprim i cili vjen 

në kundërshtim me rregullat e përcaktuara për sigurimin e rendit dhe sigurisë publike, përbën 

vepër penale dhe është e dënueshme, në rastin konkret me burgim deri në tre vjet. Në rast 

përsëritje të veprës penale do të sjellë pasoja përsa i përket dënimit pasi i mituri nuk përfiton 

më nga shmangia nga ndjekja apo dënimi penal e për rrjedhojë do të sjellë ndëshkimin e tij 

me dënime më të ashpra të cilat mund ta shkëpusin nga ambjenti familjar dhe shoqëria.   

 

IV)   Arsyetimi i domosdoshmërisë në caktimin e masës alternative të Shmagies 

“Paralajmërim me shkrim” 

 

Referuar rethanave individuale dhe nevojave të të miturit në konflikt me ligjin, duke marrë në 

konsideratë dobishmërinë i masës alternative, për korigjimin dhe riintegrimin e tij arsyetoj se 

zbatimi masësë së shmangies dhe paralajmërim shkrim është i përshtatshëm në rastin konkret, 

referuar edhe interest më të lartë të të miturit në konflikt me ligjin.  

 

V) I Mituri: ________________________________________________________ 

 

VI) Përfaqësuesi ligjor i të miturit______________________________________ 

 

VII) Prokurori ______________________________________ 

 

VIII) Persona të tjerë të pranishëm (kujdestari / përfaqësuesi ligjor/ procedurial / 

mbrojtësi / psikologu/ përkthyesi / interpreti apo punojës të tjerë të sistemit të 

drejtësisë për të mitur). 

 

______________________    ________________________   _________________________    

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Gjyqtari 

 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, datë  24.10.2022,  në  Tiranë.  

 

Ky procesverbal nënshkruhet në 3 (tre) kopje origjinale.  

 

Një kopje për të miturin, 1 (një) kopje për prokurorinë dhe 1 (një) kopje për gjykatën. 
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3.2.g Masat detyruese 

Të gjitha masat alternative të shmangies të trajtuara më sipër, kanë një tipar të përbashkët 

pasi  mundësojnë trajtimin e të miturit pa ndonjë pasojë apo kushtëzim. Por nevoja për trajtim 

dhe edukim e të miturit imponon kërkesën për vendosjen e kushtëzimeve të caktuara që i 

shërbejnë edukimit të të miturit dhe parandalimit të sjelljeve kriminale. Ky është qëllimi i 

“masave detyruese”  një tjetër lloj i masave alternative të shmangies parashikuar në Kod.  

Qëllimi këtyre masave është caktimi ndaj të miturit i detyrimeve ose kufizimeve të caktura, të 

nevojshme për trajtimin edukimin dhe rehabilitimin e tij. Në analizë të përmbajtjes së nenit 

68, disa nga këto masa janë ndaluese pasi e ndalojnë të miturin të ndërmarrë aktivitete apo të 

kontaktojë persona të caktuar të cilët mund të ndikojnë negativisht në sjelljen e tij dhe 

procesin e dukimit. Kategoria e dytë e masave përmban një sërë detyrimesh që i mituri duhet 

ti përmbushë në funksion të procesit të korigjimit të sjelljes, rishoqërizimit dhe prandalimit të 

përsëritjes së përfshirjes në veprimtari kriminale.  Ndonëse përmban kufizime dhe detyrime 

të caktura edhe kjo masë e shmangies mbetet një masë e karakterit jashtë institucional, duke 

mundësuar trajtimin e të miturit në komunitet dhe ambientin e tij social. 

 

Referuar Kodit, ndaj të miturit mund të caktohet si masë detyruese që ai të ndalohet126: 

 

a)  të kontaktojë/takojë një person të caktuar; 

b)  të shkojë/vizitojë një vend të caktuar; 

c)  të ndryshojë vendin e banimit; 

ç)  të largohet nga shtëpia gjatë një periudhe/orari të caktuar;  të largohet pa leje nga 

një vend ose rajon administrativ I caktuar; 

dh)  të kryejë ndonjë veprim tjetër që pengon rishoqërizimin dhe rehabilitimin e tij127. 

 

Masat detyruese për të miturin janë128: 

 

a) të fillojë ose rifillojë studimet në një instiucion arsimor; 

b) të fillojë të punojë duke patur parasysh dhe respektuar dispozitat e Kodit të Punës; 

c) të kryejë një program edukativ, korigjues dhe/ose mjekësor; 

ç) të përmbushë detyrime të tjera që do të përforcojnë rishoqërizimin e tij dhe 

parandalimin e rikryerjes së veprës penale. 

 

Në doktrinën juridike evidentohet klasifikimi i këtyre masave në dy kategori129: 

 

• Kategoria e masave detyruese ndaluese për të miturin për të mos kryer një veprim të 

caktur aspecifikisht nga prokurori/gjykata (pika 1 e nenit 68); 

 
126 Kodi, neni 68/1. 
127 Po aty, neni 68/1. 
128 Po aty, neni 68/2. 
129 Merkaj.T, vepër e cituar, fq 294. 
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• Kategoria e msave detyruese përcaktuese që konsistojnë në kryerjen detyrimisht nga i 

mituri të një veprimi të caktuar specifiksht nga prokurori/gjykata (pika 2 e nenit 68). 

 

Në të dy rastet listimi i këtyre masave është thjesh ilustrativ dhe jo ezaurues, pasi i jepet 

diskrecion autoritetit komptent të caktojë edhe masa të tjera detyruese.  

Masat e parashikuara në pikën 2, të cilat janë masa që e detyrojnë të miturin të kryejë një 

veprimtari apo të përmbushë detyrime të caktuara, nuk mund të zbatohen me sukses pa 

përfshirjen e autoriteteve përgjegjëse për zbatimin e këtyre veprimtarive. Për këtë qëllim 

njoftimi për zbatimin e këtyre masave I’u përcillët autoriteteve përgjegjëse në fushën e 

arsimit dhe/ose formimit profesional, të punësimit, shëndetësisë, Shërbimit të Provës si dhe 

Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës130. 

Të gjitha masat detyruese që parashikon neni 68, pavarësisht nga natyra e tyre mbikqyren 

sipas rastit nga Shërbimi i Provës ose Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.  

Për sa i takon zbatimit praktik, mënyra e formulimit mund të krijojë një sërë paqartësish në 

zbatimin praktik të tyre nga organet kompetnte. Mendojmë se një formulim më i saktë i 

dispozitës do ti shërbente zbatimit më të mirë praktik të saj.  

Theksojmë p.sh nevojën e një formulimi më të saktë të dispozitës për të qartësuar se masa 

detyruese që mund të zbatohen janë si ato të parashikuar në pikën 1, ashtu edhe ato të 

parashikuara në pikën 2131. 

Mënyra e formulimit nuk i jep gjithashtu përgjigje të saktë pyetjes nëse organi kompetent 

mund të shqiptojë vetëm një masë detyruese apo më shumë se një nga këto masa. Në 

praktikën gjyqësore nevojat edukative të të miturit mund të çojnë në nevojën e zbatimit të 

kombinuar të masave të pikës 1 me ato të pikës 2. Ndonëse dispozita nuk e parashikon 

shprehimisht, referurar natyrës së masave ndaluese, kombinimi i disa masave mund të jetë 

edhe më i efektshëm në qëllimin e edukimit dhe riintegrimit të të miturit.  

Thelbi dhe natyra e detyrimeve të parashikuara në nenin 68 janë të ngjashme më ato të nenit 

102 që parashikon përmbushjen e detyrimeve të caktuara të cilat caktohen nga gjykata në 

fazën e gjykimit si dënime plotësuese ose si dënim jo me burgim. Ndryshimi konsiston në 

faktin që detyrimet që parashikon neni 68 zbatohen si masa të shmangies nga ndjekja penale, 

ndërsa ato të parashikuara në nnenin 102, si dënime për të miturin. 

Duke qënë se natyra e detyrimeve nuk ka ndonjë ndryshim, edhe mënyra e formulimit mund 

të ishte gjithashtu e njëjtë.  

Me vendimin e Këshillit të Ministarve nr.2017, datë 10.04.2019 “Për caktimin e kritereve dhe 

procedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve të caktuara nga gjykata për të 

miturin në konflikt me ligjin”, janë parashikura në detaje autoritet kompetente si dhe 

procedura që do të zbatohen në rastet kur gjykata urdhëron të miturin në konflikt me ligjin të 

përmbushë një nga detyrimet e caktuara në përputhje me nenin 102 të Kodit. 

 

 
130 Po aty, neni 68/3. 
131 Në ktë kontekst një riformulim I pikës 2 të nenit 68 si vijon, mund të evitonte çdo paqartësi në këtë drejtim: 

Disa alterntiva të riformulimit mund të jenë: 

Masat detyruese për të miturin janë edhe; ose  

Ndaj të miturit mund të caktohen si masa detyruese edhe: 
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3.2.h Vendosja nën kujdes e të miturit  

Në ndryshim nga masat e tjera të cilat nuk parashikojnë kufizim nga mjedisi social i të 

miturit, kjo masë ka elementë kufizues, pasi nënkupton vendosjen nën kujdes në një program 

edukativ dhe/ose korrigjues. Si e tillë, mund të konsiderohet edhe masa më e rëndë në 

kuadrin e masave alternative të shmangies që parashikon Kodi.  

Nëpërmjet kësaj mase synohet të regullohen rastet kur kujdesja prindërore është e 

pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e të miturit për edukim dhe rehabilitim dhe 

konsiderohet e nevojshme një kujdes dhe mbikqyrje e specializuar. Ndonëse Kodi nuk 

parashikon kushte të zbatimit që lidhen me rrethanat personale apo llojin e veprës penale të 

kryer, si një masë që nënkupton edhe shkëputjen e të miturit nga mjedisi i tij, duhet të 

vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtashme dhe është domosdoshmëri kërkesa e 

trajtimit në një shërbim të specializuar. Duke qënë një masë kufizuese dhe me natyrë 

institucionale, në përputhje me standartet ndërkombëtare, mendojmë se edhe në këtë rast 

duhet të zbatohet rregulli i zbatimit si një masë e fundit dhe për kohën sa më të shkurtër. 

Njëkohësisht vendimi për marrjen e kësaj mase duhet të jetë i mirë arsyetuar duke 

argumentuar nevojën për zbatimin e saj në rethanat konkrete.  

Vendosja në një program edukativ dhe/ose korigjues zbatohet në rastet kur kujdesi i prindit 

ose kujdestarit të të miturit në konflikt me ligjin, në rritjen, sjelljen dhe zhvillimin e 

përsonaliteti të tij nuk është i mjaftueshëm për përmbushjen e qëllimit të masave detyruese 

dhe është i nevojshëm kujdesi dhe mbikqyrja e vazhdueshme nga ana e një personi ose 

shërbimi të specializuar132.  

Pragrami edukativ dhe/ose korigjues realizohet nga institucionet përgjegjëse që përcaktohen 

nga legjislacioni në fuqi për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve133. Autoritetet përgjegjëse 

sipas këtij legjislacioni caktojnë persona të specializuar për zbatimin e kësaj mase.  

Kodi nuk specifion aspekte në lidhje me strukturat dhe shërbimet përgjegjëse për zbatim, pasi 

dispozita ka rregullime të natyrës referuese. Neni 70 i Kodit referon në Ligjin nr. 

18/2017“Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i cili liston strukturat për mbrojtjen e fëmijës 

në nivel lokal si autoritetet përgjegjëse për caktimin e personave të specializuar për zbatimin 

e kujdesit të vazhdueshëm.  

Këta të fundit, në bashkëpunim me të miturin, prindërit e tij, kujdestarin, institucionet e 

mirëqënies sociale dhe të arsimit, mjekë dhe profesionistë të tjerë, ushtrojnë ndikim të 

vazhdueshëm mbi personalitetin dhe sjelljen e të miturit, kujdesen për trajtimin dhe 

mbikqyrin përmbushjen e detyrimeve të tij sipas një plani individual134. Kjo do të thotë që 

strukturat e specifikura në ligj, në kuadrin e funskioneve të tyre koordinojnë dhe mbikqyrin 

shërbimet e specializuara që mund të zbatohen në kuadrin e kësaj mase. Detajet në lidhje me 

formatin e planit individual përcaktohen në Urdhërin. Nr. 367, Datë 15/07/2019 “Për 

miratimin e formatit të planit individual për përmbushjen e detyrimit të caktuar nga gjykata 

për të miturin në konflikt me ligjin”. 

 
132 Kodi, neni 69/1. 
133 Po aty, neni 69/2. 
134 Po aty. 
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Një aspekt tjetër rregullues i ligjit është ai i bashkëpunimit të këtyre strukturave me 

organizatat jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare e vendore për mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijës, si dhe për ofrimin e shërbimeve të nevojshme për mbrojtjen e tyre, në 

bazë të rregullave të hollësishme, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave135. Kjo 

mund të interpretohet se krijon një hapësirë për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe nga 

organizata jofitimprurëse me të cilat strukturat e mbrojtjes së fëmijve në nivel local kanë 

marëveshje bashkëpunimi. 

Në vendimin për vendosjen nën kujdes, organi procedures duhet të mbajë në konsideratë që 

ekzekutimi i saj të mos e pengojë shkollimin e rregullt dhe punën e të miturit, si dhe 

përfshirjen e tij në aktivitete të dobishme. Aktivitetet përshtaten me moshën, zhvillimin, 

prirjet dhe interesat e të miturit, me qëllim zhvillimin e ndjenjës së përgjegjësisë136. Në 

përshtatje me qëllimin edukues të kësaj mase, dispozita parashikon përfshirjen e prindërve në 

zbatimin e saj me përjashtim të rasteve kur kjo do të ishte në kundërshtim me interesat e të 

miturit. Kjo përfshirje nënkupton një angazhim të prindërve në zbatimin e masës, pasi në 

masën e dhënë organi procedures u jep prindërve ose kujdestarit udhëzime të veçanta dhe 

detyrimin për të bashkëpunuar me personin e specializuar për çështje që lidhen me zbatimin e 

kësaj mase137.  

Vendimi për vendosjen në kujdes jepet sipas rastit nga prokurori ose nga gjykata. Organi 

procedues duhet të synojë që zbatimi i masës të mos e shkëpusë në mënyrë të plotë dhe të 

përhershme e të miturin nga mjedisi i tij i mëparshëm.  

 

Në funksion të këtij qëllimi, zbatimi i kësaj mase realizohet në dy forma138: 

a) përmes qëndrimit pranë shërbimit të specializuar përgjatë 24 orëve; si edhe  

b) qëndrimit pranë këtij shërbimit me kohëzgjtje të pjesshme që variojnë nga 4 deri 

në 8 orë.  

 

Kjo masë zbatohet për një periudhë që varion nga gjashtë muaj deri në dy vjet139. Në 

funksion të zbatimit efektiv, organi procedues mund të urdhërojë që i miturit të përmbushë 

një ose më shumë masa detyruese sipas parashikimev të nenit 68 të Kodit140.  

Nëse i mituri, nuk përmbush detyrimet e veçanta që i janë urdhëruar ose refuzon zbatimin e 

masës së mbikëqyrjes së vazhdueshme, shërbimi i specializuar informon Prokurorin141.  

Kodi përcakton se shërbimi i specializuar realizohet nga qendra disiplinore dhe ose/edukuese 

të krijuara sipas legjislacionit të të drejtave të fëmijëve. Por Ligji nr. 18/2017 “ Për të drejtat 

dhe mbrojtjen  e fëmijës nuk ka ndonjë përcaktim të qartë në lidhje me specifikimin e 

qendrave disiplinore dhe ose/ edukuese.142: 

 
135 Ligji nr. 18/2017“Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, neni 34/6. 
136 Kodi, neni 69/5. 
137 Po aty, neni 69/6. 
138 Po aty, neni 69/2. 
139 Po aty, neni 69/3. 
140 Po aty, neni 69/7. 
141 Po aty, neni 69/8. 
142 Ligjin nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, neni 34/4 parashikon: 
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Referuar Kodit, dispozitat që lidhen me veprimtarinë e institucioneve dhe autoriteteve 

kompetente që ofrojnë shërbim të specializuar për zbatimin e vendosjes nën kujdes, sipas 

nenit 69, të këtij Kodi; duhet të fillonin të zbatoheshin brenda datës 1 janar 2019143.  

Për zbatimin më të mirë të kësaj mase do të ishtë më e dobishme që Kodi të specifikonte edhe 

llojin e programeve ose strukturave të specializura si p.sh qendra ditore, qendra 

multidisiplinore etj.  

Aktualisht për zbatimin e kësaj mase Ministria e Drejtësisë si struktura kryesore përgjegjëse 

ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me 34 Bashki të Republikës së Shqipërisë për krijimin e 

kuadrit infrastrukturor dhe institucional për zbatimin e masave alterntaive të shmangies për të 

miturit në konflikt me ligjin144.  

Për zbatimin e kësaj mase do të përdoren qendrat sociale të cila do të shërbejnë edhe për 

trajtimin dhe reabilitimin e të miturve, duke filluar nga qendra e parë e ngritur pranë Bashkisë 

Tiranë145. Trajtimi pranë qëndrave sociale të ngritura pranë Bashkive mundëson riintegrimin 

komunitar, por edhe sigurinë e të miturve nëpërmjet marrjes së masave që nuk përbëjnë 

izolim dhe mbyllje institucionale. 

Një tjetër aspekt i këtyre marëveshjeve është kordinimi i punës ndërmjet strukturave sociale 

pranë Bashkive si dhe specialistëve të Shërbimit të Provës të cilët do të ndjekin ecurinë e 

trajtimit të rasteve për të miturit ndaj të cilëve janë zbatuar masat alternative të shmangies.  

Një element mjaft pozitiv është një parashikim i posaçëm në Kod për zbatimin e kësaj mase 

për të miturit me aftësi të kufizuara. Zbatimi për këtë kategorie do të behet nga profesionistë 

të specializuar dhe në përputhje me legjislacionin për përfshirjen dhe aksesueshmërinë146. 

Edhe në këtë rast regullimi është i natyrës së përgjithshme dhe referuese.  

 

  

 
Strukturat për mbrojtjen e fëmijës në nivel vendor janë: a) bashkia; b) struktura përgjegjëse për shërbimet 

shoqërore në bashki; c) njësia për mbrojtjen e fëmijës pranë strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore në 

bashki; ç) njësia e vlerësimit të nevojave dhe referimit pranë bashkisë apo njësive administrative; d) punonjësi i 

mbrojtjes së fëmijës pranë njësisë për mbrojtjen e fëmijës dhe njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit. 
143 Kodi, neni 140/6. 
144 Faqja zyrtare e MInistrisë së Drejtësisë (https://ëëë.drejtesia.gov.al/, klikuar më 20.10.2022) 
145 Marëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë së Drejtësisë, “Për krijimin e kuadrit 

infrastrukturor dhe institucional për zbatimin e masave alterntaive të shmangies për të miturit në konflikt me 

ligjin” neni 3.  
146 Kodi, neni 69/10. 

https://www.drejtesia.gov.al/
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4. PASOJAT JURIDIKE QË LIDHEN ME MASAT 

ALTERNATIVE PËR SHMANGIEN NGA  NDJEKJA PENALE 
 

4.1 Përmbushja e `masave alaternative për shmangien nga ndjekja 

penale 

Përmbushja me korektësi e `masave alaternative për shmangien nga ndjekja penale sjell një 

sërë pasojash pozitive në raport me procedimin penal dhe statusin juridik të të miturit. Neni 

70 përcakton pasojat juridike të përmbushjes me sukses të masës së shmangies nga ndjekja 

penale për të miturit në konflikt me ligjin.  

 

➢ Nëse për të miturin që ka kryer një vepër penale, është dhënë një masë alternative për 

shmangien nga ndjekja penale dhe kjo masë është përmbushur, ndaj tij nuk mund të 

ngrihet asnjë akuzë në lidhje me po këtë vepër penale147.  

➢  

Në përputhje edhe me kërkesat që shtrojnë standartet ndërkombëtare si dhe parimin e interesit 

më të mire të të miturit, qëllimi final i masave të shmangies nga ndjekja penale është 

mospërfshirja e të miturit në procedurat formale. Zbatimi me sukses i tyre do të thotë që ndaj 

të miturit nuk mund të ngrihet akuzë për të njëjtën vepër penale për të cilën është zbatuar 

masa e shmangies.  

 

➢ Nëse i mituri përmbush detyrimet, sipas marëveshjes së shmangies, Prokurori vendos 

menjëherë pushimin e çështjes.148.  

 

Ky aspekt procedural lidhet ngushtë me natyrën e masave alternative të shmangies dhe 

qëllimin final të tyre që është mosfillimi ose pushimi i ndjekjes spenale. Edhe në rastet kur 

prokurori ka vendosur pezullimin e ndjekjes penale, (si p.sh rastet që i referohen nenit 61 të 

Kodit), plotësimi me sukses i detyrimeve që lidhen me masën e shmangies, do të sjellë si 

pasojë pushimin e çështjes.  

Në përmbushje të këtij qëllimi, pika 2 e nenit përcakton detyrimin e prokurorit të procedojë 

me pushimin e çështjes që lidhet me veprën penale për të cilën i mituri ka përmbushur me 

sukeses masën e shmangies.  

Termi “menjëherë” mund të interetohet se: 

Së pari, thekson natyrën imperative dhe urdhëruese të dispozitës, në raport me kompetencën 

e prokurorit për të proceduar me pushimin e çështjes. 

Së dyti, imponon detyrimin e marrjes së vendimit të pushimit të çështjes në afate të shpejta 

kohore duke evituar çdo zvarritje dhe vonesë. 

 

 
147 Po aty, neni 70/1. 
148 Po aty, neni 70/ 2 dhe 3. 
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➢ I mituri që ka përmbushur një masë alternative për shmangien nga ndjekja penale nuk 

do të konsiderohet si i dënuar për një vepër penale dhe nuk do të trajtohet si person 

me të kaluar kriminale149. 

 

Në këtë rast përcaktohet pasoja juridike që sjell pushimi i çështjes nga prokurori. Kjo lidhet 

edhe me natyrën e masave të shmangies në funksion të trajtimit të të miturit në përputhje me 

interesin më të mirë të tij. Masat alternative të shmangies nuk sjellin asnjë pasojë juridike në 

gjendjen gjyqësore të të miturit duke lehtësuar integrimin e tij social.  

 

➢ Përmbushja e masës së shmangies nga ndjekja penale realizohet dhe mbikqyret nga 

Shërbimi i Provës në bashkëpunim me shërbimin e ndërmjetësimit150.  

 

Konstatimi i përmbushjes së masës alternative të shmangies lidhet me kushtet, detyrimet e 

caktuara ndaj të miturit, si dhe procedurat e mbikqyrjes dhe raportimit të cilat ndryshojnë në 

varësi të llojit të masës së caktuar ndaj të miturit.   

Ndonëse neni në fjalë nuk e specifikon, shërbimi i ndërmjetësimit luan rol kryesisht në 

zbatimin e programeve të drejtësisë restauruese/ dhe ose ndërmjetësimit si masa alternative të 

shmangies. Veprimtaria e këtyre organeve si dhe kompetencat e tyre në zbatimin dhe 

mbikqyrjen e masave të shmangies, përveç regullimeve në Kod, rregullohen edhe me ligje të 

posaçme151. 

 

4.2 Mospërmbushja e `masave alaternative për shmangien nga 

ndjekja penale 

Pasi analizuam pasojat pozitive të përmbushjes së masave alternative të shmangies, në vijim 

do të trajtohen çështje që shtrohen në rastet kur i mituri nuk përmbush kushtet dhe detyrimet 

që lidhen me masën alternative të shmangies.  

Në këtë rast neni 71 dhe neni 72 i Kodit përcaktojnë një sërë rregullimesh që do të zbatohen 

në rastin kur i mituri me qëllim nuk përmbush detyrimet për shmangien nga ndjekja penale. 

Duke qënë se shmangia nga ndjekja penale është një mekanizëm favorizues për të miturin, 

pasojat që vijnë nga mospëmbushja e masave të shmngies duhen parë më kujdes të veçantë. 

Veçanërisht vëmendje duhet ti kushtohet nga organet kompetente aspkteve që lidhen me 

rrethanat e mospëmbushjes së masës së shmangies.  

Natyrisht që jo në çdo rast mopërmbushja e detyrimeve që lidhen me masën e shmangies 

është e qëllimshme nga an e të miturit. Nëse mospëmbushja e kushteve dhe detyrimeve është 

 
149 Po aty, neni 70/3. 
150 Po aty, neni 70/4. 
151 Ligjit nr. 8331 datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, Rregullorrja “Për organizimin e 

funksionimin e shërbimit të provës dhe për përcaktimin e standarteve e të procedurave, për mbikqyrjen e 

ekzekutimit të dënimeve alternative” miratuar me VKM nr. 302 datë 25.03.2009 të. Ligji nr. 10385, datë 

24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar. 

. 
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e qëllimshme, dispozitat në fjalë parashikojnë procedurën që do të zbatohet, organet e 

përfshira në procedurë si dhe parimet mbi të cilat do të bazohet vendimarrja.  

Në të dy nenet respektive me një rregullim mjaft të detajuar janë parashikuar aspekte 

procedurale si dhe kompetencat e dy organeve kryesore që lujanë rol në këtë drejtim, 

Prokurori dhe Shërbimi i Provës. Vendimarja përfundimtare i takon Prokurorit, por në çdo 

rast Prokurori  dëgjon mendimin e punonjësit të Shërbimit të Provës në lidhje me rethanat e 

mospërmbushjes, si organi kompetent për të mbikqyrur zbatimin e detyrimeve që burojnë nga 

masa alternative e shmangies. 

Zbatimi i pasojave që lidhen me mopërmbushjen e masës së shmangies është hapi i fundit 

procedural që ndërmeret pas një sërë hapash të tjerë që lidhen me verifikimin e rethanave dhe 

shkaqeve të mospërmbushjes së masës së dhënë ndaj të miturit si dhe informimit të tij mbi 

detyrimet që rjedhin nga masa e shmangies si dhe pasojat e mospërmbushjes.  

Neni 71 i referohet kryesisht rolit të Shërbimit të Provës në rastet e mospërmbushjes së masës 

alternative të shmangies si dhe raportit të këtij institucioni me prokurorin dhe palët e tjera të 

përfshira në proces. Aktualish roli i Shërbimit të Provës është fuqizuar dhe kompetencat e tij 

janë shtrirë edhe në drejtim të mbikqyrjen dhe zbatimit të kushteve dhe detyrimeve që 

burojnë nga masat e shmangies nga ndjekja penale. 

 

Nëse i mituri me qëllim nuk ka përmbushur masën për shmangien nga ndjekja penale, 

Shërbimi i Provës152: 

 

• Informon për këtë prokurorin, duke shpjeguar në mënyrë të detajuar kohën, vendin, 

mënyrën dhe rethanat e mospërmbushjes dhe situatën personale të të miturit153.  

• Informon të miturin, prindërit ose, sipas rastit, përfaqësuesin ligjor lidhur me pasojat e 

moszbatimit të kushteve dhe detyrimeve të masës së shmangies dhe rregullat e 

shqyrtimit në rast mospërmbushjeje.  

 

Si organi kompetent që ndjek dhe mbikqyr masën e shmangies, kompetencat e Shërbimit të 

Provës në rastet e mospërmbushjes së masës alternative të shmangies sanksionohen në Kod si 

dhe detajohen në VKM nr.148 datë 20.03.2019 "Për procedurën që zbaton Shërbimi i Provës 

në rast mospërmbushjeje të masës alternative të shmangies nga ndjekja penale".  

VKM në fjalë ka përcaktura një sërë kriteresh dhe procedurash që ndiqen përpara hartimit të 

raportit të të vlerësimit për mospërmbushjen e masës alternative të shmangies nga ndjekja 

penale përfshirë, njoftimin e palëve, organizimin e takimeve ku diskutohen shkaqet e 

mospërmbushjes së masës si dhe mundësia e palëve për të bërë prapësimet e tyre 154.  

Bazura në këtë vendim si dhe në nenin 71 të Kodit, kompetencat e Shërbimit të Provës, në 

rast mospërmbushjeje të kushteve dhe detyrimeve që burojnë prej masës së shmangies nga 

ndjekja penale për të miturit, janë, si vijon:  

 

 
152 Po aty, neni 71/1 dhe 2. 
153 Po aty, neni 71/1. 
154 Po aty, pika 4. 
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a) si organi komptent, ndjek dhe mbikëqyr detyrimet që rrjedhin prej masë së 

shmangies nga ndjekja penale për të miturin;  

b) informon menjëherë me shkrim prokurorin cili ka dhënë vendimin e masës së 

shmangies nga ndjekja penale për të miturin, i lidhur me kohën, vendin, mënyrën dhe 

rrethanat e mospërmbushjes së masës së shmangies, si dhe situatën personale të të 

miturit; 

c) informon menjëherë me shkrim të miturin, prindërit ose, sipas rastit, kujdestarin/ 

përfaqësuesin ligjor lidhur me pasojat e moszbatimit të kushteve dhe detyrimeve të 

masës së shmangies dhe rregullat e shqyrtimit në rast mospërmbushjeje155.  

 

Më konkretisht, në rastet kur Shërbimi i Provës konstaton se i mituri nuk përmbush detyrimet 

që rrjedhin nga masa alternative e shmangies nga ndjekja penale merr një sërë masash si 

vijon: 

a) verifikon faktet dhe rrethanat që ndikojnë në mospërmbushjen prej të miturit të 

detyrimeve nga masa alternative e shmangies nga ndjekja penale; 

b)  me qëllim diskutimin e rrethanave të mospërmbushjes së detyrimeve që burojnë 

nga masa alternative e shmangies të miturin, brenda 3 (tri) ditëve nga data e 

dërgimit dhe njoftimit të ftesës për takim fton në takim të miturin, prindërit e tij 

ose kujdestarin/ përfaqësuesin ligjor156.  

c) mban procesverbalin, i cili përshkuan në mënyrë të hollësishme shkaqet e mbajtjes 

së tij, tregimin e fakteve dhe rrethanave lidhur me mospërmbushjen e masës 

alternative të shmangies nga ndjekja penale nga i mituri, si dhe prapësimet e bëra 

nga i mituri, prindërit ose kujdestari/ përfaqësuesi ligjor dhe evidentimin e pranisë 

së psikologut. Procesverbali nënshkruhet nga të gjitha palët pjesëmarrëse në 

takim, përfshirë edhe psikologun157.  

 

Brenda pesë ditëve nga zhvillimi i takimit, punonjësi i Shërbimit të Provës ka detyrimin të 

kryejë të gjitha verifikimet e mundshme të shkaqeve dhe rrethanave të mospërmbushjes së 

detyrimeve që burojnë nga masa alternative e shmangies nga ndjekja penale për të miturin 

dhe, mbi këtë bazë, harton Raportin e Vlerësimit158.  

Ky raport hartohet sipas një formati të përcaktura nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin e 

Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.  

Pjesë e raportit janë edhe propozimet e Shërbimit të Provës mbi hapat që duhet të ndërrmarë 

prokurori në rastin konkret. 

 
155 Po aty, neni 3. 
156 Kur, për arsye objektive, i mituri dhe prindërit ose kujdestari/ përfaqësuesi ligjor nuk mund të jetë i 

pranishëm në takim, ai njofton paraprakisht punonjësin e Shërbimit të Provës, duke parashtruar arsyet e 

mungesës. Në këtë rast punonjësi i Shërbimit të Provës cakton një takim të dytë, jo më vonë se 4 (katër) ditë nga 

takimi i parë. Në rast se i mituri dhe prindërit e tij ose kujdestari/ përfaqësuesi ligjor nuk paraqiten edhe në 

takimin e dytë, atëherë punonjësi i Shërbimit të Provës njofton menjëherë prokurorin, shih VKM nr.148, datë 

20.03.2019, e cituar, neni 4. 
157 Po aty. 
158 Po aty, neni 7. 
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Në rast të mospërmbushjes së masës alternative të shmangies nga ndjekja penale, Shërbimi i 

Provës mund të rekomandojë159:  

 

a) zgjatjen e kohës së marrëveshjes;  

b) ndryshimin e llojit të masës së shmangies;  

c) revokimin ose lënien në fuqi të vendimit për shmangien nga ndjekja penale.  

 

Pyetja që ngrihet në këtë rast është: A duhet të sjellë mospërmbushja e masave alterntive për 

shmangien nga ndjekja penale automtikisht rifillimin e procedimit penal? 

Në përputhje me standartet ndërkombëtare, rregullimi ligjor në këtë drejtim zhvillon më tej 

konceptin që mospërmbushja e detyrimeve të vendosura nuk është automatikisht një element 

ndëshkimi për të miturin. Rregulli i privimit të lirisë, si një masë e fundit, vetëm në rastet 

përjashtimore, është tashmë një parim universal160.  

Në përputhje me këtë standard, Kodi ka përcaktuar se: Mospërmbushjes e kushteve që lidhen 

me masën e shmangies nuk përbën vepër penale dhe nuk sjell automatikisht rifillimin e 

procedimit penal ndaj të miturit161.  

 

4.3 Procedura në rast mospërmbushjeje të masave alternative për 

shmangien nga ndjekja penale 

 

Përmbajtja e nenit 72 i referohet procedurës së ndërmarë nga Prokurori në rastet e 

mospërmbushjes së masave alternative për shmangien nga ndjekja penale. Në këtë rast, 

prokurori mund të japë një vendim për ndryshimin ose revokimin e pjesshëm ose të plotë të 

masës së shmangies pasi ka bërë një shqyrtim të detajuar të fakteve të raportuara162. 

Vendimmarja në çdo rast merret pas zhvillimit të një senace dëgjimore ku i mituri ka 

mundësinë të shpjegojë edhe arsyet e mospërmbushjes së masës së shmangies. Nëse e 

konsideron të nevojshme, prokurori, mund të kërkojë një vlerësim të ri psikologjik, psikiatrik 

ose të kërkojë mendim për raportet e mëparshme të ekspertëve163.  

Në varësi të rethanave, pasi ka kontaktuar të miturin, përfaqësuesin e tij ligjor dhe pasi ka 

dëgjuar mendimin e punonjësit të Shërbimit të Provës, Prokurori mund të vendosë164:  

 

a) revokimin ose lënien në fuqi të vendimit për shmangien nga ndjekja penale;  

b) ndryshimin e llojit të masës së shmangies;  

 
159Urdhër Nr. 368, Datë 15/07/2019 "Për miratimin e formatit të mospërmbushjes së detyrimeve të masës 

alternative  të shmangies nga ndjekja penale e të miturve në konflikt me ligjin”.  
160Rekomandimi Nr.(92) 16 i Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare “Për rregullat europiane në lidhje me 

saksionet dhe masat në dobi të komunitetit". rregulli 10 si dhe rregulli 84-86, Rregullat e Pekinit, rregulli 

17.1(b),  Direktivat e Rijadit, neni 46,  KDF neni 37/b, Rekomandimit “Mbi reagimin social ndaj delinkuencës 

së të miturve”, neni 7 etj. 
161 Kodi, neni 71/3. 
162 Po aty, neni 72/1. 
163 Po aty, neni 72/3. 
164 Po aty, neni 72/4. 
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c) zgjatjen e kohës së marrëveshjes.  

 

Në përmbajten e dispozitës detajohen një sërë veprimesh që duhet të ndërmarë prokurori 

përpara marjes së vendimit përfundimtar si: 

 

• caktimi i një senace dëgjimore ku merret dhe mendimi i të miturit mbi arsyet e 

mospërmbushjes së masës së shmngies; 

• shqyrtimi ose marrja e mendimit mbi raportet e mëparshme të ekspertëve; 

• kërkimi i një vlerësimi të ri psikologjik ose psikiatrik; 

• marrja e mendimit të punonjësit të Shërbimit të Provës. 

 

Në funksion të zbatimit të vendimit për revokimin e masës së shmangies si një alternativë e 

fundit është përcaktura edhe kushti ligjor që vendimi i prokurorit duhet të jetë i arsyetuar.  

Në vendimin e tij, prokurori duhet të arsyetojë shkaqet që çuan në këtë vendimarrje, rethanat 

që lidhen me mospërmbushjen e detyrimeve nga ana e të miturit, dhe kushtin që zbatimi i 

masave të shmangies e humbet qëllimin e tyre. 

Në çdo rast prokurori duhet të konisderojë mundësinë e zbatimit të formave të tjera të 

vendimarrjes si, ndryshimi i llojit të masë së shmangies apo zgjatja e kohës së marëveshjes.  

Vetëm masa e revokimi të vendimit për masën e shmangies sjell si pasojë rifillimin e 

procedimit ndaj të miturit. Në këtë rast, prokurori me vendim të arsyetuar, shfuqizon 

vendimin për mosfillimin e hetimit apo vendimin e pushimit të çështjes dhe vendos rifillimin 

e hetimit165. Kur vendos revokimin e vendimit për masën e shmangies, organi procedues 

duhet të marrë në konsideratë rregullimin e nenit 71/3 duke e zbatuar këtë vendim si masë të 

fundit, pra vetëm nëse alterntivat e tjera nuk mund të zbatohen në rastin konkret. 

Nëse organi procedues vendos që të rifillojë procedimin kundër të miturit, merr parasysh 

pjesën e masës që është përmbushur tashmë nga i mituri gjatë zbatimit të masës alternative. 

Po ashtu veprimet e kryera nga i mituri për të përmbushur masën e shmangies nga ndjekja 

penale do të shqyrtohen nga gjykata166. 

Kodi ka sanksionuar një parim të rëndësishëm që mbron të miturin në rastet e revokimit të 

masës së shmangies dhe rifillimit të procedimit. Pranimi i përgjegjësisë për veprën penale me  

qëllim zbatimin e një mase alterntaive për shmangien nga ndjekja penale, nuk mund të 

përdoret gjatë gjykimit të të miturit167.  

Një aspekt regullues i nenit 72 i referohet mospërmbushjes së detyrimeve të caktura në 

përputhje me nenin 68. Në rast se i mituri nuk i përmbush këto detyrime, ose në mënyra të 

tjera ndërhyn në zbatimin e masës së mbikqyrjes së vazhdueshme, gjykata mund të vendosë 

që i mituri të vendoset në një qendër/institucion disiplinor/edukues për qëndrim të 

pandërprerë jo më shumë se një muaj168. 

  

 
165 Po aty, neni 72/6. 
166 Po aty, neni 72/6 dhe 7. 
167 Po aty, neni 72/9. 
168 Po aty, neni 72/9. 
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TË DHËNA STATISTIKORE 
 

Në vijim do të paraqiten të dhëna statistikore lidhur me zbatimin e masave alternative të 

shmangies nga Prokuroria dhe Gjykata e Rethit Gjyqësor Tiranë. Periudha e monitorimit dhe 

analizimit të të dhënave është ajo 2018-2021. Nëpërmjet këtyre të dhënave do të evidentohen 

disa konkluzione mbi vendimarrjen e Prokurorisë dhe Gjykatës në zbatim të masave të 

masave alternative të shmangies nga ndjekja penale dhe dënimi.  

Sipas të dhënave të administruara nga  Prokuroria e Rethit Gjyqësor Tiranë, vihet re një 

tendencë në ritje në zbatimin e masave alternative të shmangies nga viti në vit. Gjatë vitit 

2018, i cili është edhe viti i parë i hyrjes në fuqi të Kodit, është zbatuar vetëm një masë e tillë. 

Pra gjatë këtij viti, masat alterntive të shmangies pothuajse nuk kanë gjetur zbatimin në 

praktikën e Prokurorisë së Rethit Gjyqësor Tiranë. Kjo edhe për shkak të faktit se periudha e 

vitit 2018 përkon me frazën tranzitore të hyrjes në fuqi të Kodit dhe miratimit gradualisht të 

akteve nënligjore në zbatim të tij. Ndonëse Kodi ka hyrë në fuqi në 1 Janar të vitit 2018, në 

fazat e para mbas hyrjes në fuqi, një pjesë e madhe e aspekteve regulluese të tij mbi masat 

alternative të shmangies nuk gjeti zbatim në praktikë. Kjo edhe për faktin se dispozitat 

kalimtare të Kodit kishin lënë një hapsirë kohore për organet kompetente në zbatimin e 

detyrimeve për hartimin e akteve nënligjore në zbatimi të tij, si dhe ngritjen e infrastrukturës 

institucionale. Nxjerrja e akteve nënligjore që do të mundësonte, përveç të tjerash, zbatimin e 

një pjesë të masave alternative të shmangies duhej të realizohej brenda 6 mujave nga hyrja në 

fuqi e Kodit169.  

Një arsye tjetër mund të jetë edhe mungesa e praktikës në zbatimin e këtij instituti, si një 

institut i ri i drejtësisë penale për të mitur.  

Më tej, përgjatë vitit 2019 e në vazhdim, numri i masave alternative të shmangies të zbatuara 

nga Prokurori ka një tendencë në ritje. Kjo tendencë kulmon me vitin 2021, ku nga 

Prokuroria a Rethit Gjyqësor Tiranë janë zbatuar 93 masa alternative të shmangies. Më 

konkretisht, respektivisht sipas viteve, Prokurori e rethit Gjyqësor Tiranë ka zbatuar në vitin 

2019, 15 masa alternative të shmangies, për vitin 2020, 48 të tilla dhe në vitin 2021, 93 masa 

alternative të shmangies.  

Duke iu referura statistikave të vëna në dispozicion, mund të bëjmë një renditje kronologjike 

në lidhje me shkallën e zbatueshmërisë së llojeve të masave alterntive të shmngies nga 

ndjekja penale. Ndonëse Kodi parashikon disa masa alternative të shmangies, në masën më të 

shpeshtë është zbatura masa. “Paralajmërim me shkrim”. Nga të dhënat statistikore vihet re 

një tëndencë në rritje nga viti në vit në zbatimin e kësaj mase.   

Më konkretisht, gjatë vitit 2020 janë dhënë 47 vendime në lidhje me zbatimin e kësaj mase, 

ndërsa në vitin 2021 Prokuroria e Rethit Gjyqësor Tiranë e ka zbatuar këtë masë shmngiejeje 

në 93raste. Masa e “Këshillim për të miturin” është zbatuar nga Prokuroria në një rast të 

vetëm, ndërkohë që nuk ka të dhëna në lidhje me zbatimin e masave të tjera alternative të 

shmangies. 

 
169 Kodi, neni 141. 
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Mënyra si janë zbatura këto masa mendojmë se lidhet me mundësinë praktike të zbatimit dhe 

administrimit të tyre. Masat që nuk kanë gjetur zbatimi në praktikë si masa e “Vendosjes në 

kujdes të të miturit”, kërkojnë më shumë mekanizma të kontrollit dhe administrimit të tyre. 

Kjo masë kërkon domosdoshmërisht edhe ngritjen e dhe funksionimin e strukturave dhe 

institucioneve konkrete për zbatimin e saj. Njëkohësisht kërkon një koordinimi të strukturave 

në nevel arsimor, vendor etj.  

Sipas të dhënave të administruara vihet re një mungesë në zbatimin edhe të masave të tilla si 

“Këshillim për të miturin” apo “Përmbushja e detyrimeve”. Kjo edhe për faktin që edhe vetë 

Kodi nuk ka një përcaktim të qartë të kushteve të zbatimit, funksioneve dhe qëllimeve 

edukuese që ndjek secila prej masave alternative të shmangies.   

Nga monitorimi i vendimeve të dhëna nga seksioni për të mitur i Gjykatës së Rethit Gjyqësor 

Tiranë, rezulton se: 

Në vitin 2018 janë shpallur 135 vendime që përfshijnë të miturin në konflikt me ligjin, ku në 

9 vendime është vendosur dënimi me burgim, në 8 vendime është vendosur gjobë, në 20 

vendime është vendosur dënimi alterntiv  punë në intëres publik dhe në 79 vendime është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vendosja e masave alternative 

si:përmbushja e disa detyrimeve, qëndrimi në shtëpi, kufizim lirie etj. Gjithashtu janë 

përjashtura nga dënimi 15 të mitur në konflikt me ligjin.  

Në vitin 2019 janë shpallur 91 vendime që përfshijnë të miturin në konflikt me ligjin, ku në 7 

vendime është vendosur dënimi me burgim, në 4 vendime është vendosur gjobë, në 14 

vendime është vendosur dënimi alterntiv punë në intëres publik dhe në 64 vendime është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vendosja e masave alternative 

si:përmbushja e disa detyrimeve, qëndrimi në shtëpi, kufizim lirie etj. Gjithashtu janë 

përjashtuar nga dënimi 5 të mitur në konflikt me ligjin dhe është aplikuar shmangia nga 

ndjekja penale për 10 të mitur në konflikt me ligjin.  

Në vitin 2020 janë shpallur 60 vendime që përfshijnë të miturin në konflikt me ligjin, ku në 9 

vendime është vendosur dënimi me burgim, në 1 vendim është vendosur gjobë, në 5 vendime 

është vendosur dënimi alterntiv  punë në interes publik dhe në 45 vendime është vendosur 

pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vendosja e masave alternative 

si:përmbushja e disa detyrimeve, qëndrimi në shtëpi, kufizim lirie etj.  

Në vitin 2021 janë shpallur 124 vendime që përfshijnë të miturin në konflikt me ligjin, ku në 

27 vendime është vendosur dënimi me burgim, në 16 vendime është vendosur dënimi 

alternativ punë në intëres publik dhe në 97 vendime është vendosur pezullimi  i ekzekutimit 

të dënimit me burgim dhe vendosja e masave alternative si: përmbushja e disa detyrimeve, 

qëndrimi në shtëpi, kufizim lirie etj. Gjithashtu është aplikuar shmangia nga ndjekja penale 

për 2 të mitur në konflikt me ligjin.  

Këto të dhëna i referohen jo vetëm zbatimit të shmangies nga ndjekja penale, por edhe 

dënimeve dhe masave të tjera të dhëna nga gjykata ndaj të miturve në konflikt me ligjin.   

Nga të dhënat e referura më sipër, ajo që konstatohet si një element mjaft pozitiv është ulja e 

numrit të dënimeve me burgim dhe zbatimi i dënimeve alternative. Dënimi alternativ i 

zbatuar më shpesh në praktikën e kësaj gjykate është ai i pezullimit të ekzekutimit të dënimit 
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me burgim. Shmangia nga ndjekja penale ka një shkallë mjaft të vogël zbatueshmërie në 

praktikën e kësaj gjykate.  
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OBSERVACIONE PËRFUNDIMTARE 
 

Nga analiza e legjislacionit dhe studimi i praktikës mund të identifikohen disa observacione 

mbi sanksionimin ligjor të institutit të shmangies nga ndjekja penale si dhe sfidat në zbatimin 

e legjislacionit në praktikë: 

 

Në një këndvështrim të përgjithshëm analitik, konstatojmë se në kuadrin e proceseve 

integruese janë bërë përpjekje konkrete për të përputhur legjislacionin e drejtësisë për të 

mitur me standartet ndërkombëtare të cilat i japin përparësi shmangies së efekteve negative të 

një procesi penal në trajtimin e të miturit në konflikt me ligjin. Nocioni i sistemit të drejtësisë 

penale për të mitur në Shqipëri ka njohur një rrugëtim të gjatë i cili u finalizua me reformën 

në sistemin e drejtësisë. Miratimi i Ligjit nr. 37/2007 “ Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” 

i cili ka hyrë në fuqi që në 1 Janar 2018 ishte produkt i kësaj reforme. Miratimi i këtij Kodi 

mundësoi për herë të parë një kuadër të plotë ligjor gjithëpërfshirës në fushën e drejtësisë 

penale për të miturit në Shqipëri.  

 

Një nga risitë më positive të Kodit është sanksionimi i shmangies së të miturit në konflikt me 

ligjin nga ndjekja penale dhe dënimi duke plotësuar kështu një vakum të legjislacionit dhe një 

kërkesë të standardeve ndërkombëtare. Sanksionimi i parimit të shmangies nga ndjekja 

penale dhe nga dënimi përmes masave alternative përbën një zhvillim pozitiv në drejtim të 

përmbushjes së standarteve ndërkombëtare për trajtimin e të miturve.  

 

Shmangia nga ndjekja penale dhe nga dënimi mundësohet nëpërmjet sanksionimit në Kod të 

masave alternative të shmangies. Ky institut ka gjetur një rregullim mjaft të detajuar në Kod, 

ku përfshihen të gjitha aspektet që lidhen me llojet, kushtet dhe procedurat e zbatimit të 

masave alternative të shmangies.  

 

Nga analiza teorike e realizuar në kuadrin e studimit rezulton se ende ka vend për ndërhyrje 

ligjore dhe rishikim të formulimit juridik të dispozitave që regullojnë masat alternative të 

shmangies. Ndërhyrje të tilla janë të nevojshme veçanërisht për të saktësuar dhe qartësuar 

përmbajtjen e dispozitave, për të unifikuar terminologjinë e përdorur, apo për sa i takon 

aspekteve të procedurës së zbatimit të tyre.  

 

Ndërhyrje duhen bërë edhe në drejtim të llojit të masave alternative të shmangies si dhe 

kompetencave të organeve që i zbatojnë dhe i mbykqyrin ato. Duke qënë se këto dispozita në 

një pjesë të mirë, janë referuese, lind si domosdoshmëri një harmonzim më i mirë i 

dispozitave të Kodit me ato të legjislacionit të posaçëm ku këto dispozita referojnë. 

 

Për sa i takon zbatimit praktik të tyre, mbas hyrjes në fuqi të Kodit, një pjesë e madhe e 

aspekteve regulluese të tij mbi masat alternative të shmangies nuk gjeti zbatim në praktikë. 

Rregullimet ligjore të Kodit kishin lënë një hapsirë kohore për organet kompetente në 
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zbatimin e detyrimeve  për hartimin e akteve nënligjore në zbatimi të tij, si dhe ngritjen e 

infrastrukturës institucionale. Aktualisht ndonëse janë hartuar aktet nënligjore në zbatim të 

KDPM,  procesi i ngritjes së infrastrukturës institucionale ende nuk ka përfunduar.  

 

Praktika e zbatimit të këtij instituti ndaj të miturve në konflikt me ligjin ende nuk është në 

nivelet e kërkuara. Të dhënat statistikore dhe studimore reforojnë se zbatimi i masave 

alternative të shmangies nuk ka respektuar parimin e përparësisë në raport me masat dhe 

dënimet e tjera. Në disa raste edhe nëse janë plotësuar kushtet për zbatimin  masave të 

shmangies organet kompetente kanë zbatuar institute të tjera si alternativat e dënimit me 

burgim apo përjashtimin nga dënimi. Referenca është bërë në KP më shumë se sa në Kodin e 

Drejtësisë Penale për të Miturit.   

 

Parimi i përparësisë në zbatimin e tyre në raport me institute e tjera të drejtësisë për të mitur 

nuk është pasqyrura në veprimtarinë e organeve të drejtësisë. Në këtë aspekt, një rëndësi të 

veçantë merr edhe ritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e këtij instituti si një mjet procedural 

në funksion të reabilitimit sa më të shpejtë të të miturve. 

 

Procesi i zbatimi me efikasitet të masave alternativave të shmangies nga ndjekja penale dhe 

mbikqyrjes së tyre duhet ende të përmirësohet. Zbatimi me sukses i masave alternative të 

shmangies kërkon një ndërthurje të të gjithë komponentëve ligjorë, institucionalë si dhe atyre 

financiarë. 

 

Me mjaft rëndësi mbetet ngritja dhe funksionimi i të gjithë mekanizmave efektive si dhe 

institucioneve përgjegjëse për zbatimin dhe mbikqyrjen e masave alternative të shmangies si 

dhe përkujdesjen ndaj fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar këto masa. Një tjetër aspekt me 

mjaft rëndësi është ai i koordinimit të strukturave kompetente.  

Kordinimi i të gjitha strukturave të përfshira si Shërbimi i Provës, qendrat sociale, njësitë e 

mbrojtjes së fëmijës në nivel lokal është një element kyç në këtë drejtim. Njëkohësisht 

bashkëpunimi ndërinstitucional në nivel qendror dhe vendor me përfshirjen e të gjithë 

aktorëve të administrimit të drejtësisë penale si dhe të shoqërisë civile. 

 

Një punë e vazhdueshme duhet bërë për plotësimin e mëtejshëm të strukturave, si dhe 

kualifikimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore të përfshirë në zbatimin dhe mbikqyrjen e 

tyre si gjyqtarë, prokurorë, avokatë për të mitur, punonjës të policisë, punonjës të shërbimit të 

provës, të njësive të mbrojtjes së fëmijëve etj.  
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Gjatë studimit u konstatuan vështirësi në mbledhjen e të dhënave statistikore si dhe 

vendimeve të dhëna lidhur me masat alternative të shmangies. Aktualisht mungojnë të dhënat 

statistikore të publikuara si dhe informacion i detajuar mbi zbatimin e institutit të shmangies 

nga organet e drejtësisë penale. Mungesa e këtyre të dhënave vështirëson hulumtimet si dhe 

analizat e plota në lidhje me shkallën e zbatimit praktike të masave alternative të shmangies 

si dhe specifikat për secilën prej tyre. 

 

Të dhënat që lidhen me zbatimin e masave alternative të shmangies duhet të jenë pjesë edhe e 

të dhënve statistikore të publikuara nga Ministria e Drejtësisë. Pasqyrimi i të dhënave 

statistikore do të ndihmonte nxjerrjen e konkluzioneve të sakta dhe një analizë objektive mbi 

të gjithë komponentët e zbatimit të këtij instituti nga organet e drejtësisë penale.  

 

Nevoja për rritja e shkallës së zbatimit të masave alternative të shmngies nga ndjekja penale 

dhe dënimi në procesin e drejtësisë penale për të mtur imonon marrjen e një sërë masash 

konkrete si: 

 

• Rritja e ndërgjegjësimit të organeve të drejtësisë në lidhje me rëndësine e zbatimit të 

tyre në, në kuadrin e nevojës për dhënien përparësi në procedurën e drejtësisë penale 

për të mitur. 

Nxitja e politikave penale që synojnë zbatimin me prioritet të masave alternative të 

shmangies si një model i ri i trajtimit të fëmijëve në kontakt me ligjin që mundëson 

reabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri. 

• Zbatimi me prioiritet i masave alternative të shmangies si dhe masave të tjera që 

mundësojnë trajtimin joinstitucional të të miturve në konflikt me ligjin, me qëllim 

përmirësimin e të drejtave si dhe respektimin e standarteve ndërkombëtare.  

• Rritjen e perdorimit te masave alternative ndaj ndjekjes penale dhe dënimit si dhe 

efikasitetit të zbatimit të tyre nëprmjet vënies në efiçiencës të të gjithë infrastrukturës 

dhe meknizmave institucionale të zbatimit të tyre. 

• Ngritja e një sistemi tërësisht funksional të administrimit të masave alternative të 

shmangies si si dhe ritja e kordinimit të strukturave të përfshira. 

• Funksionimi dhe vënia në efiçencë e të gjitha strukturave përkatëse për zbatimin edhe 

mbikqyrjen e masave alternative.  

• Trajnimi i vazhdueshëm dhe specializimi i organeve kompetente të përfshira në 

procesin e zbatimit dhe mbikqyrjes së tyre me praktikat më të mira të në 

administrimin e drejtësisë penale për të mitur. 

• Përmirësimi i sistemit të mbikqyrjes së masave alterntive të shmangies nëpermjet 

saktësimit të kompetencave të autoriteteve pergjegjesë të parashikuar në ligjin Nr. 

18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” në drejtim të mbikqyrjes masave 

alernative të shmangies.  

• Përshtatja e burimeve të nevojshme njerëzore për të zbatuar detyrimet që lindin nga 

zbatimi i masave alternative të shmangies.  
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• Përshtatja e organikës së strukturave të përfshira në administrimin dhe mbikqyrjen e 

masave alternative të shmangies  me punonjës të specializuar në drejtësinë për të 

mitur si dhe trajnimi i vazhdueshëm i tyre.  

• Përmirësimi i sistemit të shërbimeve për fëmijët si sistemi i ndërmjetsimit viktimë 

shkelës, shërbimi i kujdestarisë, shërbimet komunitare si dhe gjithë shërbimet që 

mundësojnë integrimin social të të miturve. 

• Rritja e bashkëpunimit midis gjithë aktorëve të përfshirë, njësive të pushtetit lokal, 

shkollës, komunitetit dhe familjes, për parandalimin e kryerjes se veprave penale, por 

edhe integrimin dhe rehabilitimin e të miturve ndaj të cilëve zbatohen këto masa.  

• Pasqyrimi i të dhënve statistikore dhe përditsimi i tyre nga organet e administrimit të 

drejtësisë penale për të mitur si dhe si dhe kordinimi dhe bashkëpunimi i këtyre 

organeve në shkëmbimin dhe pasqyrimin e të dhënave që lidhen me zbatimin dhe 

mbikqyrjen e masave alterantive të shmangies.  

• Shtrirja e dispozitave të Kodit që parashikkojnë zbatimin e masave alternative të 

shmangies brenda kushteve të caktura edhe ndaj të rinjve madhore të grupmoshës 18-

21 vjeç. 
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Kodi i Procedurës Penale i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, miratuar me ligjin 

nr. 6069, datë 25.12.1979. 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7895 datë, 27. 01. 1995, i 

ndryshuar. 

Kodi i Procedurës Penale, miratuar me ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, i ndryshuar. 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë miratuar në Nëntor 1998. 

Kodi I Drejtësisë Penale për të Miturit, miratuar me Ligjin nr. 37/2017.  

Karta e te Drejtave themelore të Bashkimit Europian 

 

Konventa e OKB Për të drejtat e Fëmijëve 

 

Ligjit nr. 8331 datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”,  

 

Laë no. 18, dated 23.02.2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”. Neni 49 

 

Ligj nr. 03/L-193, 2010,  “Kodi i  drejtësisë penale për të mitur”, Kosovë. 

 

Ligji no. 10385, datë, 24.02.2011“Për ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” 

 

Ligji nr. 26/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 10385 datë, 24.02.2011“Për 

ndërmjetësimimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve". 

 

Ligji nr. 18/2017“Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, 

 

Vendim nr. 541, datë 19.09.2018 " Për miratimin e strategjisë së drejtësisë për të mitur dhe 

planit të veprimit 2018-2021". 

 

VKM, NR.149, datë 20.3.2019 "Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakterisitkat e 

përdorimit e aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënien e informacionit të sitemit 

të integruar të dhënave të drejtësisë për të mitur".pika 9/b dhe pika 9/c. 
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VKM nr.302, datë 25.03.2009 Për miratimin e Rregulores “Për organizmin dhe funksionimin 

e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e standarteve e të procedurave për mbikqyrjen e 

kezekutimit të dënimeve alternative”. 

 

VKM nr.148 datë 20.03.2019 " Për procedurën që zbaton Shërbimi i Provës në rast 

mospërmbushjeje të masës alternative të shmangies nga ndejkja penale 

 




